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 + 14 ןוילג !העשה העגה ,םעה דחא
 0 . הירוטפיה םישוע ךיא

 :15 ,  | ,הנליוב ''הדובע י"ע הרוע, הרבחה תלועפ ד"ע .ןמא

 + 2 וילג .(ריש) תושמשה ןיב = ,ד ןרוהנייא

 0 .תלהוק ים

 ו .ישב םכחה םע החיש ו

 2 . ותדובע תינכת ד"ע םוחנ 'ר ישב םכחה /

 7 .הלוגב םידוהיה ייחמ ,ר"דך .ש דלפנרב

 2 . ברעמה תוצראמ

 7 .חרוטב םידרפפה םידוהיה

 0 .ברעמה תוצראב

 .8 3 ,חרזמב םיירבעה רפסה יתב

 7 " , . לארשי ץרא שובכ 2

 0 0 . טדלבמוה רדנסכלא
 22 1. ..הטסוקא לאירוא

 2 " ..הירגנואב םידוהיה

 .8 / ..תירוטסיה המגוד

 .41 ,40 ,84--38 ,89 'ג . ברעמב תיערמה תורפסה

 ,1 .ןוילג .תוילג ץוק = ,היבוט-רב

 8 ..לארשי חצנ

 . 4 . םיריזנה רפסמ ק

 ג .בווקה רבעהמ ,ר"ד ,ש ןיימשנרב

 21 , .(הדנא רופס) התקרצ הב ונעו ,י ,מ יקסבצטידרב

 7 .(הדנא) םירפס ינש

 ל + ךלהה
 3 / .(הישעמ) יראהו ברה

 ו +. (ןורכז) החירבה

 3% .שדחה ןברוחה ןמ .ימעדןב

 8 7 ,8 8 ,1 ,1\" ,[11 'ג .(תוכותח תולגמ) רצסה ןמ | ,ח ,י רנרב
0, 10 19--11, 18 14. 

 481 ,80 ,28 ,11--18 ,0 ,6 4 "ג .(רופפ) תוקיי ,ך ,י ץיבוקרב

 .96 ,39 "ג  ,(רופס) החפשמ תונורכו ,הצחמ לע הצחמ ,מ רזעילא-ןב

 .97 86 0 + (רופס) םילוחה תיבב

 .5 . , (רויצ) דרויה 2

 ל .(ריש) המחה תעיקש םע | ,ל ו ךורב

 ו ..(רופפ) הקדפ .הרובד ןוראב

 .8 5 .(רופס) לסוי רזיל
 8 ו + הינה עותבסה

 .84--99 , ..(רופס) תופקה

 0 / + (רופס) ריד

 5% 0 .לארשי ץראב קילאיב | ,י השמ-ןב
 .ז , , לארשו ץראמ .םיבתכמ
 "'תירבעה היסנמגה , תדוגא לש תיללכה הפסאה

 4 . + (י"אט בתכמ)
 הנשכ תירבה תוצואב תידוהיה היצרגימאה ב

 4 / , הנורחאה

 םיניעה ןכות
 הנש "םלועה, לש

- ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = 

 , תישילש

 .50 ,   .,א"קי תרבחל רשא ןועדומה תכשל תלועפ
 5 : + יקינולפ ,היקרותמ םיבתכמ ,םירמ-ןב

 +38 | ןוילג .תרנכ ד"ע ,תכרעמה לא גתנמ < ,ןימינב 'ר

 40 : . הילגנאמ םיבתכמ ,א -.ב

 0 , 1908.  תנשב היסור ידוהי לש הקיטילפה = ,ב גרבדלוג
 9 , ..ירבעה קנב.לאינולוקה דוסיל םינש רשע תאלמל
 . עגרה תולאשל
 , ןולופמ םיבתכמ

 ,26' 24 ,93 ,22 יג
 ,84--85 ,29 97 ,20 17 3 'ג .,י םיובנירג

 18 'ג .םירבדה ועינה ןכיה דע
 25 + (ןילופב ה"ידמ ףד) ונבו ץיבליסוי קרב

 8 , , תידוהיה היצרגימאה רודפל סרגנוק

 , . (ןוטילופ) בורקהו קוחוה , והירמש קילרוג
 44 : ,.גרבנידנרטס טפוגוא
 0 . ךאבנידור 'זרו'ז
 54 + דלויאוא רקסוא

 ב . םינותעב 6.
 7 1 0 5 + תוחרופ תומישר . ןוטילופ (והזמה

 7 ל + (ףרקב יינויצ) םיפשר
 4 5 7 ,אטשוק , היקרותמ םיבתכמ הוד

 ו ,םינש רשע רחאל ו
 .11-19 , .החודה חכה

 1 .(רופס) הגהנומה ריואה תניפפ ,רודואית לצרה
 ה 3 | /לבאה עובש

 ו ,תודופהה ,א ,ש יקצדורוה
 6 , . בושטידרבמ קחצי יול יבר :

 1 . . הירגלובמ םובתכמ .הרובדה

 .16 ,11--19 'ג . לולגהמ םיבתכמ ,ינדה
 244 ,41 89 ,99 ,26 ,94 'ג ,היצילגט םיכתכממ | ,מ שינעה

 יג ..היתודומחו הקיתעה םילשורי ,ש ,א גרבשרה

 .אטשוק , היקרותמ םיבתכמ ו

 .ץיבוטקב לבויה גח .ם ה

 .יודרונ םש לע י"אב ינולואיבדורקימ דפומ ,'פורפ ,א גרוברוו
 + ןווחכ ףסוי רטל הבושת
 םונש רשע תאלמל) גרברעייפ .1 ,מ ןורבול

9 

 ,י ,י לחאוו
 , (ותריטפל

 .(ריש) תומה ירישמ ,ז ,מ יקסבופלוו
 + יקינולס . היקרותמ םיבחכמ הוו

 . היקרותב שדחה בצמה ,1 יקסניטובז

 .יתייע .השמ גרובליז
 + (רופסמ קרפ) םדאב .השעמ /

 ...ברחש ותוב לע
 . (רווצ) הנכסב הרות

 : תויפרגוילביב תומישר .א יחרז

 ..ירוטסיה רמו ,פ- ,מ ןמדייז
 +ןולרבב תירבע הרוטלוקלו הפשל הדיעוה



 א(
, 

 418 ,174,16 ,15 'ג = .י'א תובשומב םילעופה תורלותל
 יב .תידוהיה תונותעב : ה ו

 0 , היקוותב תונויצה = ,א .ינומרח | =
 ,28 ,20 18 ,11--12 ,9 ,5 ,1! 'ג .  היקרותמ םיכתכמ

: 0 1 48 48 44. 

 ה .ידנפא-חילצמ-םיסינ 'םע החיש יא י-ח
 .8 . ידנפא.ןושש םע החיש

 ,98 7 56 ן95 24 ,25 19 ,10 'ג ו םיבתכמ
. 9 30. 

 .98 יג .אטשוק ..היקרותמ םיבתסמ אא ןח

 ו 2 ,לארשי ץראב םילעופה תנקתל  ,ר'ך ,י ןוהט

 0 + (ריש) תותמ תוברע לע , לואש יקסבוחינרשמ

 1 ..(ריש) ריצקה תרוש

 ב . הבושתה ימיל . ןוטילופ  ,א ," שווירט

 1 / , השדחה הפוקתה ןתפמ לע ל
 4 / , הדעצמ םינמותה

 05 . ₪ . םינג ןוע , 2

 .8] ,28 ,95 ,94 'ב י הירבט זוחמב תובשומה ו

 498 37 'ג . הימטופוסמב ירבעה בושיה / +

 4 0 :"ריעצה לעופ,ה לש תיללכה הפפאה 2

 .ו"א ירומ לש תיללבה הפסאה 5
 זז הז יג ..(א) תויפרגוילכיב תומושר פל

 8 מ + הנרימס . היקרותמ םיבתכמ .ק קש 8

 1 0 + (ותרלוהל .האמה תנשל) ופאמ  םהרבא ,א ילמרכ |

 1 / +ררטאנ רבכש םירבד

 0 7 .תוקפסו םינויע 0

 . 0 י (ריש) ןבלה רועשה = ,בקעי ןהכ

 1 2 + (םיריש) ףרוחה תוליל םה ולא

 ,9 7 :(ריש) . . .דוע חכ יתרצע אלו

 0 ,(ריש) .,,יב עגנ רוחש הליל ,

 ו . גוובווול בתכמ , ףסוי ןווהכ

 1 2 ..(ןוטילופ) תומהבה רפסל םיאולמ ,5 ,א יקסניול

 .8 / ,+ומצע .תוכוו תובא תוכו . ןומילופ 2
 ,94--95 ) ,ונתחמש ןמוו .םיארונה םימוה . ןוטילופ

 .16/ -  /  ?יתטיא -  ושכע אל םא ,ביל השמ םולבנעילול
 , לע .ץיבוטק תפסא לבוי

 .י .י ןיטנבל 89 90 ,19 ,18 ,17 ,16 ,18 ,11--19 'ג . בושיה יברד
8, 85--84,-49, 48, 44 46, 48 

 11-15 .(ריש) הרצל חא = ,בקעו רגרל
 .8 / .(ריש) ץרא רימהב 1

 .84--85 + (ריש) םומעש ךותמ |
 4 , (--) םומעש ךותמ .ויתסב (א : םירוש

 15 " + תונויצהו היקרותב שפחה ןוחצנ ,ייל
 .8 , : + תונויצה לא ךרדב ,

 4 / :םינש שמח ירחא .
 7 + הירגלובמ םיבחכמ ,מ ינונבל

 9 1 .יודרונל .וראזי'צ וזורבמול

 יז 8 , שיא תויהל לרתשמ לאושי .םירפס רכומ ילדנמ

 9 / . בובל לול ינויצ תדיעו =, ן-ד .פ מ

 17. ,15- 13100, ל "ב ! . היצילגמ םיבתבמ 4
 .5 יג . םימדקה לש השדחה הקיטקטה מ

 םוקמ רבד לע .תכרעמה לא גתכמ ,[הכה ללה ןב יכדר
 ו + ירוטלוקה סרגנוקה :

 .6 / + ןויצ ישרוד

 יש .תבשה םוי .תחונמ ,ש מ"

 ל +0 קנזס | ,צ ,* רנלו
 .11-19 , | .ולסינטס לילג יינויצ לש תיתנשה הריעוה המ

 .11--19 , ,(היש) * + * ,קחציןילוגרמ =

 ו + הינמורמ םיבתכמ ,ן"שבמ |

 8 א + היקרות רורחשל םידוהיה עויס .ם-
 0 . (גולורקינ) ךוט בטסוג .

 .6 -  / + (ןוטילופ) תירבעה הפשהו -- ימיר אדיהאנ 0
 .10 , . (ןוטילופ) ןילוח תחיש
 . <, םירצמ תאוצי

 .תואבצ שפוח
 . םינמלשומה םיקודצה
 8 < קץ י(תוירנות תומישר) םינמלשומה םיסרוקיפאה

 ,44 ,41 ,  .(תורידתה הדעוה) יעישתה סרגנוקה תולאשל א +
: | 89 

 .5 8 :ותויטפל שמחה תנשל , םכמ יודרונ
 7 . ג 1
 7 . .םיאתרפשהו םיטוליהה

 1 .הבוצ םרא ., היקרותמ- םיכתכמ ,מ דמחנ

 .6 8 ..שרוקה ץראל יעפממ תומישו = ,א ,י ץידיינ

 ו 0 + תוימואלה ד"ע ליבגנו וס
 .8 9 . (גולורקינ) ןהכ דלופואיל
 5 . .םירהנ םראל דוע
 16 . . (םילשורי) תויפרגוילביב תומישר

 1 0 . המרגותב יחכונה בצמה ,םוחנ בולוקוס
 .9 , .ןובשחה תפוקת
 .6 - םירהנ םרא

 ו " ,(יתונורכזמ) "תובוחר,ב לצרה םוי ,השמ יקסנילימס
 7 % .ריעצה לעופה
 .40 38 ,87 86 'ג .השעמה ןוחצנ
 1 . + תרגב ד"ע .תכרעמה לא םיבתכמ
 48 42 , .יעושתה סרגנוקה ברע

 7 9 ,לארשי ץראמ בתכט .א רפוס

 . . ."ןויצ .ישרוד, הדוגאה ירבח לא רבד ,ץשוהי ןיקריס

 .8 2 .(ריש) תימרכ ,הרובד .ריפס

 11-15 / .(תונומתו תוגויזח) תחפטמה ,השמ יקסוואמס
 9 4 .(םירוהרה) רכנב

 299 38 .(רויצ) הלילב ,ב ,ד יקצולס
 ל .(ריש) ביבאה תכלמ ,םהרבא רדולוס

 וי " .(ריש) ברעט רואל
 1 2 , היצולגב .םירבעה םירומה תפסא ,יאנותע

 ה: 1 זז "ג ,תונויצה לש ונשמה ,ר"ד ,ד קינמספ
 '.8/0- "ג || ,הפידואב יאניתשלפה רעוה לש וותודועת

 27 , .לארשי ץראב םילעופה תולאש | -
 .ע 0 . תויצראהו תונויצה

 קא // .(ולש םיששה לבויל) ינויצח -- יוררונ סכמ
 9 . . תיאליובה המרגורפב םייונש ד'ע
 . % .םידוהיהו היקרותב יחכונה בצמה
 5 - 4 ילוטבה ילעב לש תונויצה

 1 / .(ריש) * < * ,בקעי ןאמכיפ
 .4 98 ,1 ג . 1908 תנשב תירבעה תורפסה
 ,34--39 29 ,90 'ג ;. םיטוטרש
 ,44--85 'ג ,(ריש) זומת ליל
 .6 4 .(רוש) ברעב

 0 .(רוש) * + *
 ,43 ,87 28 25 ,28 21 'ג .הינמרגמ םיבתכמ .םמ :ןייזאפ

 9 ג .יולסרככ .םידוהיה .םוי
 '.18 ,11--12 ,10 8 'ג ,יטתסאה ףונחה 0 .םניפ

 . ןייבוטק תפפאב החיתפה םואנ ,ר"ד .5 רקסניפ

 .(ריש) םיגונה םינרעה אב ,הדוהי ינרק
 .(רוש) * + *
 ,(רוש) לכיהה ירישמ
 ..(ריש) * % *

 , םיריש
 .חכה ירישמ
 ,(-- 11 םיריש) ןירותסמ יליל
 + (0/11--\'1 םיריש) ןירותסמ ילול

 / 8 ,7 ,6, ,8 'ג .יקינולס . היקרותמ םינתכמ , עשוחי ה
46-49 40 88 ,87 20 ,23 ,90 19 16 

 42 1 יג . (רויצ) ךרכ יללצ 0 ןמפיוק

 19 6 .רוטויא . היקרותמ .םינתכמ , בקעי ילובק

 .8 ,ב .םיותמב | ,א ,א קבק

 1 ."ןווצ .יפבוח, דעו לש ונובשחל ,א םאר
 . *ןווצ .יבבוח, לש תיללכה הפסאה ירחא 6

/ 



 ,89 38 37 'ג .לודגה לעופה דעוה תבישי 7 , ,הינטוו ,בקעי ץיבוניבר
 ב , .םודאר ךלפ ינויצ ת דיעו 0 + ןרצב תובושתו תמשא | ,ש דלפנזור
 2 . + ןויצל-ןושארב 0 תת 1 + תויפרנוילביב תומישר ל
 , 2 ו 7 , .(רוש) העיקש . ,
 5 0 + ןילהאוו ךלפ ינווצ תדיעו 0 : 7 2 רו ץיבוגפמש

 2 .3 " .(ריש) םירירע 6 , .תונותעה ינינעל הדועוה תוטלחה . 0 /
 .48 ,47,46, ,גרובמהב היסור ינויצ לש תישימחה הדועוה 38 (ריש) * + *

 .48 7 2 , .גרובמהב יעישתה סרגנוקה יז 2 .(המישר) םירקוח ,הדוהי גרבנייטש

 ,48 ,47 ,46 'ג + יוכרמה דעוה לש ןובשחהו ןידה וצ / .(1--1/) ףרח יריש . בקעי גרבנייטש

 8 'ג |. לודגה לעופה דעוה לש ןובשחהו ןידה 4 5 .(ריש) הבהא תוגיגנמ
 .(ןוילג לבב) 59 דע 1 ןוילגה ןמ : עושה .98 .היצילגב וניחא ייחס ,יבצ ןייטשפרש

 .16 ,  .הטידואב ןויצ יבבוח לש תיללכה הפסאהל : םיזורכו םירזוח | *15 < יהיצוטיטסנוקה ןוחצנו היקרותב תוערואמה ,צ .ש
 7 , .םידוהיה תובשיתה רצוא דוסיל הנש רשע תאלמל .4 . .תונויצב תופוקת יתש = ,מ טילאש

 .11-19 , +26 7 רווח בתכמ 0. ,הפיאו הפיא \
 0 + תוינויצה תויורדתסהה לא .99 ,28 ,26 ,25 'ג .היתולועפו "םירבח לארשי לכ, תרבח
 1 . ארוק לוק .84--85'ג .א"קי תדובע
 |[ .ג 7 . יעושתה סרגנוקה לא .'8 2 .הלהקה תולאשו הנבוק תפסא
 .2 " .תירבע הרוטלוקלו הפשל סרגנוק .48 ,42 , .תידוהיה הקיםונוקיאה לש תוילאירה תולאשה

 .6 , .(יגולואיבורקימה טוטיטסניאה ד'ע) ארוק לוק *45 ,44 , | .(רחוימ ח"וד) הנבוקב רובצה ינקסע תדיעו :

 7 1 .()6 10 רווח בתכמ) תישימחה הדיעוה 19 , םימרכב .שולת
 .40 | ,.(-- 11 רווח בתכמ) יעישתה סרגנוקה תולאש 9 1 .(י"אמ בתכמ) תומולחה םלועמ ו

 + 41/88 85 ,81 ,18 ,16 ,18 יג :תכרעמה לא םיבתכמ י9 | - .(י"אמ הנטק תרגא) םולחה ןורתפ
 .8 . . גרובצניג ףסוי 'רב ץרוה ןורבה : םינולורקנ ,(ןוילג לבב) 45 דע 80 ןוילגה ןמ .99 ,18 ,0 'ג : ונייחב

 9 4 .ןידאר ףלודא .ר'ד ב . תילוינפשה תונותעהמ :םינוהעב
 .. + קרומרמ .רקסוא ו .תילארשיה תונותעהמ

 5 . . גרובצניג ףסוי ןב לאומש יאסידואה דעוה לש תיללכה הפסאה : םילוקומורפו ח"וד
 = 4 + ןידרג בקעי 66 6 ג .לארשי ץרא בושיל

 7 . , םילפרק בטסוג .8 'ג . הלואג תרבח תפסא
 8. + ןוקראמ ריאמ םהרבא 'רב ביל םויח 'ר .11--12 ,10 'ג .ןלקב לעופה דעוה תפפא
 .(ןוילג לבב) 46 רע 30 ןוילגה ןמ (ןמוה תולאשב םירמאמ) | :הפצמה לע .15 ג 2 ךלפ ינויצ תדיעו
 , , , :תונו 17 . הנליוב םינברה תפסא
 - . ו 3 הל תוילארשיה תולהקה תודוגא ירבח תדיעו

 6 / ."ירטסואה טרסבייר,הב תימואל תירבע האחמ 1 2% 0 תוימואלה תוגלפמה תשלש לש הצעומה 16 0 רוטנק ,ל ,י ר"דה לש ולבוו - .7 0 . הירטסואב
 ד 6 י"אל םירגהמה דעב תועידי ו ה

 0 , 1% .8 , - .ןנבשאב םידוהיה תולהק יריצ לש הריעו
 7 9 . הימטופוסמו א'טי

 ₪ , 8 - ו : 0 4 8 2 4 .הירגנואב םינויצה לש תיללכה הדיעוה 17 היצרגימאה רודפל תיממע תורדתסה 5 פ ו
 ָ 9 . ו 0 2 .2 ,  .הינמורב םונויצה לש הרשע-יתשעה הדיעוה

 6 5 2 .8 , .(הרבחה תולועפמ ח"וד) יחרומ למרכ
 : תינויצה היצרדפה לש הרשע םותשה הדיעוה 7 2 .וודרונ .מ לש ויתודלות
 .31 0 , .ופיב תונבל רפסה תיב

 7 8 טל ' 9 ,96 25 , . הקירמאב

 4 5 /" 7 כ ל 2 ₪ ה .8 , .וירפב יודרונ םכמ ר"דה לש םיששה לבוי תגיגח
 ו ו ל .ץלדיס ךלפ ינויצ תדועו .

 .11--ן8 'ג .ופיב תורבעה היסנמגה : תונומת ונבשא ידוהיל רשא "הרוע, תרבח תלועפ

 +. . תרנב 499 98 , | .1908 תנשב
 % . + לצרה רודואית 8 / .הבטלופ ךלפ ינויצ תדיעו /

 8. ,ץיבוטק תפסא .4-4 , יקלבוסו הנבוק ךלפ ינויצ תדיעו



 0 .ירבע ןועובש
 7 0 תומברטלקמ שופרל  תפאוש: = תונויצה

 + ..לארשי - ץקאב  לארשי  םעל .יולנזטפשמ
 +לין ב = חמרגורפ)

 . 85+ א /
0 / 3 = : 

 0 הכתה
 עי

 , נרברלונ .ב = = .1908 .תנשב .אימור-ודוהי .לש .הקיטילופה 4
 ו ל

2% 4 ָ ₪ 9 + 

 ; 20 :קיבוטירב שי ל : תוילגיץובק 0 2 -

 . . .ןהכ בקע = , (םירוש) , .,ףרחה-תוליל םח הלא +

 9 +רכרב ,ח לחלל (תובותח תולגמל רצמה .ןמ 8

 , >> וקפבצטיררב מ ₪ - 2 , < ,(הזגא) םירפס ינש 6 :

 ו 0 +1908 תנשב תירבעה תורפסה + ב
 . .יאתחע | = 0 ,היצילגב םירבעה .םירומה .תפסא . ₪3

 <. תכרעמה לא םיבתכמ 9

 5 ;ארשו"תוצופתב 1 תרומב ; לארשי-ץהאב \ תונווצח) :עובשה 0
 .(םושלה םירפס ; תונמאו תורפס

 רש 98 שרחלו ,לבור 1 הנש עבול ,לבוה 0 .הנש 6 0% 4 הנשל ;הופורב "םלועה. ריחמ

 :,רלוד ₪ 1/2, הקירימאב , בנוליש 9 לגנאב ,קראמ 9  הינמרגב , םירתכ -10/ היראגנוא:הירטסואב | : ל"וחב

 ,הנש" ה וצחל הז בש קגרפ 18 תוצראה רתיבו הוצנרפב ,קנרפ 0 לארשי ץראב

 .ק 0 הסורדאה יונש דעב =

 < /פוק 40 םידומעה ראש לעו .'פוק 60 ןושארה דומעה לע --- ,םיתעברא תקלוחמ טיטפ הרוש לכ דעב : תועדומ .ריחמ = = \
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 / ל 0 0 גהסלרדאה 0
 ה - , מוזה ן1 ו ה-4 ו

 .'פאק 0 זילג לכ היחמ ם <"



 < ."םלועה. לש חיצארטסינימדאה תאמ
 , :םימתוחה לא 41

 לכמ .םיפדהל םורלפמובא המכ .תערל .היהי רשפאש .ירכ ,המיתחה  ףסכ חולשמב זרדזה ל אנ .וליאוי  ןותעה לע םתחל .םועורה (א

 ,תונוילגה -יכ ןעי  ,םתמיתח ןמז דע" ואציש תונוילגה תא .כ"חא ול ב קי א ל םתמיתחב והמהמתי רשא : םימתוחה ,ןוילגו .ןוילג
 . םימתוחה :יובר .ינפמ הלְמו ךלוה ראשנה טעמהו  םצמוצמ רפסמב םיספרנ

 םוכווצ .("םלועה, לש םלש טקילפמוק םהל היהיש ידכ) רבטצר שדח לש םינורחאה תונוילגה ינש תא לבקל םיצפחה ,םיש רח ה  םיטתוחה (ב
 : ,'פוק 20/ םתמיתח ףסב , לע :ףיסוהל

 00%, |20 : הפירדאה פ"ע ןלקב תחא ,ל"וחב תוקלחמ יתש היצארטסינימדאה החתפ ל"והמ םימתוהה רעב ףסכה הלשמ תא לקהל ידב =(

 התעמו .818ת8]15גנ, 1[טוימ ג 11. ויט 60: הסירדאה פ"ע (היצילג) וואלסינאטסב --- תינשו 1560811108 ,,21 \ז "< 110010 06.
 ףסכה יכ ,הטרופב ץומקה ינפמ ןוש ארה םוק טה םהל חונש פפא ,םירכונה תומוקמה ינשמ דחאל םתמיתה ףסכ תא לשל ל"וחב .םימתוחה .ולבו

 .(61-208-18₪]86ם6) ראוהה"תודועת יפפוט תועצמאב ,היגמרגְו הירגנוא-הירטפואב , ראודה-יתבב לבקתמ "טלעוו יד, תכרעמ ש"ע
 תורט ש ב ףסכה היהיש דבלבו המודכו .םיקראמ ,  םיקנארפ :ל"וח יפסכ הנליוב "םלועה, לש היצארטפינימדאה תלבקמ ל'וחב -םימתוחה תא = (ד

 .םתנידמ םש תא םג ופיפויו יקנו רורב בתכ ב םיבתכנ תויהל םיבירצ םיסירדאה . תועבטמב אלו
 , ירבעה קנאבהלאיגולוקה לש תוינמה ישולתב םתמיתח ףסכ תא חלשל םילבי היסורב ןכ ל'וחב ומב םימתוחה = (8

 ומב בותכלו לורדנבח יבג לע םשרנה םהלש רמונה תא םהיבתכמב םשרל אנ וליאוו היצארטפינימדאה לא הנעט וא. הלאש וזיא םהל שוש םימתוחה 1
 \ + םישרחה וא םינשיה םימתוחה ןמ םח םא .ןכ

 ,םינכוסה לא
 + םידחאל הריכמלו םימתוחה לא תונוילגה חלשמב בוכע היהי אלש ידכ ,היצארטסינימראה םע םהיתונובשה תא דימ תוושהל םישקבתמ םינבוסה לכ = (א +

 + םימעפ יתש רחא םתוח םש םהיתונמזה-יבתכמב ריבזהל ילבל רהזהל כ'ג םישקבתמ םינבופה (ב

 + תולודג .תוחנה ג
 היאנתו החנהה יטרפ) "ףסאיחא, ירפפ לע ראמ הלורגה החנההב םיכז ראונאי שרח ךשמב "םלועה, לע םימתוחה =(

 ,(רבקיד שדוחמ *"םלועה,, לש ןושארה ןוילגה .לא חפסנש דחוימה .טקפסורפהב םיראובמ
 יהטרופה םע רחי 'ר 5.50 ריחמל -- רישעה יתורפסה םנבתב םיעדונה "קלאפ עשידוי סאד, (םינש .שלשמ) םימקלפמוק השלש  (ב

 ששמה תכנס אה רקנאטי ₪ קיל" טה ו הדו עמ רמלה באש סרב בופ נפה רש ה טכג ןבצנ

 "חלשה, לש "'א- תרבוח םימתוחהל -.החלשנו .רואל .אצו == =
 .(ראואי) .'פ ךרכ 1909 תנש היל שץ לע המיתחה תלבקתמ
 י:םינינעה ןכות 0 |

 ;ופאמ .םהרבא תעפשה ('ז | ,הדובעה לעו םיפנה לע :(יא [םירשעה רסצה תרטקהתתשב הושב "
 ןאמניילק השמ . ,ירנזולק ףפוי ריד 0 : ו ל ,

 .(המרד) םינשושה ('ח ,(ארונ השעמ) יתפוס ('ב רע יפכו .ר 8 הנש יצחל .,,ר 6 הנשל :ץראל ץוחבו איסולב ריחמה
 ןופלנצק קחצי .םירפפ:רב ומ ילדנמ ,תלבקתמ המיתחה ןיא הנש .יצחמ תוחפ ןמול -- ,ל"וח- ףסכב הז <

 ל ,תותשל .םימ ('ג = תאחמה רבלמ .ונל חלשל םישקבמ ונא .ל"וחב .םימתוחה תא
 ,(3) הינמורב  תודהיהו םידוהיה (+ | .םי ור ק ל א ץמ ש ,רד ,פורפ תאו ףסכה .חולשמ רע ונועידוי ובש ,דחוימ בתכמ םג ,אמסופה

 .קב , רצמ זמ (א"' , / 0 / . ל תפרצמ םיבתכמ (א"י ב -

 0011 תירפע הפקשה (:" | לאה 0 0 - =  םישדחה .םומתוחהל םרפ
 ,(-) םישעמו תובשחמ (ג" | בר 6 אוב ג ,ח (/1) םעיירישמ (ף = רכ לכב) "חלשה, לש מיו חיי זיו  ,ז'מ .םיכרכה תעברא =

 בודק יבו ,ר 1% בוצקה .ריחמה םוקמב ,,ר 6 ריחמב (תורבוח שש
 = ;ר 6 םוקמב רך 5 ריחמב םיכרכ רנשי<-- = 5

 \ \ 1 \ ) [ | \ \ : :המלש הנשל םימתוחהל סרפ :
 רזסת 0018 ]10 ועו 01! ₪ = רפפה תא םנחח ולבקי .ר השש וחלשיש הלא ,רמולפ ,המלש הנשל םימתוחה

 , וי ) : : == רנימק :היר"דח ור ש == 7
 | ,אניתשלפ תריקחל שדקומה יריחיה ידוהיה ןוחריה = == ,םעה:דחא תֶאמ המדקה םע .
 00 8 בוט רי לעו ,1,80 טושפ רינ לע הנשל ןוחריה .ריחמ ,'ק 98 חולשמה רעב .קר ףיסוהל םהילע = 0

 . .תלבקתמ המיתחה ןיא הנשמ תוחפ ןמזל : ו : :
 3. .\- ןסבפת66קתה, םהההס) הסתה 0 67 ה 86 סטו ו , + לצא .ןוחרימ לע תחל רשפא כ 2 א. + נא 0008 9 11888. 31808055  םהקסזהפה

 ץיבוקפיל ףסוי : אריפש הדלג 1. 8 ל 188815, 70
 . (וגפפ1.) 11090800 ]ה 46. 6 0801001 8\0 25.

 :חיצוטפינימדאהו תכרעמה לש תפכותכנה 0

 סתהנוווה 11170 א", 026008. הסיצו אח 1
 ל 0080010מ 008 1180 1111,0 4011 0010558 (ה91801 )7080700 319.
 ויוצר.
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 ,תיטילופ : תירובצה =

 היפור:ידוהי ושענ -- ,םיטועימה לכ לש =
 םגו ,םעה:ירחבנ תיבב םייטילופ חכ:יאב םהל תויהל תורשפאה = =

 ה'ס תבור

 ,טיפרת תבט כ ,אנליוו

 11 .א ג, 19-66מ [3מטהז 40

 ,גרברלוג ,ב

 ,1908 תַנָשְּב הָיְסּורדיִדּוהְי לש הקימיִלופַה

 ,א
 ואבש ,םייטילופ םישעמ םוכסל ןווכמ ינניא וז הקיטילופב

 םידמועה  ,ללכהיינקפע לש .רחואמה םנוצר-יולגמ הדלות רותב
 תואיצמב התיה אל התומכש הקיטילופ . היסורב .םידוהיה שארב
 ברקב הרדענ ,ןאכב וילע . רברל אב ינאש ,ןמזה ךשמב  ,ללכ
 ,ולוכ םעה ןוצר הב אטבתהש ,היצאוינאגרוא לכ  היסוריידוהי
 , +.םירבדה .עבטמ תויהל הלכי אל .םג1

 יממעה ןוצרה תא אורבל םינטק תונויסנ וזיא םנמא ושעג
 םא :,היסור:ידוהי לש :וחכ:אב .היהי רשא ,רסומ אורבל ,הזה
 תונויסנה לבא  ,תוחפה לכל תצקמב חא יכ ,ףיקמו םלש אל
 םניאש | ,םיינוציח םיאנת ינפמ- דחאה דצמ וחילצה אל | וללה
 ,היצאזינאגרואל כ"שכמו ,םידוהי לש תונגראתה לכל דאמ םייוצר

 היטאפאה ינפמ --ינשה רצהמו ,תיטילופ הרובע לש הריפס תפקמה |
 םינשב ץרמנ ןפואב םייחה תא הפקתש

 ווקש ,תובורמה תווקתה לכ תוצצופתה  תפוקתב --- תונורחאה
 + היפור .לש התושדחתהל

 כ"חא ושענש םייונשהו הינשה הכלממה:תמוד תריגס ירחא
 גיהנה רשא ,190% תנש ינוי ג  םוי לש  הריחבהיקוחב
 םתלפמ תא ערפמל רישכמה ,עורג רתויה גופהמ תימואל:הירוק

 תא לעופב םיללוש

 תודוה קר אלא ולבק אל ,םקלחב ולעש ,םיטארנאמה ינש .םתוא |
 -- .םידוהי>יתלב םירחוב תוצובק יתש לש תיטקירוקה .םתגהנהל
 הפרה הז רבד .דנאלרוק ךלפב םיטילהו הנבוק ךלפב םיאטולה
 רובצה לא םינכהש אוה אוהו ,םחור תא ליפהו םידוהיה ידי תא
 .הכובמו שואי  ,תיטילופ הדובע לכל היטאפא ונלש

 םידוהיה לש םייטילופה םיגוחב הברה ורבד הנשה .תלחתב
 ?תומחלמ תופוקת תשלש לש םיררובה לכמ הדיעו תאירק ד'ע <

 :ונאגרוא, ןיעב שמשמ יהיש ,רסומ הזיא תריצי םשל  תוריחבה
 ."תיללכ תידוהי .היצאו

 ןיכפוה הל ןיאש" ןבאכ  תחנומ 'הראשנ וז הלאש לבא
 אורקל היה  רשפא:יא ,גרוברטפב םינקכע וויא לש םהיתוכשלב
 :ניפב אל .םגו הדשה?ירעמ תחאב אל ,גרוברטפב .אל הריעוה תא
 ריפהל ויד היה הזה ינחיטה לושכמהו ,"שפיחה-תבהוא, הידנאל

 ,.קרפה לעמ תאוה הלאשה תא =

 עת חסזד\, 6-20 הזפהקה 1909 2. ₪ <
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 "תיממעה .הצובקה, ילעב רצמ ןויסנ רוע השענ ביבאב
 הרשה>ירעמ | ,"תימונוקיא הצעומ, ןיעמל "םינקסע,ה תא אורקל
 וקפד דה םהישעמבו םהירברב עמשנ אל לבא ,םישנא ו"ט ואב
 .םויחב ללכ רכינ היה אל וז הדיעו לש המושירו ירבעה רובצה לש

 ןיעמ .םייגרוברטפה .םינקפעה ברקב הרסונ הנשה תירחאב
 םיפתתשמ וז .הצעומב ,םידוהיה םיטאטופידה די לע  הצעומ
 םיימשרה םידוהיה םיטאטופידה ינש םגו ונלש םייגרוברטפה םינקסעה
 . ,הכלממה:תמודב רשא

 --- ,התדובעל הנייהת תואצות וזיאו וז .הצעומ קוסעת המב
 הריעו .תאירק .ר"ע. ןיידע- םובשוח = בורקה דיתעה ונל הארי תאו
 ,הלועפל הז ןויער אצי םא לבא ,תוילארשיה תולהקה חב:יאב לש
 , ,לורג .קפסב לטומ הז רבד

 תאצות יהתש ,תיסור:תידוהי הקוטילופ יכ  ,םיאור ונא :ןכבו
 ,ללכ 1908 תנש לכב התיה אל ,םידוהיה לש תימצעה:הדובעה
 םושחנ אל םא ,לודג יטילופ:השעמ םוש םידוהיה רצמ השענ אל
 = ץיבוליסינ . םינודאה .ולדתשהש ,תוילרתשהה תא הזנש השעמל
 םידוהי בצמ תלקה רבדב םירחוימה םירטסינימה ינפל ןאמדירפו
 ,ולאב אצויכו ,תולג תוריזג םהילע הרזגנש .,םירחא וא הלא

 "דניירפ,ה  תכרעמ י'ע :הכרענש  ,תיטילופה הטיקנאה
 ר"ע .קוח:תעצה .הכלממה:תמור לא םינכהל ךירצ .םא ,הלאשב
 ינקפע לש םבור יכ : ,החיכוה ,הדמ וזיאבו םידוהיה תויכז-יווש
 .ב"בל וב םירמוע ונאש ןמזב םידוהיה בצמ- תא םיבשוח םידוהיה
 אמש ללכ שושחל רשפא יא טעמכש רע ,שואי ררועמו רמו ער
 תא הוח בורה .רתוי דוע םידוהיה לש יתויכזה .בצמה | ערוי
 התעצה תאוה : תישילשה המודל וליפא םינכהל ךיִהצ יכ ,ותער
 םייטילופה  ,םייחרזאה  םהיתויכזב םידוהיה תאוושה רברב קוח
 ןכרמה יכ ,בשוח הזה בורה ,םיבשותה רתי לכ םע םיימואלהו
 לא יולגב דגנתהל לכוי אל .המודב הפיקת ותערש ,ירבאיטקואה
 ןפואב חיכומ היה הזבש ינפמ | ,םידוהיה לש | היצאפיסנאמיאה
 :בצמ ףקותב חהכומ היה אלא ,ללכ ינויצוטיטסנוק וניאש רורב
 היצאפיסנאמיאל םיכסהל ,רמולכ ,תורשפב םנכהל םיטילופה םיגינעה

 היטנה רשא תעב ,ביבאה :ימיב םנמא התשענ הטיקנאה + תיקלח -

 רשא רועבו כ"כ: ןיידע השגרוה אל ןימי רצל הקזחהו הבורמה
 ,םשור תושעל הליחתה הז ךא "יפורה םעה תרוגא, לש התעפשה
 רכבשכ ,ריצבה ימיב תאוכ  הטיקנא התשענ ילמלא .יכ ,רשפא
 ידול האיבמ .התיה םפקתי לכב יםיקינוגיוס,ה לש םנוטלש הלגתנ
 ,ירמגל.. תונושו .תורחא  תונקסמ

 העפשהה רוקמ יכ  ,הז לע הכמסנ "דניירפ,ה לש המיקנאה

 וי ו ה



 היציזופואה םע רחי רשא ,יירבאיטקואה : זכרמה  אוה תימילופה
 ,היצוטיטסנוקה םיסב לע ףקות לכב רחא-וא הז ןפואב דומעל וולעי *
 תחת םיינמיה םה בצמה-ינודאש העשב ירמגל הנוש .רברה .לבא \

 ןפואב |. ,לאכימ .ךאלמה תרוגא וא יסורה םעה תדוגא תגחנה
 ךא ךכיפלו - ,תיאדו תישעג ערפמל .קוחה:תעצה לש .התלפמ הז
 .המודה לא התוא םינכהל ושכע אוה רתומל

 וב

 םידוהיה רצמ התארנ אל .תפלוחה הנשה ךשמב םא לבא
 השגרוה ,םהלש תימצעה .הרובעה 'תאצות רותב ,הקיטילופ שוש
 דגנכ  תיסור:תידוהי - הקימילופ דאמ .ץרמנ ןפואב .תאז .תמועל =
 ךשמב .החתפתה "יפורה .םעה, תרוגא לש :הקיטילופה .םידוהיה ,

 דע .רבגתהו .ךולה תכלוה התיהו ,הפקת םצעב תפלוחה הגשה
 לא הדי לע השגוהש הנלבוקה | החיכומ .התעפשה הלדג. המכ =
 אצוה יכ|,ןיפילוטס םינפה"ינינעל רטסינימה לש ראילוקריצה לע טאנוסה .

 ,םידוריה לא ןורחאה לש הרתיה ודפח-תיטגמ קרו קוחה:תודופי לע אלש
 :וללה .םישעמה :תרושב :אטבתה םידוהיה לא םחיהו
 ,היסורייוצק לכמ םידוחיה ישוריג וקפפ- אל הנשה לכ ךשמב

 ,םתנמואב םיקפוע. םניאש ,הכאלמה-ילעב תא םישרגמ גרוברטפמ
 שלש לש .םוכסמ ףסכ שנוע :הליטמ .תימוקמה היצארטפינימדאהו
 באלסוראימ , הבישיההתויכז תרפה דעב לבה םיפְלא ינש דע תואמ |
 םהימודו  םיטכיצאמראפה תא  ריפיסמ | ,םינמואה תא םישרגמ =

 ;ץיקח-תונכבשמב .בשיתהל םידוהיל םיריתמ :ןיא  םוקרחב ןהז :גופמ
 -יטאקי ךלפב רשא םירהה:ירכמ תובשוממ :םידוהיה :תא .םישרגמ =

 זורמוחה .תונייטצמ הבקסומבו ,בויקמ םתוא םישדנמ ,באלסוניר =
 לכל :ןוישרה .תא :םש. םינתונ :הרתי תויזוירוקב .הבישיה תובובש \
 םירוהיה יפתחשי אלש -יאנתב קר .לוימ לש  תועסמו :תודיעוה ונימ |

 ינפמ ,הלועפל םיאצוי .םניא םיטסיזאנמיג לש .לויטהדיעפמ  ,םהב
 :ירוהילושריש ,תוילרתשהה ,םידוהיה םהירבח ילבמ עוסנל םיצור םניאש +

 .ללכה ןמ אצוי ילב ףקות לכב תוחדנ ,אפרתהל הבקסומל אובל הופור
 :תאוה .הרבועה דוחיב תנינעמ >>

 ,בוקינווי'זוק * ,תיאקבסומה  הטיסריבינואה לש רוסיפורפהל
 -תעירי תקלחמ לש םיטנרוטסה םע לויט לש עסמל ןוישרה | ןתינ

 שרופמ יאנתב .קר רוחשה םיה תולונפ לש רומל םשל .עבשז
 ,רחא ידוהי וליפא םידימלתה ןיב אצמנ אהי אל .יכ ,השעמל ו

 ינפמ ב"כ הלועמ .הנגה הילע םיניגמש- ,השודקה הבקפומ םג
 םהילא הרתי היטנ לש רשחמ היקנ ,הארנכ,הראשנ .אל ,םידוחיה

 םוירטסונימה = לש .ויסוחי .תא רושחל רשפא הזמ | תוחפ
 םיקוחה תא לקהל .הרתי היטנבו םידוהיל הרתי .הבחב .הנכשה
 תיטניצורפה = המרונה יקוח ..םהילא  עגונב  םיגוהנה * םיליבגמק
 תולרתשה .םושו ןירה .רמוח לכב ץראווש .רטסינימה :י'ע ואלמתנ
 הלכי אל תויגוגריפה תוצעומה דצמ םג רבדכ םיעגוגה .רצמ םג
 ושענש :,תולקהה ינימ לכ .יסורה :עדמה לכיה .לא .חתפ חותפל-
 ובשמ םינוילעהו  םינוניבה  ס"הב .לש םירוטקירידה דצמ :ךבדב <

 ףכית חולשל .ותוא .וררועו ,ןוטקשה לש ובל .תמושת תא .ןהילע
 םינותעה .ידומע לעמ ,תויוארה = תופיזנהו תוצוחנה תוארוהה .תא
 המרונה התוא תגהנה ר"ע םישעמו תודבוע ןומה ומסרפתנ .םירבעה
 ןיא ךכיפלו ,םהב העבקנ .אל הרקמבש ,םיטעמה .ם'הבב הבולעז
 .הזב םהילע בכעתהל ךרוצ ל
 הלבגהה> ו רתי ו םג  ורופקה ןח רמוח  ותואב =!

 דינינעל  םימוירטסינימה לח רנפ י יתקבל וצמאתה םירוהיה - .
 -יקוח : .אולמב הרעשההטוחכ המה םג | וקדקרו הלבשהלו .םינפה
 , םידוהיל .ענונב .הלבגהה

 א ןוילג 3% םלועה <

 תעונת לש המויס תנשכ יארוב ןמתסת תפלוחה 1908 תנש
 תודוה םירוהיה לש הירוטסיההמ םג ףוסי אל הרכוו ,רורחשה
 . םימורגופה לש תיטפשמה | היצאריבקילהל

 . םיסורה | ןינירה:יתבפ .וררבתנ הרבעש הנשה לב ךשמב
 :וללצ .ופלח :הדימופ .שרקמ ינהכ .ינפל = ,םיימורגופה .םימפשמה
 ישאראלאקה = ,יקוטסילאיבה | ,יבויקה חבטמה \ ינועמ לש םימדה
 "בשומה םוחתב,ש תורחא םירע תורשע רוע לשו יבאלסוניריטאקייהו
 םייונש  וזיא דבלמ ,ויה תורחא םירברה ינפו ."םוחתל .ץוחמש,ו
 ..םידחא םינאגילוח ובשי םימשאנה לספס לע , םוקמ לכב ,םיטועפ
 םימורגופה יגיהנמו םירוטאיציניאה תובקע לבא ,םיכושח  רתויהמ
 יכ ,ואצמ רשא | ,ןיקוזמה דצמ םירמועה םיטילקרפה ,ולגנ אל
 הבישיה:םלוא תא םימעפל ובזע ,םתבוח אולממ םתוא .םיעירפמ
 םיבושח:יכה .םימשאנהו ,טפשמה רוריב רמגנ .רשא םרטב רוע
 ןופרליהו ןיטאיראקס .םיעבשומה םיטילקרפה = ,םילק םישנעל \ונודנ
 ר'ע טפשמה רורב תעשב  ואשנש םהימואנ ללגב = ןירל .ועבתנ
 ,יקוטסילאיבה ' םורגופה

 :ירוהי לש םרובכב לוזלו ר'ע ןאכב ונחנא .םירבדמ םא
 ךכל ונררועתנ אל ,םימורנופה .יכרוע לא הזכש םוחי :י'ע .היסור
 ךותמ :,ןובלע .לש .שגר .ךותמ םא וכ ,המקנ לש שגר .ךותמ
 יכ ,הרכהה ומשאי אל םידוהיל תומלא:ושעמ ישוע לכש ,הרכהה
 .ער דחפמ םיחוטב םשוכרו םירוהיה ייח ןיא

 תלעב תידוהי :היצאזינאגרוא לכ יכ ,הז לע ףיסונ  דוע םא
 :אגרוא :וליפא יכ ,רשח לש ןומא-יאב השגפנ .היהתש .םינפ וזיא
 לכ תא תפקמה | ,תילאקירילקה "לארשי תסנכ,כ תילאיול .היצאוינ
 ::תא .ולבק .אל<.,םידוהיה .ברקבש .םייביטאבריסנוקה  םיטנימיליאה
 םייפל .היהי רשפא ,השעמב | םהיתופיאש :תא" םישנהל .תורשפאה
 הקימילופבש םיישארה םיטנימומה לע :תיללכה ונתריקס תא :הזב
 + היסור:ידוהו .לש
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 הירוטסיהה :יכ ,הרכה  ידיל רבכ .ונאב :תונורחאה  םינשב

 טילחהל לכונ עורי ןבומב ,התומלשב דוע .הכתכנ אל תילארשיה
 מ"יר .תומימ .םינובה וב .ולמע רשא  ,תיבה רבכ רמגנ םנמא יכ
 ואצמ רשאכ ,ונלשמ רויצב שמתשה הזה םכחה) ךליאו טסוי
 ,ותמוח  ,ודופי .תלוז .לבא ,(יעדמה .ולעפמב תוערנמ ותנקו 'תעל
 .המינפ ולולבש ב הברה השענ אל .רוע ונופסו  ויתורוק
 ימבח .תודלותב ,תודהיה תודלותב בורל וקפע םינושאוה
 וז .הנפב יכ ינפמ ,רודל רורמ ונמעב תועדה  .סומלופו לארשי
 + , רובעו רורפל אלא ךירצ היה .אלש ,ךרעב ,בר רמוח ואצמ
 תינידמה הירוטסיה ה לא רקיעב םבל ומש םינורחאה תורורב
 היה .רבכ ,תואנ :ןפואב  הרדסלו רצ \ לכמ הררבלו ,ונמע לש
 תנבה תכרצמ תילארשיה הירוטפיהה .תנבה ירהש .הברה השק
 ,ללכב = תישונאה הירוטפיהה -

 ;רצ הזיאב םידוהיה םג וכ ועגנ אלש ,םימעה לש םיירוטסיהה
 ; םירוהיה תופתתשהמ םג וב ןיאש ,בושח יִרוטסיה .ערואמ ךל ןיא
 הירוטסהב הלחת :עדונ .תעמ :לארשי \ םע תודלוה בותכל ירכ '

 לכ תא ררבלו רקבל  הלחת ץיוחנ  ,ןורחאה רודה דע .תישונאה
 הריקסו הרשי הנחבה תלוז וכ ,םהב ןיבהלו םיירוטסיהה תורוקמה

 "+ םתתמא לע ונמע לש תוערואמה ונבוי אל  םהכ  תרדוח

 :םייחב \ בושח :עוצקמ | ךל' ןיא



 % רו יא + יי

 תחא "איה---ונימיב התיהש  תילארשיה הירוטסהה = תביתכ = וז
 , תומוצע .רתויה .תויערמה :תולועפה

 בורל :ולשרתה ,הזה תיבה  ןינבב  םיקוסע = ויהש ןמובו
 םעה ייח לא וארכ | םבל .ומש "אלו / ,המינפ ולולכשב
 םיפוחיב ,םינכה .ךונחב ,ןיאושנח:גווזב ,ותחפשמ תבפמב :;ותיבב
 הסנרפה יאנתב> , ןהירדסו  תולהקה = תגהנהב ,םיירובצה
 דע ירמגל  םימלענ טעמכ ויה םיטרפה הלא לכ ,ה לכלכהו

 םיארכ םתוא :ובשח אלו םהב ולולו יכ רשפאו ,הז .ונרודל בורק

 תורודב = תישונאה  הירומסיהה התיה \ ללכב .רשאכ ,םהב לפמל
 המחלמ ירובג תודלות ,םילשומהו .םיכלמה .תודלות קר .םינושארה
 תחא .הלעמ ,םבל והיפה םיימונפה * וייחו םעה ןמו ,תומחלמהו
 לע ,תוחפה לכל ,הודימעה :יכ ,תילארשיה .הירוטסיהל .דוע התיה

 הרבגש העשבו .תועדהו  רסומה םלוע לע .תורה ייח
 רקיעל וז הנבה  תושעלו  םעה ייחב  ןיבהל .,הפיאשח  םימעב
 תובושח תולחתה וזיא- ונברקב םג ושענ  ,תירוטפיהה  הנחבהה
 ,(רנילרבו פמהר בא ,ןמ דיג .לש םייעדמה םילעפמה) וז הנפב
 תירוטלוקה הירוטפיהה ןינבל .בושחו בר רמוח .ץבקל ולחה םג

 ,אובל ריתעל ונמע לש "
 תולכתסהה תא :רימעה רשא  ,ונרוד .תפקשהל  המאתהב

 וז הפקשהע תיממעה הלכלכה רקח לע רקיעב תירוטסיהה
 ,הפיאשה תעכ ונמעב םג הרבג  (הברה | תינוציק  םנמא, איה
 ,םהירוזפ . תוצראב םידוחיה לש םיילכלכה םייחה תוהמב רוקחל

 הבורמ ןמז םנמא ליחתמה) תו ל גה ,לודגה .רוופה תלחתה .ןמומ
 ..הלאה .םימיה דע ,(י'אב  ילארשיה  ינירמה .ץובקה .םרהנ 'םרמ =

 הברה | םיואתמ : םתואיצמו  םתתמא לע הלאה  םיטרפה רורבל

 אל:הבורמה: ותובישחב רשא ,הזה .ירוטסיהה עוצקמב : , ונרוד נב
 תורוקמה (א :םינפ ינשל - לודנ ישוק רבכ שי ,קפס שיא ליטי
 העיגיב םהירחא שפחל ונילעו ,ונכרצ יד םייולג םניא .םיירוטסיהה

 לארשיב .הלכלכה :ייח תוהמ לש גשומה .םג .(ב ;םרקחלו הבר
 התלוז .יכ :,תמויוסמ  תירקיע * החנהל  ,רורבל  רימ = ךירצ הלונב
 9 ,תועטה הב תלַּפונ

 תיערמה הרובעב | לחהל ונל רשפא יכ ,הלחת חיננ

 תומוקמה לכב .ונמע לש  הלכלכה ייח תודלות \ בותכל ,תאוה
 קה יכ ,הארנ הנה ,תורוקמה ונל .וררבתי  םא  ,םינמזה .לכבו
 תורפסב ,ןהל םיכירצ ונאש .תועידיה לכתא אצמנ תומיוסמ  תופוקתב
 המו  ,הירוטסיהה:ירויצב : רקיעה הלאה = םייחה = ןיא = תילביבה |

 הרבעהו "בגא,  ךרד: קר אלא :,קיודמ ונניא וז הנפב 'ונל ערונש
 יבתכב ,ירמגל .תרחא הרטמ םשל הבתכנ וז תורפס .יכ ,אמלעב

 ,רסומ ילשמ .,הָריש . ,תונמא לש  תורפס  םיאצומ | ונא שדקה
 ,תיאיבנה הפקשהה לש הדוסימ תימואל .הירוטסיה חאובנ .ירבד

 אלו .יטויפ .רופפ .ךרדב .קר הב ועבקנ  םייממעה | םויחה  םלואו
 תורפסה | תריציב .אקוד  ,תידומלתה תורפסב לבא ,יעדמ קוידב

 םיקייודמ םימשר םיאצומ ונא ,םינורחאה םימיב הב סאמל ולחהש >>

 תודלות  בותכל ,ונילע  לבקנ ולא  ,םיבורמהו | םינושה \ םהינוגו
 דומלתה . תריצי ןמזב ,םייחה ינונ לכ תא  ןהב ףוקהלו ,ונמע =

 רע םידומלתה | ינשו הל .םיכיושה \ םירובחהו : הנשמה : רמולכ)
 תוריציב  ךכ .לכ .הינעה = תירוטסיהה  הפוקתה התואב . ,(םתמיתח |

 ,םלשו בר  רמוח הז ךרוצל אצמנ ,הרישו .מויפב ,תויתורפס
 ---תובוחמו 'תובושח תועידי = םיכפמו  םיכלוה  םיירוטסיה \ תורוקמ
 לע .ויהש ומכ םייחה .ועבקנ \ תידומלתה תורפסב .יכ ,תודבוע"
 םהימרז לכ םע םייחה ,יופי .ילבו העיבצ \ ילב  ,םתיוהו  םתתמא

 לש ןילקרטל : רודוורפ רוחב .םייח
/ 4 

 3 םלועה <

 : םהיטרפ לכב ,םחמע .הלכלכה ייחו ,םיממעה םייחה לש .םיקהבומו |

 !ה : הבורמ הלבגה ם מ צ ע מ םידוהיה םהל ודימעה .הז ובצמב

 :,םיירפומו : םיינחור :םייח קר אל .םרועכו םיפי םע ,םהיתופיאשו

 םייצרא םיוח אלא ,אבה םלועה

 לש ומורב, םירמוע , םניאש םהיכרצו - םהיתועיבת לכ םע .םיירמחו
 ,הריכמו :הינק  ,ןתמו .אשמ ,הפנרפ .יקסע  ,החפשמ תבסמ :"םלוע
 '  חכאלמ תישע ,חיב ילעבו םילעופ  ,תונדאו .תורבע ,חורו .דפפה
 " = הנהכו .םיפתוש ,ביר ילעב ,םינכש ,תונועמ תררט  ,םינבאה לע
 לודנ קרפ .ונל רפח - היח ,תאזה הבחרה תורפסה * ונרסח ולאו
 ,םייממעה :ונייח לש בושחו

  ינפלש> תא ,םיירוטסיהה : תורוקמה = רורב -דבלמ: לבא
 ..ונל. רשפא וז תאזה הפוקתה יר חא ל ש תאו .דומלתה תפוקת
 הה גשומה תוהמ  הלחת ררבל רואמ ונל השקי  ,(רתויב
 :אוה .המ ,רדגל. ,תיללכ החנהל -הלחת םיכירצ  ונא ,ופקיחו
 םיימואל = םויללכלכ \ םייח + .לארשיב = הלכלכה | תוהלות . ןינע
 . םיימואל םייחו ;ינידמ :ץוב ק רקיעב םיכירצמ םיירובצ
 , .םיירוכצה = וייח. תא רדסמו  ותמדא לע .בשויה םע ,םייני דמ
 < הדובעח .תלעות לע. ,ויתונוזמ .יאנת לע םג חיגשי ומצע .תושרב
 החְנֶח ,.ללכה .תלעותלו טרפה תלעותל םימיאתמ ויהיש ,היתואצותו
 תא הפנ רשא ,(אוראק גרואינ לש ורפסב םיאצומ ונא וז
 .הפוקתבו .םיניבה ימיב לארשיב .הלכלפהו הרבחה :ייח .ררסל .וחכ
 .םייח  וחתפתהש  םשכ לבא = , םלועבש עגונב | והז = ,השרחה
 אלפנ ןפואב םינוש\ םימרונ יפ לע םייתוברתה םיימואלה
 לע אלש  םיילכלכה ונייח ןכ .םג .וחתפתה  ,תואיצמה רדגמ אצוי
 , " ,ירוטסיהה :ןוינהה יקוח .יפ

 רשא .,םיליפגמה םיקוחה יכ : ,ונל המרי: הנושאר הפקשהב
 + :ונילע .ופיקהש המב- רוחיבו  ,תונוש תופוקתב םימעה ונילע  ורזג
 ואיצמהש םה ,תיללכה  הלכלכה ייחמ  ונדירפהל תורזגו םיגייס
 * ,םוהקוחה לכ  תפקשה :יהוז .תדחוימ תילכלכ הירוטסיה םג ונל
 "חופי .לע .ורמע- אל. ןיידעו  ,תועטומ .הפקשה אלא -וז .ןיא לבא
 חלוגב .ונמע לש הלכלכה ייח ,םינינעה עבטב תיתמאה .הנבהה
 ' ,םימעה ראש לש הומ ירמגל .הנוש- םיסב \ לע  רקיעב  ודסונ
 םייחה ויה .ויתוחכ תא וליבגהו רבע .לכמ והורדג אלמלא וליפאו

 + ירמגל רחא ןפואב ונב םיחתפתמ הלאה
 תריככו המוצע ,תיתדה  ,תירפומה העפשהה התיח ונמעב

 ןפואב ,הבורמ .הדמב םיילכלכה םייחב .םג הרבג .איח ,ךכ לכ
 ץמאמ םהא ,םלועבש גהונב ,םתוחתפהה פיסב איה התיהש
 ךרוצל  ,יעבטה .ונורשכ תא  ,םיירסומהו . םיירמחה : ויתוחכ : תא
 . תיטרפה הרובעה תא  ררפמ ינידמה ץובקה .ותפנרפו  ויתונוומ
 .' ,הניחמה .ןוקתל ,רובצה. תבוטל .תומיאתמ :תונקתו םיקוח ידי לע
 הללכשל ,הנוקת לעו הדו בע ה תר ש כה לע דקוש אוה ןמוב ובו
 ירובעה .תוחתפתהב אצמי .יכ ינפמ ,הריכמל םיקוש הל .איצמהלו
 / לע .בשוי ונמע היה ולא .,ימואלה - שוכרה . תרשעה - תיטרפה
 ] אלא ' ,וז הרטמל ןכ  םג ןווכמ ינירמה ץובקה היה .,ותמרא
 ,הדובעב םיירסומה םיללכה םויק לע ןכ םג דקוש היה
 "= םינינעה וחתפתה לארשיב לבא ,ונמלוע תא ורימעה  םהילעש
 ,םימעב עלבנ אל ורוזפב ,םינוש םימרוג יפ לע .עבטה ךרדכ .אלש
 ,ינירמה .ץובקה ףונב .רו ,ותערמ אלשו ותעדמ ,בשחנ אלא
 תער לע אלא ,םידוהה תנקת לע דקש אל בורל .רשא
 ינשה רצמ םנמאו .תירמחהו תירסומה םתלפשה לעו
 רע -- םלש ףונל םהירוזפ תוצראב םידוהיה  םיצובקה  וזכרתנ
 לבא --- .ןמזהו םוקמה .יאנת יפ לע .רשפאב הז היהש המכ
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 ! לכב .'רובצה לשו  ריחיה לש ירפומה :ןוקתה םהל- היה
 ה "לוטב הב :אהי ,אלש  ,ידוהיה  ריפקה . תירמחה .הדובעה
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 רצבתהל םוקמ ותולג  תוצראב ול שקב ידוהיה , תרה םויקל דוגנ
 לכוי .יכ. ,הזב ול היה ירקיעה יאנתה לבא ,םיימונוקיאה וייחב
 ןיא .ןתלוז יכ ,עירפמו. בוכע .ילב  היתוצמ תאו .ותרות תא םייקל |

 .םייח .וייח
 לע ודמעי אל ,ותתמא לע הז ןוזחב וניבי אלש ןמז לכו

 החנהה תא הלחת ררבל ונילע ,םיילכלכה םייח רדפ \ תנבה
 םייחה לש תוחתפתהה ףופ םימעה :ברקב אוהש המ + תיללכה
 ונמעב היה | ,ירפומ  רדס םהל .איצמהל ,םיירובצה  םיילפלכה
 םילשכנ יכ = ,ינמרמכ . תורורל החנה , םדוסיו םתלחה
 ורבעש :תורודב ונמע לש םיילכלכה םייחה תנבהב ונרוד :ירקוח
 .םהל םימדוקה םירקוחה תא הב םינגמ םהש ,תועטה התואב
 םייחב ולכתפה אלו םידוהיה לש םיירפומה םייחב קר ונייע ולא

 לש םוילכלכה םייחה יכ  ,וניבה אל .םג ;ם ע ח לש םיילכלכה =
 םעטמו ,חורה .תוחתפתה לע הברה ועיפשה ,ןיסולכואה לש ,םעה
 .ללפב .ונמע ייח תנבהב הרפחו תיעטומ הפקשה םהל האצי הז
 וחיסי לבא .,םיירמחה םימרוגל םבל םירקוחה םנמא ומישי ונימיב
 ,םיילכלכה ונייח לע הברה ועיפשהש םיירפומה םימרוגה ןמ םתעד
 אלא ,ינידמה רפומה תוחתפתה ףוסב םימיח תירחאב אל
 םיטרָפ המכ הוב שי  ,ןושאר יעינמו דופי רותב ,םתלחתמ
 םירשכומ םעבטמ יכ ,לשמל :,םיאור ונא .ןיבמ לָּכל םיארָנו םייולג
 םימיב :לבא ןהשעמה .ןורשכו .הדובע ןימ לכ םהל לגפל םידוהיה
 םימוצעו םיקזח םימרוג ולא .ויח םפקתב :ויה םייתדה םייחהש
 .הזב ויה תוינוציח תולכגה קר אל ,הדובעה תריחבל
 ,תדה לא .הרובעה ינוג לכ םוחי -- תויטינָּפ תולכגה םנ אלא

 '(אּוּבי ףוס)
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 הלגנ םלוע 'לש-ודופב לכתפהל םדאה יניע וחקפנש העשמ
 ,תוכיאהו תומכה ןיבש םלענה סחיה ,תוריפסה לש רתסנה חכה ול
 לכי .אל רשא ,ביואה :דחאה ןמ םיבוט םינשה ול וארנ .םיתע
 תפש לע האפק רשא ,הלפתה ;םינשה ינפל ענכנ ,רחאה ול
 םיתעו ,ינשה יפב רה הל האצמב םימש:ירעש העקב ,רחאה
 הלעמל אוהש ,תוירזכאה השעמ : רחאה ןמ םיער םינשה ול וארנ
 תובבושהו : תוללוהה :םינשה ידי לע השענו = ךלה  רחאה כמ
 , הערה חורה םהב הסנכנש ,םישנאה רפסמ תוברכ  וברו .ורבג
 תורושק תוכיאהו תומכה תא םרא לש וניע  התאר ךכ ןיבו ךכ ןיב
 םררסב וא םיקלחה רפסמב תומכה הנתשתש תמועלכו התוחא לא השא
 ידיל םירבדה ועיגה ,יונשה לח ובש רבדה ותוא לש תוכיאה הנתשת ןכ

 ,תומכה תדלות אלא הרקיע לכ הניא תוכיאהש ,ורמאו ואב םיברש ךכ >>
 ינחורה תא ארובה אוה יתומכה ימשגהש ,םהמ וטילחה םירחאו ,

 םדא ןיאו הלגתנ םרט תוכיאהו תומכה לש הדלה דוס לבא ,יתוכיאה
 הניא המצע תומכה :הזל ץוח ,ןהיניבש םחיה לש וביט המ עדוי
 .ףופיןיאהב תולולכ תוריפסהו דוחל ימשג :ןינע

 ,לפט רבה איה תומכהש ,ונדמלל השמ תרות האב הרואבל
 . "םכב .רחביו םכב "ה קשח םימעה לכמ םכבורמ אל, ::רמאנש = ="

 יפא .רחוו יל החינה, :השמל אוה ךורב .שודקה ול רמאשכ לבא |
 אנ ינחמ, :השמ ול רמא ,"לודג יוגל ךתוא השעאו םלכאו םהב
 המואה תניכשש ,ונבר השמ היה ערוי ,"תבתב רשא .ךרפסמ
 התומימת לכב ,היעבצ לכבו הירדצ .לכב תולגתהל הל רשפא יא

 יש
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 הדל דד הדדי

 הבש םינקירהו םיעשופה תוברל הלוכ .המואה לכב אלא התומלשו
 יעשופמ .הב ןיאש תינעת, ,המואה ללכל .ךרוצ :שי םהב םגש
 ."בותכה .האנמו ער החיה הנובלח ירהש ,תינעת הניא לארשי
 , "לארשימ קלתסתש הניבשל םרוג, ןינמה .ןמ רפח דחא וליפא
 למונ ןירתיממ דחא .קתנש ןויכמש רונכל %המוד רבדה .המל לשמ
 .ותניגניחכ ונממ

 הריציה:חכ לוטיב לע  תמסרופמה .ארמימהש יפ לע ףא
 התוא ודבש אתודב אלא הניא ינשה תיבה ןברוח .ירחא לארשיב
 םידינמה ןמו םירפופה ןמ םתצק הב ונימאהו לארשי יאנוש
 ומתתסנ אלו .תימואלה הריציה חכ לטב אל .םלועמ :;הטלעב
 הניבש התלנ לארשי ולגש םוקמ לכ, ,ירמגל העפשהה תורוניצ
 יחדנ ברקב אתולגב אתניכש המוד הניא .ןכ .יפ לע .ףא ,"םהמע
 לע .ןירוח:תב הניבשל ,םימעה לכב םיררופמו : םירזופמ  לארשי
 הגונה .תניחבב איה :תולגה תניכש ,איה המע ךותבו התמרא
 וולע .תלפונה .הרואב ריאמה חריל לשמ ,ץראה .תניכשמ בשה
 תצוכתמ ,הרעוס .הינע ,לוכיבכ ,איה תולגה תניכש ,שמשה ןמ
 הדח ברחשכ הנכסה תעשב אלא תררועתמ הניא ,תקמטצמו
 ידיב הלבומ וא .המצעב תכלוה .לארשי תפנכו ראוצה לע תחנומ
 לכש העשב .ץראה תניכש התיה ןכ אל .ןוילכה לא םירחא
 םיאשונו השארל םיככופ ,הל .ביבס  םינוח ויה לארשי יטבש
 ,רע .הבלו .הנשי  ,תחמובו .התיה הננאש : המר  דיב הלגר/ תא
 יכ תופליכו לושכ תומלהל תחתמו הרעפה ןמ אל .הריש תרמוא
 ןמ .םילוג םיטבשה וליחתהשמ לבא .האולממו שפנה בחורמ םא
 לארשי .תולג ,תורדקתמ הניכשה .ינפ וליחתה הז רחא הז ץראה

 שפנה רוזפו .הזמ :המואה רוופ .הלעמלמ .הניכשה תולגו  הטמלמ
 החכ..תשישת הליחתה ינשה תיבה לש  ןברוחה ןמזמ אל .,הזמ
 ' ןמזמ -- הול םרוק הבורמ ןמזמ אלא ,תילארשיה : הריציה לש
 הררי העש התואמ ,םיטבשה תרשע לש תולגה
 תוחתפתהה הקפפ .לארשי לש ומלועל השלוח
 ,המואה לש תיעבטהו תישפחה ,המלשה

 ב

 !ןושארה ןינעל .רוזח : ול םירמוא ןינעה עצמאב קיספהש ימ
 הקספנ המואה לש תיעבטהו השפחה ,המלשה תוחתפתהה

 תאוה  הדוקנה לאו  םיטבשה .תרשע לש :תולגה ןמוב  עצמאב
 לכ .תורמל שרחמ ליחתהל הכירצ איה ןאכ .רוזחל הכירצ איה
 תורמל  ,םיבכעמהו םיענומה לכ תורמל ,םילושכמהו  םירוצעמה
 ! תלופיה:רסוחו .ןוצרה:רפח

 הנשת אל הדלותה ,תינרוחא הבש הניא הדלותה !3 רציכ
 = | םיפלא ינפל קספנש המו םימלועל רוע .היהי אל היהש המו םימעפ
 | שרחמ ליחתי אל בוש ףלאה יצחו  הנש

 ,הרלותה תאז איה ימ לבא
 :הלא יתשמ תחא -- %םימעפ הנשת אל וא הנשת רשא ,תינרוחא
 ידיב השענה ישממה .ןכותה לש טשפמה םשה איה הדלותהש םא
 ךירדירפ :ךלי .ארקי הרלות ול םדאה השָעי רשא לכ זאו םדא
 :אל ,הרלותה הרזג ךכש הנימ עמש -- ןסכז תא שובכיו .לודגה
 תרחאש הנימ עמש --- ןסכו תא .שובכי אלו לודגה ךיררירפ ךלי
 םדא הצוה -- םדא ידיב לכה םא ,רברה ןכ םאו ,הדלותה הרזג
 שדחמו ןשיה לע רזוח ,ומע הדלותה םג הבשו תינרוחא בשו
 ,רתויו .שלשו םימעפ .ומע .הנשיה .הדלותה .םג תשרחתמו ותוא
 ומצע תא אשונה יח ,שממ וב שיש רבד איה :הדלותהש וא
 המו היהש המב | יולת- היהיש המ ןאו -- ומע םירחא ךשומו
 היהש המ :תלהקה הרמא תמא זא .השענש המפ רושק השעיש
 ; תוירבה םנ םירמוא תמא ,השעיש אוה השענש הַמו היהיש אוה

 .- בושת אל וא בושת רשא
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 ,המשה

 וידימלתו יליוואיקמכ הכלה זא !יאק .הירקיעא אריואל .ארטוח קורז
 ! הלילח .תרזוח .הדלותה : ורוהש

 הרלותה חרכהב השענ לכה יכ  ,רבדה  ןוכנ .םא ! תמאב
 רוזחל" חרכהה ןמ לודג  ירוטפיה חרכה ךל ןיא .הנה---הרמאמבו
 ימינפ .הקפפנ םשש הדוקנה התואמ לארשי .תודלות תא ליחתהלו
 םהיתודלותמו לארשי לש םהיתודלותמ עבונ ,הזה חרכהה אוה ינוציחו
 לש תולגה ןמזמ לארשי .תודלוה תא דמלו אצ .םימעה לכ לש
 לש ,םילוטלטו םישוריג לש . תודלוה --- ךליאו םיטבשה .תרשע
 תונבֶרוח יפלא תוכברו :תיבמ תוסירה יפלא לש  ,תופידרו .תורזג
 המ יכו !םימי העבשו םיעבש לע שפנהו ףוגה רוזיפ לש ,ץוחמ
 --לארשיל האנ רוזיפהש: ,הז םאה +ונדמלל וללה תוערואמה לכ ואב
 לכב הכמ הדלותה:רשש ,הז וא +םינרקחה תצק םירמואש "'ומב \

 ויתורצואב םיזונגה .ארונד:יסלופ  לכב ,םיברקעהו םיטושה ינימ
 ,ודחאתה ,םיחדנ ,וסנכתה :םהל קעוצו לארשי יחדנ לש םפוג לע
 לע" הפכ ירוטסיהה חרכההש :םיאור לכה  ןיאה + ויחו ונגראתה
 -- םכשרש לא םירזוח םתא םא ::םהל רמאו תיגינכ רה .לארשי
 לכ ףופ רע םכילע תצבור אהת  ןיק:תללק -- ואל םאו ,בטומ-
 :ידניא, .לארשי-ינב +והבו והתל| םלועה לכ רוזחיש רע ,תורורה
 ,"תיטסילאוריבידניא, הניִא הירוטסיהה לבא --- המה. "םיטסילאורוב

 םנרוקב התוא הכמ ,םינש יפלא הז .ונתוא .תדמלמ איה וז הרות
 --ונבל חול לע .םיחמרבו : תותינחב התוא .תתרוח ונשאר ךותל
 .היומנ הרי .רועו

 לארשי :ירוזפש םוקמ לכ + ינוציחה חרכהה לש וחכ לודג
 !םכב ישפא יא :איכורככ תוחוצ  םלועה \ תומוא םשל .םיפנכתמ
 תוכמ ,חצר תוכמ תוכמ ושע ידי םידיה ,םיקעוצ תויפהש דעו

 ,זע .רתיבו תאש רתיב .תוכהלו רוזחל .ירכ תוחנו
 הרגפנש העשמ : ימינפה חרכהה ינוציחה 'חרכהה ןמ .לודגו

 ,איה הכרד -- המואה לש התוחתפתהל הדחתוימהו .הדיחיה ךררה
 האב .ןודבאה םוהתל תוליבומ ןלוכו םיכרד ,הברה הינפל וחתפנ
 לא הכילוהו -- הלבקה האב ,דמשה לא הכילוהו -- איפוסוליפה

 לא וכילוהו --- תוילאיצופהו תוילהבילה = ,תוינמוהה ואב
 ,.,המשנה:תיראש תא הקנחו -- הטונחה תודהיה האב ,דמשה
 לש ,רעצמל ,וא ,לארשי יחדנ לכ לש יללכה סונכה חכב קר
 רבשל ,היתורגסממ .לארשי תסנכ תא גורחל ,עירכמהי לודגה םבור
 ,העפשהה תורוניצ תא חותפל  ,םיינחורהו םיימשנה .הילבכ תא
 הרוציה חכל ריזחהלו המלש הלואג ,לוכיבכ ,הניכשה תא לואנל
 הרומגה ותורחבו םלשה ונוצרב .ומצע תעד לע רוציל .תימואלה
 היולג המוא ילבמ ,ץוח  יפלכ וא םינפ יפלכ  תולטבתה ילבמ
 רצי רשאכ--הרימשה ארומ וא ןוילכה דחפ ילכמ ,הרתוסמ וא

 באחא ,המלשו דוד ימיב ,םתמדא לע  לארשיו הדוחי  תבש :ימיב =
 .היעשפ\ עשוה ,סומעו והילא :ימיב ,שאוי ןב םעבריו

 יג

 חרכההש ,ירובצ וא ידיחי .םומזינגרוא לכ .םלועבש גהונב = \
 תא ול ארובו ךלוה .אוה ,רחא וא הז = ךרוצ וב חתפ יעבטה
 המב ,ךרוצה ותוא יולמל םיצוחנ םהש ,םילכה תא וא םירביאה
 , ותמשנבו . ופוגב םלשו איר '.םומזינגרואהשכ + םירומא .םירמד
 רסח היה הבולעה ונתמוא לש םוגפהו יוקלה סומזינגרואה לבא
 יעבטה חרכהה וברקב חתפש ,ךרוצה 'תא אלמל םינוא :ןיאו חב
 אלש יד אל ךרוצה לבא ,תוילג - ץובקל  תרוצה * תא- -ידלותהו
 קוחר  ונתמרא לעמ ונקחרתנש  תמועלכש אלא ןמזה  ךשמהב .לטב
 רוזפו .ףוגה רוזפ .רתויו .רתוי .ונרופתנש תמועלכ ,ןמז  קוחרו םוקמ
 תוברקתהה לאו .תופנכתהה לא .ךרוצה  קמעתנו .לרגתנ ךכ .שפנה
 םומז .,םייחה יאנת אוה :ווולמש ,ךרוצה ותוא לע .ונעטמ .תמדאל

 תונע לוקב 'םעפ םומז ,םימיה לכ ונינזאב ימואלה טקניטסניאה
 חרכהה קעצ ךרוצה ותוא לע ,הרובג תונע לוקב םעפ השולח
 םימלאהו ודעריו םישרחה  ועמש--תולוק . ילוקב קעצ ,ינוציחה
 ,.,וקעציו הפ וחתפ

 ,ותואלמל | ונלוכי אלש  לודנה  ךרוצה רעצ תא םילבוס
 םילבופ :,תופפאהו תולפשה ,השלוחה תרכה * ייונע תא םילבופ
 ,ונתמוא תמשנל . ונתניכשל ונאטח רשא ,השקה אטחה אשמ תא
 ירהנ .ינפ לע .ונהבע  ,תוארונהו תוברה םינשה :תואמ תא ונרבע
 לא מאב רשא דע ,התע .ונבצמ לא ונעגה רשא דע ונמר ילחנ
 .ןורחאה ןברוחה לא ,הנורחאה הטיחשה

 * % המ התעו
 לחה רככ הז ? אלו אל .רבשמה ןמז ,םירמוא ,התע

 התעו--ההע דע ךשמנו ךלה ארונהו םויאה .רבשמהו ! רבשמה
 ,רמגה לא .ברקתמו ךלוה אוה

 לכ ונל יוכשח רשאכ ,םוהתה תודג לא ונברק רשאכ .התע
 הפוגמ תוכיתח תוכיתח וערקנ רשאכ ,םיעתמהו םיריאמה תורואמה
 ימ הגרהה ימ לא ימ האלה האלה :וכלשהו לארשי תסנכ לש
 ,םיל רבעמ חתורה ילנויצנרטניאה דודה לא ימ הכפהמה תולוצמ לא
 ספ תרזמה רבעמ םואתפ הלגנ--לגל לג ןיב ונדמעב התע
 < ..,ארוקז זמור .אוהו לודגו ךלוה הרואה:םפו ,שיא ףככ הלוע הרוא
 רחא .שיאכ ונלוכ םוקל ונידי הנקזחת םא ונברקב חכ ךומעיה
 ,םינכה ןמו .תובאה ןמ הוקת לכ הספאה +וניהלא:ירעו ונמע תרועל
 שיא גאדו ורבע לא שיא שיא ךלהו ,םידמועה ןמו םיכלהמה ןמ
 ובהז:ילילאו ופסכ:ילילא לא  הותתשמה הוחתשהו וכרצ לא שיא
 לא .הצקה .ןמ  םעה לכ ערי אלו  ,ויהלא לא  ללפתמה ללפתהו
 .:רוע רעבת ילוא וא + הלודגהו הארונה העשה העיגה יכ ,חצקה
 "שיטפה תחתמ ןורחאה ץגה .אציו הנורחאה לארשי תלחג םעפה
 תא ףיקת רשא ,שא תלכאמ הפרשל : ,רעוב בהלל היהו םויאה
 ,תואפקנה תומצעה תא ,שרקנה םדה תא םמחת ,לארשי תיראש
 םעפה דוע ונל ומוקיה + ךשוחב םיכלוהה םעהל ךרדה תא ריאתו
 תא .םיליחתמו  תולגה תא םימייסמ ,םיליחתמו םימייסמ םירובג
 :םירקע ,תישומנו םישלחנ ,ונל היהי םירמוג םירמג קר וא  ,הלואנה
 ?םיראשנה םיקיוה תא וככי ,תונורחאה תועיטנה תא ולכי רשא ,םיסירסו

 לארשי תלחג הבכת אל !ןורחאה קיזה הבכי אל ' !אל
 ,לרו ינע םַע לע תורעפה תורעוס ץראה תוצק עבראמ ! הנורחאה
 ,תורודה לכ .תוחורו ,הרודמה תא תוקילדמ .,םיקיזה תא .תוחפנמ
 בלב תחלגח תאז הניבלת הבל םיטחשנהו םיפרשנה לכ תומשנ
 לכ בלב תחלנה תאז הניבלת הבל ,רחי םנ היבכמ בלבו .הירמוש
 ןיאמ ,תובכל חכ ספאמ םלוכ ורעבו םתמח לעו םפא לע הישרוי
 תויה .רבדה :ארוג, :ןכא יכ -- .תובא תבהלש .עיקשהל םינוא
 , "שרוי םדאה

 ...ףְךחה תוליל םָה הָלֶא

 ,ןחב | בקע
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 ,ףרחה-תוליל םֶה הָלֶא
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 ,הקישְנו שחלו שחל |

 ,םיִקְתְשּב םיבכופ 'םידָמוע
 ! הממדב םיִצְנְמּו םירקוס
 ,םיִעְגְּו וְחְנַא םילענ

 ו
 ,גְלֶשּב .תּונָלֶא םיִדְמוע

 ,מָיִדְע הָביִש-תויִרלְּ

 ,םיִליִצַא םיִשיִשיִל ימה
 .ומָּתִא טקשַהְו הָנּובְת

 ,םיִריִאְמּו .םישיִרָחִמ םיִּתּב
 ; םיִריִאמ םָה .ופ-רוא יניב
 ונברק ונחנא םירזוש

 ,םיִריִמְטּ םיִמיִמח םייח

 יז לע גְלשה -

 ל הק ילהל קרח

 .ותָעלת םֶצְעִמ הנ
 ,גְלָשַה לע נא ךרוד
 =-יתאָרְקְל דקְרִמ בל
 !שישּב ףרחיליל דרי
 .יִתָדְמַח לא יא ךלוח

 ,םּדַמְדֶא רֶאּומ ,םה רֶדָח
 ,הָכְר םֶש הָפַסְו םיִחְרַּפ

 ,יִתְַמַה תֶבְשוי הָמָש
 .הָפִחַמ הָדיִחְ הָבָשּי

 ,ואלמּו םֶלְועָה טקש

 וירד לע תיבה טקש
 רֶדָחַה םָמּודְו .ליִחָ

 ,ויִרפסו .ויִלָּכ לע הָחוש

 יִתְּצְמַה !ןומעפה לּוצְלָצ
 = ּהָבָשומִמ רואָב הָוַתִנ

 ,ָלֶשִמ ,הדלי ,ָּךֶל םּולָש
 ! אָבְמ ףֶרח-ליִלֶמ םּולש

 ו

 ,וחפַה טופְטפַה ףיִע
 ;תֶשָמְל הקיִשְנְּב םַָ

 +תשרוד התוחא 1 ב
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 :"בבל-תדמח יב הָשַפְת

 - לע םִתוחּכ המְש

 הימור ילו הָרְָמ

 :הָבִחְִה הָתְחּפְמִ יפנכו
 הָמחַה הּתְחפְטְמ תַחִּת
 לכ יִתְבַבְש בכש
 ימאְב יִתְרּכג כ
 :דָלַָב יל רק לָפְב

 יחְצִמ לֶא :ָיִתָפְש יקב
 ,ימְלַע ,ישירמ קבר
 ,ןֶיְִעְמִח יב קשנ
 .יִמְרְב ןייב עפטפ

 ,ויִמָנ לע תיבח אָּפִק
 : םֶלועְה לָּכ ֶמְו אפק
 הָבְבְל רֶתַמ קר !םזסְּד
 ..םלּוהְו .יִנֶאְּב םלוה

 ןולחל רֶבַעָמ הָּמָש
 ,םיִמָלועָל םוקיה עקש
 והָבְ לַעְו גלֶשַּב רבקנ
 0 םיִל לע םיִלָ

 ,גְלָש .תורָאְּב תורָאּב

 7 והָנְמְִנ ָבילכְו ץֶרֶא
 נְלַצְנ ונינש קר מא

 :הָנבְלַה הָכְפַהִה מ
 + ץֶרָאילְכ הָתיִה אל ילואו
 ;ןואשמו רק קר הת

 ו א
 .ןּואָפקְו רפְּכְמ םיצ

 וודְתְיסְנ אפיא אניה

 ,הָרָהְנ בסל יִצִג ינָש
 שַעְרְּב םיִלּועְו .םידְקוי
 !הָרְק הָמַמד .ליל ,הֶו הלל

 ודְחִי אנחהיהנ ,אָעדַחְ
 ,רואָמו הָלּודְג תַחַא שא
 םיִפָרְצְנ ,םיִפְרוצ ,םירעוב
 ,הָו חליל
 +(הפרת) =

 ןרּוהָמ שיש לול

 א ןוילנ

 5- יער



 .רצמה ןמ
 .(תובותח .תולגמ)

 "ה

 ,םחל םג ,רקויב םימחפ ,ףרוח ,שדח לכ ןיא ,תבט .יהלש 7
 ,ולא םיטחוש ,ולא .םיטחוש :לודג ךוסכס הזיא לפנ .םיזילמואב

 + הגלפמה סמ םיבוג * םינויצה , הפירט רשב ,רשכ רש
 ירפוחמ ףלא .רשע םינש ,הריחבה תוכו  תושרוד תויטסי'גְרפ
 הזיאל תוריחב וזיא .ורפאנ םהמ השלש ,תובוחרב םיעות הדו
 םירחוב ,תובוחרב הנרקרת תוהקרמ תובכרמ ,תושענ ירובצ ו

 םג הלומעת םישוע ,בוחר לכ ןרקב "םיגניטימ, .ןהב םילבומ
 םתרובק ואצמ שיא הששו םישמחו .תואמ עברא ,"םירנויפימ

 היח תרמ התלת םישרח תונוליו ב ךלוה לכה
 הוחמב תוארל בורוטקטס םע התיה הז עובשבו ,תונולחה לע לחה <

 ברע קוסעו הל אנקמ רלאט .ןייק-לוה הזיא לש  "ירצונה, שדח

 לש .וחצמ לע . הקוקח- וליאכ "ה םנ רפ, הלמה ,ותסנרפב ב
 המ 5 איהש יאדו ותשאל ותאנק . תילגנאב- -םודא וירב לאט

 בורוטקטש ,הוכ 'סחי היה םא-- -/ םדוקה .וסוחימ ול ךאש
 אוה .קופע---לצנתמ אוה---יאנפ ול ןיא .םימי השלשל תחא א

 +רתויב והברקל  ןוכנל  בשוח .4 רלאט . תימצע .תומלתשהב
 ! הרובעה יאנה וערוה ןמרס לש 'םופדה תיבב +הארימ א

 העומש .עבשב וישכע םיליחתמ תועש הנמשב הלחתהה םוקמב

 ,רורט-לש?הנוכמ וסופר :תיבל םינכהל רמוא אוה וכ ,תרבוע

 ןמרביל םולש ו הלאו--ריב:םירדפמ .השש דגנכ הלוקשה
 :םושמ םש שרדנ עייעל .ריהומ דיתע .הדובע ילב וראשי ,םכותב
 : ןולחב הגצומה העדומה .יכ ,רמוא ןמרביל ..שרח 'ודסמ המ
 הדחוימ .הנוכב ןטרפ םעטמ  הגצוה "ןונה * תויהוא:ררסמ = שורד

 ללכב ,ופופד .תיבב :גיהנהל .רמוא אוהש ,השרחב וריכי א
 היונפ העש לכבו תבשה  םויב .ןנואתהלמ | קסופ .ןמרבול :ןוא
 הברה ,תוננואתהבו ויצפח רורסב  קופע :אוה /"ןמויה,  תאירקמ =

 םינותע = םודיבר ,תונוראוצ ,תונתכ הברהו ןמרבילל ול. םיזגרא
 וגראמ .וימוטרמסו ויצפח ריבעמו .רדפמ- אוהו ,םיטוטרמס  ,םינשו

 תינותחתה ויתונתכו .םוברה ויסנכמ .הלות ,םוקמל .םוקממ | ,זנראל
 םירמסמ עקות ,והנשמ לע םעפו הז דתי לע םעפ תונוילעהו

 ונתוגו .רוע ול ךירצ אלש המ ררוב  ,הלותו םילתכב * םישי
 ול שי" בוש ,,,בוש הרוב אוה האבה םעפבו ,דהוימ  םוקמב
 ,תיפורבו  תידוהיב ,םינטקו  םילודג  ,םינימה  לכמ .םתיח-יחותפ
 םויח :ןב .םולש ,ןמרביל םולש :,ןמרביל .ש :ורָיע םשלו ומשל
 םיחנומ = םהו--אנבוה | ריעמ | ןמרביל ,ח ,ש  ,אנבורמ  ןמרביל

  תובורק םיתעל םהב קסוע אוהו ,הזל הדחוימ הנטק הבית
 הבסה התוא םעפה רוע איה ותנגואתה תבס , תוננואתהבו--םז
 + ונוממשו םרא .;םרא  ,ןכות-רפוח ,תוינקיר , ןוממש :הנש

 ,רחוימ :ןפואב םיתפשהדחופנ לש ,הבוצע ,הדחוימ היועה ןמרבולל
 ,גושהל רשפא יא םוסור םירפס ,אורקל .המ ןיא ,לבוק אוח וז היועה .

 <- "אורקל המ ןיא .ירוהיה טאירטלורפהל, .אורקל המ ןיא תידוהיבו =
 היה אוה : תאז רוע , דחא י"אפס ןועובשמ הנונש הרמימב רכזנ אוה

 הרוגאב לבא -- אוה .טפילאירוטירמ תצקמ --"ץרא, הדוגאהל ךייש
 הומ ץוח ., ץצולתמ אוה -- חמדאב תחנומ .ץראה , םייח ןיא התע
 ---טאירטילורפה ליבשב,  .ול ןיא הזל הוקתו--ןיאושנל אוח עגעגתמ
 ו"ייח ==- תרחא : 'יהרושרבמ | תחא = הרמימב = בוש. אוה רכזנ |

 תודבועמ  תודבוע \אוה = עדוי . "תורתומ = אלא "םניא . ןיאוש

 השאמ תושירפ ;השק  ,תחרכומ .תושירפ  ,םנהיגדירוסי  ,תונוש
 ? םסנרפי חמב + םינב דילוהל אוה יאשר םולכ ,תמאבו .,הבוהא
 -הלוח ,אירב םדא וניא ללכבו 4 ןוגה ךונח םהל, .תתל :לכויה
 ,םיבצעהיעוער :תורוד דימעהל :תושר ול שיה -- תצקמב םיבצע
 \  .נויחב .םישנ +הנוגהה תא אוצמל רשפא .ןכיה --- ללפבו + םילוח
 " "תא עמוש ,בתוכה ,ינאו ,קתקתמ ןועשה .,,דראמ טעמ ךא עדי
 : ןיואמ ,הכדנ ,הפר ,שלח לוקב :תואצויה ,ןמרביל לש ותוננואתה
 < השא המו השאל תתל אוה ,לוכי המ :ןכתב םיברה וותונובשחל
 לב >,ןכ לע רתי | ,ומצע יניעב .רתויב לפונו -- ול תתל הלובי
 תואידיאה לכ .,םושלחה ,םיירסומה ,םיטקשה ,םיחונה םישנאה
 \ --תושלחה ,תוטקשה ,תוירצונה-תוידוהיה ,"תוירוטסיה,ה ,תוירסומה
 + תלכידיאו השלוח  ונעישות המ ,"קזוח, לש הרוצ :יניעב םילבקמ
 איה רשא הפוג יחיו ,התוא טילבמש ,הכלהמ יחי ,הוח יחת

 איה ,םצעב ןתיאו טושפ לבא .תצק הנושמ ןפוא הזיאב ! תאשונ
 התרובעמ הבש איה ,הרשב תא ,הפוג תא תאשונו תכלוה
 תיבב התא ררוגתמ ןמרביל ,המלע תלמש ,התלמשב תוחואו
 ינקירמא-ינוגרז םוגרתב "תירציירקה הטינופה, תא הל ןתונ .דחא
 < תרגוב ,המת ,וילע איה המת -- הילע רוחי אל רוזחו ,ארקמל
 ,ויתועונתמו התא .וכלהממ .חרמל איה  .הצור איח תויחלו איה
 ..ירמגל היניעב תתחיפ ותובישחו --- רתויב םישנב לינר וניאש
 הפוקסא םנה הלאכ םירכג ,הזמ ריתעב-ותשאל בטוי  יארוב
 | | ,םדא אל אוהו  ;היהיש ךיא לבא -- םהישנ ילגר תחת , תסררנ
 70 ,.,םרא אל
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 רתויה רצ לע  ,אל ,בומ רתויה רצ לע לכה -- .רוצקב
 = ווד שרע לע יתבכש םימוי

 : בוט : ,אירב. תויהל בוט
 ,םימָי -ינש: .ותייה הלוח .ותמאב בוט
 ,ז"בבו = ,יילחב ינדעס ןמרביל ,יתמלחנו
 =- וםירחאל .בוטו וטצעל

₪ 
 התעש :אלא :רוע .אלו - !תישילשב  םג = ויתואר ףוס  ,ףוס

 : וייקיזחא .,וב קיזחא התע ,ויתאצמ ,ויתאצמ
 שלש ,םימעפ שלש !ערוי ינא שלש -- עדוי ימ השלש

 ..,םימעפ
 !בוט ,אירב תויהל: בומ. :יתרמא רשא רברה אוה

 !בומ
 " יםופרה  תיבל :ךלוה = יתייה ,אל  ,אירב :יתייה אלמלא יכ

 המ ידיב הלוע היה אל ,ךלוה .יתייה אלמלאו ,םינוהע לבקל
 , + הלעש

 " םהרבא ,ןיחונמ ומשו  םיערק-שובל ,ראמ המוקה*םר אוה
 < לא ךרד שקבמו העות אוהשכ ינשגפ רקובב  בוחרב ,ןיחונמ
 . .הערומה תא האר אוה .,הב ןטרס לש סופדה תיב רשא : ,אטמסה
 ומ שגפנ רבבש 9 המודמכ ,ףסונ רדסמ םש שורד יצ ,"ןמוי,ב

 ?ןוזמה  תיבב
 .ןפ ..ןוזמה 'תיבב --
 וייתחא םעפ קר -- יתמגמג --= .,,תחא םעפ קר לבא --

 .,,היה אל .רתוי .וםש הארנ אל 'רתוי
 וזמ .הריתי .תופיכתב = .היה .תודחא םימעפ רוע היה .אוה

 .הפקהב (לק .קוחשב) ,ןוזמ תיבב .ךרוצ היה אל ,ךרוצ היה אל
 : ,לובאל םש  םינונ .ןיא אלה

 יתויה ינא ילמלא --
 ,הוילע .הקרצ

 רשפא ,ינפ ,ןבומ הז -- רשי יב םיבה אוה --  (ינא --
 [ וה \  ,םהב ל אוהשבש ,הלאמ םה ,רמול ,אוה .ךירצ .,רמול
 ,ָ ה ייונתחפשממ גובלב .םתרוח

 ,ודוה
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 ל " ינשבל -- ומ - תיב * לעב

 תשא( ל:



 .בורקב ומא ךכ
 ,,"ונתחפשממ, ,ינשבל ןושש חורו .ינא םג .יתקחצ לוגבו המרב

 ותוא םושרל :.,,ול עגונב לבא ,וזכ .הדמ יל םג ,תמאה תא ריגא
 תוממורההתארי ובה יד דוע ןיא ;יד .דוע ןיא "ונתהפשמ ינבמ,ב
 !םיהובג םישנאל הבהאו

 הידחְי ךלנו

% 

 תעשב ןמרס .ות א רבד -- ?ילצא ןגראת אל תותיבשו -= =
 ,המכוחמה ותלאש לע הבושת םוש לבק אל ונוהמתלו ,הלבק |

 לש | ודי הררועתנ | ,יופצדיתלבה םשורה תא תוחמל ירכ
 םג לבא -- שדחה ולעופ לש ופתכ לע חפטל עגרל ןוראה
 ,המ"םושמ רצענ הומ

 התא ךכ ..ןןוגה .ררסמ ..,התא בוט ררפמ אלה לבא --
 תיבה לעב םנמא יננה = ,.,בושחת לא .,,,ינחיטבמ התא ,,,?רמוא
 ...?תואיגש ילב רדפמ ךנה .,,יננה יטנגלטניא םדא לבא .,,,הפ

 ןינקתמ תואיגשה לבא ,תואיגש ילב רשפא יא :ןיחונמ הנע
 ,הזב ךרוצ שי םא -- בוט היגמ םג והנה ,רשפאש המב רע

 ,,וחמשא דאמ -- ושארב ןמרס ענענ -- %ךכ <-- :
 והנפ םיסקנפה"תלהנמ הרענה לאו 2
 !םילעופה-רפסב הו תא ימשר !הטרב .-- :

 הרענה שננה לא התנפ -- םיינ רוי = זיא טָאהוו --
 הרענש  .תינוציחה .ןוצרה*יא = תעונת התואב תידוהיה"תילגנאה
 ןיסור  ידוהי .לכ הב שוגפל הבוחל הל תבשוח תידוהי תילגנא
 -- .,תמגמוגמ תידוהיב המגרתו הינפל דמועה לא המיבה עגרכ לבא
 ?םכמש המ

 אל = ,ןידע אל = ,לצלצמ אל | ,,,וול לוק הזיא = ,דיגה אוה = = =
 ...לבא .,.יםיענ אל = ,ונע

 הבוהא םא תומ לע תימינפה הקומעה .הלליה םג ןה לבא
 -- ,הפי וליפא הניא איה ..המיענ .הניאו הנידע .הנוא '

 ,ימינפ לוקב ומש תא אטבמ םרא יהעמש אל םלועמ ןכאו
 ,..!ןיחונמ םהרבא ,הזכ קומעו יבבל

 (אובי דוע) ו

 ,יקסבצטידלרב ףסוי הכימ <

 .+םיִפְס יש = -
 6 הדגא

. 

 הקרצ השוע ,לודג רישע החא ריעב 'ח ,םיבר םומי לנפל
 חור תחנ תושעל רבד לע ליכשמו ,תווצמו הרות בהואו ,רסחו

 םישעמלו הלודגל הנש םיעברא  וילע ורבע רשאכ יהיו ,ורצויל |.
 תיבל תתל רמאיו ,הב קיזחה אלש ,הנוכנ הדמ לכ ןיאו ,םיבוט
 וזכ ,הרהטבו השודקב יהת ההביתכש ,הרות רפס וריעב שרדמה
 ,םימלועל רוע היה .אלש

 םיכר םילגע רשע םינש רשכ שיא לצא ןקיו הרפכה עם = ><
 םטפ ,וחאב םילגעה תא הער אוהו ,ןמאנ העור ול  רוכשיו
 ,לזגה ןמ םינהנ ויהי אלש ,םהילע חיגשהו םתוא ליכאהו .םתוא
 ותאריב םסרופמ היהש ,רחא ב"ושל ארק .םילגעה ולדג יכ יהוו

 ךרביו םירבחה רשע םינש תא טחש אוהו ,םיהלאה תא ותרובעו =
 ,םירשכ 'םלוכ ואצמנ םשה ירסחבו ,תואירה תא קדביו ,םהילע
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 + בוט םש לעבה ימימ (* :

 םידבועל .ונתנ. םיטשפנה תורועה תאו םיינעל רשבה תא וקלחיו
 -- .הבותכל רמחנו הפיו רודה אציו ףלקה תא ורבע המהו ;םימימה

 ;ץרא ינואג : ויתובא ויהש ,רישעה ול אצמו שקב :רפוסו
 שננ אלו ומצע רהטו שדק תורות ירפפ בתכ רשא םימיח לפבו
 ,בותכל שגני םרטב ןםויו -םוי לכב ומצע לפוט היהו ,השא לא
 ,היתויתוא לכב ןווכל עריו השרפ התוא3 םיארי ירפסב ארוק היח
 .,;םינפ םיעבש יפ לע

 הילעב הרותה:רפס הזה  רפופה בתכ תופוצר םינש הנומש
 המלשנ  תינימשה הנשה 'תולכבו ,םש  דרובתהל ול ונפש ,תחא
 :,הומכ רוע התארנ אל רשא ,המה הביתכבו אלפנ רוחהב
 ;תוריהז .ךכ לכב הרות-ירפס בתכנ אלש ,םינש .תואמ- הז הרצקב
 ,לודגה ומש .רוחיו הרותה .ןתונ םשל הרימשו קויד

 הלקשל רישעה הוצ ,וזה .הרותה תביתכ המלשנ רשאכו
 ,תורקי תוכר תונתמ רבלמ .,רפופהל םנתוו בהז .ירניד םייקרתב
 הביבסה לכבו איהה ריעב םידוהיל לודג התשמו ,ותיבלו ול ןתנש
 ומסרפא \ןמשב םילשובמ םיגד :ינימ לכ וניכיו ,רישעה השע
 תלפ לש היה םחלהו ,תונחלשה לע ודימעה קיתע רמושמ ןייו
 ןיראה לכ .בוטמ .תוריפ ואיבה ,הפנ היושע שלשב .הפונמ היק
 ביטיהלו תותשלו לוכאל אורק לכל הנתנ .תרהו ,םירגמ ינימ לכו
 .םיפיצר םימי תשלש ובל

 ,סוכמוס ומשו דחא שמש הרועמה ישמשמ יב םש היהו
 ,םימתו טושפ היה ,שיאהו. ,רומלתה ימיב קר גהונ היהש םש
 ,ודועמ  קיזחה דחא רבדבו ,םדא לכל יוצרו ותדובע תא .בהוא
 לכו הררט לכ והובכע אל ,םוי לכב םי לה ת-תרימאב היה ריהז
 םג םאו ,בל רהטבו תוטשפב -רמוא היה םילהתה תאו ..הדובע
 םעט .בוטב  ויפמ .םיאצוי םירבדה ויה -- ןיבה .אל .תולמה"שוריפ

 .םעמשמל םינווכמ דימת ויהו
 ,רועישה ןמ רתוי אוהה םויב .,םילהת-רמוא ,םוכמוס .תשיו

 ,םיאוסקהל םימ ןיכהל םויה התיה .ותרשמ :.וילע הלפנ המדרתו

 ,םרג ולזמ ,ןיכה .אל אוהו ,הרועסל םהידי ולטי יכ
 םימ שקבל םיבופמה ולחה ,הרועפה תע עיגה יכ יהיו

 ? והיא סוכמוס +םוכמוס היא :םיארוקה לוק  יהי\ ,היה אלו
 רישעה ףא .רחיו :והואצמ אלו תיבה תואובמ לכב ותוא ושפחיו

 תא שפחל ומצעב ךליו ,ול הביבחה הדועסה לוקלק הארמל ,וב
 וחורב רוצעל לוכי אלו ,הילעב בכוש ותוא .אריו שמשה םוכמוס

 + םדרת המל ,םילהתה"רמוא ,לצע ,םוק 4 !ל רמאיו ולגרב ופחריו
 חלס ! רמאיו דרחוו ,שמשה  ץקייו .םימל .הפהמ  תחתמ להקהו

 לע וינפ לע וחיכוה רוע רישעה לבא .,יתנשי יכ  ,ינודא ,יל

 ! הלא לכ עמשו האר םורמב בשויו ,עבש תחא

 ותשו "איצומה, תכרב .וכרב םה ,לוכאל :ובשי קר הז םיאורקה

 הנהו< ; לודגה ושדקהו הרועפה ןתונ ייחל הנושארה סוכה תא

 ,רצחה רעש "ינפל דומעתו האב םירהוד םיסוס םע .תחא הבכרמ

 :םיבוסמה שארל רמאיו התיבה אוביו הנממ ררי דחא  רבעו

 . לע שקיו ,ךילא ול רבד יכ ,ץוחב ךל הכחמ לודנ רש ,ינודא

 לבא ןתאוכ תעב ויאורק תא בזעלו התע ול .תייצל רושעה

 < !ץוחנ רבדה יכ ,ךלתש דע ךפרא אל :רמאיו וב - ץיאה דבעה

 התפ תא דבעה םע בוועיו ,ויאורק תאמ החילפ רישעה שקביו

 רשה ךמאיו ,הב בשויל םולש רמאיו הבכרמל ךומס  דומעיו .ותיב

 :  רישעה רמאיו | ,ונירבד .רבדנו .יתבכרמכ ימע אנ הבש :וילא

 | .הרועסל יאורק יל םיכחמ .יתיבב םשו ,הוה רבדה תושע לכוא ךיא

 < ,יתבכרמ לא הרוס םידחא םיעגרל קר :רמאיו רשה וב רצפיו

 אוה .ולוקב רישעה עמשיו .עירפמ .ילב רבדה רומגל לכונ .זאו

 ורועה תא ובוע עגרכו ,ץורל  םיסוסה .ולחוו ,הבכרמהב :בשי .ךא

8 3 



5 

 3% א ןוילג

 ,קחרה קחרה טק טעמכ רובעתו ,ריואב .תפחרמ טעמכ הבכרמה
 שמשה תא םיפכמ ,םיהובג תונליא ןיב .לורג .רעיב ּואוביו

 וליבויו ,תואמל תתונולח ובו .לודג ןומרא = ינפל | םיסופה = ודמעיו
 ,טפשמל תואסכ דחאו םיעבש ובו ,לודג םלואל רבעהו רשה ותוא

 ותואו  ,לודג = בכוכ .ומכ ,םלואה .תתקתב הריאמ \ הלודג .הרונמ
 ,ודבל והובזעיו.,םימשאנה לספס .לע .ובושוה

 םינקו השלש ואב הנהו ,לכיהה שער הטעומ העש רועבו
 , רדהו .דוה םיקיפמ םיכוראה םהינקזו םינבל םישובל ,םיפי ראמ

 שיא אב םהירחאו ,תובאה ינפ ראתכ הלא ראת : ומצקל רמאוו =

 ;וחצמ לע בהז:ץיצו רופאו ןשח והזה לע ,לורג ןהכב שובל <

 שיא שיא ובשיו ,םירפוסו םיטפוש ,םינקזו םירומ .םיאב : וירחאו

 .דחאו םיעבשה לכ תואלמ דע ,ואסכ לע
 רתכ ,ישובלב ,רידא .ךלמ דעציו שרח .רעש חתפנ הנהו :

 הפוצמ ולכ רחא רפס וריבו ושאר לע תובוט םינבאב ץבושמ

 : רמאיו .תואסכה .לע = םיבשויה | לא ןפיו = שניו = ,רוהט .בהז =

 ןה ,םיטפושו םינקז :ועמש ,לא ינהכ  ועמש : ,תובאה אנ ועמש =

 ,םירפפ השמחב ותרות תא איכנה השמ בתכ יכ ,םתעדי
 ,רנא  םג  יתבתכ םירפס השמה ןִב רפס> יכ 'םתעריו

 לארשי נבל .אוה | השורי = הרותה רפס--,םילהתה  רפס אה =

 תלחנ אוה | ירפסו. .,טפשמלו קוחל  ויתוצמב | םהל "היהו
 'ה .ינפלו = קוצמו בל רמ = שיא לכ וב וללפתהו = ,תולפת:יתב <

 הזבו .םכידגנל .התע בשויה שיאה הז אב הנחו ,וחיש -ךפשי
 ,םימיה לב. בל םושב .ירפסב ארק ,םופמוס ןמאנה ידבע תא .םויה
 תיבל שדח הרות"רפס ותנותנ ידי לע ובבל םר יכ :,ותוא :הזב"

 ריעיו ,םרמע ןב השמ אוני ,וניבו יניב אנ וטפש םתאו ,תסנפ =
 ,.אוה- שנ

 עיפוהו ןושארהמ רוע .לודג רעש חתפנ ,םיפסה ושעריו :
 ורמעיו .ודיב םיהלא:הטמו .רוא וטע לכו וינפ רוא ןרק ןקז שוא
 לומ שיא .הרותה ןהונו ,בקעי יהלא חישמ ,לארשי תורימז .םיענ

 !ושגפנ ודחי םילהתה יבאו הרותה יבא ,ויחא
% * / 

 ,תרהוד הבכרמב בשוי םשאנה ,הנומתה לכ המלענ .עתפלו

 םיבשוי ,םיבוסמה תא .אצמיו רריו ורצח רעש ינפל תדמוע .איהו
 + סוכמופ רשיה ירבע היא : ארקיו ומוקמב בשיו ', ול םיכחמו
 ונימי רו לע  ותוא בשיו  ואיבהל  וידבע  ורהטיו .והאר אל וכ

 רפסיו ,הז לע םישנאה והמתיו | הרועסה תע לכב ראמ ותוא דבבוו
 רפיל ,וז הדועסב םלוכ םהילע ולבקו , םבליאציו והרק רשא םה
 הרבחה לש .יאבג היה רישעהו ,םוי לכב םילהת תרימאל הרבח |
 רע הקרצו רסח תושעל ףפויו ,ןמאנה | ודיקפ  תוכמוסו וימי לכ
 ,ותומ :םוי

0 
0 

 ,.ןאמכיפ בקע

 תיִרָבְעְה .תּורּפַפַה
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 שי  םינורחאה .םימיבש הז * תורמל- -,תיהבעה - תורפסה
 הרשעתנ .אל--,היבבוחו :הירפוס ןיב  העודי .תוררועתה :.ריפהל =
 וליחתהש ,שואיה-תולוק , תולודג .תושדח תוריציב וז  הנשב <
 אל ,הירחא האבש תוררועתההו ,םאתפ ומדנ- ,הקוחב םיצרפתמ
 + תולעפתה : ודול איבהל : ירכ .הב אההש | ךכ-לב ..הלורג . התיח

 +1908 תנשב

 העולם  3% : 9

 תורוצ .םיעונעג אלמו בצעו ךר :היהש המ ראשנ יללכה ןיטה
 ;הארונ \ תוריהמב תוקחמנו  תוכלוה :,תוביבחה ,תונשיה :םייחה
 :וטיגה .ייח תא  םיריאמ = ויהש  ,םיימינפה  םירוהטה = תוהוגנה
 םלועה לש וללחו ,םיבכו םיכלוה ,םימעומו  םיכלוה ,םיררוקה
 ,וכותב רמוש  היהש ,ויזנג  בטימ תא ללושמו םמוש השענ ירבעה
 שואיהו ,בלל הריש ןיאו המשנל הזיחא ןיא .ןקורתמו ךלוה לכה
 ןיא ...תעבותה ,האמצה שפנה לא העקובמ ריע יאובמכ אב
 עקרקה:רסוח תא ,תודידבה תאו תוינקירה תא תאשל תלוכי
 ..,לעטמ םיקירה םימשה תאו תחתמ

 םיאהוקו  םיזמור  ויהש ,הלא םסק:יקחרמ ,רוה | םלועהו
 הראשנו .םמסק:רוס לטונ .םח .םג == .בהו + ילפרע ךותמ | ונל
 . לע  םימימתה | בהוה:תומולח םהל .וחרפ ןכיהל ,םתונקיר
 '| > איה .יא ?םהב הפי לכהו ,ןקיתמ לכה ,בוט לכהש ,םיקוחרה םייחה
 | ,הרהטה תאו החהונמה תא אצמנ הב רשא ,םלועב תחאה הנפה
 +םימיה לכ ונשפנ הנרע הכ םהילא רשא

 ,,,הזמו הזמ תונקירו תודירבו לוכש
 ...הנפ לכמ תורק תוכוכזגיניעב .טבנ שואיהו
 הנונתטו ךלוה לכהש ,התא האור .רמרמתהל םג ןיאו

 אל .תרחאש ,התא שיגרמו ,ךיניעל - עונו  ךלוה :.לכה ,ביבסמ
 " ימ ינפל .תונפל ימל .ןיאו םישאהל ימ תא ןיאש ,תויה הלכי
 % תמעוזה . ךתללק לוחת ימ שאר לעו ,ךל רצב ךחיש ךופשת
 " ,תימינפ  ,תיאשח ,הקעצ ,הרמו הלורג הקעצ קר התא קעוצו
 תמה  ריואה:ללח תא  ץצופי אל הדה םג רשא ,לוק ילב הקעצ
 : ק , ,-. םמושהו

 :,םירחא  תולוק בישקמ התא רשא שי םירהה ישארמו
 ,םולילצה רבע לא םירוחה ךינפ תא תינפהו עגרל ררועתמ התאשכו
 םירדוב .תולוק ,ךנזא עמשמל ןימאת אלו םמותשמ גר תדמעו
 םלוכי .םניאש ,וענכנ םהטש םיריעצ  תובבלמ םיצרפתמה ,םה
 ,שמשה:םמא תא שובכל .םירמוא .םה הקוחב , שואיה םע םילשהל
 םהיפורגא תא םימירמ םה הפצוחבו, ,םהמ .הינפ תא הנפת רשא
 . םיוחב םקלח תא םיעבותו םימלאה "םימשה יפלכ

 "| .םישדח תולוק .ירמגל ךל םירז תולוק .הנפ וזיאמ ולעי רשא שיו
 ,% = םג.הנבומ יתלבו ךרעצ םג םהל רזו ,ואב הקוחר ץראמ וליאכ ,םה
 [ = = ,ןנולתמה ,רמה קוחצהו וערי אל םינפה לע חצמה יטמק תא , ךתנולת
 ,העמשנ אֶל רשא ,םהל . תודלי תרישו , וריכי אל .ךיפ:יחתפב
 יב זילעהו לולצה קוחצה ירבשו ,םירדוקה  ונתמוח ילתכ ןָיב רוע
 ירתסמ ובש .וליאכ ,םיקמעממ רחפנ דה ולעהו רבע לכל ורזפתי
 , . +; לפרע-ילובט םיחרנה םוללצה

 ריואה תא הקוח הדיער ודיערהו ,ורבעי יכ הלא תולוק ךא
 ::םשג רחאל שומכ הרש תויהכ ,היהשמ ןנער היהו םהמ הורו םמודה
 |, יי.הכרב .וירחא ראשיו הננערה ותניגנב וילע רבע רשא ,ריהמ ץיק

 יהמישנה .טעמ .הלקוהו םינפה לעמ רבכה לצה עגר רוסי וא
 םירמו  ,םידבכהו םיברה תוקפסה לוע תחת | דימת  תויחל השק
 ' םנמאה : םיקוחרה תלכתה-ימש לא ץראל ררומה ךטבמ תא התא
 "רבֶר; אבי אלו היהי אל םנמאה %:םימלועל דבא ,רבא לכה
 : עתפל םלעיו -- םיקחרממ המפ הז ונל ומר ורואש ,לודגה אלפה
 , .,.?הטחנו תוחטבה אלמ ודועב

 " םימעפ ףלא .םיפצמ ונחנא הנש ,לע הנשו םוי לע םוי

 'חורזב+ ,רקבב רקכב .ונתנומאל ונבש םימעפ ףלאו .ונשאונ רבכ
 הלפתפ| הנרב הילא וניניע תא םיאשונ ונא ,התולעבו שמשה
 4 םלועל .ונממ  הינפ תא ריתסת םנמאה + תישירח

 התארקל והרחו .החדנה ונתנפ לא לופת םא הלק תחא ןרקו
 ,הנומאה .יהוז אלה  ,הוקתבו הנימאב- רבע .לכמ תובל .יפלא
 < שואיה:תועשב .וליפא ,םלועל . ונתוא תבזוע  .הניאש ,'ד:תכרב



 ךשחהו רואה בוביוע והז אלה | ,ונילע תורבועש ,תושק רתויה
 רחאה ןיאו ורבחב עגונ דחאה ןיאו ךחאכ דימת ונלצא שמשמה
 ;ורבח תא שטשממ

 ,,,וז רצכ וזו הו רצב הז ,הריפכו הנומא ,לצו .רוא .
 עפשב םיכרובמ דוע ויהש = ,וניתובא = ונוליחנה תחא יב = = =
 ,םלועל 'ונלצא תרכת אל רשא הנומאב --- יהלא

 ףאוש הריפכה םוהתש העשב םגו  ,םייח ונא ןיא .הנומא ילב
 ,ונילע ףנפנמ תוקסופ הנומאה יפנכ יא ;ונעלבל

 והז =- םוחתה דע .תבקונ  הריפכ ךותמ הנומאל ןואמצה =.
 + ונתורפסב ימינפה ,ידופיה .ןוטה

.1 

 םילג:קשמכ רוע  ונילא * םילועה
 ונישאר תא םידירומ ונאש העשב ונתוא םיריכומו ,םיקחהממ :ןנער
 :םוקמב חוע .שי םירדוקה ונייחייללצ רבלמש | ,שואיה  דבופמ
 :יבחרמ רוע םנשי ,םיקותמ תורופ אלמו רדֶהנ | הי:םלוע המ
 אובל ונל םיארוקה ,רהוו יכוסנ םירה:ישארו קרי יפטוע תודש
 םתוא לכ---,ונילע .ףרפרמה ןוילכה רחפ וינפמ .תומולחההתוהעיב =

 אל ,םימעפל םהמ ץרפתמה | ,ונייח לש .העוזה:דופש = ,תולוקה
 --= ,הקוחב םהב הכפמה ,שמשהו םייחה ןואמצ תא דוע שיבוה'
 םיחרפ:הרש : ,הריעצה תירבעה הקירילה ןמ דוחיב ונילא םילוע

 ,םידיחיה - רעונה:תולוק

 ונתורפס רקופ לש | וניעב הנושאר | קיהבמה | ,הז םינוג:בר
 ויתונויזחב | ןנובתהלו רומעל ותוא חירכמו :תונורחאה * םינשב
 ,הגושארב

 ,תירילה ונתרישל הכרבדתנש התיה אל םנמא הנורחאה הנשה
 ונל ןתנ קיל איב ,ונתורפפ תא הרישעה .םיפי םירבר הברהב ךא
 םהיניבש םירחא :םייריל םיריש ולש םידמחנה "םעה>יריש, .דבלמ
 תא ןייצמה ריש ,"ימעמ תא תכלוה,כ הלאכ תוילגרמ יתש םיאצמנ
 יתזמר .וולעש ,לכה:תורמל ,ןוחמבו  הנומא אלמה שפנה:בצמ ותוא
 תונויזחמט = ינש רוש -- קילאיב לש .וכררכ -- ותמועלו ליעל
 הריטאסהב םרה תא ןנצמו פפה תא רירתמ ("םינורחאה םיאיבנה
 ונייח תא קר אל תפקמה הקומע הריטאס ,ובש תירזכאה
 השוע ינשה רישה ,םלכ םיימלועה םייחה תא אלא ,םיימואלה
 "הגרהה ריעב, המיאופהב םג , תימי נפה  ותר ק ב 'ארוג םשוה
 התא האור םש ךא ,הנממ תבאכמו תירוכא ןיאש  הרוטאס שי

 ,ופצקב םרה תחיתה תא התא עמוש ,ארונה וטבמב ררושמה תא =
 רוה התא שיגרמו- -,התורירמב \ םעזה:תללק תא התא בושקמ
 לצלצמ וב .ןורחאה רישה ,הזה ןוממשה לכ לע ףחרמ םיהלא
 < ןטשהישאו םיהלאה:שא ,געולו רק .,ןנאש לפותסיפימ-קוחש

 ,,.הינשה י"ע הז רישב םעוה הנושארה לש הבהל ולאכו :

 טעמכש ,יקפבוחינרש2 .לואש םג
 ,םידחא .םיפי = םירבד 'וז הנשב וגל  ןתנ * ,תונורחאה .םינשב
 ,רתויב םנמא םיניימצמ םניא ולש םינורחאה  םיירילה םירישה
 רוחיב ,"הלוח הלרב,ו "תרבשנה ףכה, ולש  תוילידיאה :יתש ךא
 דחא וק לע ..םוי לכב םיבתכנ םניאש םירבד םה | ,הנורחאה
 רבכש .,יקפבוחינרשמ לואש = לש תונורחאה ויתוילידיאב ללב"

 +הפ םג .ריעהלו  רוזחל יכנא חרכומ ,רחא םוקמב .וילע יתרבד
 תומצמוצמ ןה .יאדמ רתוי = ,רמולכ ,יאדמ .רתו תוירו פס ןה
 ןיעל הלגתמש המ לכ תא .םופתל  וכרד סופאה ,ןחלש הלובאפהב
 הינומרהל רהיתמ לכה ,חרואכל יר קמ ןפו א ב םג ולו ,ררושמה

 רואה י'ע  ,ןטייפה .לש תדחוימה ותולכתסה ןפוא י"ע .קר .תחא <
 ,םירואיתהו םינוגה .תבורמ ה ב ח רה הנומתה לע ךפוש או הש
 האור אוהש המב אל רקיעב קוסע ררושמהשכ רשפא:יאש המ
 טוחש ירכ ,עומשלו תוארל ךיר'צ אוהש המכ אלא ,עמוש אוהו

2 % . . 
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 לש התוריח ל לורג יתונמא רפפה אצוי הומ .קספי אל :ורופס
 ,הילידיאב םגפל םעט ןתונ ,רופסב חבשל םעמ ןתונש המ ,תולכתפהה

 תושוע וז ןתלונס
 הוגולוכיספהו האידיאה דצמ תונינעמו תוקומע רתוי יקפבוחינרשט
 "יחכ אלא אב וניא ירה .היליריאה לש הרקיע לכ םלואו ,ןהלש
 ,הינומרהו הולש ולכש םלועל ונסינכהל  ,עורי שפנ-בצמ ונל רוציל
 ןא .תוירופס .תורגפמב הילידיאה תניתנ 'י"ע חרכהב לבגומש המ
 עבטהו םייחהש : ,הוב .הלודג .אָיה "הלמ-תירב, .,תועודי תוינויער
 והיבחרמב םא יכ ,רצ ןויער לש תורגסמב אל הב  םיריוצמ
 ,םילודגה

 השורקב ןהכמה ,הז .יליצאו רוהטו ךר ררושמ ,ןהכ בקעי
 םיאיכנה  ןונגפב םידחא  םיריש רבלמ ונל ןתנ  ,הרישה"לכיהב
 תורמל .,ראמ :םיפי = םיבורש | ,("יבשתה תונויזחמ,/ םולקיצה .ןמ)
 םיריש םג ,הדמה ןמ רתוי תצק םימעפל םהבש יצילמה דופיה תויה
 םיכ קומע שואי ,"ירירע, קפס ילב איה םהבש קזחהש ,םידחא םייריל
 ' שפנ טאשו:תדקוי האנש ,רבע לכל םיטקשהו םיקזחה וילג תא וב קרוז
 הריעה אל הלודגה הרושבה תאירקש ,הלא לכל וב םישגרומ קומע
 םהל היהת אלו םהל ןיא המוקתש הלאל .תורורה:תמדרתמ םתוא
 תא רישא ימל :ומצע תא לאוש אוה קומע באכב .המוקת רוע
 רחי ךא .,,ונצרו .ימ ןיאו--יבבל ,ןכרק תא הלעא ימל  +יריש
 יפויו .ימינפ ווע םג םירבדה םיאלמ הו םע
 אוה םג .העובו דעוה ותוקת בכוכו םלועל עבומ:אל רעצ ורעצש

 אלא" ,המשנה?ןכרוח ךותמ .עבונ רעצ אל והו ,םיקחרממ ול קֶר
 הכררב תכלל .המצעב .הנוחטבבו החכב הקומעה התרכה- ךותמ
 ראשת םג .אולו ,טת אל הנממו וב הרחב תחא רשא ךרדב ,איה
 + .,.תירירעו לכמ .הבוענ

 םויל  םוימ קוחו ךלוהה ,הרופה ןורשכה הז ,רואינש
 תכלוהה \ ,"םירהב,  הניוצמה | המיאופה = תא וז הנשב ונל ןתנ
 הבושח-יכה .הריציה ילוא  איהש ,  "תורפס, יפסאמב | תספדנו
 ,םלאה חכה למס והו--םירהה , וז .הנשב  הקירילה עוצקמב
 ,םויל  הכחמ אוה תולבויו םינש פלאו ,וארוב | י"ע = ןבאתנש
 ,"והבו .והתל םלועה תא :ריזחיו ואלכמ | תינש ץרפתי רשא
 הממרה תרישל בישקמו הלא ןואפק-יקנע ןיב ול ליטמ  ררושמה
 הכות לא הטלקו הגפס ונזא .םהיקמעמב הרוצעה 'הנולתלו םהלש
 תא ונל רפסמו ךלוה אוהו םהב .םיכלהתמה  םיהלאה:תולוק תא
 ןיאש = ,לבח .,,ונילע םישרוח םה רשא תאו םימלענה .םהיתורוס
 אל הפופש ינפמ ,םלשנ רבר לעכ ,וז המיאופ לע רוע רברל

 .ןיירע .םפדנ
 תעב והואיצוה טעמכ ויתומררש ,גרבנייט ש ב קעי םג

 תורקה בצעה:תוידולימב ונילא בש ,תירילה הרישה םלועמ .תחא
 ,םיפיו .םיקומע ,םינטק םיריש לש המלש הרוש ,ולש  תונידעהו
 ,"רקה יפויה, רוקמש ,הריעמ ,"םיפשר,ב םינורחאה םימיב םיפרהש
 טעמכ וחכ תא הסנ רבכש ,הז ונררושמ לצא ברח אל שישהדיפי
 0 לש תוצוצינ םלכב טעמכ ורזפב ,תורפסה תועצקמ לכב
 ."ומצע תא שקבמ,ו העותו ןיירע ךלוה .אוהו

 הנורחאה הנשב היה םיריעצה םיררושמה ןיב  הרופ:יכה
 ,רחוימ םוקמ  םיריעצה וניררושמ ןיב םפותה ,ןופלנצק קחצי
 * תללושמ איה ,טעמכ ונלצא החיפש>אל ,תדחוימ הריש איה ותריש
 שגרמ הב ןיא ,ןהכ בקעי כ'כ ןיטצמ הבש תויזויריפה .התוא
 ךירצ ןיאש רבדו ,רואינש לש םייחה:תלזג לע םקנה"ןואמצו תורירמה
 תורידב  ךותמ :יפויה:ףסוכו רקה רחפה שגר ירמגל הל רוש ,רמול
 הריש ,תודליהו רעונה תריש יהוז .גרבנייטש בקעי לש בלה לש תוינקירו
 םייחה 'ןושש הור ,םיענו ףרפרמ ,קדו ךר רומוה םימעפל האלמו הטימת
 לא ןואמצ ךותמ ,םירועג שגר ךותמ אלא הריחי תוימוטפוא .ךותמ אל

 , : א ]

 :לש תונורחאה תוילידיאה -הא םנמא

 י רה ןבה-יפי-- ,ימינפ



 א ןוילג-

 קחצי ,הקוחצ וב .םסותו הכפמה ,הכהאה לאו שמשה לאו םייחה
 המעט טעמכ םעט אלש ,ונלצא .ידיחיה ררושמה ילוא אוה ןוסנלצק
 והוארת לא .ותריש .ינפ תא ושרח אל הלש הנקוה:יטמקשו ,תולגה לש
 לעו .הלילה .לע  ררושמו םידחפנ םונפ םימעפל דימעמ: אוהש

 5ש- "ןח:תויועה, קר .םה הלא ,ודוסיילעבו וירבח םהש  ,םילְלצַה
 ןבומ:אל ןואש עמשל :וחצמ  יפלכ דחפב ועבצא תא םירמה ,דל
 ינרקו םיחרפה םיעדוי ןוסלנצק לש ודופ תא .. תיוזה .ןמ  הלועה
 אוהשכ ,תופיהו תורוחשה םיניעה  תולעב--רתוי = רועו  ,שמשה"

 ..,לפאה ןוודסמה תא ןתא רבו
 רעונה:ןואמצ לש ודוס אוה תירבעה הקירילה לכ לש הדוס

 הרכהה תורמל ,עבטהידוהלו הבהאל ,םיאלמ םייחל  קסופ:יתלבה
 הרכה |. ,םהינפל םילוענ וז עבטו הלא :םייח  ירעשש ,הקומעה
 רוהו רחוימ בצע לש לצ:ןח הילע תחתומו דימת הילע הליפאמש
 ,םיננערהו  םינונבלה ןברברה:יחרפ לש .ךרה .בצעהירוה --, דחוימ
 ,..םירבקה יבג לע םיריהזמו םיחמוצה
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 וניעוגעג תא הללכב העיבמ תירבעה הקירילהש העשב
 לע  תורמרמתהה הכותמ דוע ץרפתת רשא שיו ,םישדח םייחל
 תורוד ךשמב ונממ לזגו וניתושגר תא םטמטש הז לע ,ןשיה
 כ"כ .ונתוא קיחרהש הז לע ,םייחה:ןוששו שמשה>רוא תא םיבר

 תונהיל = תלוכיה:יללושמ הינפל וישכע םירמוע ונאש ,עבטה
 ןבורב הז = תמועל .ונא םישיגרמ העש התואב --- ,התכרב>ויזמ
 ,רבעש הז לע .םימח םיעוגעג תושרחה תויטפירטלבה תוריציה לש
 ,תוינקירה .תא אלמי רשא דוע ןיאב ,ןוילכל ךלוהש הז לע

 הארונ  תוריהמב הבירחהש ,הנורחאה הפוקתה ,וירחא ריאשהש
 חירא הריאשה אלש  ,וטינה-ייח לש םהיתודוסי ידירש תא כ"כ
 ינומרהתו הבישה:דוה .אלמ ךא  ,רדוקה הנינבמ הנבל יבג:לע

 איה איה -- ,תירבעה םלועה:תפקשה לש ,תימינפה ותומילשב |

 כ"כ  םימחלנ ונייה :ונמצע ונאש ,םייחה םע ונתוא המילשהש
 יפויה ןוילכ הארמל ונשפנ תא אלמש ,לודגה ןוממשה ',םדגנב
 ללח לכ תא האלמ רשא 'האמוטה הארמל  ,ונייחבש הרהטהו

 ונבבלב ררוע | ,אוש-תומולחו שחכ>ולאידיא . הוסמ תחת ונמלו

 ,תולכו  תוכלוהש  ,םייחה:תורוצ * לע םיקומעה  םיעוגעגה | תא

 / .ייוחבו:והת ןהירחא ןריאשהב

 ימי = לע < ,םיענצומו םירתסומ םנמא םא ,הלאכ םיעונעג = =

 ,וטיגה לש םידחוימה  יפויהו הרישה יכורב  ,םיקוחרה .תורליה

 ינ ,ח תאמ "חיפס, רופסה לש םינושארה ויקרפב ונחנא םיאצומ
 ללכ  יטנאמור קילאיב :ןיא ."חלשה,ב םפדנו ךלוהה ,קיל איב
 ךל ןיא םיילאירה םייחה תא רייצמ קילאיבש םוקמב וז .ותריציב

 םיכופש .תדחוימ הבהאו דחוימ ןח ז"כבו ,והומכ יטסולאיר ןקיד
 :תומלוע יולגו הז רצמ זילעה רומוהה .הלא םירמחנ תודלי ירויצ .לע-

 ,הרואכלש ("רונתה-יפ לצא, אלפנה קרפה) דליה ייחב םימלש הרוש
 םיחכשנהו םיקוחרא .םיוחה לע םיחתומ ,םיממושו םירדוק .הכ .םה
 תונומתה ךיניעל .ומקו םירבדה תא ךארקבו ,דחוימ ןח לש טוח
 אירבה  קוחצה .םע דחו ,כ"כ ךל תועודיה ,תוביבחהו .תוגעלנה
 קרפה .ארקמל רוצעמ ילבו הקזחב ךבבל אולממ ץרפתי .רשא
 (ינולוכיפפ יולג לש טעמכ םשור השועה קרפ) "שקול,
 יסיר לע ךתעיריב אלש .הריהוהו בנגתת המח העמד םג רשא שי
 -- ,הריש תכרב אלמ ולכש "העקבב,, קרפה תאירק- םע .ןיעה

 ..ירוע .ונילא בושת :אלש  ,ונתודלי תריש ! ל

 ויתומישרב םג 'םישגרומ . תודליה-ייח לע  םיעונעגה .םתוא
 ,"םיפשר,ב תוספדנו תוכלוהה ,"הריעב, רו אי נש ,ז לש תופי

 א

+ 

 ו 3% םלועה <

 תא לכב שקבמ אוהו התיבה רנייר בש תיבר םירודנ תונש ירחא
 < כב ובבלב .רמשש ,םסקה-תורצוא םתוא ,םיביבחה תודליה תובקע
 '- רמשש המ ,ויתונורכיב .דוע יחש המ !אושל ךא | ,וידודנ ימי

 הרבע ,המכ:הז | םירו לגרל סרדמ היה -- רמשמ לכמ ובבלב
 9 .י.ןודבאו ןוילכ הירחא ראשתו תחא הרעס

 ' התואב ' ,םיעבצה לש תוריהבה התואב ובתכנ תומישרה
 לש הניוצמה תונמאהו תויעבטה התואבו העונתה לש תויחה
 ףךרובמהו רישעה ונורשכ כ"כ ןייטצמ הלא לכבש ,םיגולאירה
 : ; ,רואינש לש

 תוקמעב רדוח .וטבמש ,ונמלועבש םואאהה:ררושמ ,רנרבו
 =. הלגמ אוהשכ ,םיחכונה ונייח לש והבו:והתה ךותל תינלוח טעמכ
 ףשא שי אוה םג -- ,םהבש :ןודבאה לכ תאו םרהה לכ תא
 ' %  תפירהב: ונל דבא. רשא תא םואתפ עריו ,ןברוחה ךותב .ודמעב
 . וירובג לש הקיריטסיהה:תוקעצב .,והתה:ילילא םשב ןשיה ונמלוע
 " :תולנ לע. באכה תא ונחנא םיעמוש םיבצעה-יקדו שנרה:יקמע
 ,ונלצא  שפנה:אשמו שפנה:רהוט ןדבא לע ,ונמלועמ .הניבשה
 1 תפיאש לש .תחא רוא:ןרק ילב - . ןילוח ,ןילוח ושענש םייחה לע
 \,,דיתעב הנומאו ריתעל הוקת לש רחא גח-שנר ילב ,הלצאנ שפנ

 "\ .לתוא םיאלמ תונורחאה םינשב רנרב לש :וירופפ לכ טעמכ
 תיהת אלש הז. לע ,רוע בוש ילבל ףלוהש הז לע קומעה בצעה
 ,לב:ירסוחמו םילדו  םָיקיר ונראשנש הז לעו --  ,המוקת רוע ול
 + ...,םיממושהו םירדוקה ונייחב היירוא ירפוחמו בלב .לא-ירפוחמ

 ולא  םיעוגעג .עיבמ -וניא ,רתויב ןקתש אוהש ,ןאמפוש
 םירזה םויחה ,םישדחה םייחה תא רייצמו ךלוה קר אוה ,שוריפב
 םיראוכ ויהיש ילבמ ,ופמשי רשאל רקפה םהל םיפטושה םירקהו
 םוקמב = םג--םהלש *ןכות,הש \ םייחה ,ישפנ ,ימינפ .רוא- םושב
 .  =-/םהיקמעממ ,םכו תמי עבונ וניאו םבג לע ףרפרמ--ונשיש
 ןיעהש .,םיבשעה | ינימ םתוא, לש םרכז בלה לע הלוע .אליממו
 " םימיה .לש הלא םיריאמ תונורכז ,"תודליה ימי םצעמ םתאר אל
 םנואפקב בלה' תא םימעפל רוע .םיממחמ םה קרש ,םיקוחרה
 0 . + םייחה .לש

 העש:יפל .רבעה-ייחב ךפוה וניא ןופלנצק קחצי קר
 :" > ןורכול .ול .ךלהו .ביבסמ השענה לכ \תא חכש .הוהב םג ול יד
 = .ףועו רמחנ םיחופת-ןגו תופי וראש ול אצמש םוקמב ,תילידיאה
 .--ולש "אטיל תולובגב, . , ,וגח תא םש גגוחו---הלאכ םיפי םירבד
 וכרע ךבלמ םגש ,ומצע ינפב ונתורפסב  ריאמ כ"כ ןויזח .והז
 ,"תורפס, השוע הפיו ,הדחוימ בל:תמושתל יואר .בושחה יתונמאה
 "םיבתכ,ה לש הירסהל ןושארה *: רותב ,הז רפס האיצומ .איהש
 םע טעמ חוני ירבעה ארוקה. .םישדחה ונירפוס תאמ. "םירחבנה
 ,םהיתורואו םייחה ןושש הור הלוכש ,תאזה הדמחנה המיאופה תאירק

 (.ןאמשירפ ,ו הנשב בתכל וטיעמה | ונירפסמ ראש
 . ן תופי תודגאו םינטק םירבד וזיא קר ובתכ יקסבצטיררבו
 =< ןיב .ול המוד ןיא טעמכ  ןמא-רייצ רותבש ,ץיבוקר ב די
 ?'רפכב,כ  .הלאב םירבידוש ונל  ןתנש הז ,םיריעצה . ונירפסמ
 = ענונב ; תינוגראז קר טעמכ תונורחאה םינשב בתכ ,"םיאושק,

 ,תירבע וכתכ אלש ,ל"צא םהירבת שא ,גרבמונ ,ץרפל
 םימסרופמ ויהש רחאל .תירבע ולש םירבר וזיא םגרת קר גרבמונ)
 . 5 יכה-ואלב םג ןטקה . וננחמ  קלחנ :הככו  .(תינוגראזב  המכ הז
 -' | !,דחי םג וניתויורפס יתש לש ןתבומל אל היהש המ ,םינשל
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 רתויה .הירפסממ םינש וז הנשב ודבא תירבעה .תורפסהל
 היה ןושארה ,יקפדשרב (ו גרבנייטש הדוהי--םיִניוצָמ
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 .ויפיב ןועה תא ביהרמ הקרב ,ז"כבו ,העצקוהמ הניאש ,וז הבוט-ןבאב
 רישע היה אל ךא ייאדמ רתוי טעמכ ,רמול רשפא ,עצקוהמ היה ינשה
 תוריצי ונתורפסל ריאשה אל גרבנייטש הדוהי ,ןושארהכ ימינפ רואב
 ,הריציה---ח"בקה לש ומתוח וילע אשונ בתכש המ לכ ךא :,תולודג
 םיפיקמה ,םיריחיה םינאמורה תא טעמכ ונל ריאשהש ב

 ןמא .רותב | וכרעב תוחפ היה ,םוימואלה ונייחב םימלש תורוד יג
 ,ונממ לודג היה תורחא תוניחבבש י"פעא ,גרבנייטש הדוהימ -

 רמלש י"פעא = ,רייצ .רותב ללכ לודג היה אל .יקסרשרב
 לש םתוינוצח תא ראתל יוטסלומו | בויניגרומ לש םשרדמ-תיבב
 קר ךא ,שפנה תעידיב לודג היה .וחכ .םהיטרפ"יטרפל םירבדה
 היה ,רמול רשפא ,יקסדשרב .הירתפמ יולגב אלו ,התנבהב
 ,םייראטנמילאה ויתודוסיל רבד לכ תא חתנמה ,י ע ד מ גולוכיספ רתוי
 רותב-ול האב המשנה תראהש ,הזוח. גולוכיספ .רותב אלו
 םומעפל לקלקמו רבוג .ילכשה ,יטסילאנויצארה רוסיה  ,והלאציולג
 ,היולגה  הגררהה תא לכב האור אוה ,ובש .ןמאה תא .ירמגל
 דוסיה < תא .קיודמ ןובשחכ ,רבד .ךותמ אצויה רבה ,הנבומה
 וניא ,עבטב 'דימתמ רתויה חכה .ילוא אוהש ,ילאטאפה ,ירקמה
 דוחיב -- תוילילשה .תודמה תא .ןבומ לכה ',יולג .לכה- ,ריכמ
 שפנב םיעובק:יבה  תונויזחה רותב םיעטהל | בהוא היה -= ןתוא
 שפנב םג ערה רגנ בוטה לש הרימטה המחלמה תא תואר ילבמ ,םדאה
 םשש ,םדאה שפנבש תועונצה תונפה תא ריכמ וניא אוה ,התחשנ רתויה
 ,הריבע:רבדל הריסרפ רותב םיובלוש ,םיהלאהו ןטשה ךימת םימחלנ

 םיעיפומ -- הפיאר תמות תא לזגל תי ר כה ה ותפואשב .ץיבומדא =
 רפסמה לש ותדוקפ פייע םיעעונתמה ,םיטאמוטבא רוהב טעמ3 ונדגנל =
 המחלמהש ,ישפנ םיצורפ םושב ךכ ןיאש המ  ,העודי הדוקנל רשו =

 הרקמה קר  רימת  טעמכו ,דחא עגרל וליפא יב תקסופ הניא הרתסנה |
 םי - תוחכ עבטב האור םנמא אוה , השעמ ידיל איבמו ,רבד טילחי \

 אוה ךא ,(ולש החלצומ>יכה תיתונמאה הנומתה ץיבומדא אוה הז ןבומב)
 ןיולגיריל העיגה םרטב ,המחלמה םצע תא רייצמ וניא
 האובב ,רמולכ ,הלטב רבכש רחאל המחלמה תא האור אוה
 ץיבומדאש העשב) המחלמה םצע תא זא תוארל .ןימאמו ,הרכה 2
 וישכע הפרי םאש .קיידמו -- ותו א ת תע ש ב =- תונובשח בשוח |

 רקש םישיגרמ ונורה -- ,חלצומ רתוי ןפואב הנחצני ,הסיאר .תא 2?

 ץמאתמ אוהש העשב ,םראה תא האור וניא אוה ,(רומג יגולוביספ
 האור וניאשכ וא ,ומצע תא וינפל ריתפהל םיעדוי:אלב '

 ולצא תקסופ הגיא הרכהה :ומצע ינפב ושייבתהב ,ומצע תא
 ,טגר ףא

 תוימהבה תא .דחוימ קשחב .םוטילבמ םירחאו .ןאסאפומ ג
 לע .רבוג דימת ובש היחה דופי  ;ימהב אוה םדאה .םדאבש
 ,תישונא תוימהבה איה יקסרשרב לצא םלואו ,םדאה?דוכי
 אטחה .םיעדויב , רק ןובשחב .המהב ולצא השענ םראה ,רמולכ
 ושפנ תוימינפבש ,יחרכה ער אלו ,ושועל רורב שגר ולצא אוה
 והשוע אוהש עגרבו ,ןפוא םושב בורה לע ותא םילשמ ושוע ןיא

 ,והשעמ םצע תא ללכ ספות וניאו ללכ  בשוח וחומ :ןָיא <
 םוקמ .יקסדשרב .ז"כב  םופתי תירבעה  תורפסה תודלותב

 תוולאיצעוסו תוישונא תורועת םילודגה וינאמורב ונל ןתנ .אוה ,ןוגה
 היגולוכיספה תסיפתב רוחיב לודג .היה יקפרשרב לש וחכ ,תוניוצמ
 ולצא םוגפ ומצע ינפב רובג לכ טעמכ .הרבחה לש ,ללכה לש
 רוחיב םפות היה אוהש רחאמ ,יגולוכיספה ןבומּב העורי הדמב

 :םיישונאה וידרצ ילב ולש םייסופטה םידדצה תא <
 אוה רומגה סופטהש ,רופה תא עדי אל אוה ,םייללכה"

 לכב ,ירמגל םיסופמ םישנא ןיא םייחבו ,טש פומ גשומ
 ,ובש - יללפח:ישונאה .םע  יסופטה | רופיה דימה םימחלנ םדא
 המחלמה , תושונאה היגולוביפפה יפוג םה םה הלא .םיומינּפ םירוגנו

 3- םלועה <

 תמועל ךא .דוחיב ןמאה תא ןינעמש המ .והז --ומצע םע םדאה .
 יפ לע .הרבחה תאו םופטה תא והומכ :ןיאמ יקסרשרב עדי ה
 :בלוח םרא היה םרכחמש ינפמ ,רומלל הברה ה שו .וינאמור
 טעמכ היה אוהש .חוכשל ןיא ,םייחה תא | ןיבמו = תובשחמ
 םיימואלה  ונייחבש תומלש תופוקת ראתל .ומצע לע חקלש ,יריחיה
 0 לכ תא טעמכ וינאמורב םופתל ול הלע העודי הדמבו
 ,םלשה ןפקיהב םייפואה

 חיטבה אוה .תירבעה תורפסב .קנע רותב עיפוה יקסרשרב
 כ"כ ול 'םג 'החיטבה םינושארה וינַאמור לש להלצהה ,הברה ב"כ
 ,הברה בכ  ,הברה

 רחבמב רק רבק קר -- תובורמה \ תיחטבהה לכמו
 ,םיכר םיבואכמו למע םיאלמו םישקו םירצק םייח רחאל

 <(אבי  ףוס)

 ו 4
 ב

 . הניבוקובו היצילגמ םיִרבְעַה םירומה תפסא

 (ונרפוס תאמ)

 וימי

 .יאנותע

 הירתסואב םירבעה  םירומה תוהדתסה ירבח
 ילגוז

 ופסאתנ "ולפכ :ז"כבו .ו"כב
 ונ ונגסל  ,ןיטשפרש ,צ רחבנ שאר:בשוול .םירבח םיעבראכ ואב ,בלסינטסב
 ,בוקינטלוח ,שו  ןטכיל ,מ םיריכזמלו םוב

 ךונחה לש הלודגה תומדקתהה לע החיתפה>םואנב הארה שארהיבשוו
 |  .רפפהייתב לא םעה = םחיתה םינש עברא-שלש ינפל ,חנורחאה הנשב ירכעה
 ןכונחש ,תונבה תא קר בורה לע םהל רפמ ךכיפלו : ,ןומא.יאב  םיינודומה
 ןהבכ .חהדח .ושכע .,"םיהדח,ה לא זאמכ ןחלשנ- םינבה רשא  רועב  ,תושר ירבעה
 רפסה.יתכ  ידימלת ןיבו םיקודאה תורדש לא םג ינרדומ ךונח תוציחנב ההכהה
 יכ  הוקת .ןתונ .הבוטל .הזה יונשה ,היפכותרואה ינב תא םג ושבע שוגפנ
 ןויזח  ,ונמעל ידיחיה יכונחה  ןוכמה ירבעה , רפסה:תיב היהי \ םימיה ךשמהב
 תורופמה ,תוירבע תומלע לש ןוגהה רפסמה אוה ונבוחרב שדחו דאמ חמשמ

 ןהידומל תא ורמגש הברה רככ שי ןהיניב ,ןדאמו לכב םורבעה םידומלל
 איה . תירבעה הפשהו ,הדמתהב תירבעה תורפפה תא תוארוק ןהו רפסה-יתבב
 ,תירידתה שומשה תפשל ןהל

 ןובשחו ןיד  ןמרפוס לאפר  תורדתפהה  אישנ ארק החיתפה-םואג ירחא
 לע- -יעמ ןובשחהו-ןידה ,הנשה ךשמב היתוקלחמו  .תיזכרמה הכשלה תולועפמ
 עבושב ,םושדח רפפ"יתב הרשע . ודסונ הנשה .ךשמב ,תדמתמו הירופ הדוכע
 הכשחנש = ,תוברעמה היצולגב אוה םישדחה ןמ .דחא כ ,ןויצל שי דחוימ ןוצר
 לש ורמחה םבצמ .םישדחה םירבחל תורשמ אוצמה זכרמה ,תוקודאה רצכמל
 דעו לא ,תונוגה תופסוה ולבק בוהה לע ,הברהב בטוה םינשיה םירבחה

 השש ,םורומיתודועת לבקל םיריעצו תוריעצ ונפ זכרמה די לע רשא םינחובז
 םיחחא | ;הפפ-יתב רקבל עפנ זכרמה שאר" ,תורשמ ולבקו ןוופנב .ורמע .םהמ
 ותינחורה םתוחתפתה לע .הבוטל ולעפש םינוקת תמישר איצמה תרקכה ירחאו

 תיגוגדפה חקלחמה ,השענה לכ תא םירבחל עידוהו םירזוח-םיכתכמ חלש זכרמה
 / תוצע תאצמהב רועל םהל התיהו םירכחה- בור םע םיבתכמ ףולהב .הרמע
 "'ורפס בור תא | םירזוחה .היבתכמב הרקב | תאז דבלמ ,ךונחה תבטהל | םירפסו

 .םיבוט דומל:ירפפ גיהנהל הברה הלועוהו הנשה ךשמב ואציש

 ןשפנ

 , ךונחה

 היתבב דומלה ירפְס א'ע האצרה ןיטשפרש ,צ ארק תינשה הבישיב
 " תלאש ,תוגושארה רומלה תונשל האירקהדירפסב ןונגסה תלאש ' ,םירבעה רפסה
 "  תעפשהו םכונח:תרטמל\ םהל :גיצהל םיכירצ םירומהש ילאיריאה ירבעה סופטה
 ןהיתולעמ ,דומלה .תודותמ לב לע תטרופמ תרקב י\חא ,רפסההתיבל ץוחמ הרומה
 םיחמומ םירקוח .תוחכוהו תונוש תופשמ תואישה = תרזעב חיכוה .,ןהיתונורסחו
 < חזש ונפמ ,תוגוגדפ האיגש אוה תורחא תוירבע םילמב .תושרח םילמ רואבש
 < ףורבל  םינוש " םונפוא עיצה .הצרמה ,,םיפיוזמ .םיגשומ םודימלתה .לצא ארוב
 < .םואתמ .וניא האירקה ירפס בור ןכת .,םינוכנה םיגשומה תאיהכלו םישדחה .םילמה
 ,תונושארה םינש;\,ל ' טרפב ,האירקה ירפסבש ימואלה קלחהש. ירחאו ..ונתרטמל
 םייחהמ םירויצה הנה סיימואל םייחל המרגורפ אלא תוינולוכיספ תורוצי .וניא
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 א ןוילג
 - - יי <

 םנוא תויתמותפירחב בורל םיאצמנה בורקה רבעה ןמ םוילכאירטפה םייתולגה /

 םמצעב םירומהש ירחא ,םייח תינכת רותב םידימלתה ינפל .םיעצומ תויהל םולוכו

 תוביהלמ ,תישפחה ונתדימע ימי ,קוחרה רבעה ייחמ תונומת ,םהמ רבכ םיקוחר

 ץוחמ .העפשהה ,ירבעה יכונחה לאידיאל רתוי תומיאתמ םגו םידליה תא רתוי

 ,רשפאש המכ דע תירבע הביבס רוציל תולדתשהה איה הבוחח תועשל

 ,םוחוכו ילב ולבקתנ האצרהה תונקפמ
 :טלוח רמ ,ךנתה דומל א"ע טסורפ רמ םירומה ואיצרה ,תישילשה הבישיב

 תובישחה לע הארח ןושארה = ,תעמשמה  א!ע .בלגו קודקדה דומל א"ע .בוקונ

 םיגוהנה | דומלה ינפוא תא רקב כ"חאו הזה רומלה לש הלודגה תימואלה
 .ודומל רדסו ך"נתה לש  ,תוירוטסיה תונקפמ לע תדסוימ ,השדח הקולח עיציו = <

 קיפסמ | וניאש ,םירבעה  םודומלל שדקומה ןמוה טועמ לע ןניאתה  םוקינטלוח
 יד  ,תויטנ:תוחול םיפרהל עיצהו  ,התכלהכ קודקדה תעידי תא. דומלל ודב

 תיעדמ האצרה התיח תעמשמה .א'ע בלג ,ש תאצרה .ישומשה דומלה תא לקהל
 תוצראב רפסה:יתבב תוגוהנה תונושה ןישנעה תוטיש תא וחתנ כ'חא ,הבושח =

 לע .,תירדה הכהא ךותמ תעמשמ לע תוססובמח ,ויתונקפמ תא עיצהו תונוש
 .וב ופתתשה םירבחה לכש ןינעמ חוכו חתפתה תאצרהה שלש

 קר קוסעי זכרמהזאישנ ,שרח ןפואב דעוה תא ורדס תיעיברה הבישיב :

 ןיעדומ:ת:של דסות הרשמ תאצמהל ןהלכ תורדתסההל םיעגונח םויללכ םינינעב
 ורחבי םירקבמ  העברא ,םישדח רפס:יתב | דוסיב . קופעי הלומעת דעו . ,תדחוימ
 לע ח"וד  כ"חא תתלו רפסה:יתב תא רקבל אהת םתדועתש תולילג העבראל

 יגוגדפ רעו ,םירומ תרשמ- לבקל םיצורה תא  ןחבי םינחוב דעו  ;םתוחתפתה
 ,רבזגו ,תפומל המרגורפ רבעיו רואל םיאצויה דומלה ירפפ לכ תא רירת רקביש

 יגוגדפה רעוה שארל ,ןיטשפרש יצ ,תורדתפהה אושנל ןמרפוס לאפר :ורחבנ
 ןלדתש רמו ,רבזגל טסורפ בקעי ,ןיערומח תכשל ילהנמל םובלגיז נו רנטבב 1

 םיספדנ םירזוח םיבתכמ איצוהל תוטלחהה תלבק ירחא .הלומעתה:דעול טסורפו

 .םימח םימואנב הפסאה הרגסנ םתנקז ימיל םירבחל תמיק ןרק דוסיב לדהשהלו

 כתב הניטצה תועוברה הפסאה

 ,תולאש הבהה וריאהו ירבעה ךונחה תועצקמ לכב ועגגש

 םיחוכוהו תויניצרה היתואצרהב ,בושחה הנ

 המה ב

 . תכרעמהל םיִבָתְכַמ --

1 0 
 ,יתעד יפל ,בושח ןינע לע םירחא םירבד ריעהל אנ ינושרה 0

 ינויצה םרגנוקל "תונכהה, תא ליחתהל םיגהונ לארשידץראב ,
 הרובעה לכ תמצמטצמ ,ןבומכ .סרגנוקה םדוק םידחא תועובש קר
 םיריאשמ .םניא .םירחבנה םגו םירחובה םג ,דבלב םיריצ תרוחבב

 םינינעה לע םהיתופקשה תא תואנ ןפואב רדסל ידכ ,םמצעל ןמז =
 רמוח ןיכהל םיקיפפמ םה ןיאש ןכש לכמו ,קרפה לע םידמועה
 ,היהתש הפקשה וויאל רוסי שמשיש רבועמו וגה
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 -ץראב הדובעה תלאש רמעת אבה סרגנוקבש תוקל ךירצ /
 תומיקח תוירבעה תובשומהש בשוח ינא ירהו ..הפקיה לכב לארשו 2

 ,שוררה רמוחה ותוא סרגנוקל תתל ןה תוביח םגו ןדיב שי י"אב
 טילחהלו תאזה הלודגה הלאשה לע טופשל ודיב .תלכיה היהתש ידכ
 עיצמ  יננה ךכיפל .תמאב הוהה יכרצל  תומיאתמה תומלחה |

 הנכהה :תרובע תא התע הנלחתת י'אב .תוירבעה  תובשומהש =
 לכ .לע .תועידי = ףוסאל הכירצ תובשומה ןמ תחא לכ ,,םרגנוקל
 הנלכות תאוה הדובעה רמגתשכו ,הבשומב םייחהו הדובעה יפנע
 ךורעלו ,הז .ךרצל ארקתש הפסא י'ע ,דחי ץעוהל .תובשומה לכ
 , סרגנוקהל האצרה .ףסאנה רמוחה לכ י'פע <

 דאמ איה הבושח לבא איה הלק אל וז הרובע םנמא
 ךירצ אל אבה  סרננוקהב ,יתעד יפל ,תושעהל  אוה  הכירצו

 הרובעה דיעש ,םימריקה םיפרגנוקב הרק רבכש ,רבדה :תונשה
 ןויצל .םתבחו םבל .רשי לכ םעש .םישנא ורבד י"אב .תישעמה

 ,םיריצה = םתוא : יכ 8 שו. רועו . ךכל םירשכומ ויה

 - ו
 0 סלי שי של לש רצ זס - %

 36 םלועה <

 .היקרותב תוערואמה םע םכפהב, תונויצה בצמ י"ע יקסבשרש רמ הצרה הלאה <
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 ישנא אקוה תויהל םיכירצ ,םהב רחבל לארשי:ץרא הדיתעש
 ,הגלפמ וזיא לע .וסחיתי אל םג םא םולכ ךכב ןיאו השעמ

 . + רניו םחנמ

 ה.

 ,הרדבכנ תכרעמ

 ופאמ םהרבא לש האמהיגה תא םיננוחש העשב
 ,אצמנה ,רקיה ונרפוס לש ורבקש ,הול בל םש שיא ןיא
 הבצמה לעש תויתואה .ירמגל םרהנ םעמכ ,גרבסגינקב ,עוריכ
 ביבסמ  רשא ררגה םגו  ,םימי בורמ .ירמגל .תושטשטמו תוכלוה
 אל טעמ .רועו םינושמק ורבק לע ולע םיחרפ תחת .ןוקת .ךירצ
 ,והיא .ורבק םוקמ םג .עדנ

 |  ףסכ ופסאיש | ,הנבוק = ינויצל = יתונפ םישדח וזיא נפל
 להקל ,אופיא .,הנופ  יננה | .הנעמ יתלבק אלו רבקה  ןוקתל
 ,. שיא וחלשיו .לודגה ונתמ םע רפח ושעיש  ,םירבעה : םיארוקה
 .רבדב : קוסעל חרוטה תא ,רבקה ןוקת ךרוצל וכל תבדנ שיא
 םוסרפ .השענ ,בגא .ןאכב "הירבע,  תדוגא הילע תחקול ןוקתה
 "  ,יוארכ וישכע והודפסי ,בוענו רדוב ופאמ תמ רשא תחתו רברל

 ב ,הז .בתכמ .קיתעהל לארשי ינותע תא שקבנ
 רובב ישגרב

 :, יקסרובמאס מ
 "פע | תולשל רשפא ופאמ רבק לש ונוקת ךרוצל תובדנ

 /י ל תכרעמ לש .הטירדאה
 ₪ , תכרעמה

 .ָעּובָשַה
 , תונויצה

 ' הצריו .,בושטידרב תא ןיקרוס .נ רמ .רקב רבמצד 15---13 ימוב --
 ; תומאלמהל . עגונב ליח .ב"ג השע ןיקרוס רמ . םבילעהםולש רפוסה ד"ע םש
 + יוכומה דעוה תאמ המשב עסנש הדחוימה

 תועובשב .יוכומה דעוה םשב וקב קפירבמ יקסבשרש ,י ומ --
 םירעה לכב ,לאפאםנאו ןירבאק ,ינא שוורפ םירעה תא םינווחאה

 תודוגאהו תינויצה הדובעה םיועה לכב הרבגתנ הז ונרבח לש ויתואצרה ירחא

 + יוכרמה דעוה לש ויתושירד תא קוידב אלמל וחיטבה
 אה ,ץווואנ אר אב תא הנורחאה תעב רקבש ןאמגירב ,ג רמ --

 גגועב יכ ,ונילא בתוכ ץביוטסו זיוופענ ,ץיוואבאיל ,יידאר
 תונויצה ד"ע .עוםשל ץפחו עמוש םעה יכ :ןעי -, תורבזנה םירעה תא רקב .דחוימ
 תינויצה הדובעה התיה םהילעש םיטנימוליאה . הדובעל תעכ ונשי .בחרנ רבו
 םויזכרמה םידפומה לעו הרובעל םעפה דוע תעב בש תונושא-ה םינשב תנעשנ
 '. .ונתורדתפה יקדב תא םש קוחלו םיימוקמה םינויצה תרזעל אבל .ונלש

 צ "תעב רקב ,.יוכרמה דעוה םעטמ עפונה ,ןייברוה רמ ינויצה ףיטמה 4

 ןעגאריוט ,םעלעק ,ינאדייק :וללה םיועה תשש תא הנווחאה
 ץייברוה רמ םאנ םירעה לכב .יקשי ליוויודארו ןייסאר ,גרוברוי
 הצרה .ץיברוה רס ., ויעמוש להק לכ לע םשר  והיאשה וימואנו שיודמה יתבב
 . םיטרפ םישנא יתבב תוינויצ תופסאב כ"ג

 :ד"ע תיפורב = ארוקדלוק ריעב רציפה שד ע נ אר ארוכ  םינויצה -- '
 5 ףיעב ,תרכנ ללכב .. אניתשלפב - םיירוטלוקהו .םויסנאניפה םידסומה = לש םבצמ
 : 3 .תינויצה הדובעה תורבגתה ?הנורחאה תעב תאוה

 0 4 !ןנולא םיבהוכ [אחארטסאמ

 . חורב  םיכנחתמ | ובש  ,ירופצ .ירבע  רפס:תיב .הפ דפוג הרבעה הנשב
 '' קלח םילטונ  םירבעה םידָומלה = ,הרליו דלי םישמחו האמט רתוי ימואלו ירבע
 ףעב .קר אל תפומל .תווהל .לכוי .הז סייב ,םיעבטה הטשה :פ'ע םידמלנו שארב
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 ברה י"ע .להנתמ רפסה:תיב .תוימינפה ה'פור ירע לכ דעב םג םא יכ ונרוע
 רפומהל שידקמ אוה ויתוחכמו ותעמ הברה רשא ,ןלפק , רמ ונרועד מ"עטמ
 תוטעומ - - ויתוסנכהו הנשל לבור םיפלא תששל תולוע .ס"היב .תואצוה ,הזה
 הקדצה תרבח דופו םג ,ס"היב- לש .ירמוחה בצמהל כ"ג .גאוד ןלפק רמו דאמ
 שיא ןיא  יכ ,איה הפ הלודג רתויה הערה .,העיגיו למע בורב- התלע גריעב
 םירימאה  ונידוהי = ךרד  ,ללכה יכרצל .רבד הזיא תושעל  ץופחיו לכוו רשא
 תעיריב, תוירובה  ,רבד .טּושב  ןינעתה ילבלו --- םיעבתנ םהשכ ,םיגחונ תויהל
 יא תוירבע תוחפשמ תואמ עבש ןיב .ההובג-יכה הגרדמהל הפ העיגה תודהיה
 .הזמ עברה קר --- תירבע יארוקו תירבע םיניבמ םונינמ ינש .אוצמל רשפא

 תכלוהה -לארשיל האנשה אלמלאו תרכגתמו תבלוה .תוללובתהל הפיאשה
 הרוצה תא הפ תוללובתה רבכ הלבק זא יכ = ,םויל םוימ אוה םג תרבגתמו
 הדועמ ןאחארטפא ידוהי לש םחור:תורירק העיגמ  ןביה דע * ,הזבטג רתויה
 םירחא םימע ינב ואב הרבעה הנשב יקסניטובז לש וימואנ תא עמשל יכ ,הרבועה
 ןבומ הלאה תושכיה תומצעב םייח חיפהל לכי אל אוה וליפאו . ,ונמע ינבמ רתוי
 הגורחאה תעב .בר ליה הפ תושעל תונויצהל םג רשפא יא הלאכ םיאנתב יכ ,וילאמ
 ןישוחגהז תופיררה ,תורצהל תודוה  ,הז .ןודינב .הבוטל יונש הזיא םנמא .הוחתנ
 ןוזנוסומ ר"דה הפ חילצה ינש רצמ .היקרותב יטילופה .יונשהו רחא רצמ ןומהב
 לבור האמ וסינכהש ,םישנא רסירת הפ ול שכר אוה .םינורחאה םימיב הפ ותויהב
 תבוטל לבור האמ הפ ונפסא כ'הוירעב ,ופיב תירבעה היפאנמיגה תבוטל רחא לב
 :אב ונידוהי בצמ תא םכפלו  ,יאסידואה רעוה דעב לבור םישמחו תמיקח ןרקה
 .תימואלה ונתעונת ירחא ךלוה ובל ןיא טושפה ןומהה :הזכ ןפואב רשפא ןֶאחארטס
 ןתלפל ומצע תא בשוח םיבילוקינה אבצה ישנא ינבמ אוה וברש הזה ןומהה
 העונתב ןינעתהל םילכו םניא םה סג ,םיבשותה ראש  ,לארשי םע לש ונמשלו
 ץמוק אפיא ראשנ .,'?ןאל, :תרעובה םתלאש לע הפוכה הבושת םהל תנתונ הניאש
 וליא יכ ,רבדב קפס ןיא ,םמצע לא עגונה רכדבכ ונתעונתב לפטל וצפחש ,םידימא לש

 ומוכס שרודה לארש'-ץראב תשרח וא רחסמהףנע הזיא עיצוש ,השעמהשיא אצמנ *
 לעופב םוקיזחמ הפ ול אצמ זא יכ הסנרפל םוקמ הז םע דחי חיטבמהו םינוגה ףכב

 ,ןקותמ "הרות-דומלת, רבכמ שי ונריעב :ונל םיעידומ י לוו א ש מ --
 לודג תיב לקנרפ .וו .ח רמ הנב הנורחאה תעב . תירבעב-תירבע וב םידמולש
 י'עו םיליחתמ םינטק םידלי דעב "םירדח, ינש ול ופסונו הזה  דסומל הפוו
 תעודי ,אפוג רסומב םידומלה לש המארגורפה תא לידגהל ולכוי הלאה םירדחה
 תיבה יפי ,םירומה לש הארוהה ןפוא ,תירבעה הפשהו \ ך"נתב םידימלתה
 + דאט בוט םשוו םינחובהו םירקבמה לע םושוע הלא לכ --- והבגו ולדגו
 רתוי םנשי תיבב ואצמנש םידימ!תה םי תא ט ןיב יכ ,,איה תחמשמ אדבוע
 דסומה בורק וכ ןפואב . דומל-רכש םימלשמש ,"םיתב-ילעב, ינב םיש ל ש מ
 רקב רבכ אל הו 4 .ילוואשב ירבעה רובצה לכ דעב דסומ תמאב תויהל הוה
 םיפלאמ רתוי ליכמה לודגה ד"מהיבב םימעפ שרדיו םיובנסינ ..י רמ ונֶרוע תא
 םלואב הלודג הפסא כ"ג התיה .דאמ לודג היה םימואנה לש םשרה .שיא
 דמעמ ותואב .היפיעס לכל תונויצה הדובע ד"ע הצרה םיובנסינ רמו להקה
 םצפח תא ועיבה שיא םירשעכו שדח רבח םישש יאפידואה דעוהל .ופסוג
 הרעה תעכ הרשכוה ללפב . םינויצה לש תוביטקאה הרובחה לא הפסהל
 -תעשב םינויצה ושמתשי קפס ילכו תימואלה ונתדובעל ילוואשב תילארשיח
 + רובעל .וברו\ רשב

 הכונח .םדק םידחא םימי ! קיוטאמ הרוהו רמ עודומ אנ בור מ --
 ,ןווניסומ ר"דה .ונרבח -- ןוגה חרואל הפד םינויצה תולדתשה פ"ע ונריע התכז
 + לודגה ןורטאיתה תיבב  לארשי-ץרא לש .הבושי רפדב ומואנ תא .אשנ השא
 לכמ םישנא אלמ ןורטאיתה היה ,הסינכה יסיטרכ לש הוכגה רוחמה תורמלו
 םשר התשע ןווניפומ ר"דה לש ותאצרה . םכותב םיללוכתמה ףאו תוגלפמה
 יאסידואה דעוה תבוטל היקנ הסנכה הראשנ .םיעמושה להק לכ לע בוש
 , . לפור םישמחו האמ

 הבורמ הקספה ירהא :ונל עידומ ינ אי טו א מ יקסנולוג .ב רמ --
 ,תיביסנטניא הדובעל םינורחאה םימיב וגירכח וררועתנ ונריעב .הדובע"אָל לש

 הדובעה לכ תא להניש ,שדח דעו ונתדוגאב רחבנ הכונחד 'ה ,'ג םווב *
 תא םעב ץיפהל .רקיעב ונירבח .םיבשוח םתרובע דופיל = , תימוקמה .תינויצה
 תילכתל .טרפב הבושיו לארשי"ץרא ד"ע תועידיו ללכב תויגויצה תושדחה לכ
 תא תורפפמה תופע תולגט שרדמה יתב ילתכ לא םעפב םעפב םיקיבדמ וו

 תורפסה תא  ץיפהל כ'ג וגחנא  םילדתשמ  ,ונמלועב דלונה ,שדח רב לכ <
 ומילא אב אול .  תונוש תינויצ  תורטמל םיפסכה-ןיובק תא ' רדסלו תונויצה
 ן ,ונריע ידוהי ברקב הברה לעפ :זא ,ינווצ ףוטמ

 .יקסווארטעפמ | כ"ג םיעידומ תיגרנא תינויצ הדובע תלחתה דע =- +
 : , + בלסוגירטקי ךלפ דאו =

 םונויצ תרובח םינורחאה םימיב הררועתה ,אשראוו ךלפ , ןיבמאנב --
 + הדובעל ושגיו ורדתסיו

 ןבואר ףסוי ריעצה ונרכח הניפוא הריעב תמ רבעה ירשת  שדחב --
 תינויצה ותדובע תאו םיצורח רתויה םינויצה ןמ דחא היה חונמה , ץטינש
 רדעה לע קומעה הנוגי תא העיבמ הדוגאה . ןורחאה ומוי דע וירוענמ רבע
 .ה"בצנת .ןמאנה הרבח

 ,תונלפמה ןרקה תבוטל ולבקתנ 1908 רבמציד 81 םוי רע
 ' : תוצראה ןמ ולא םימוכס .(840110008)

 קל2ל 9 657 זו ו כ 5 יהונטרג
 50200 ל ל ה 7 .היסנר

 8052 00 19 א שש א א תירבה תוצרא

 8004 7% 09 פי א שו הירטסוא

 לטפל 2-96 ייפ 4 תומוחה .הקוהפא
 00 הינימור
 של הילגנא

 ו ל ו א כ ו היגלב
 2192 , ו הדנק

 יש שו ץייווש
 0 0 ו הינו
 984 , 25 /  < הינפובו הינובלס , היטאירק

 9 :890-יע: 480270 דבר פר שר ד היברס
 0 שי טהירכלוב
 1 כו ב ומ ןהגוטנכרא

 ב היצנרפ
 , ו הילטיא
 לי לארשוהותש
 7 הניח
 ל
 80 לי הינד
 8 ו הופנידנקס תוצרא

 ה"פב

 ,תגש לש הינשה תיצחמב לבקתנש ,ףסכה תסכמ ד"ע ח"וד םסרפתנ
 *וא מ ,קואמ 918489 -- הניט יגר א ם :דנופ-לאנויצאנה תבוטל 8
 --היראגלוב מ ,'מ 189866--היגלב'מ /מ 1946,44--הילארטפ
 17986,18 -- ונכש אמ ,'מ /818,58 -- הד אנאק מ ,' 6

 160026 -- הי ל טי א ם מ 6624,2 -- הילג א ם 14018 -- םירצממ
 24/80 -- ןו ימ ,'מ 81213 --חי צנ אר פ מ 167188 -- דני ילרידינמ
 27,407,11 -- היר טסוא מ ,'מ'91,690,93 -- תינופצה הקירימאמ

 חינפובו הינובאלס ,היטאורקמ ,2466,6--היראגנואמ ,מ
 מ 80,208,607 -- היפר ם ,'ם 924494 -- הי גני מו ר מ ,'מ 1014/19 --
 ,12883083 -- תימוודה ה קיופאמ ,'מ 5800 -- היצייווש מ

 | דכלמ ,'מ 57784 -- היקרותמ ,/ם 86875 -- היבאנידנאקפמ

 \'םיצפח ראשמו ,'מ 395 18 תונשי הטסופ לש תואקרמ תריכמ י"ע ופסאנ הז
 לש הינשה תיצחמב ירבעה פ"נה לש תיללכה הפנכ הה .'מ 267,866 --
 ,קראמ 147,055.69 לש םוכסל התלע 1908 תנש

 ר"ע םיטנדוטס ליכשב םיחקל הניוב םיכרענ .ראורבפ 24--.20 ימיב--
 ; .הבש םייחה תועוצקמ לכו לארשי-ץרא-תעידי

 \ "פע ןלש עוצקמפ דחא לכ םיחמומ םידמולמ י"ע וארקי םיחקלה
 י ! תאזה המרגורפה

 = הָנְתְשלָפ, ד"ע ארקי (הניו) ץיבוקרוב לכימ | ר"דה
 , ."םעה תורופמב

 ' ר"ע 1 (לופוניטנאטסנוק) הרב אט םדיטידייא ליח .צ ר'ד
 : ,"יקרוהה .טפשמה,

 תימידאקאהב רוסיפורפ) ליצנורג ףסוי ר'ד ינידמה-ץעויה
 ; . "הניתשלפב ילבלכה כצמה, ד"ע ; (הניווב תיכלממה

 ' תויפלממה ב"הסמ לע ישארה דקפמה) יול ףסוי רינ'יוניאה
 . : + "םהב שומשהו הניתשלפ לש םימהיתוחכ, ד"ע :(ןידאבב

 :(הגיווב חטיסריבינואב ,רוסיפורפ רימו הרי בוא ן'יזייא ר'ד
 , . "הניתשלפ לש היפארגואיגה,

 בצמח, : (הניווב הטיסריבינואב רוסיפורפ) ריאייט רי בו א ,ק ר"ד
 + "חרזמה לש יהוטלוקה

 הבינ'גמ) קינג א מ ס א פ  ,ד-ר"דה

 + ."תונויצה

 :לש .חיאניתשלפה .המארגורפה 3



 א ןוילג \

 טרופסקיאה, : (הגוו) .ץראווש םלהלוו יכלמ מה.ץעויה
 ."םדקה לש טרופמיאהו
 תולחמה, :(תיאניווה הטיסריבינואהב טניצוד ן א מ לו א ל ר א ק .ר"ד ;
 + "ןהיתובסו .הגיתשלפב

 יריבמאוו (ןאמריה

 ,"תונויצהו םדקה תוצואב
 תדובעל רפסה תיב ד"ע תועידי וספדנ צ"וח דעו לש ןורחאה :ולזוחב --

 ןלבבו  ,תוידוסי תוקלחמ שלשו הניכמ ול שי ס"היב ."רפס תירק, המדאה
 העבראו הילגנאמ דחא ,םירצממ דחא , י"א ינב 80) םיבינח הששו , םישלש

 --יהנש הרשע עבש ןב --- רוכבהו םינש עשת ןב -- םיכינחבש רועצה . (היסורמ

 .לֶאְרַשיהֶץְרֶאִּב

 בצמה , . (טסיפאדובב  רוסופורפ)

 תבחרה רבדב הבושח העצה םפרפ , ימלשוריה החפה , יב* חבוצ --
 הריתע ,תאזה העצהה תא רשאת אטשוקב הלשממה םא , םילשורי לש המוחת

 םולשורי הבחרתנ עודיכ .,םילשורי לש הלודג לע הבורמ הבוט עיפשהל איה <

 היבשות רפסמו ירבעה הבושי לש ולודג ילגרל ןיוצמ ןפואב תונורחאה םיגשב

 םולשורי קר ריעה ןוטלש לש ותושרב תדמוע התיה ושכע .דע םלואו , לפכוה

 ןה תוכלמה יפכנ הנשיה ריעה תא תובבוסה תושדחה תונוכשה לכו ,  הנשוה
 תונקל שיא אבשכו ,תודמוע ןה אטשוקב תישארה הלשממה לש התושרבו

 לבו | .אטשוקמ דחוימ ןוישר תלכקל ךירצ היה  ,המוחל .ץוחמ עקרק תזוחא
 תוגוישר ויה .המכ רע עדי = ,היצוטוטסנוקהל .ומדקש ,ץראה יגהנמ .תא.,רוכמַה =

 תולטב ויה תוינקה רשא שיו = ,תובורמ תואצוהבו לודג ישוקב . םילוע'הלאב
 ןפוג תועקרקה ויה  ,תומייקתמ תוינקה .ויה םא וליפאו ,ומויקתנ אלו הז םעטמ | |

 הריכחת .רכוח רותב קר ןהב טלוש היה הנוקהו ןוטלשה לש = ןינונק .תוראשנ
 ,ריעה לש .התוחתפתה ךרד לע ןטשל דטוע הזה רדסה היה ,ןבומכ ,תימלוע

 רמועה ריעה לש המוחת תא ביחרהל ימלשוריה החפה, ושכע 'עוצמ .וחה
 % .ךרעב , ,לימ ו"ט ידכ דע ,ינורועה ,ימוקמה ןוטלשה לש ותושלב

 ,וריעב . םילשורי  תחפ ןקתל  .רמוא = לודג  רחא = ןוקת = דועו ==
 תא םיסינכנמ םימשגה תומיב .םימשג ימב םילשורי תשמתשמ עודו
 תורובה לכ אל םלואו .הנשה לכ ךשמב םיומתשמ םה םשו  תורובל םומה
 , םנויקנכ םינייטצמ תורובה לכ ואלו ,הנשה לכ יד םימ םברקב רוצאל םולוכו
 ןמ הברה םישענ הומ ץוחו םימ רפחמ תובורק םיתעל םילשורי לובסת .ךכופלו

 תחפ רבח ךכיפל .תחדקה יליצבל דוחיבו  ,אמהוו ינימ לכל רודמ תורובה =
 ןורבח ןיב אצמנה ןועממ םלשורימ םומ תאבה ר"ע העצה ,יב יחבוצ ,םלשווו = |

 + םוי לבל  םימ בקועמ :רטמ 9000 *קיפסהל ודיב שי הו ןיעמ . םחל תובו =
 ךמוא העצהה לעב .קנרפ םינוילימ 2 ךרע הנילעת תורונצה ןינב תואצוה
 תוינמה .רומאה םוכסה לע תוינמ איצוו רשא תופתוש לש הדוגא רפול
 הוהי רשפא תוינמה תאש םיוקמ םלשוריב . הנשל 5-6 '/8 ןהילעבל הנפונכת =

 +תוצרא ראשב םג אלא ,דבלב י"אב קר אל רוכמל
 רמאמ יטרופקנרפה "טילרויא,הב סופדה םילשורימ טוהנירג ,א ר'רה -- :

 בור וכ = ,קדצבו ,ןנואתמ רכחמה ,לארשי-ץראב .םישודקה תומוקמה ד'ע .ןינעמ
 קלח םידוהיל ןיאו ,םירז ידיב םיאצמנ םילארשיצראה ונלש םישוחקה תומוקמה =
 ךרד לעש ,לחר רבק תא לואגל תורשפאה ושכע שי וירבד יפל .םהב הלחנו |

 ההפמהו ,רבקה לע להא הנב ,י"אל הנושארה ותילע תעשב  ,ירויפיטנומ ,םחלחתוב
 אצמנ םיקמה תברקבו לכל חותפ ןוררפמהש םושמ םלואָו .םודוהי ידיב אצמג

 הזמ ץוחו .םהיתמ תרהטל  ןוררסמב םיברעה םישמתשמ ,םיברעל .ןומלעלתינ
 רבקל ביבס דסיל םיברעה םיריתע םמידקהל םידוהיה וזררזי אל םאש ,םירמוא
 ותוא לכ  םנמא ".דצ לכמ םיברע יתב ףקומ רבקה היהי הזכ ןפואבו ,הבשומ
 ,םתוכזב ושמתשה אל םידוהיה לבא ,םידוהיל תובורמ םינש ינפל .ךויש חוה רככה

 יקוח  פ"ע ,םתוכז העקפ ךכיפלו ,הקזח יד הב וגהנ"אלו עקרקה תא ודבע אל =
 םש דפולו הקלחה התוא לואגלו בושל תרמואה ,הדוגא הדסונ ושכע .,הנודמה 2
 =- הרבע בוש(! <

 ,ףקומ אוה םג םלואו ,יברעמה לתוכה אוה י'אב ונל שודק רֶתויה םוקמה 0
 ינפל וז ."ןנתפילפ רהי,ל ללב ןח תיול םיפיסומ םניאש , םיברע יתב ,עוריב
 םיכומפה םיתבה לכ תונקל (?דלישטוה ןורבה) םיבידגה רחא רמא תודחא םיגש

 .וז הינקל תושורדה תוגכהה וא ושענ רבכו ,הקלחה לכ תא תונפלו םפרהל ,לתו
 ורמאמב  טוהגירג  רמ = רסומ --- ,םלואו  ,הינקה תא העירפה הלשממהש אלא %

 םישגא ושבע ואצמנ ולו הבוטל הגתשג בצמה --- ,ןמלר 'פורפה לש וופמ ל
 ונמזב תושעל רמא רשא רבדה תא תושעל םינוכמ ויהש ,בל ילעבו .ןוה ולע

 <=- :הלשממה דצמ .וזכ הצרמנ תודגנתהב םיעגפנ ויה אל ,בידנה .וח

 3- םלועה +

 =- אאמלעב םירבד קר וראשיו הלאה םירבדל בל םשוי אל םנמאה
 ןל החיהש הרצק החיש ונותעב .םסרפ הדוהי ןב .רמ  ,"יבצה, ךרוע ---

 רבכש ומכ ,אבש ,"םירבח לארשי לכ, 'ה לש תוכאלמה ירבחמ םינש'םע

 רשפא יא תאזה החושה ףוגמ :,י"אב הרבחה לש רפסה:יתב תא רקבל ,ונעדוה
 : תא םיפמ הדוהי:ןב רמ סלואו . הטונ םירקבמה תנוכ ןכיהל םולכ רומלל תמאב

 הפוקת לחת התעמ יכ )4(,  רבדב קפס םוש יל ןוא, :וללה םורבדב ורמאמ
 ןוקתהו  ,ונצהאב הלודגה הרבחה לש ם"התבב תורבעה ןושלל תמאב השדח
 תוכזה הרבתה לש ם"התבב תירבעה ןושלהל ןתנה יכ ,ירקע :ןוקח היהי
 םגושלל- - היהחש חירכמ הפ םינינעה דמעמש | המל  חיהת  היהו ,הל .היוארה

 . \..'םידוהיה .לכל .תפתושמהו .תיללכה

 5ש רפטה''תבב תיבאלמה ירבח לש תרקבהש ,םיעירומ רחא ריקממו
 אלו םיחומלה תמרגורפ תא ורקב אל "לארשי הוקמב,ו השולק החיה
 תוטרפמ .תועורי י*אבש ונרפופ תאמ בורקב לבקל  םיוקמ וננה ,תוניחב

 ה"יבח
 וכרענ

 == ,ץראב הרומאה תוכאלמה לש התדובע לכ דע תוקיודמו

 ,"תורחאה, םשב שדח דפומ דסיל תרמוא י"אב םילעופ תדוגא --
 ד"ע .תוירלופפ תורבחמ םגו ץראב ירבע ןותע איצוהל הוה .דסומה תרטמ
 : ןתונב  ,תוינמ ה"בקל וקלחנש ,'רפ 6000 אוה דופיה ןרק ,םינוש עדמ ינינע

 . ..הינמה 'רפ 0

 \ אוה  חונמה .,הנש ג"מ ןב ,ןיקנעה  והיעשי ןב קחצי 'ר תמ הפיחב - -

 רכע הלחתמ .ךרעב ,הגש םירשע יגפל לארשי ץראל הלע אוה  ,היסור רולו

 ,וסילועמו \ םיבוט רתויה חינוב היגבמ דחא היהו הרדחל רבע ךכ רחאו ה'רדגב

 : פש המויק רעב םחלגו דבע הברה ,  ןמאנ ןויצ בבוח ,ןקנעה רמ הוה  עונצ
 בוזעל חרכוהש רהאל וליפא ,וימו ףוס דעו ,הרדח , הפיחב עקתשהלו\ הררח תא

 = .!ורפעל םולש ,התבוטל ודיב היה רשא לכ תא השעו וז הבשומל ותוריפמ הקספ אל

 אלש ."םימלענ,ה לכ יכ ,אטשוקמ תימשר העידו הלבקתנ םילשורוב ---

 התעמ אובל םולוכו ,םה היקרות יניתנ יכ ,רמאל םודיקפה ירפסב ןוידע .ומשרנ

 םירוטפ םה ירה םישדח הששמ רתוי ורחאי אל םאו ,םשרהל תושרהל םוו

 וג | :סנקו ץודוהל - ם לוכי םהלש םיטנמוקדה .םהל .ודבאש הלא  םג
 סוי
 שנוע לבמ

 + ודבאש הלא םוקמ םישדח םיטנמוקד ולבקיו תושרהל רבדה תא

 תא החיתפה םויל יקרותה טנמלרפהל וחלש  ןויצל ושאר נב = -

 תא םיחלָוש ופי לצא (ןויצל ןושאר) הרוקדןויע רפכה יבשוה , :תאזה המרגלטה

 ונצרא הבוטל שודקה ולעפמב חלצו יכ ינאמוהועה סעה ישרומ תובל םהיתוכרב

 י"הרקיה

 5 תוצחמ הרכמנ רבב | לופרבילמ ואבש תועידיה .יפל !עידומ "יבצה, = -

 תובתה ראש .הבתה יצחו קנרפ השש ריהמב ינשה תולשמה לש בהזה יחופת

 ו בטוי םדמעמ יכ ,םיחמש םיפדרפה ילעב לב י.הובג רתוי דוע ריחמב הנרכמת

 -- יללכ ול ויק אלש .הזכ ןפואב

 .חְרַומְּב
 1 ו

 "חב םנשי ,לולג תועד"דורופ ןיידע ררוש ןונבלה לש הקילבופורהב --

 ;רפה לא םיטאטופיו םהמ רוחכלו לופוניטנאטסנוק םע  דחאתהל םיצורה םיבר

 םיקלתסמו היהש ומכ  רומג  דוריפב םיצפח םירחאו  ,יללכה ינאמותועה טנמל

 !< ! לע םינורתאה די ןוידע הכ דע ,יזכומה םעה>ירחבנ דסומ לא תוכויש םושמ

 . .ןונבלמ םיטאטופיד חולשמ תודא:לע רבד עמשנ אלו .הנוילעה

 , < םושנא שו ,טשפתהו ךולה ימצע ימוקמ ןוטלש ד"ע ןווערה ךלוה םיתניב

 ., .,םירועצה:םיקרותה ןיב םג ;ןידע:הבאס | ץנירפח לש ותגלפמ רבגת .יב ,םיאבנמה

 ' :םה םיבשוח לבא ,ץנירפה לש ויתועדל הטונ םרז שגרומ ,םיטסיניבושכ םוארנה

 גה אל ןיידע .יב % אהיש ךירצו ,השעמב רבדה תא םישגהל רשוכה תעש ה
 .הרהי תוגיתמבו הגרדהב השעג

 ' 7 | ףאונאו 1 םוימ "עסערפ עיירפ עיינ,ב יורו נ םק א מ לש ןרמאמ --

 : םימילופה | םיגוחב השע |, היקרותב הכפהמה | רבד לע רבדמ אוה ובש

 .,ורמאממ םיעטק ואיבה םיקרותה םינותעה ולודג ,דאמ לודג םשור םייגאמותועה

 | תא הטשוקבש *תולמעתהל תידוהיה הדוגאה, הגגח ראונאי 2 םויב --
 לש | ר"ויה = ,תיקרותה ןילופרטמה ידוהי לש בר םע ןומה דמעמב יתגשה?גח
 ירבעה ימואלה חורה תא הילא סינכהל עגיו חרט הברהש ,ץיבומרבא ,הדוגאה

 ימואלה חורה ןיא יכ ,דיתעל היתווקתו היתופיאשו התרטמ תא .ןינע בורב רריב

 תדבועה .החיכומ  םינאסותועה לש  תינורמה .תויחרזאה .שגרכ = עגופ "רכעה
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 :הריס:םיליס רויאמה ,ןטלושה לש טנאטוידאה אב הגוגתה .לא :תאזה הבושחה
 :ץולחב םחכ תא םילמעתמה םיריעצה וארה 'כ"חא .ךורא םואנ אשנ םגו .,ייב
 םישוברת םע םינבל:םילוחכ םיחלמדידגב םישובל םידימלת לש הנחמו ,תומצע

 וררועו : םינוש הקיתסאנמיג  ישעמב .םתוצירח תא :וארה םהישֶאְר לע םומודא
 לש הלודג העונת היקרותכ אורבל הצורה ,ייב?הריפ:םיליפ ;םיפכ:תאוחמ לש: רעס |

 הוקמ :יכ .,וירבד  ,םוקמ לכּב  הלאכ = םירועצ תוצובק גוהנהל  הצוה תולמעתה
 ;םיקרותה .אבצה:הנחמב םיניוצמ םירוהי  םיריצפואו םיליח בורקב תוארל אוה
 ואמלעב הזארפ .קר-.ויח אל

 תועובש היקרותב ההשש יקסגיטובא'ז רמ בזע רבכ אל'הו--- /
 ,םיניוצמה .וימואנ  ינשבו הטשוק תא" ,וירחאלו הניתשלפל ועפמ .ינפל םורחא
 םידוהיה לש .ימואלה םחור .תמההל הברה עייס .יקינולאסבו  המשוקב 'אשנש
 ןוצר תררועמ ןאבל בושל .ותבשחמו : ,היקרותב ביבח השענ ומש ,םיינאמותעה
 ,םוקמ לכב םג .םא יכ ,הבלב םיגויצה ןיב- קר אל בה

 ,הטשוקב ןיק שיפוא ג ההוש תאזה תעב
 שדחה ינויצוטיטסנוקה רטשמה לש .םתעפשה תא ומצעב :תעדל ריכהל
 יהניתשלפב םירוהיה תדובעלו. תונויצל .תועגונה .תולאשה

 ,הניתשלפל לופוניטנאטסנוק ךרד םיבר םישנא םירבוע םוי םוי טעמכ --
 ,הניתשלפב בשיתהל םיצורה ,םיריעצ םידוהי םייאקירבאפו םיריני'זניא םיאב דוחוב
 הרבגתה הניתשלפל הבהאה .םינוש תשרח:יקסעב םנוהו .םנוא תא םש עיקשהלו
 ,חכ .דע הוה אלש ןפואב

 :אפ ,יקרותה טנמלרפב לופונוטנאטסניקמ .י דו ה יה רחבנה לש .ןתעצה
 דעב :םיארחא  םירטפיגמה :ויהיש ,היציטיטסגוקה לא םייוגש תפנכה רבדב גאה

 ותוכז תא  ולטבי יכו הריחב פ"ע םירוטצנוסהמ קלח .הגמתוש ,םהישעמ ו

 תולעפתהבו .רחא הפי טנמלרפה תאמ הלבקתנ ,ץיראה ןמ םישנא .שהגל . ןטלושה
 + הלודג .

 ישאביפכתל רחבל .טלחוה .הטשוקב .ונחורה דעוה לש הנורחאה הבושיב

 םשל אב אוה

 לכ לע

 לש

 תורמל תוריחכב חצני יב ,רוריבב ךינהל רשפא התע ,יולה םוחנ םויח 'ר א
 2 . . .םיבורמה וירגנתמ = =

 התע  םש הפוהל -למוע יב ו םיעידומ לופוניטנטסנוקמ ---
 , תירבע הפסוה םע ילוינאפשוה ןותע /

 ,לֶאְרְשַי  תוצופַתְּב
 לש תוללכ הדיעו אנליווב התיה רבמצד 25 ,96 ,7ָ9 ימיב =-י 95

 וםירבעה הכאלמלהס'הב יהוצ
 לע : שוריג  תריזג .הרזג .ק < ר ו קב  תימוקמה. ה צארפפינימראה <--

 | + .םידוהו לש תוחפשמ םועברא
 עבשומה ד"הוע לש ןטפשמ בורקב ררבתהל דמוע אגליווב -- :
 טפשמ רוריב תעשב ילילגה ד"הובב אשנש ומואנ ללגב םשאנה ,ןוסר ליה

 תצעומ לכ יאישנ ויהי ןופרליה דצמ םיטילקרפ .יקו טפי ל אי ב ה םורגופה
 .היסורב רשא ד"הוע

 ,נ  רופיפורפה חונמה רבזל תשדקומ הפסא  התיה גר וכרט פָב=-

 ,ידוהי ירובצ:ןקסעו .םדא .רוהכ טפקאב תא ראת ןוסלניצאק ר"דה .טפק אב

 הדובע תצפהל הדוגאה ידסיממ רחאכ טסקאב א"ע רבד גריבזולפ ר'הוע

 לע ומאג ןאמפולקו ןיקמאר תואפורה םישנה ,היפורב םידוהיה ןיב םיפכ:עיגיז : 5

 וגוגרפ רותב שסקאב לש וכרע ל
 ףתתשהל םידוהיל ונוישר תא ןתונ ה ב ק פו מ ב ריעה:רש ןואש ינפמ ---

 ונפ: = ,בורק ףסאתת רשא ,םוקינכיט:ירטקיליאה לש  תיללכה \ הדועוב

 הריעוה תא אורקל לדתשי .יכ  ,העצהב . ןיבמהדדעוה לא .רבדב .םינקפעה 6

 ,םוחתה:ירעמ תרחא ריעב וא אנליווב וא אשראווב .
 המל :השדח הלאש המודה .לא סינכהל וטילחה םיינוציקה םיינמיה --

 :סיקרוט ב תשרחה יקסע תא םהידוב שופתל םידוהיה תא הלשמְמה השרמ
 .ןאט

 םש

 ,הראבוב ידוהי תא םג .םהיתויכזב ליבגהל העצה הרוועתנ --
 :םיבשותה .רתיפלש תויכזה לכמ הכ דע ונהינש

 טירוהוה ,תיימשיטנאה העונתה הנורחאה תעב הקזחתה הני בוקו ב ב --
 5 בוזעל .םהינפל  םיעיצמ ובש ,םתבמ ולבק ו רועה יבשות ְ

 א ןוילנ 36 םלועה <

 תחת ,"םימד-תוכיפש ידיל איבהל .אלש, ודכב ריעה תא םימָי רשע-העברא

 ,"הוצאזינאגרוא,, םותח הזה יראלוקריצה בתכמה

 ו 7 ₪ ו יו ה א ל

 "יער פ תר, .םפרג "הימד .ע רכ תו 'ת \ הנבהה תא תלקלקמ האיגש

 המישרה לא םיימואלה-םידוהיה תגלפמ האבוה הגושארה םעפב--
 ;טארסכיירה לש תונורחאה תוריחבהל עגונב תילאיציפואה םיטסיפאטפה
 ולע 24,757 וגויה ,תועדה בור .תועד 31,041 תאזה הגלפמה הלבק ה"סב
 הנותחתה הירטסואב 529 = ,הניבוקובב 6655 ,היצילג לש הקלחב ,ןבומכ
 + /הנואב ונייה

 ,םירצונה:ינליא רגנ האחמ העיבה ה קירי מ א ב  תירוהיה תונותעה --
 ,םידוהי םח םהידימלת בורש רפפה:יתבב םג החילה>גחב םידימעמש

 ,תפרצ תפשב ןועובש תאצל ליהתה  פינוטב --

 .סינוט .ידוהי לש תויכזה:יוש דעב
 / = .:ן ב השמ םפריפמה ףופולפהל ןורכז:לספ ן י ל ר ב ב םקוה רבעה עובשב

 .ףופולפה לש ותומ םוי ראוונאי 4 םויב התיה לספה ינפ לעמ הכסמה תרפה ,ם חג מ
 % :ס א ל .דראודיא תומ םוימל הנש םירשעו שמח ואלמ הז עובשב --

 לכ.טעמב ',יזנכשאה " גאטסכיירהב םימאוגהיילודגו םיטאטופידה דחא ,רי ק

 ,תונורכזל םימח םירמאמ ישידקה םיזנכשאה םיילריבילה םינותעה

 + תונמאְו תּורפס

 0 ויע ךרענ = ,י ב כ ר ה + ,א לש ולבוי דובכל  ףסאמ .רואל, אצו =-
 ,אקירמאו הפוריאבש םימסרופמה םירקוחה ופתתשה ו יןוקואמ

 ה תאצוה תא בורקב שדחל "מוא רודגיבאדןב %ל .א רמ --

 ,קוידב " עובש לבב רפס ,רפס וישכע אצת כ י"תירבעה הקית

 9 .םירפפ םישמח לע תיתנש :.היהת המיתחהו

 הקיתוילביבה תחיתפ גה תא רבמצדב 90 םויב וגגח הנבוק

 7 ,םירחאו םיוכנסינ ,בושולא ר"רה ומאנ ,ןפאמ םהרבא םש לע תירבעה

 םימואג ארקש םוקמב ,ןודנולב ןישכע אצמנ ןבואר רמ --

 :תונוש תוצראב םידוהיה בצמ  ד"עו תירבעה ןושלה תיחת ד"ע םידחא

  םשב שדח ירבע  ןוחרי קרוי:וינב .תאצל ליחתה וז הנש תישארמ ---

 ל גרב ד לר ג אד רז עי ל א > ן ב מ לש םתפירעב ."םילבשי
 תובושח תויעדמ תודובע שלש רמג קראמיינ דוד רוסיפורפה --

 :ולופה תודלות (ב ;לארשיב םירקיעה תורלות (א :תודהיה תוחתפתה תוחלותב
 ,עוודהיה תרות (ג ןםינובה ימיב לארשיב .היפוס

 א ךיל ומ  רוסיפורפת תאמ | ,'האילביבה  ץראב  םויחה, רפפה --

 םיירבעהו םויללכה םייחה ןמ תגינעמ הנומח ןתוג ,איסור תפשל וישכע  םגרותש

 וונימיב .לארשי:ץראב

 ותרטמש ירבע

 םוחלל

 גח רועב --

 ןיניירב

 .םימיב גצוה ."רהנל  רבעמ, ןייבש יה ץרפ | לש /ונווזח --

 .הפי הלע ןויזחה .,יאסידואה ןורטאיתב םינורחאה

 ! תכרעמה-תיבב ולבקתנש םירפס
 ! הוה 'םויה דע ותישארמ לאהשיב יחישמה ןויערה (צ

 -לע ךורע .םיאיכנה תפוקתב יחישמה ןויערה :ןושאר קלח
 םיירוטסיהה .תוערואמה תושללתשחו םינושארה .תורוקמה יפ
 ,ט"סרת .יוקארק .רנזו לק ףסוי ריד ידיב
 .'תרבוח .,לארשי תמכחלו .תוימש תועידיל יתע רפס ,םדקה

 2 ,1908 ,גרוברטפ ,1--% הלופכ

 ,אנליוו ,םירמאמ ץבוק .0--מ ,הרומה לוק
 י:אב ה ,נ תאמ רבע תפשב תושדח תוריקח ,םילמ רקח

 / , יקסראי
 ..תואסריגו תואחסונ ייונש ללוכ ,םילשוריו ןויצ תבהא

 " ינממ = ,םירואבו  םינוקתו תורעה םע ,ימלשורי  רומלתמ
 .ובוקרטיפ ,1908 :םיהספ תכסמ .רנט אר רעב

 יוסמנו  םינוש תורוקממ רבועמ ,ןותחתה לילגה
 ,מ"סרת ,םילשורי .,ץיבוניבר\ .ז .א .י'ע עסמ .ימשר

 < רותב 6

 .הלפנ 8 ןוילגב ספרנש ,"ןבלה ריעשה, ןהכ בקעי לש ורישב --

 ,גרפדלוג .,ל ו =: לימהיךרועה

 ו 1 0
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 סאהההימ תפקההוה קץ דופההע0ה50צמה ,007!1* א ץ המזסקה-הפתה
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 ןויאמ נ"ע טרופקנרפ

 םירבע םירענל ןויסנפ
 (הלשממה ידי לע .רשואמ)

 . אןוטגמפןסשמ 102680 1 להנמה
 ההנבה ,ילאודיבידנואו הנומאה חורב ,רבדל .םיחמומ םישנא י"ע להנתמ ךונחה
 לובשב םג דועו םוקינכיטילופחל , םויזנמוגל , רחפמל רפס-תיבל הסינכל הרומ
 החנשה ,הניוצמ הלכלכ ,תמדוק העידו םוש סהל ושכר אל רועש הלאב םורענ
 . תיסורו .תירבע .תופשל םידחוימ דומל .ירועש , בל השויז הבהא ךותמ הלועמ
 םישנאמ .הלהת ידיגמ .תודועתו .הצילמ יבתכ ..תע לכב  םילבקתמ םיכונח

 : שרוד לכל םנח םיחלשנ םיטקפסורפ .ל"וחבו ץראב םידבכנ

 םינינעה- לכב

 תוריקח ., תוינק = , תוריכמ : הג ל יז וב םכל םיצותנה
 ; לא ונפ--, ת\שקבו- תודוקפ

 ק-עהא'פ 11. ₪ 01. 8001 הוה 170 הדקה
 דס זז. ל 6.

 ו

 < -.תועדומו תומיתח תולב] קתמ אשראווב

 ..'םלועה, ליבשב
 ( ההיא 6.) "ףסאיחא, תרבח לצא

 ! (1זגתסטאמ, 33.) "הריפצה, ס"מיכבו

 ,תושורדו

4-00 

 600 %א|0א (ססוסש
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₪0 0 
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06 00 
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 - לאלצב רמ
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 ו
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 ו
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 וטנעפעענ רהאי עצנאגנ סאד טנאר
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 .עגאגאביוןע"נרערטילַנוא
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 4 תישילש הנש

 רבע ןועובש
 ב "  "ע  תוטבדטלקמ  שוכרל תפאוש = תונויצה
 ;+ לארשי . ץראב  לארשי :םעל \ יולנךטפשמ

 (לוזנכ = חמרגרפ] א

 : . בולוקוס .םוחנ .ןובשחה תפוקת +

 ?ינמרח < ,א , היקרותב תונויצה 4

 0% < תוימואלה .רבח: לע ליבגנו 5

 .הלפהב שא < 8. פ) חלוגב םידוהיה ייחמ 4

 .ןתחתא ה | < = ,0יש) תושמשה ןיב 5

 רב : | + (תוכוזח תולגמ) רצמה ןמ 6

 ,רלש שקד < .גאפתע אמ

 -2 : : היקרותמ םיבתכמ
 ,ח א .- < + אטשוק 1
 + םורמזןב < , = ;לקינולפ .ק

 תש / + יקינולס זז :

 + לארשו-תוצופתב ; חרומב ; לארשייץראב ;תונויצה) ;עובשה : 9

 0 < + (תונמאו תורפס

 /פוק 88 שדחלו ,לבוו 1 הנש עברל ,לבוו 5 הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל + היסורב "םלועה, ₪

 ,רלוד ₪ /  הקירימאב , גניליש 9/:הילגנאב , קרשמ 9 הינמרגב , םורתכ 10 .הוראננוא-הירטסואב = : ל"וחב =

 ו הנש עברלו יצחל הז ןובשחכו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ .10/ לארשו .ןיראב
 .ק 90 הסירדאה יונש רעב -

 י/פוק 40 םידומעה ראש לעו .'פוק 60 ןושארה דומעה לע -- ,םיתעברא תקלוחמ טיטפ הרוש לכ רעב : תועדומ ריחמ

\ 

 :הפירדאה
 ק6תהנמןה ,[הסהההש", 0מהפהה. | | 2608000 מ 11401880 070ם4. :

 יפאק 10 ןוילג לכ ריחמ
 ב



 .."םלועה. לש היצארטסינימדאה תאמ
 | : :םימתוחה לא 1

 לכמ .םיפרהל םירלפמוכא המכ  תערל .היהי רשפאש ירכ ,המיתחה .ףסכ חולשמב זר רז ה ל אנ .ולואוי ןותעה לע םתחל םיצורה /

 \ = .תונוילנה יכ .ןעי ,סתמיתח ןמז דע ואציש תונוילגה תא כ"חא ול ב קי א ל םתמיתחב .והמהמתי \רשא  םומתוחה- ,ןוילגו .ןוילג

 . םימתוחה יובר .ינפמ הלְכו ךלוה ראשנה טעמהו םצמוצמ רפסמב" םיספדנ

 םומורצ (םלועה, לש םלש .טקילפמוק םהל היהיש ירכ) רבטצד שדח לש םונורחאה  תוגוילגה ינש תא לכקל םיצפחה ,םיש דחה םימתוחה ב -

 : , .!פוק 20 םתמיתה .ףסכ לע :ףוסוחל = <

 100, ג|הג0ום : הסירדאה פ"ע ןלקב תחא ,ל"וחב תוקלחמ יתש היצארטסינימדךאה החתפ ל"וחמ םיטתוחה רעב ףסבה חלשמ תא לקהל ודב (-

 התעמו - ,8(הת8]15תג, 110 וי. 11. [וויגה00: הסירדאה פ"ע (היצילג) וואלפינאטסב -- תיגשו [500881ז0מ 01 רח" 6

 ףסבה כ" ,הטרופב ץומקה ינפמ ןוש א רה םו ק מ ה םהל חונש ספא ,  םירכזנה תומוקמה ינשמ דחאל םתטיתח ףסב תא הלשל ל"וחב םימתוחה ךלכוו

 .(008%6-0ו185-8610100) ראודה"תודועת יספוט תועצמאב ,.הינמרגו הירגנוא-הירטסואב ., ראודהדיתבב לבקתמ "טלעוו יד, תכרעמ ש"ע >> :
 תורט ש ב ףסכה היהיש דבֶלבו המודכו םוקראמ , םיקנארפ : ל"וח יפסכ הנ ליו כ "םלועה, לש היצארטסונימדאה תלבקמ ל'וחב .םימתוחה תאמ 1

 + םתנידמ םש תא םג ופיסויו יקנו רורב ב תב ב םיבתכנ תויהל םיבירצ םיסירדאה ..תועבטמב אלו = =

 | , ירבעה קנאב-לאיגולוקה לש תוינמה ישולתב םתמיתח ףסכ תא חלשל םילבי היסורב ןכ .ל"וחב ומכ םומתוחה (ה

 | "ומכ בותכלו .לורדנכה יבג לע םשהנה םהלש רמונה תא  םהיבתכמב םשרל אנ וליאוי .היצארטסינימדאה-לא הנעט וא .הלאש וויא .םהל שוש  םימתוחה 60

 : .. + םישדחה .וא םינשיח םימתוחה ןמ םה םא .ןכ ו

 ,םינכופה לא = זז 7
 ,מירחאל הרוכמלו םימתוחה לא  תונוילגה .חלשמב בובע .היהי אלש ידכ ,היצארטסונימראה םע םהותונומשח תא דימ תוושהל םישקבתמ םונבוטה לכ א

 : םימעפ יתש רחא םתוח םש םהיתונמוה-יבתכמב ריכוהל ילבל רהזתל - ב'ג םישקבתמ .םונבופה = (ב

 | . : + תולודג תוחנה זמ

 . < .היאנתו .החנהה יטרפ) "ףסאיחא, ירפפ לע ראמ הלודנה החנהה ב םיכוז ראונאי שדח ךשמב "םלועה, .לע .םימתוחה  (א +
 , +(רבקיד שרוחמ "םלועה, לש ןושארה .ןוילגה לא חפסנש דחוימה מקפסורפהב םיראובמ =

 < .הטרופה םע רחי 'ר 9,50 ריחמל -- רישעה  יתורפסה םנכתב םיערונה "קלאפ עשידוי םאד, (םינש שלשמ) םיטקלפמוק :השלש = :(5

 ?הלשה, לש .'א תרבוח םימתוחהל .החלשנו .רואל .אצי
 ד 8 / 0 ם . , 2

 9 /-ךר < 1999 תשל | .['ך כ ל ידך לע המיתחה תכבקתמ
 , יםינינעה ןכות שודד של סמא- ח.י -תלאלתש שח מ לק

 .ופאמ םהרבא תעפשה ('ז ,הרובעה לעו םוסנה לע (יא ,

 .ךאסניילק הש מ + :ירנוולק ףפוי ריד :
 .(המרד) .םינשוה ('ח ,(ארונ .השעמ) .יתסוס :('ב

 ףופלנצק קחצי םירפפ:רב ןמילדנמ

 ייקסניפ ,ש .,(ריש) דוס (ט ,תותשל :םימ :('ג

 / .(םירשעה ךרפה ,הרשעהתחאה הנשה)
% 0 

 ךרע יפכו ,ר/8 הנש יצחל .,.ר 6 הנשל :ץראל ץוחבו איםורב ריחמה
 ,תלבקתמ המיתהה  ןיא הנש יצחמ .תוחפ ןמזל --- ,ל"וח .ףסכב הז =

 תאחמה דבלמ ,ונל חלשל םישקבמ נא ל"וחב .םימתותה .חא
 תאו .ףסכה .חולשמ רע ונועידוי ובש ,דחוימ בתכמ םג .,אטסופה
 ₪ 2 . .תקיודמה .םתבתב =

 <, םישדחה םימתוחהל םֶרפ יש

 ,ר 18 בוצקה ריחמה םוקמכ ,,ר 8 ריחמב :(תורבוח שש"
 --) 7:6 םוקמב ,ר 5 ריחמב 'םיכרב ונש = 2

 :המלש הנשל םימתוחהל סרפ ,
 רפסה תא םנח ולבקי ,ר השש וחלשיש הלא ,רמולכ ,המלש-הנשל םימתוחה

 , == נימק הירידה יריש 0
 5 < םעה:ךחא  תאמ .המדקה םע \

 ,'ק 55 חולשמה רעב קר ףיפוהל םהילע

 0 :םיפפכ חולשמל תכותכה |
 1. 31. לס 08 / מתה 10 תקומה
 | 006080888 40. 9 ו ה 3

 ו 8 608 2 0 כ 0
 (1טפא1,) 0 \טעטסמא\הה]ה 46. 6 080001 אל 2.

 ,:היצרטפינימדאהו תכרעמה לש תבותכה

 6 ה הנו 111117010 "כ, 026608. סצפ. הזז. 9.
 140080110 008 11 80111.0 011* 000880 (11088]הה10) 20310

 == ךרכ לבבג "חלשה, לש "יו חי זי ,ז"ט .םיברכה .תעברא

 .(3) .הונמורב  תודהיהו םידוהיה (' | סי \ ר ק ל. אר מיש רד ,פורפ

 0 ל 1 - הוקצו לס ,ה = ,(רופס) ריעב ('ד
 ,י(.0/111) תירבע הפקשה (ב"ו ,לאקזחי]ב יכדרמ ל 07 2 ,(א) .תפרצמ םוכתכמ (א"' | | גש .ךמאמ) תודיפחה .תוהמל .('ה

 .(>2\") םישעמו תובשחמ (ג"י ,קי לאו ב נח (/]) םע:ירישמ ('1

 - וה
 < וסת 10116 1 016 רגע ו0 6 1501

, .8150288 : 
 ,אניתשלפ תריקחל שדקומה ידיחיה ידוהיה ןוחריה

 ור 8 בופ רינ לעו ,1,50 טושפ רינ לע הנשל ןוחריה ריחמ

 .תלבקתמ המיתחה ןיא הנשמ תוחפ .ןמול
 0? לצא ןותרוה לע םתחל רשפא היסורב

 ד. .\. עסהמה60ק58 מה ה קסמה 6 המק

 שטיבונמרופ הנח == = < = קשיש הספ

 םישראמ

 .הנליו .ןוגרוממ



 11 .א ג, 26-66ם ]אםטהת 909

 .בולוקופ םוחנ =

 .ןבָשָחַה תפוקת
 הברה תונשל קקות .תושרחתהלו .היחתל .תפאושה המרגות

 השדחה תישפחה התפקשה ךותמו ,היסומנ תונוכתו .הייח  ינכתמ
 לכ יקוח לא הצרא  יקוח תא ךירעהלו םיאתהל .היהת הכירצ

 לטמ ,םינוקתה קרפ ףס לע  ,הפ .. תופמונמהו :תורואנה .תוצראה =
 תוחכה תורמ עתה :וילע גלדל ןיאש לושכמ דבה תיביתרוקב
 התנא תולצנמש תלוצנהו המרגות שוכר ב םינוציחה
 ,ללכ המגדר ול ןיאש ןפואב ץוחה ןמ תולשממה"

 -- ימינפה יטילופה רבשמה ןמ ןוחצנב המרגות האצי אצי
 לכ לע--רתוי רבהה תא תמלוהה הלמה .היהת : תאז --- הממורתה =

 יסנניפה רבש מה ןמ לבא ,דוה אלמ ףועמ י"ע הוה רבשמה
 םיריקפה .ולכקי אל םא  ,וינפל ..,תדמוע איה דוע ,האצי אל

 תא דובעל ולכוי אל ,ודעומב ורכש תא שיא םינושה םינוממה
 העוערו .היופר תיביטרטפינימדאה  הנוכמה היהה םא .םתדובע
 תשגרה לש ץרענה דולפהו הפיה תושגרתהה םג זא | ,הלטבו
 המשנכ : תיאליטרע לוזית .תישפחה הטשה | ,וליעוי אל שפוחה
 .ףוג .ילב ,.,חרתי <

 יפלכ תור יח ב איה היולת םינפ יפלכ תוריחה ,
 הנידמהש ןמז לכ | ,םייק דופי ןיא רבל תימינפ .תוריחל  .ץוח"

 רמעמכ .,וכרצ לכ םסובמ הרמעמ ןיאש ןמז לכו  ,תרבעושמ .איח
 לכ :םדוק> םכירצ  המרנות .  תישפח | הנידמ 3
 ןידע .הפוריא תולשממ תולכפ תחתמ ררחתשהל
 ןהל .תרקפומו תפרחנו .תרכמנ  ,תוינוציחה .תולשממה תיובש אה
 תערלו הכרע .תרכהל התע העינה המרגות ,הנופ איהש .תונפ לבב
 רוע איה המכ רע םג התארו טעמ רוע  .יטילופה ןבומב  התושו"
 .תונוממ ינינעבו הלבלבה תוכלהב היוקלו. המוגפ"

 םהיסרטניק  ,םהירפסמ הז עוצקמב םידמל  ןנאשמ רתוו
 טנמלרפה לש ןתמו-אשמהמ וא ,םיריעצה:םירגותה לש םהירמאמ
 םילגנאה םיחמומה לש םהיתואצרהמ םירמל ונא ,שרחה ירגותה <

 ךא  תירגותה :תוריחה ,וילאמ ןבומ םעטה .,םיניוצמה םהינוחריב
 זוזע לש תילילכח תוריהוו דרו עבצ .ותוא הל שי רוע ,הצנצנ =

 חיפהל הכירצש ,השודקר"תוזעו .הרובגד<תובהלתהו תולעפתה

 העש  תארוה ,התלהת תאזו ,ימויה ,טושפה ןויסנהו ןובשחהמ תעה
 היצולוביר הלוכי םולכו ,ןובשחה תא עירכהל ה כ י רצ היוההש ,אוה <

 ,קיחרמ  םיפוצה לש םחכ .הפי וז הניחבב ,וסקנפ לע ינונחכ בושחל

0% 

% 4 

 [ ה'סתהזוורכ ₪ . תישילש הנש

 ,ט'סרת תבט ד ,אנליוו

 עתחס1ד \, 18-ע0 הוזמהג 1909 ₪.

 רורחש תחמשב םתופתתשה לכ םע ,קוחרמ םיפוצה יניעל
 :יתירבל - תקקזנ .המרגות תלשממ :וז הנומת תריטצמ ,המרגות
 186% תנשבו 1861 תנשב הפוריא תולשממ םע התרכש רחסמ
 ,הלאמ ץוח ,תאזה | תירבה תא המרגות הכיראה 1890 תנשב
 ,רבכמ תוביחתה ינימ לכו תוקיזו םידובע ש רוע שי
 .'תויצלוטיפק, םשב םיארקנ ןהו

 וםה הלאה תירבה ירפס לש םיקרפ ישאר
 ,המרגות לובג  לכב רוצעמ ןיאב רוחפל הנותנ תושרה (א

 ,ץראה ינבל' הז ןינעב םהיתויכזב ל"וח ינב םיושו
 ,האמל רחא הככרעב םכמ ןועט ץוחל הרוחפה אצומ (ב

 : ,קבטהמ .ץוח
 ןכ םג כמ ןועט .המרגות ךרד הרוחפהה רבעמ (ג

 ,האמל רחא
 1 ,האמל הנמש םכמ ןועט ףוחמ הרוחפהה אבומ (ד

 "<  דחוימ ךרוצל ,האמל השלש רוע הלשממה הפיסוה 190? תנשב
 ,ץוחמ קבטה אבומ | ללכה ןמ אצוי ,םינש עבש ךשמל
 ,ירמגל רופאה

 תכרעה :ןועט תורחא תוצראל .המרגות תרוחפ אבומ (ה
 ;"רתויב תוכזמה תוצראה, יניד .י"פע םכמ

 , ,המרגותב : יריינ אלד יסכנ תונקל םיאשר  ל"וח ינב ו
 . ,עודיכ ,תודחוימ תולכגה שי הניתשלפ ר'עו ייסאשודעה מ ץוח

 = .תושר ןיאו .,(יעצמא-יתלב) ארבג-סממ םירוטפ ל"וח ינב 1
 ,םהלשממ תמכסהב אלא הזכ םמ םהילע ליטהל / המרגותל

 . = התנידמב .ןילופונומ לימהל .תושר ןיא המרגות .תלשממל (ח
 7 ,חלמהו קבטה ןמ ץוח ,הרוחס םוש לע

 < תופומג  םוחת ךותב תלפוקמ המרגות התיהש ןמו .לכ
 תושמשוטמה |, תונשיה היתושגרה ךותב  ,םיימוקמה  היגהנמו
 הכו הכ השועו הפכב הב לשומ היה יריחי טילשו .תומטמוטמהו
 אלש ןמו לכ ,רבד םילכמ ןיאו = וילע הלועה לשומה חור יפכ
 = ינינע לכו ,המלועל ץוחמש  תופקשההו  םיסומנה לא  הלגתסה
 תרשכומ התיה אל ,הינומדקה םתוטשפו םתומתב ויה היתונוממ
 "לש הפוקת לכ תאו לוכגה תגפה קמוע לכ תא שיגרהל ללכ
 תפצחתמ תוצירעבו תוסגב הב .תרמעתמו  תללעתמש וז תומלא
 וכ ,ןיבהל  המרגות לחה התע ךא ,הייח רע תדרל תכלוהו
 הסנכנש הז םימסקדלגעמב הלאה םידיבכמהו .םיקיעמה םיאנתב
 < תודבעו = הענכהו "תוחולה לע  תורחדתוריח, הל תויהב  ,וכותל
 ' הרמע המצעל .אורבל הל רשפא יא ,תונוממ ינינעב  תחצנ
 ::הדובע . אורבל הל רשפא יא ,הצרא  ךותב .תישפה | תימונוקיא
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 תא איגשהל הנטק עבצאב וליפא ףוקנל הל רשפא יא ,השעמו
 ;תיטילופה התניבש ילגר  םג | תוקחרנ--הזמ  ץוחו .,היתוסנכה

 תלדבנ תדמוע איהש וז התרימעב הכרע ערגנו התומד  תטעמנ
 תגררממ תלפשומ ,ץוחמ תולטומ תולבגה לש םוחתב תשרפומו =
 םיקפורו םיקרפמה ,םייקנעה םילגלגה ןיב הנותנו תולשממה ראש >>

 ,הז תא הז
 הברה תוהתלו רומעל רשפא תורחא תוצראב ,לשמל  ,הנה

 והינמ יה--סכמ וא ,רחפמה ש פוח ,הנשיה הלאשה לע
 םכמ ילב הרוחס םינכהל בוטה .ןאכלו ןאכל םינפ .שיו .? ףודע
 ךכב .ןיאו ףחתסת- -הנידמ תישעת ילעב לש םהידש ףחתסת םאו
 תא רדהת ,הרוחפה תא תישפחה תורחתה היבשת ,םולכ
 ךריאל וג ;תכשנ הנוקה אצמנו ,ריחמה תא > ליזות ,תוזירוה
 אתגולפ ? ןורחאה הצקה דע הז ןינעב קחרתהל רשפא יא +: אסיג
 ללכ גילפר ןאמ תילו  םירומ. לכה לבא--חעורי איה וז .יתוברר
 שממ םרוע תשרח לש השעמהו הרובעה הב רשא ץראב יכ
 שרדנה יעבטה רמוחהש י"פעא ,"הצונ ולעה ךא טעמכ, ,םהילותחב
 הבחר הצרפכ לובגה תא חותפל רשפא יא ,בורל יוצמ אוה םהל
 ,ץוח .תרוחסל

 רצויה ןוצרה ,תימוקמ הישעת לש הרפמהו ללוחמה חכה
 םימגפנו םילקלקתמ םישדח םיפנע תעיטנו 'וסיו .ןויסנ לש שרחמהו
 . רחסמה | שפוח ותוא י"ע םגושגשו םתחירפ תנוע תלחתב

 לע רומעלו = םהיתוחכ תא חתפל םילוכי .םניא  הנידמה יבשות
 םירו םינקסעל : וקיתופאו לובק--תיב תישענ הנירמה ,םהילגה
 אלש רבדו- -יאשהב : ןילופונומ ןילופונומ םהל םישבוכו .םיכלוהש
 ,רתוה םהל-+הנירמה תלשממל רתוה
 תא םג הלשממה תאמ לטונ הז םנוא--תמחמ--שפוח 9

 תעיבק י'ע .תרחא הלשממ לכב ףסכל אצומ הל אוצמל .תלוכיה
 איצוהל ..רשכתהלו היתופנכה .תא לידגהל .ירכ ,םישדח | םוסמ <>

 תופיאשהו תושגרהה לא המאתהב ,םיצוחנה םינוקתה תא תולועפל
 .םישרחה םיכרצהו %

 תטיש איה הבוטה ,ןידל .סנכהל  רבדב | ךרוצ םג. ןיא
 ןמסמה  ירקעה םשורהו ידוסיה וקה +אל וא ,רחכמה שפוח
 הלש תומועפה תונש תא המילשה רבבש ,הלשממ לכ תנובת
 ,המצעב היכרצ תא ךירעהל תלוכיה הל היהתש :אוה

 םאיבהלו תוערואמהו .תודבועה לכ תא חתנל הכירצ תאזה הכרעהה =
 ;הנידמה םויקל םימיכסמ םהש המכ דע רורב ידול

 תימונוקיא .הקיטילופ ,תאוה תלוכיה תא הרפח < המרגות
 טילש םירז .תוחכ לש .םזוזע .התוא תפפלמו הב הכורכ .תינוציח
 , = ,הישעמ :לכב +

 םג איה ,תצצומו .תלצנמ איהש יד אל--תאוה הקיטילופהו
 םיקסעדגוח < ילב  ,לודג = קפוא  ילב = ,המועפ = תונונתב  יוקל =

 : ,רלונה תא תואר ילב ,בחרו םירדצה"הבורמ
 לולע .הרוחסה אבומ לע .סכמה--תאלעה ןיא תמאב יכ .
 הברה שי ,תישאר . תועיבקב וחפקלו הזה  אבומה תא טיעמחל

 דאמ  םיבר םימיל רוע  הלוכי המרגות ןיאש ,שממ לש םיכרצ = =
 ךירצ ,תינשו ,ץוחה ןמ הפנכה ילב המצעב םקפס תא .אלמל
 התופת המצעב המרגותש .הדמב יכ ,הו לא םג בל .םישל
 בצמל םוקמ ונפי ,תוינערופהו תורצהו תוינעהו תודבעהו ,רבועתו
 ,רובצהו יחיה ייחו תיתורבחה תורדתפהה תרוצו ןתיאו ןוכנ ירמוח

 תונקל םירגותה .וברי הרמב הב ,וללכושיו ונדועו יבמופהו תיבה >>
 אלא תירובוו תלוספ אקוד ואלו .ץוח .תרוחס םגו ,ללכב הרוח |

 ןוציחה םלועה םע  םיקפעה יסוחי"גוחו ,ארפושר"ארפושו תיריע םג
 הערבה ערבות יערא-לש"תוטעמתההש : אצמנ-,טשפתהו .ךולה .ךלי
 ,עבק---לש---תוחתפתההו :תובהתהה :י'ע המוצע

 לש תירבה תויסנבבו ,היפורבש , רמלו אצ
 י"ע - ץוח--תריחפ אבומ טעמתנ אל תָינופצה הקירמא
 . הברהנ אלא ,"תוספורטפא--םכמ, ול םיארוקש םכמה תאלעה

 רחפמה שפוח רטשמ תואי אל  ,יחכנה הבצמ יפל ,המרגותל
 לש רתויב . ךומנה רעשהש ,תיתיבדאפלא טעמכ תמא וו ירה
 תא .םיחלוש ל"וח ינכל םש שיש תויכוה  ןורתי םע . לובגהדסכמ
 ,התוחתפתה לע םילככ .םיליטמו המרגות רצואב הראמה

 הנחבהב ,םיספורטפא---ןיפכומ תמישב .זוחאל הפונא המרגות
 תוושהל איה הכירצ םג :ןכ ,םרוג- םוקמהש יפל ,ןובשחבו הנותמ
 ,.ירכ .,הצרא .ונב לש םהיתויכול  ל"וח .ינב לש  םהיתויכז תא
 תאו תיעקרקה הישעתה תא לידגהל ףתכבהףתכ דחי  ובלתשיש
 יעבטה רשועה תולונפ תא רגפממ חותפל ,תשורחה לש-הישעתה
 אוצמל םגו ,ץוחמ םירחתמה תא עירכהלו רצבתהל ,ץראה לש
 ,אובל םישחרתמה םינוקתה ליבשב ץוחנה ןוממה תא

 המרגותש ,רבדב :ימונוקיא ךרוצ שי .הפוריא תולשממל םג
 ,התלכלב בצמב םג רובעשהו הסירהה ,היבוברעה ןמ אצת תשרוחמה

 הכרעהה + ןשונ גהנמ המרגותב ררוש סכמה תיבג .יררסב
 ינידב הדמה התיה ךכ ,תורוחפה ריחמ ךרע לא תנוכמ
 הבחרתנו רחסמ יתירב ותרוכש רע ,םינפל תוצרא הברהב .םכמ
 הבצקה תא םיכירעמ וליחתהו ,איטמקרפ .תוכלה לע הפקשהה
 יכרצ לא  םיליבקמו  םינוכמ רתויו .םיבכרומ .רתוי תונובשח יפל
 דוע קיוחהל המרגותב היהי ךירצ הרעשהה י"פע ,ללכב- רחסמה
 יחיקפש ,דבלב הז ליבשב קר אולו ,ןשיה  גהנמה תא המ ןמול
 םיבברזעמ :תונובשחב ולגרתי - לקנב אלו .,וב .םיליגר .םה .לובגה
 << חטורפה .ןיאש--ונפמ ,רשפא יא תוכחלו ,םייטרפה ןיפירעתה לש
 היהת  תכירצ /רחא עוצקמב לבא  ,םיקחוד  םיכרצהו ,היוצמ
 ןמ- תולשממב היולת תויה ילבל ;היתועיגי תא זכרל .המרגוה

 ,םכמה תביצק רברב ץוחה
 חנוהש לודגה ללכה ,ןילופונומה רברב םג ןידה אוהו

 תיאשר הלשממ לכש ,אוה תימונוקיאה הקיטילופב םירקעה-רקיעל
 ןבומכ) .היניע תואר .יפל .רחסמה יפנעמ רחא לע ןילופונומ ליטהל
 ,םימיכסמ וז .תונמוא.ילעב ,חתמכסהב קר טנמלרפ שיש םוקמב
 הוע תוצצורתה הז ןיממ הלאש לכב שי םלועל .,םידגנתמ םירחא
 ,םיכרצה תוקבאתהו םיקפעה תושגנתה ,םינוש רמעמ ילעב ןיב
 םולרבילהש ,רבדה ןוכנ .םג ,ךבופמו בכועמ = ןינע ללכב והוו
 :רמולכ ,םתנשמ ךותמ הבלה םירומ םהש המב רע ,ללבב
 אלו  ,םידגנתמ םנה = ,"פיצנירפ,ד .אבילא  הלאשה תא" םירתופ
 ;* ךוא-לבא -- ללכב .הובגל .רחסמה רובעשל | ;םיחוכנ םיקומנ ילב
 ,תעדה לע הלעי אלו ,תימינפ הלאש איה הלאשה | ,היהיש
 הניאש תושרל םנכהל ,רבדב ברעתהל זיעת ץוחה ןמ הלשממש
 , הכרצ יפל ןילופונומ .עובקל הלשממ לכ תגהונ .,בבעלו הלש
 : לע ןילופונומ שי ,חלמו קבט לע :ןילופונוממ 'ץוח :,.היניעב .בוטכ
 < הלוכי  הנניא הטרגות קר  .יוכו םירורפג לע = ,טפנ- לע. ,לחוכלא
 :.המרגות הנה 1 כעל תולוכי תויכלמה ,הלאכ ןולופונומ עובקל
 :.שרדמ = יתבו .רומלו ךונחל תולוכפא רופיב םינוקת ןקתל .תכלוה
 " תכלוה איה הנה  ,תיללכ .הלכשהו תעד ידסומו .תונמאו םיעדמ
 < אלא הנגיא .תוריחהש העריב ,לעופב תימינפה תוריחה תא םייקל
 ' םדאה .תלשממו היפ העשר הצפק רשא ירחאו ,טשפמ גשומ
 . ,הרוטלוק רוציל--הוה ןוחצנה חכב ךירצ ,הלרח ול ערל םדאב
 לכ םע םינקותמו םיאנ .םייח ' יאנתו. ןתמו אשמו .הרובע אורבל
 ! םילמנו תולפמו םיכררו ןקותמ :בושי  ,הזל = םישרדגה  םיררסה
 ::היצרטסינימרא + םינפואב היחה תורכ ,הלא לכ .לעו  ,תוניפסו
 ומכ ,םתלחתב םה הלאה םירברה .לכו -- הוירז ,תדמולמ ,הצורח

 ב 21 ב 1 4

 [' םהב .חינהל .ךירצו ,דספהלמ רכשל םיבורק .,בייחמ .ןינעהש
 ד , "
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 תא המרגות הקת ןכיהמ -- ,תוריפ תושעל די תע ה :.ראמ 'ויבב
 ?רחסמה -- יתירב  ילבכ י'ע = תורוסא :היריו ,הזה םוצעה ןוההי |

 הקיטילופה עוצקמב , שפוח ירורהז קר המרגותל שי העש יפל
 תולשממה תמכסהל ןטק וא לודג. רבד .לכב תקקזנ איה .תיסנניפה |
 ןיאו ,םהיתולשממ = לצב  םיסוְח .המרגותבש ל"וח :ינב = ,תורזה |

 ןיא םא  ,ןתמכסה ילב םמ הזיא םהילע ליטהל .תיאשר .המרגות
 =- תירבה-ירפסבש םינתה לכ .ירחא קוידב .תאלממ  המרגות
 ,תולבוקו .תוחומ תולשממה

 ילגנאה | ייסנניפה ,ןיגיליבירפה קרפ ליחתמ הפ 0
 ףוסב הז ןינעב * בתכש ורמאמב ,קול ב םדא ייפ ,םסרופמה =

 ןיגילבירפה תא תונגלו רקבל גילפמ ,"סמיימה,ב הרבעש הנשה
 םהב םיבייח ץראה ידיליש ,םיעודי םיסמ שי  ,וירבד יפל הלאה
 -פממ ל"וח ידילי  םירוטפ ,לשמל ,ןכ ,םירוטפ ' ל"וח * ידוליו
 אל ,קולב 'יס ירבד יפל ,תולשממה ,(סקט:טנטפ  תוינמואה
 תורבח תומייקו  תודמוע דוע המרגותבש .ינפמ = ,וילע ' ומיבסה
 ןהיגהנמו .ןהיקוחו ,("עטפניצ, ןיעמ) הכאלמ ילעב .לש .תורשואמ
 לש תויפומלרדנאו תויבוברע ,םיללצו םירבש םינשונו  םינושמ-

 הלאש התיה םג ןכ ,ל"וח ינב תולבקמ ןניאו ,ורבעש תורוד =
 ,תולשממה וחמ הלחתבו ,(םקט-לפמטש) תומתוחהדפמ  ד'ע  רבכמ =
 הנותנ ל"וח  ידילימ הזה סמה תיבג ןיא ז"כעו ,ומיבסה .כ"חאו

 םיקקונ - םניא : ל"וח .ינבש ,רברה עודי .םג ,ץראה :ידיקפ יריב
 "סם  רמוא --יחרכה .רבד היה הז | ..המרגותבש = םינידדיתבל
 ,התע אל לבא ,העשרה תוכלמ ימיב .םונפל -- קולב

 ירטמלפה אוהו ,רחא ילגנא החמומ תפקשה איה וומ הנוש
 קולב רגנכ ורמאמב .לֶאהְטיאוא םאיליאוא ןודאה עורוה
 ,ל"וח .ינב לש = ןיגיליבירפה לא עגונב = המזגה .<לע .קלוח-'אוה
 ומיכסה תוינמואה-סמ לא עגונב יכ ,ראבמ .אוה - .םירווחמ . וירבדו
 ,הנושארה התערמ הרוח המצעב המרגותש אלא  ,תולשממה
 רחושה לע רשא הידיקפ ידיב הוה פמה תיבג תא חינהל רחבתו
 ןוחרפ םילעמ .,םהימשאב םיכלהתמ םתסנרפ דחושה לעו .םנוטלש
 ,ץוח ידילי םירוטפ םי כר רהדפמ מ .והתל בושיה תא םיריזחמו
 ןי נק ה"פ מ תא 'םימלשמ ץוח ינב ,ץרא לכב .ןידה .אוה .ךכ .לבא
 םה םימלשמ םג ןכ ,אושנמ דבכ אוהש י'פעא ,(ונריב קלמא)
 ,ןידה .תרושמ םינפל םימעפל | םישוע םהו = .,"ר וש ע,זו תא"
 לש לורבה-תלפמ ןינבל םמה תא ,לשמל ,םימלשמו.
 ,וב םיבייח םניאש י"פעא "םאשזרעה,

 + רקיעה לא בושנו ,וז .תירדצ תקולחמ חיננ
 המרגות תחלצהב תולשממה תוצור םא יכ ,רבוס קולב ים

 תא לידגהל :תושר הל תתל איה ןתבוח התע יכ  ,תשדוחמה
 העשהשב  ,ןילופונומ .עובקל ,ץוח .תרוחס אבומ לע םכמה תבצק
 ,ץוח .ינבל שיש תויכזה תונורתי לכ תא לטבלו .ךכל .הכירצ

 הנוש איה ללאהמיאוא לש ותסרג ןורחאה יאנתה-לא עגונב = =
 , תונווכמ םהיתוידעו תחא הרטמל 'םהינש .ירבד םילוע ללכב ,טעמ
 לע .םינפ . יפלכ--ינשהו ,ץוח יפלכ רתוי לכתסמ- דחאה .החמומה
 לבא ,םירומ םהינש המרגוה  תוחתפתהב יחכונה קרפה .תובישח
 לכ ימונוקיאה דופיה אוה עירכמה חכהש :םיריעמ םהינש
 תולשממה תאמ עבות קולב 'יס ,ןימיגרת ,ןילבת , תוארפרפ--ראשה
 הנאתדילע, םהל ארוק .אוהש ,תירבה-ירפסמ \המרגות תא ררחשל

 קפתסמ ונניא .ללאהטיאוא ךא ."עצבה .תואת ימורעמ .לע תופ
 המרגותל .ותילוחמ רובה .אלמתי אל ,וירבר  יפל ,הז \טעומב
 ךרוצה יד תייחמומ--תע ד ןיאו ,ףתושו 'ך תנ לטי פק ןוא

 ורקיעבש ינחורה .ןוחצנה ירחא שממ לש  תושרחתה .שדחתהל
 תויעבטה היתולוגפב . המרגות  הרישע . הנכהו  אובמ אלא וג

 תוזכרתה  הצוחנ לבא ,תמא הז לכ ,הינמכמו '.הינוממ ינופש
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 ידכב ,לגה תא הלא לכ לעמ קפל ידכב ,שוכר לש םינוילמ
 רטשמה סרהש תופירהה תא תונבלו םמודהו חנה תא עינהל
 הלקלקה י"עו תורעיה אורב י"ע ,לדו ינע ובורב אוה םעה ,םרוקה
 התחשה הזה ףנעה םג תחשנ המראה תרובע יכררב | הנשיה
 ןינקה ,טעמתמ אלא ,הברתמ  ונניא  םירגותה רפסמ , הבורמ
 .ןיפילחהו רחפמה קוש ,םירדופמ םניא ןוממהו םירעשה ,יעקרקה
 הדמב תיא דומל ןיאו ,רדס ול ןיא לבא ,המוהו .לודג אוה
 . תיפוריא

 ןמ בר .םע  םינכהל ץוחנ ?ץוחנ המ ..,ןכבו ,..ןכבו
 קלחה אוה הז .ץוחה ןמ תייחמומ הער ,ץוחה ןמ?ןוממ ,ץוחה
 ,תושדחתהה הדיתע תאז ירעלב .המרגות תושדחתה לש יבויחה
 ,לגרה תטישפ ., ,יריל אוכל ,ל"נה םילגנאה ירבה יפל

 תא ןיבהל ידכב ,הלאה םירכדה לכב  בטיה ןייעל ךורצ
 ' דנגל תויהב .תמדוקה לא יונשב תיחכנה תינויצה הרוטקנוינקה
 ,ץוחה ןמ תולשממל המרגות רובעש לש הנומתה התוא לכ וניניע
 לש .יאנתה ותוא תא תונתהל ,חרכהה ןמ היה המכ דע ,ןיבנ
 םיטילחמ ונלוכ- -הז .יאנתב ךרצ ןיא התע יכ ... תולשממה רושא
 לבא .,ןבומ .אוה ירה , תנאופ הזרכה  ךירצ אוה .םולכ :הז טפשמ
 .\ ןיא .השדח תועמ בוש יהו םג--ןורחאה הצקה דע ומיזגהל
 ,אולהו . ,םינוציח תוחכ תעפשהל ךרע הזיא היהיש ,םיצפח ונא
 יפל ,די רחאלכ םלטבל לבא--ללכ ךרצ םוש םהב אהי .אלש
 , .המרנות ,תיזיזפו הפוטח הריקס ןיידע וז ירה ,התע םירבדה בצמ
 ,הכפהמה | הרמגנ אל דוע וז א הניחכב ,ררחתשהל הליחתמ ךא
 וליפא ,התאיב תא םירשבמו הכפהמל םימדוק םיעוזעז .וארנ אלא
 המרנות תא רומפל תולשממה תאמ עבותו םמתמה ילגנאה ותוא
 יקפעל בל םישי ,ויתודתי תא הב עקתישכל ,תירבה ירפסמ
 המרגות .לע םימייאמ .רברב ץוק דוע שי :,תילופרטמה .ותדלומ
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 " > חמרגות ןיא, ,"ותוא םירייצמש ומכ ארונ ונניא  דשה, ,ידמ רתוו

 םישדחה םירדסה תויפלת לש םילתה---ילת לכ תא תונבל הסונא
 וליפאו ,םיחמומל ,ןוהל הכירצ איה : רורב הז לבא ,תחא םעפב
 התע יכ ,םולח ימלוח םיריעצה םירגותה ןיב שי םא ,םע ןומהל
 וכתי רשא םיימואלה םירמחה לכ .קוקז לש  הפוקת םהל לחת
 ירחא ., הלודנ תועט איה וז--תחא: .תירגות תינבת ךותל וקציו
 " התוא אלמל היהו ךירצש ,הלודג תונקיר הארתת שפוחה
 -- תיבושי ,תיתונמא ,תיערמ ,תירחפמ ,תיירטסודניא הרובעב
 < < ,םישוע---ונחנא--דחא םע ,רחא קלחב .הכלממה  תונידמ לכב
 . ונא  ונמצע .דעב םירבוע ונאשכ הזה רבדה תא תושעל םיצפח

 :,ךכ .ליבשב .רבדה "אוה  ץוחנו .המרגות .תיחת רעב םידבוע

 4 :המרגות ינותנל .היהנש

 .  הברהב התע הארנש תשדוחמה המרגיתל הרתיה הביחה לכ
 ": תבפהמו םימי השלש דוע, : רמאש ,לטנ ירהא םכחה וליפא) תוצרא
 ךושמת אל (העטש תערל התע חכונ ,"התומדקל בושת המרגות
 < הזיאב .ואובי םג אולו ,בהעמה\תוצראמ םיוגה ןמ- םירגהמ המש
 תא שוררל השק תמאבו ויהי אל המרגוה יניתנל ,לד רפסמ
 ,המלשה .ותויחרזא תא קרפתיש ,טושפ םרו--רשבמ הָוה ןברקה

 ליבשב ! המרגות. ןיתנל היהו ,תיזנכשאה וא ,תיתפרצה ,תילגנאה
 תויכזה--יווש ,ל"וח ינב תויכז לש תונורתיה  וללשי  םא + המ
 < םיברוא ,ללכהמ אצוי ילב םלוב--םיכומסה :םימעהו , ראשי

 < המרגותל זע .רתויה .ןפואב תושחרתמה תונכסה  תחא ,המרגותל
 .. םיצור לכה ,בובסמ לודג חכב .תטשפתמה תיברברה תוינויה .איה
 , .םיקרפתמהו םיבחאתמה הלא וליפא ,המרגות לש הנברוחמ :תונבהל
 ,המת הפיאש שי "ונל ,ונממ  ץוח--הודח. .תעשב , התע \ הילע

 םימעה לש םינובאיתה  תמועל םה המ לבא ,םיעוגעג

 , < םידיחיה םיטרירנקה ננה = וָנחְנא !םלע  ינתיא םירי בכה
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 ,ונתא םיאיבמהו .הכלממה  יניתנל תויהל םינוכנה  ,היצרגימיאל
 ץראל הביח ךא ,לכ רסוחו בער םתס  םידדונה ךרדכ אל+

 . םיעודי םייעצמאו
 תניחבב דוע םירגותה תא תילגנאה "ימיפ,ה האור ,רומאכ

 ןיסנניפ םהל ןיאש ןמז לכ ,"םירוח ינב םיצחו םידבע * םיצח,
 .םירחא תעדב הז עוצקמב םיולת םהש  ןמז לכו  ,םיאירב
 הדמב = (קייל-סנזיב) | תינקסע איה | ןדירל = ,תאזה = תולכתסהה
 אלול ,ירמגל .דוסי תרסוחמ הנניאש תודוהל .ךירצ לכא ,השורג
 הנוטלש | תויכז לע תעכ תרתומ המרגות התוה אל  ,וז תוינע
 וב רשא רברב הירטסוא םע חסייפתמו  ,הניבוגצרה --הינסובב
 הזיא האצמ וללגב רשאו ,המרנות ,איה קפס לכ ילב הקרצ
 ינחורה ןעשמה לע הלחמ איה ,תוכלממה לצא וליפא ןעשמ
 ונרמאש םוכסהמ רתוי הברה לודג אל םוכס לבקל .רחבתו .,הוה
 . יהדגא וז ןיא םיצור םתאשכ, .ונלש .קנכה תא וב דסיל הלחתב

 המרגותל תֶתְל הנושארה יהתו ,הסיכ תא החתפ "יטיס,ה 2
 המרגות רטפתשכל, ,תבתוכ הליחתה התע ,הנטק האולה
 תושעל חילצתשכל, ,קולב .תפרגכ ,"רחסמה---יתירב  תובייחתהמ <

 ליחתה "ללוב ןוד,ש ,הארנ ,'ללאהטיאוא תפרגכ ,הצראב .םיררס
 הסינא ,הטרופל .הטורפ המרגותל ןיא הכו .הכ ןב, ומצעב ךלמנ
 ויה .תורחא תובס יכ ,ורמאי ,הירטסוא םע  רשפתהל החיה
 שררה - - הזב אצויכו ,זנכשא תולדתשה ,םולש תבהא רבדב
 רשא חרכה היה הז יכ ,וטושפ ידימ אצוי וניא ארקמו ,שורדי =

 ריתעה :ירקיעה םרוגה .היהי הזה .חרכהה ,הנוני אלו חבושי אל
 תובלתהה ישעמ לש הררסה ירחא , תירגותה הקיטילופה תא להנל =

 !ןובשח ישעמ לש הרדס הפוקת | *

><--= 

 . .ינומרח ,א

 + הָיקְּותַּב .תּונויִצַה ל
 םויה .ונתוא עיתפה הוקמ: יתלב ןפואבו ףוס:ףופ .. םנמא

 .תונויצה לע דחפ ילבו היסהרפב היקרותב רברל רתומ ובש ,רשואמה
 העונתה לע היקרותב .תאזה תעה רע לחש רוסאה רסוה

 + תונויצה
 ןהשדח ץרא םינויצל התלגנ ינויצ םובמולוק .תרוע ילב

 ,השרחה שפחה ץראב תויכז:תלעבל התיהנ תונויצהו
 םינש והומתפש םימ:ןיעמכ .,היקרותב התע תונויצה השגרנו

 , רדהו :זועב .היקרותל תונויצה תצרופ. תובר
 תאמ הכרב 'לש םרגלת םיארוק יקרותה םירחבנה:תיבב = >*
 םיבתוכ םייקרות םינותע . ףכ םיאחומ םיריצהו --- םינויצה אישנ
 םיידוהיה םיריצה ., היתופיאשו היתומגמ  ,תונויצה לע םירמאמ =

 תא עמש ובא .אל .םיחרי השלש-םינש ינפלש ,םירחבנה-תיב לש
 הרוגא דופיב םיקסועו םיברב וז .תונויצ םיציפמ * ,תונויצה םש
 תונויצה תא בבחל ירכ םידמחמהו םידוהיה יבושח תאמ תיללכ
 , יקרותה םעה ילועמ ןיב

 , תצלפמ הזיא תונויצב הפ תוארל ולרח
 ףונ .ערקל םיצורה, םינכוסמ םישנא דוע םניא  םינויצה

 - -רבכמ ונל עודיש הז -- אלא "תינמותועה הכלממה תאמ שדח
 םיצורה .םישנא ,היקרות לש התיחתב ףתתשהל םיצורה םישנא

 םילעופל הבוועו הממש ץרא,  .הממש ץ-א םתרובעב תויחהל =
 םידנ:םיענ  ,םיללמא םישנאלו םמעפת היחתה חורש  םיצורח
 ,"ץ ר א ,םהילגר תחת הרוצב עקרק -- םיפדרנו
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 ב ןוילג

 הדעהו ,היקרות ידיחי  תובלב דה ינויצה .ןויערה אצומו
 העונתה שארב תדעצ ,תירוהיה יקינולפ ,הלודג .רתויה .תיקרותה
 . + היקרותב השרחה

 תונפה לכמ הפ םיעמוש וננה הול המודכ וא הלאכ םירבד
 + תונויצה לש התוחתפתה ךלהמב םינינעתמ ןהבש

 ,הפ םישדחה ירכממ רחא םינורחאה םימיב יל רמא ,ידירי,
 "! םינויצ וננהש רמאל וננה םילוכי : םירשואמ וננה

 ,היקרות ינויצ לש חורה:בצמ רעב הנה תיפוא וז האירק
 תסחיתמה וא תינויצה ,תידוהיה תונותעב ארקנ םירחא םימי דועבו
 ןוחצנ לע וא תונוחצנ לע םיבהלנ םיבתכמו םירמאמ הבחב הל
 , היקרותב  תונויצה

 ,ועמשיש םירברב תמאה ןמ :היהי הברהו
 תופקשהב יונשהו ררסה>יונש ילגרל ,.רבדה ןוכנ םנמא

 ,תיתמשה ,הטקשה ,תקסופ:יתלבה הרובעה ילגרל םגו , תועדבו
 ורסחש -- אטשוקב םיינויצה חכ:אב לש תונקעצ:יתלבהו הנוכנה
 , ונתרטמל .םיבר םידעצ ונברקתה -- ,התע דע הפ ךכ לכ ונל

 , ,אוהש ומכ בצמה והז
 וברקתה ונידגנתמ ויהש = - םידוהיה .ברקמ רוחיב -- םיבר

 םנמא יכ .וחכויו -- וניתונעט  ,וניתוחכוה תא טקשב ועמש ,ונל
 ולרתשוו ; יחרזמה םנוימדב םהל והוראתש .ומכ ארונ הכ רשה ןיא
 ,ונרצ לע םה התעו ., וניביו -- ונתוא ןיבהל

 רבכמ  דומעל ךירצ היהש ,היקרותבש ידוהיה לודגה ןומהה
 ונתוא עדי אל  תועוריו תונוש תובס ינפמשו ,תונושארה וניתורושב
 ךותמ ומכ .ררועתמו בל .ונל םישל ליחתמ הוה ןומהה -- ,ללב
 ב ..הקומעו הכורא הנש

 ינויצה - ןויערה.. תוחחפתה  םאש < ,קפס- לכ- :דוע :ןיא "חתע
 -- םינשב החתפתהש ,הרמה התואבו תוריהמה התואב םדקתת
 ,הוה ןומההש קפס לכ דוע ןיא התע ,םימדוקה םיחריה תשלש
 יונפה םוקמה וננחמב שובכי ,םידרצ המכו המכמ ונליבשב .בושחה
 , םינשו םימי הז םויה דע ול הכחמה ,ץולחב

 בשחתהל אל ונלגרתה לטבש רטשמבש ,יקרותה םעהו
 .ךפהל אלא  ,ותערב םיצור וגניא יכ חכויו ףוס:ףופ הארי ויתוערב
 יניע תא וחקפי ,רימ ודסוי -תווקל ךירצש ,הפ ונלש םינותעה
 תודגנתהו -= תודגנתה אצמנ םאו .החוכנ .תוארל  םיקרותה
 ,אבת םיקרותהמ אל--אצמת חטב תאוכ

 תעל םיאשר ונא ןיא .,הז לכל תורוה ילואו ,הז לכ תורמלו
 וננהש תונוחצנמ ןוצר:יעבש  תויהלו ןוחצנ תעורתב תאצל התע
 ,ונל .קיזהל קר הלכי וזכ תופחיתה ,התע רע םיאור

 <= לכה לעו תיתטש ,תיאשח ,תימא הרובע התע הצוחנ
 . .הצרמנו תקפופ:יתלב הדובע

 לכ תורמל האלהו .ונממ דוע יפוסה ,לודגה ןוחצנה ,ןוחצנה
 , םינטקה .תונוחצנה

 םיבעה ישלפמ ןיב .םשו הפ םיעיפומה ,םירוחה . שמשה>ינרק
 [ , םיבעה תא .תוארמ ונינוע .תא-רועל םיכירצ םנוא

 = םניא החלצה רתוי וא תוחפב ונרבעש .םידחאה : םידעצה
 " רוע .יכו הנה הקוחר .,ךררה .הכורא יכ  ,ונתוא .חיכשהל  םיכירצ
 וז ונכרד לע ונתוא ועיתפי םיארנ:יתלבו םיארנ .םילושכמ הברה

 =  ללפ ימ יכ ,קפס םוש ילב ןה .תוחמשמו---תוחמשמה. תועידיה
 < היקרות ירעמ .תוכורק םימעפל תואבה --- םיחרי השש ינפל .ןהל
 םש םירוהיה ילודג .תאמ הבח תעבהו :תוינויצ תודוגא רוסי .ר'ע
 ישוקו יובר לש .הרכהה .תא עגרל ףא ונבלב- םמעל תוכירצ :ןניא
 תינויצה .תורדתפהה קוזח  רבלמ ונילע : הסומעה הלודגה .הרובעה
 : ,תודסומה ןינכ דבְלמ --- ךכ לָכ "הת היופרה ,הקירמאבו הפוריאב



 ב ןוילצ

 ו
 היקרותב וניכרצ םיבר המ הז לכ .דבלמ --- ,ונחנה םדוסי :תאש
 ! ןמצע .לארשי-ץראבו

 רוד --.היקרותב ונידלימ ףלא םישלעכ יכ חכשנ אנ לב
 בשחתהל היהי ונילע רפסמ םינש רועבש ,םיריעצ םידוהו לש םלש

 םיארוק ונאש המל .לכב דגנתמה ךונח פויה דוע םילבקמ =- ותא =
 ..ימואל .ךונח

 בצמב תואצמנ היקרותבש תוירוהיה תודעה יכ .חכשנ אנ לב
 ררושה ,םיררפה-יאל ףופה תא תוארל ףא ןיא יכו ,והבו .והת לש
 , היקריתב םיירובצה םיידוהיה .ייח .תונפ לבב

 הדובעה הדעלבש ,תינויצה תונותעה יכ חכשנ אנ :לב 0
 וז תונותע ,ירמגל תורשפא:יתלב הנה תינויצהו  תימואלה =

 .דוע הנניא
 לארשי:ץרא תמדאמ ונלאג אל הזה םויה /דע יכ םג: רוכזנ

 הברה דוע ונל םירפח םש םג יכ ,תועקרקהמ האמה קלחה 'ףא
 ,םירדס:יא  וניתודע תא םילכוא םש םנ יכ ,םיכומנ  רפסייתב<

 הנה ץראה לכב ונתעפשה יכ ,הזבמנ תונגרנו תוינונטק תובירמ
 ףא תוריחכה:תעב ףכה תא עירכהל ונידיב הלע אלש ,תיספא הב
 םהלו ,ץראל םישרח םילעב ואצמי התעמ יכ רוכזנ דוחיבו ,והשמב

 , הלאגל ן לכ - וליפא- ןוא =
 והערל שיא ארקנ "| דריה,ה םוקמבו --- הז לכ 'תא רוכזנ

 , "! דובעו -- ץומא ,קזחע"

 התע םידיחיה ילוא < המה ,חבשל היקרות ינויצ םייואר
 , םיריעצ-תבהלשבו םירוענ-םוחב םידבועה .וננחמבב

 תחת ודמעש :היקרות ינויצמ הלא וליפא םהירוענל ובש
 ,ןכל םדוק  דועו "הנושארה העשהמ, ונלגד <

 לכב ..טעמכ ,םיינויצה .םהירוענל .ובש יכ אקע אר לבא 7
 תואיגשה ןתוא לע המה םירזוח םתובהלתהב יכ ,וז הלמבש ןבומה =
 המואמ .וחכש אלו .המואמ ודמל אלול ומכ ,תוצראה לכב ושענש <
 ,ונתדובע לש תונויסנב תושקה .םינשה .רשע ךשמ |

 המ ,םלצא םג ררועתה ונלצא ןשונ-ןשיה  חוכוה ותוא
 ןינבב רבכ .תוארל הצורה בורהו ,תומואל וא תונויצ : הממ "ףודע =

 בורה ,תואכשלו םישאר ,םיאישנ םע  תיקרות תינויצ.  תורדתפה
 ,ינויצה לגדה תחת היקרות" ירוהי לא תאצל ונילע + חנוע

 אלו .תוימואל רייע קרו ךא .רבדנ םא םג" :בורה ןעוטו
 .םינויצה, תא ונב .וריכי זא םג--"תונויצ, םשה תא וליפא .רוכזנ =
 םיסכטב קרו ךא םיעגונ םניא הלא םהירבדבש המה םיחכוש ולאכו
 ,רקיע ב םג אלא :(ימואל .לגד וא .ינויצ .לנח) <

 לכ לע | םיימואל רתוי .וא תוחפ היקרותב וניחא ,םנמא
 ימואלה שוחה לבא .תתימואל העפשה לבקל המה םילולע :םינפ <

 קחרתמה ריעצה רודהו ,םלצא אוה דח תכולה תד ,םלצא :םונפ"
 , תוימואלהמ םג .קחרתי תרה ]מ

 תוצראב | םיינויצה  ונתונויסנ--תינשו ,תחא תא
 ---אפלאהט ליחתהל  ונא  םיכירצ .יכ ונל םיחוכומ
 ויהי תמאב םיימואלה = ,םיימואלה םידוהיה

 .םהל ןיא תרחא .ךרד ,סנואמ- <
 אב- -בםרעמה תוצראב רוחיב---תינויצה תורדתסהה לש בצמהו

 ,תימואלה הרכהב :ונמיסו לקשהמ ונלחהש ינפמ םנמא"
 ונא םיכירצ הפ ,היקרותב רהזהל ונילע 'וזכ הכופה .ךרדמ

 לבהב היולת יהת 0 התונויצש ,האירב תינויצ  תורדתסה רו
 ,הוחאו .ןויוע .דעוה רבח .וא םיהתבנה--תיב ריצ לש וופ

 ,םעה יקמעמ תעבונה תיממע העונת היהתש תונווצ
 הדובע .ירחא קר תירשפא היהת וזפ

 + 1909 ראוני תישאר ,אטשוק

% 

 ברעמה
 ,תימואלה אתיב

 וא .ןוצרמ ,םינויצל

 תונויצו
 ,תקסופ יתלבו תיתמש תימו

 3 םנועה <

 . רטובה דוא כ המט ונבנו ה צזמ .רמבמאהמהמה והוקמה שאור טששבנמ כ דקה הקטע בטה שבנא מערה ה וראה נשף הטבה ודב הרע ד אהה המנשסבשש

 .רלפנרב ןועמש ריד

 ,הָלּוגַּב םיִדּוהְיַה יחמ
 (ףוס)

 :ורפפ תא וראק גרוינ רמ םסרפ םינורחאה םימיב
 ימיב םידוהיה לש םייילכלכה םייחהו יתרבחה .בצמה  תודלות
 והז .הלעמל יתרכזה רשא רפסה איה ,השדחה הפוקתהו םיניבה
 ,רבחמה תא .ינא חבשמו ,הזה יערמה  עוצקמב ןושארה ןויפנה
 אבש העשב ,םירוהיה לש םיירסומה םייחה ןמ ויניע םילעה אל יב
 ,הנושארה םעפב ,ונל איצמהלו םיילכלכה םהייה תודלות ונל ררסל
 רבחמה בתכ יכ ,תורוהל ונילע םג ,הלאה םייחה לשמ םלש רויצ
 ,ונמעל הלודג הבחב ורפס תא
 הקוחרה תיעדמה העצהה וב רקיעה רשא ,הזכ יערמ רפסב ןורפה
 איה וז הנפב אירוננפה יכ  ,טילחמ יניא  ,אירוגנפ ןימ לכמ
 תמאה לא םג:תמכסמ אירוגנפה ,הברדא ;תערגמ המצע ינפב
 םייחל :עגונב .םידוהיה תא םינממ םהש המ ירהש .תיעדמה
 ,רקשל הנוכ ךותמ  ,ןודזמ םא ,אתודבו רקש אוה  םיילכלכה
 יאב רימעהל :,תיערמה .תמאה רקחמ הוב שיו ;תעד ילבמ וא
 לבא ,תטאה תא לבקל םיצפח םהש המכ דע ,םתועט לע םלוע
 ,תיעדמ  העצהב קר עיננ השורדה הרטמה לא יכ ,ינא בשוח

 "תצק םג ,רשפא ,אוהש המ

, 

 ' םירבדה רופס -- יאדמ רתוי הב תטלוב אירוגנפה היהת אלש
 ,רצ לכמ תלעומ הירוגנפה םג היהת הו ןפואב אקודו ,םתיוהב

 טרפב ןידה קמוע תא רבחמה םע הצמנ אל לבא
 ,הבהא ןכ םג .איה ,הרושה תא טעמ .תלקלקמ איהש וליפא ,הבהא
 אלא ,הבוט הדמל ונתפקשה ךותמ .ונמעל הבהאה בשחת יארובו
 תורוקמה רבחמה יניעמ | ומלענ יכ ?םירעטצמ ונא המ לע
 תורפסב---וירוזפ תוצראב :ונמע לש הלפלכה ייח .רקחל .םייתמאה
 :ךרעה יבורמו  םיבושח  םימשר --- עדונכ = האלטה ,תירבעה
 תפוקת ףופ םהש > ,םיניבה | ימי ןמזמ .ורויצ תא לחה רבחמה
 המדקהו העצה רותב איבה ,םלש ורויצ היהיש :ידכ לבא ;רומלתה
 הנהו .,דומלתהו הנשמה ימיב םיילכלכה םייחה תוחתפתה תא םג
 תנבהל .ראמ בר רמוח םיאצומ ונא וז תורפסב יכ ,יתרמא רבכ
 םישולק = םינמורל םיכירצ ונא  ןיא .. םהה = םימיב הלכלבה ייח
 "ונְל - םיכפמו .םיכלוה  ,םייולג | תורוקמ ונינפל אלא = ,תורעשהו
 ,הזה רמוחה תא ץבקל אלא ,רחא ךרוצ ןאכ ןיא ,תובר תועורי
 ' וב שמתשהל םונא היה רבחמה לבא ,ורדסלו ורבעל ,וב ןיבהל
 ירוטסהה ורפסב | ,לשמל ,אצמש המ ,ישילש וא ינש ילכב וב
 ונל .רייצל | ,הז רפסב ןווכמה = היה אל .יכ .,תויהבו .,ץטרג לש
 אוה אלא | ,איהה הפוקתב לארשי | לש .םוילכלכה .םייחה תא
 רפסה רכחמ לע ןכו ,אמלעב הרבעהב םהמ םיטרפ תצק ריכזמ
 רפסמ תא איבמ אוה .,תומונצ תועידי לע ןוזח רימעהל רבודמה
 ,רךי  תכאלמב וא הדשה תדובעב | וקסעש םיארומאהו םיאנתה
 ונא .ןאכמו) = .םידבע ויה .ינולפל יכ ."בגא, ךרה .רכזנש המ וא
 םיכירצ ולאכ :,(םירבע לבכבו יייאב םירוהיה. וקיזחה יכ ,םידמל
 ויח לע ודסונ רומלתה לש םיבושח םיקלח !הלאכ םיזמרל .ונא
 ! םהמ דומלל שי המו ,לארשיב הרובעהו הרבחה

 אל הו רמוחב שמתשהל םונא רבחמה היהש ךותמו
 תנבהב | םימעפל לשכנ ,ישילש וא ינש ילכב אלא ,ורוקמב
 ויה .יכ ,רבדה אב .ךיא .,(86 דומע) אוה המת 'לשמל ,םינינעה
 אלש .ימור .תוכלמ הרזג ירהש .םידבע ןירפקב והבא 'רל ול
 תא : לומל .הריתה ןכ .רחאו ,םירבעה | תאו = םינבה תא ולומו
 ךוסא ינשה רצמו ,(!םידבעה תא אל לבא) םידוהיה ידלי
 יכ ,רבחמה הז .יפל רעשמו ,ותיבב .לומנ אלש רבע םייקל יידוהיל
 בורק .היהו .וחבא 'ר יח .וימיבש) ןאפלקויר - רסיקה ימיִבש רשפא

 = הז
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 םלואו ,הזה .קוחה תרימשב  תופלמה יריקפ וקייד .אל (תוכלמל
 טלחהב םידבעה תלימ = בויח :ןיא  ,רתומל ךא הזה לופלפר לכ
 תומבי ןייע) ולומל אלש דבעה תינק תעשב תונתהל רשפאו ,רומנ
 םימיב \ יכ  ,אוה :עודיו ..(ו 'א הלימ -תוכלה ם"במרהו א"ע ח'מ

 ,םידבע תלו ענמנה ררגב טעמכ המראה:תרובע התיה םהה
 ןרשפאה לכב םתמדא תא .י"אב םידוהיה ומייק יכ  ,םיעדוי-ונאו
 האיצוהל . םנו םהידיב םתמדא תא םייקל תונקת המכ .ונקת וכ
 תבשב םג םותחל וליקהו רשפאה לככ ןינק ירי לע םירכנה .דימ
 תא לומל ורסא םא  ,רברה היה ךיאו הו = ךרוצל .תואכרעב
 ?תיבב | םילומנ?יתלב \ םידבע | םייקל היה רופא = ןכו ,םידבעה
 תיחיש מה ימור  תוכלמ הרזמש ןמומ יכ ,אוה .עודי  תמאבו
 תיבב םידבע .תקזחה םהילע רימחהל ,םידוהיה לע םיגיפו .תורזג
 ומצע לע לבקש יוג דבעו ,יחישמ דבע קיוחהל ורסא) הרשבו
 רימ המראה טעמ טעמ הטמשנ (תורחל :אצי .תיחישמה .חרה
 ,םתמרא לעמ םקיחרהל לודג םרוג היה הזו  ,םידוהיה

 (הז רפסב רקיע הניאש)  דומלתהו הנשמה תפוקתב םאו
 הנה  ,"םיבואש םימ,ב טעמ שמתשהל רבחמהל  דוע רשפא
 לכ ול- ומתסנ ,ירוטסיהה ורופס לחי המעש ,םינו אג ה תפיקתב
 לע העידו םוש ןיא יכ ,הברה הז לע רעטצמ  אוהו ,תורוקמה
 אישהל .סונא אוה וקחדב ,לבכב םירוהיה לש הלכלכה :ויח רבד
 ךיראמ אוה ,ותריקח ןיממ םניאש  ,םירחא םינינעל ויארוק תא

 םידוהיה לא וסוחי ,ותרותו דמחמ רופסב (104--ל4 :דומע)
 ,רמע ףילאכה ידי לע  אירופו י"א .שובכ  ןינעב ,םייחישמהז

 יריב תיבשנש טרפ ךלמ תב ,אתולג שיר .יאנתסוב לא וסוחי =
 ירחאו ,ןב .ול .הרלי איהו  ,יאנתפובל .הנתמב .הנתנו .םיאיברעה =
 החפש התיה ומא יכ  ,לארשי תכמ ויחא .ונעט : יאנתסוב <תומ

 דוסי רבר לעו ..,ורכמל םדיבו דבע .אוהו .הררחתשנ .אלש
 קר אוהש המ) תונואגה השרחתנ זא יכו  ,לבבב :תובישיה
 -ט"מש אייד תונשב םינואנ .רבכ: ונאצמ .תמאבו ,ץטרג .תרעשה
 ארוס תבישיל הלעמ התיה יכו ,(רמחמ אציש םרט רוע ,ר"עש
 ,תקולחמב יונש ןכ םג אוהש המ) אתירבמופ  תבישי לע
 לכו ,(ךליאו ה'ע  דומע ג'ה יולה .י"רל "םינושארה תורוד, ןויע
 !הלכלכהו .הרבחה ייח רבד לע יעדמ רפסב הז

 ,אדבוע וזא ףוס ףופ דימעהל רבחמה אבש םוקמבו
 תקולחמב יכ :,אוה עודי  ;תורוקמה תא  ותעידידיאב לשכנ איה"

 רדס לע םג הנורחא םירכזנה ולא .ונעט  םיארקהו םינברה
 םיארקהו םינברה תקולח :ןמזל בורק יכ ,םידעומהו םינשה תעיבק
 ,שרח ןינעה תויהבו ,םיקייודמה ויללכב ילארשיה רדנילקה עבקנ
 שדקל איה הרותה תוצמ יכ ,ןועמלו וילע קולחל םוקמ םיארקה ואצמ
 המאתהב הנשה תא רבעלו ,השודחב הנבלה תיאר יפ לע אקוד
 תבחאמו תקולחמ .ךותמ קר היה הז יכ ,ןבומ ,ביבאה שהחל
 ,עובק ןובשח פ'ע אל הנשה תא רבעל ונעטש המו  .ןוחצנה \

 תמאב יכ ,איה  עודי הנה ,ביבאה שדחל המאתהב קר אלא
 יכ ,ונעט םיארקה יב אלא ,הזל םיכסמ הנשה תעיבק ןובשח

 תלחתה לש םיארנה םינמיסה יפ לע הנשה תא רבעל שי
 םודוחיה ויה יכ ,רבחמה :דמל הזמ .האובתה תחימצ בצמב ביבאה
 המ לע ,ןכ אלמלא ירהש ,המדאה תדובעב ל ב ב ב וא םיקסוע
 רומע) +םינשה ןירבעמ ךיא  ,םהל תפכיא .המו םיארקה וקלחנ
 ןינע .תורוא לע םיארקה תקלחמ דימת התיה אלש רבלמ הנהו ,9
 םינברה ןמ .דרפהל קר אלא ,םייחב שגרומ רבד לע ,ישעמ

 ונעמש אל .ןפוא  לכב הנה ,רתסלפ פ"עבש הרות תא תושעלו =
 ,ל.ב ב'ב .ביבאה ינמוס פ'ע הנשה תא רבעל ורמא יכ ,םלועמ
 ןבומ .אוהש המ .,לארשי  ץר א ב  םונמיסה .יפ, לע 'םא כ"

 השרפל) "רחכמה, רפסב לבק יאר קה ןרה א יִכ יונאָצַמו ,וולאמ =
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 רוסי לע  םוירוטיריט אוצמל : ירקיעה  החסונב רמאנש המבי
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 ב ןוילג

 םינהונ .ץ ראב  םהש .םיארקה  וניחאמ .םויה רשאו,  :(שדחה
 ."ץראב םיבאה יפ לע םישוע םהש ,םישודקה וניתובא גהנמב

 לש
 רורבב תערל רבחמה ךירצ ,תומונצו תושולק ,הלאכ תורעשהל

 הפוקתמ רשא ,םינואגה ימיב לבבב לארשי לש הלפלכה ייח
 ,םהיקספבו םינואגה תובושתב םיבר םיבושח םימשר ונל שי וז
 אצמ אלו ,תויגולוית תוריקחב ומצע תא עיקשהל :סונא .אוה
 . ןהב :וילגרו .וידי תא

 הפורא תוצראב םידוהיה ייח .יטרפב רבחמה רקוח ןכו
 עוצקמב ,('םיקפופה, ימיב) הירחאלש הפוקתבו םינואגה תפוקת ימיב
 ,ה"ואמ םימשור לשו םירמוכ לש תוחיש ,בר רמיח ודיב שי הז
 תובושתו תולאש ב לבא -- םירופסו םיכתכ ,םייריצי .םיקוח
 לע םעה ייח םיארנ אקוד םהבש ,םיניד-יקםפו םינברה לש
 םה ולא :יכ ,ררבל .ךרוצה ןמ יכו  .םולכ :עויתסנ .אל ,םתתמא
 תוצראבו םינוש םינמזב ונתנ רשא םיקוחה + רתויב םינמאנ םידע
 םינמיפ קר םה :תויחרזאה םהיתויכוו םידוהיה רבד לע  תונוש
 + םורצי רשאכ ,ומויקתנ אל םיקוחה ןמ המכ יכ | ,םינוציח
 ּולבק יכ וא ,שדחמ םודסיו םינש רפסמ ירחא ורוח יכ .,הזמ
 םימעפ םה םהיטש רופהיתוחיש ,םלומב לע םירויפיפאהו םינומגהה
 ייחי ינהנמב < םיאיקב ויה אל יכ ,םישבושמ וא  םייודב .תובר
 םהמ איצוהלו שמתשהל רשפא הז רמחב םג יאדוב ,םידוהיה
 םיארנ םהבש ,םידוהיה ירפס םה .רקיעה לבא " ,םינוש .םידומל
 ,לודג, קוידב .םיברה םהינוגו םהיעבצב 'ונמע .לש םיימינפה םייחה
 םבישוהש .,הדבועה לע ונייח :תעירי תא דומעהל :ונולע תמאב ינו
 הרבועלו + הינמרגב .אקולמ .לארשי ימכח  לודגה .טילרק רפיקה
 7 לש .םייתוברתה .םייחה .תוחתפתה רדרס תעדל דאמ הבושחה ,וז
 ערי רבחמה לבא (;הרישעו המלש תורפס שי ,הפוראב ונמע
 תולודג םינבא ונינפל ,., ,תינמרג שיא בתכש  רמאמ הויאמ .התוא
 בר למעב טקלמו ןהמ ווניע םיצעמ אוהו ,ראופמ ןינבל תומלשו
 עייתפמ אוה ןחבו  ,תוצפנמ .ריג ינבא -וא ,רהנה ןמ םינבא יקלח
 , ישוקבו .קחודב

 םוקלמ .וירחא םיאבה :תא ענמי הז םא ,דאמ רעטצנ דוחיב
 ברעמה :תוצראב ,תואושנ וניניע ול רשא :,ןינבה : תא : תונבלו
 ,הז .רפסב בותכ ונניאש המו ,אצמנה רמוחה לכ :והז יכ ,ונימאי
 ,םלועב ללכ וננָיא

 שש
 - .ם

 + תויִמּואְלַה רבד לע ליִבְגְנז %

 , .ינוחרי סרטנוק לש ןורחאה ןוילגב בתוכ לי ב גג ז רטסימ
 ןעשיטפילאיראטירעט:שידוי רעד םיוא ןעגנולייטטימ ,א"טי, שרח
 - םומזילאיראטירעמ, :םשב ישאר רמאמב ךיריצב ל"ויה "גנוגעוועב
 . :"םומוילאנאיצאנ דנוא

 . .תוילירוטירימה תלאש לא תסחיתמ .א'טיה רציכ םילאוש,
 יתלוז רבה םושב תביוחמ א'טיה ןיא : הטושפ הבושתה + תוימואלהו

 ראשהל םיצור םניִאש וא ,םילוכי םניאש םודוהיה דעב .ימונוטבא
 4םיבשוו טה םשש  תוצראב -

 'המואה ר'ע וא , .תוימואלה ר"ע םולכ .רמוא ונניא הז חסונ

 "| , םירוהיה םירגהמה לא גונב .תעד יולג אלא הז .ןיא  ,תירוהיה



 םולוכי םניאש הלאל : תוגלפמ יתשל חרכהב ונמי הלאה םירגהמה
 =- איה .א'טיה תרטמו ,םצראב ראשהל םיצור םניאש הלאלו
 , ימונומבא דופי לע .םוירוטיריט םליבשב אוצמל

 ילירוטיריטה .םרגנוקה |, רבל  ילש  ונניא הז א תער:יולג
 התבוח ןיאש ,עירוה , א"טיה תא ארבש ,1905 'ש לש ןושארה |

 רותב י"אטי לכ יאשר , תרחא העונת וזיאל עודי .םחי .פחיתהל
 אוהש ןכש לכ אלו , תרחא הרינא לכ לע םג חפתפהל ריחו <>

 אל - א"טיה ., םינוש םינינע לע ויניע תואר יפל לכתפהל יאשר
 ןיאש יייפעא ; תירוטיזיבקניא .אינורטב :הירבח .םע- אובל .התצר
 ,היצקררה תרעה הספדנ רמאמה ילושב) י"אטי תויהל ינויצל .תושה
 תויהל .י"אטי לכל תושר שי", (הזה ללכהמ האצי  ץייוש ץראש =

 -וטיריטב .קיזחהל .י*אטי לכל תיטרפ .הלאש אופא וז ירה ,ינווצ
 א'טיה .תרטמ - תויהב .אל , תוימואלה .הטישה-. י"פע  תוילור =

 תופתתשהה ללכמ האיצומ איה :ןיא , העורי תישעמ \ הרובע
 קר .אוה .הבוח לש רחא :רבד . םירוהידםניאש תא ףא השעמב =
 ,םנוממב םיעייפמה תמישר .לעו  א"טיה לש .חסונה לע רי .םותחל =

 א"טיה-ץראל םירגהמה .הלאשה הרתפנ אל דוע הזב לבא
 ונא רגהמ םשב , דחא רבכנ רקיעב םירגהמ-םתפמ | םילדבנ
 רגהמה לבא ,יובשומ- ץרא תא בוועש ימ תא "אורקל םיליגר
 , םירגהמ לש תונלפמה יתשמ ,ולש ץרא לא ךלוה י'אמיה |
 םניאש הלאמו ,םהיתוצראב ראשהל םילוכי םניאש הלאמ :רמולב =

 םהל תונבל םיצורה םיימואלהמ יאדוב הנורחאה היהת , םיעוה
 ץראה התוא לונהש הדמב לדגת יארוב וז הגלפמו , םהלש ץרא
 םתלפ, ויהי הלאה םירגהמה , וירחא לע התעפשה קוחתתש הרמבו

 לוד וע םהו לודג .רועשב עיבטהל "לב םדית ,תוימואלה - לש ."םנמש%% /

 ,הנושארה הגלפמה םג לבא , השדחה ץראה .לע םמתוח תאי
 תא ללכשלו תונבלמ  ענמהל לכות אל  ,:םיימונוקיאה םירגהמה
 1[ לולכש םג טלמי אל השרחה ץראה לולכש י'עו , "השרחה .ץראה <

 , תילירוטירימ קר היהת וז 'תוימואלש אלא ,השדח תוימואל

 ורלונש הלאב קר תילירוטירימה .תוימואלה .תקסעתמ רומאכ

 תוצראב ראשהל  םיצפחהו םילוכיה םירוהיה תא ןפוא םושב ומוחתל
 לש םרעצב םתופתתשה 'לגרלש י"פעא , התע םיבשוי םנה .ןהבש ><
 ,ם"ייאטיה :ןיב .ונמנ  םיזירול םתבהא ישגר .לגרל וא םיאכורמה <

 וחרזאתהש וא ורלונש ; םידוהי-םניאש תא םנ ינכי הז דגנכ =
 ,תירוהיה הירוטיריטה לובגב =

 המב שאר לע רק ןוליס, ףיצמ הו תעד יולגש ,ינא .עדוי
 ילב .תונויצ .תרוצב תוילירוטיריטה תא םמצעל. םירייצמש ,ם"ייאטו

 רועב :יכ , תונויצ .ילב ןויצ איהש , םילחהל רשפא םג .ןכ .,ןויצי
 תוילירוטיריטה ררג תחת תלפונ תרחא ץרא לככ הניתשלפ רשא
 + תיריוא .תוימואל קר .הפיטמה  תונויצא .תא  תרפוא .הנורחאה וז
 ל הקיטילופה איה ונתטיש .תיצמת =

 חסונהש ,.הזב חכ ןורתי שי לזב תמיש תא ועבקש , רסוב-לש =
 לעמ תוביהלמ תישרדלו תוימואל  תורימזל לגוסמ אוה  םהלש
 לע ןברקכ ולא תא בירקהל םיחרכומ .ונחנא לבא  ,.המבח
 לש הנושמה  בצמהו רוופה , תחכפה תינידמה תונמאה  חבומ

 תיימואל העונת לש  סופקולה תא וליפא םהמ ללוש םידוהיה
 רתויה הידגרתה ילוא .איה וז ,םירצמב וא ורוהבש העונתה תמגד =

 קר .ותוימואל ד"ע  רבהל .ירוהיה יאשר ,תולגה לש .הלודנ
 םייברעמה םידוהיה ורמגיש אל םא , ולש ותמדא לע בשוי אוהשכ =
 .םע קימילופה :ינינעב םתוא דחאמה רובחה תא עו'וקל םתערב <

 'ךשמב .תופתושמ תוהטמל  רחי ומחלנ םהמע .רשא .םיחרזאה ראש
 ךכיפל ,היסוהב וככ ,התע םג,רחו םימחלנ םה .םהמעו םינש תואמ
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 "םינכמ .אוה ןיא , םיחר אל םש"ויהש וא , ידוהיה םוירוטירימב =

 ,הֶלונה .ירוהיל .ימואלה ןויערה תא .הפיטמ איהשכ ,תונויצה הגוש
 ,תינויצה תוימואלה תא תימהל הדיחע הניתשלפ תשיכר לבא

 ;תיניתשלפ תוימואל תינויצה תוימואלה תחת םיקהל ויהי םיחרכומ יכ
 תולאש ,םידרצה-תבורמ .תילירוטיריטה תואיצמה םע תורבחתהה
 ינויצה תא םג תוארהל םידיתע םינוציחה םיפוחיהו ימוקמה ןוטלשה
 תונוןיצה תא תורשהל רבדה ןכוסמו רזומ המכ ,תעדל יריואה
 םיימואלה ופלחתו 'םילגרה תחת ןוכנ עקרק  היהישכ | ,ריואב
 תינויצה תוימואלה הטולק תמאב ,ם יי ע קר ק םיימואלב םייריואה
 וא-ינידמ זכרמל תושעהל הכירצ לארשו-ץראש ,הלש החנהה םע

 רע .,תודלי .ךכ לכ הב שוו ,ריואה .ןמ -- הלוגה .ירוהיל הפחמל
 היצרהפה אושנ ,לשמלש ,רבדה ריוציה , בל הילא םישל יארכ ןיאש
 -תדועת תא ףילחי ,הקירמא .בשות ראשי םא ,תינקורמאה תינויצה
 לבקיש רחא , יונית עסמ-תרועתב ןוטגנישוב ול הנותנה ועסמ
 %.םש ותבש :ירחא :,םילשוריב חרזא תוכז

 < הבירצ זא  ,הניתשלפ שכרת םינמוה ןמ ןמזב םא !אל
 לש ימואלה חסונה י"פע אלו א"טיה חםונ י'פע .תויהל וז השיכר
 : .םילוכי םניאש, םידוהיה פיבשב שכרהל הניתשלפ הכירצ .,םיינויצה
 רעב :אל .ךא "םהיתובשומ תוצראב ראשהל םיצפח םניאש וא

 אל םגו ,לפוי םג אול ,םש :ובשיתי אל .ובור רשא ירוהיה םעה "
 ,ץפחי םג אול ,םש תויחל לכוי

 :ץרא היחת .םג אול -- םירוהיה רעב .הלודג רתויה הוקתה
 תונויצה ,  תוילירוטירוטב תלבגומ איה --- .הירוטיריטה לארשי
 , "ללפ .היהת אל וא * ,תילירוטיריט  היהת

 ןחנ .ליבגנז רטסימש ינפמ ,הזה רמאמה תא םיאובמ ונגה
 "םסרפתהל דיתע, אוהש הרושבהש דע ,הלורג ךכ לכ תובישח ול
 תאמ וילא החולש  ,"לקינורק זו'זר,ב תיעובש הויא הז האב

 ,תילירוטיריטה תורהתסהה

 תא תוארל אוה רעצ %הוה רמאמה לע תונעל שי קמו
 ,ונמע אל ....קבאתמ ליכגנז רמ רשא ,תאזה .הארונה תוקבאתהה
 ,םוירטיריט קר תויהל הלוכי תונויצ ,תונויצ ילב ןויצ ,ומצע םע אלא
 < רותפל שיא לכ לש ריחיה תושרבו תיטרפ הלאש איה תימואלה הלאשה
 . םירבדה תאירק ירחא וחומב תובבוס םייהיר ןיעמ שיגרמ םדא---התוא
 וחאנ הלועמה יאריטסה ,קזחה המרמה-קכ לעב רפסמה ,הלאה
 גלרל ליבגנז רמ הצור ,"יסוי תא הכמ יפוי,ו ,תוינויגה .תוריתסב
 הטימשהלו התוחרל הצור ,הילע גלרל רשפא יאש ,הלאשה לע
 תולרועתהה לכ תא לפופ ,א"טיה ץראב ,ןלפ  רתויב .רתפתש
 םוש ,תוער-לרבה םוש האור ונניא ,הלוגב םידוהיה ןיב תימואלה"

 םירוהי םניאשו :םידוהי ןיב הלוגבש תונוש תוצראב םיכרצ יונש
 !"היפורב .וליפא ,ןמצעב תועדה ןתוא רעב רחי םימחלנ םלוכ,
 השגרהל .ץקה אובי--זא .,לארשי-ץראב = לודנ : בושי  םייקתישכו
 תטיש תא .ועבקש הלאו !+ לארשירץראב םש ,תודוהי = תימואל
 ' "וז תינולבשו .תיטמש הקולח קר--רפב לש םיאקיטילופ ויה לוב
 לכ" הרכבתנש :.הקיטילופ איה םימונוקיאו . םיימואל  םירגהמ לש
 ."הנעתמש ליבגנז לש וחככ .בושחו הרופ חכ לע ,לבח ,לבח ,הכרצ
 ,הלאכ והת לש םינויע ייוניעב
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 :רנרב ,ח ו ,ןרוהניא דוד
 .רַצַּמַה מ רש .תושָמשה ןיִּב

 כ .ךְלַמְָּב = יִנָאַו חָּבְלַמִתַב ייה ֶּא

 .ט הָפָי הישעמ םקְרִנ אָנ בָשנ
 ,תופיה ןהיתוצווק תא קרסו וצחר לארשי תונב ,תבש ליל ףיניע תֶא יִמְצַע ,יראָוצ תֶא יִתַפְל
 == הז בוחרב רשא םיזיולקהו תסנבה-יתב לכב | , תחאה" ונתמחנ ; הדְגַאה תומקרּפ תַמַשנ תֶא הטעַאו
 זיולק,ב ,"הקבורונפ .ינב הננרנ וכל,ב ,"שטיוויבירומ םיחא -תדוגא,ב 0 ו ה

 ברב ,הנקוה .הכלמה תא ולבק 'וכו "וכו 'וכו 'וכו "בקעי .להא ,םיסדרפ ןיֶּב ףיקַש חַלִרְּב .ןומרא הֶנְבְנ . כ : וכש :
 הוב :וחמשי ,םיינוציח  םיונש ןכ םג  םירבונ ןילוח לש םיתבה ,םיִתְבעו םיִנְקַו םיִנולַא םש עַטְנ
 תתרשמה הרדפ ונמלואב םג- .המרםושמ המחנ הזב םיאורה הלא ,הַמָש בפי טָא םיִכז םיִמ ל
 ןחלשה לע ,שורדש המ לכ ,חתריבנ תדוקפב ,לחר היח לש ְּ - 8 ל 7
 הרימעהו המקורמ ההכדהמורא הפמ החינה .,אסכ ודידלעש ,ןטקה ,יתודג לט יצנצנ םיכב תלסתילהמש
 קר ; םיברבחשרור ינפל גיצהל ןיגהונש ומכ ,סוכו .םימ תיחולצ הילע ,חריה ורוא םוקרָי םֶלַּכ לעָו
 ,רדחה ילכ ראש ..רדס  ילב םירמוע וראשנ םיטושפה ץעה-ילספס , םימונעו  םירוח תומולח לש תשר
 חתפה .לוממ .לודג אל יאר קר היה .,תיוזב רשא ונתטמ רבלמ 6% ל
 ,וז .בג .לע וז ,היתולמש תשש לכב הוח תאצוי  ,ןימימ- רשא ןקוו ער םסוק-- ,םֶסוק אובָי רַחַא
 םינוקת השוע. ,יארה .ינפל רתויו העש עבר  תדמוע ,לויטל הנכומ .ןומראָה תֶא בירח .וניע עזבו

 ;תאצויו ימינפה רדחה לא .תרזוח ,התשבלתב םינוש םינוקתמ ּ : : :
 ןמרביל- םולש = , תכלוה איהו -- ומוקמ לע אב לכהש דע תויִרְבְרִמַּב דָרֶּב עתָי ךלָמחְְב
 תלדה ,היפצו הממד ,.הזוהו לורבה-תטמ לע וישובלמב \ בכוש ,םילּודג םיעּוְענְב הָלְכִת ותַמָשנְ

 קוחצ-תב וב וריבוי אלש ,ופוגבש תופיפכה יפלכ ןווכמ ולואכ הָּכ למה קו לאב ַכ ב ו ,זפחנה וכלהמו ולכ ץהוגמ ,ץוחה .ןמ סנכנ ןוזבקעי רמו ,תחתפנ
 - ,ּול- םותפש .וזיא רצה :ןמ האור ינא הז עגרב ..ויתפש לע .הנכומ :ּהָבְבְל ריִחָבְל םוד לֶחִיְּת םיִּבַר םיִמָי 5 2

 ו למה עת ,עַתַו רָּבְדִמב ףַא
 זבוט עובש !הבוט תבש !בוט ברע (ןכומה וקוחצב) ןוזבקעי 0 , 8

 ! םינושאר -הרשעמ + ןוזבקעי רמ .(רומ) ןמרביל ,חַדוק לוח תחת פק אָצְמְ ַכ דע
 :רוירטדישנא .הברה ? הז .ימ --- יכנא אל םא .ןוזבקעי ןקנ הָעור לש די םעוז לפוא ליִלְב
 ו ,הָסַכִת טָא בָצָעְב הָכְלַמהתַב ייפ

 י םייקמ .האנו .שרוד 'האנ .אוה ןובקעי רמ .ןמרביל 7 2
 ב ! חמד | הכ יִכָבַת ,יִבל תַדְמָ הו חַמ =

 < (האנהב) ? שיא ןיא ןיידע ,תמאבו :: (וידי ךכחמ) ןוזבקעי . ל 0 -
 ."תיעיבשה העשב, בותכ הנמוהההיסיטרכב ..,.הרורעש ,הרורעש ? ףשאר תֶא ּתדְרוח יִּכ ,ךְבצְע הכ הָו המ
 ! תבתכ התא עמשל תאו בָצְעתישפמ ָּךָל רצ
 ךרוצ אהי בורקב ?אלה ,תמאב אלפנ רבד .ןמרביל -םיִלְלַצַה ןוגי הָוְר ,בֶרָע ימודמד םָע

 .ילוא ןא -- תישש ה העשל הלחתהה תא םיסיטרכב דיעוהל
 =. .בוט אל -- ינא יתבתנש ומכ ,הנומשב 'ליחתהל תורשפא אהת תוישעמ נשי יינָא עדוי וה
 : ןויכמ ::ךכ רבחו .רבח .לכ שרפמ  ,"תיעיבש,ב םובתוכשכ ןעי = . ;םֶפקתומולַחו רֶשאו ליִג--ןַפַוס

 4 < וליחתוש יאדו = ,הנומשל  םינווכמש עמשמ = ,"תיעיבשב, בותכש
 ' ...תיהישעל םדוק אל אקוד אובל אופיא ךירצו ,תיעישתה רחא ו בצָע- תועְמִד תַחמ
 רבדה .ןיא םה לש הרוגאב *. ,,םירוהי יגהנמ .ןוזבקעי ,, ,םיִוילְע-לוחְמ דֶה- םיעּ וגפנהימד תחת
 .,.םהילע חפסהל ךירצ :ןעוטו רווחו ןעוט ינאש המ והז .ךכ ,הקְיָשְנְּב ןָה .תותָמ ,הָכְרְבְּב ןח תורמג

 :.לכב דועו .ףשנה ןודל םיכירצ הזה ףיעסב םג ,ןמרביל
. - ₪ 

 ,;.החיבשה תעצה ; ונפופד תיבב שדחה רדפמה :םיבושח םיפיעס ךכ י ונפל הָרָז ןָמְפִק--תריש לא .
 אל .תיללכה םהלש הרונאה : םינעוט ,(ולשב) ןוז בקעי כ אל רֶתיִמ - ,רובעי ןנושש דָה

 < ,םינוש םהלש הדובעה יאנת םנמא + לבקת אל עורמ .,ונתוא לבקת ְּ
 | ,עובשל םיגנליש העשתו םישלשמ תוחפ ורכשב לעופ לבקמ ןיא םלפא 7 וגל הפרח

 . ,הבֶרדא ?ךכב המ .לבא ,.,הבוצקה  תינאינוי:דיירטה תוריכשה יהוז ;ּונָנומְרַא יִנָפ לע ףחרמ ןַּבְרח לש רוה = 4
 | ןיאל ונלשמ :םיבוטו םירהא םהלש םהיאנתש תמחמ ., תנתונה איה ,חריה .ינרק .םמּוד לע תועות

 ,הרובעה תגרדמ ךרע תא לקלקנ ונחנאש ,ובאי אל -- ךרע
 ? ולבקי .אל .עורמ -- ולבקי .,תחא די ונתויחל ,ונתוא ולבקיו

 אוה םא ,ונתאמ רחאו דחא לכ (ףיטמ לש ולוקב) ןמרבול
 ונתרוגא לבא . ,םהלש הרוגאל  רבח :תויהל וכי ,ךכל. יואר

 - הֶרָּוח הָריִעָצ הָבְלמ הֶתַמ םיקחרָמּב

- 
1 



 .רלאט םג דימת רמוא ךכ ,יתַעְה איה ךכ :דוחל אהו רוחל אה
 ןיאו -- תינמשה העשה ,הרורעש ,הרורעש .ןוזבקעי

 ?ןאכ ומצעב אוה (ימינפה רדחה רצל העונתב) ,שיא
 .ותעב יאדיב אובי  ,ךלה אוה םג ,אל ?רלאט ,ןמרביל
 ,בורוטקטשו ,ןוזבקעי

 ? תעדל ילע ןכיהמ .(הזגווב) ןמרביל
 ,..יאנפ ול ןיא .(הזימרב) .. ,אובי אל ,עדוי ינאו ,ןוזבקעי

 ונלש  .הלותבה . ,.,הבנגה םוקמל אובל בנגל האנ אל (הי נהב)
 ..,הדובעה רחא םוי לכב ..,,וילא תכלוה

 +המל אמלעב םירובד ...א .(רעצב) ןמרביל
 ,"אמלעב םירובד, אהי ידירל --- רוצקב ,רוצקב .ןוזבקעי

 אלש רבלבו ,הצור אוהש המ בורוטקטש השעי ! תוארונה "יתוגאד
 ,.,ונלכל  ,ונל עגינ רבכ הז .,..ינשה .רבדה יתמאמ)

 + ןוובקעי רמ ןווכתי המל .ןמרביל
 טרסש ,רודפה-תונוכמ ר'ע + רברמ ינא המ לע ,ןוזבקעי

 ,םחל ילב ראשנ ונלכ .,תושענ רבכ תונכהה ,ונסופרדתיבל איבמ
 המ לבא .ףשנה ןודל ונא םיכירצ הזה ףיעסב .ןמר ביל

 , + הול בורוטקטש ןינע המ  ....ןונע
 בורומקמשש ,םירמוא !רבד םיעדוי םניא םימימתה ,ןוז ב עי

 ,הנוכמב-רורסה לש רפכה תובל יאשחב : םיתניב םיכלוה רחא דועו
 +וירוב .לע ןינעה תא .דומלל .ירפב =

 ,ןימאמ ינוא לבא ,יתעמש רבכ ,ןמרביל
 ? עודמו (האנה קוחצב) ןוזבקעי

 ?תידוהיב .רדסי בורוטקטש !םילבה .ןמר בי
 ?טנרוטס היהש ימ -- אוהש ,םילפסמ .רומלי .ןוובקעי
 תידוהי לבא ,ינכט רפס תיב רימלת םנמא היה ,ןמה ביל

 ,תוכהל םיקזח םיפורגא ,הז בנג:הינופל םיפורגא .םלועל דומלי אל
 .תופש .רומלל 'אל לבא

 .,.ודמלת ךלש הוח (הציקעב) ןוזבקעי
 ינשהו (ובאב לע הפחמ) ..,הפה"לובנ בוש ,ןמרביל

 ? אוה ימ רמלתמה
 הנקיה התיה ילמלא !עדוי יתייה ילמלא ,ָא ,ןוזבקעי

 אוה ינשהש | ,ינא  רעשמ לבא  ..,הנקו התיה אל -- [קז
 ,שרחה רדסטה

 וניא ןוזבקעי רמ (הוטפקאב) שדחה רדסמה ,ןמרביל >'
 ,.,הזה םדאה תא עדוי

 ונלצא רובעי אל אוה !ותערל ץופחא אלו ,ןוזבקעי
 + ונתפסאל ,ול תארק ,ןפוא םושב

 רמאת םא הזכש םדא ,אובי אוה !איה הלאש .ןמרביל \
 .רובעי אל --- סופדה:תיבב רובעל יאשר וניאש ונלש תורדתסהה ול
 היהי אלש דעש ,ינא ול יתרמא ע"על  ,הזב םיחוטב תויהק לכונ
 ,רבחל היהיו אוביש ,רמאו .דובעל תושרה :ול ןיא .ונתדוגא : רבחל

 רעב ןושארה היהא ינא %ולבקי ימ לבא (קחוצ) ןוובקעי ,
 םוש ןילבקמ ןיאש ,ןיגהונ .תילגנאה .הרוגאב .,והולבקי .אלש -- הז |
 םינש עבש וז הרובעב ההש איה יכ ,וב  ודיעיו ואוביש דע : ,רבח

 דיעי ימו* ,עובשל םינניליש העשתו .םישלש רכתשמ או 'וכו
 ,לטב םיכלוהה ונתרוגא .ירבח ונל טעמהו !הפי .רבד .?ןאכ .הוב
 ...!+ןמוזמו ןכומ םוקמ ול ןתנו ץוחה ןמ רז שיא לבקנ :יכ

 לכב לבקל .ץוחנ הזכש םדא יכ ,רמוא ינאו .ןמרביל :
 םיואר ונלש םילעופה + אלה .אלפנ רב ,(ושארב וחוא) +, פא
 לש וזכ הפסאל אב ןיא םופדה-יתב ראשמ םא ,אלימ ., תוקלמל \
 + םהל "גיי רבדה המ --  (סומוקרסכ' ;ירע .ןיבמ ינא - ףשנה

 ו

 3% םלועה <--

 1טסיכרנא -- תמאה לע תודוהל ּונא

 לבא ,םירחא אלו םה -- םחל ילב וראשי .ןטרס ילעופ קר אלה **הדבל תויהל הכירצ --- "תילנויצנרטניא,ה | אחי דא --- תידוהיה
 +. . ונלש

 ,ונסופד תיבב השענה ארונ :הֶרורעש ,הרורעש .ןוזבקעי
 איצומ ,ץפח ובלש המ לכ השועו ידיחי טילש ונלש "עגושמ,ה
 :לרשפא םא ,רבדב בשיתהל ילּכמ ,הצור אוהש תע לכב תופסוה
 + הל תפכיא יאמ --- היצקרירהל ,ואל םאו םילעופה ליבשב אוה
 - -הקירמא ינותעמ תופסונ תודחא תוכיתח רוע רזוגו יקסנלטק לטונ
 םישרח םידרסמ %השעת המ ןטרפל ול רמאי ימו ... ונל לבא ,ידו
 =- הדובע:יד ןיא ונמצעב ונלש רועב ,וניתומוקמ תא םיספותו םיאב
 המב ונינב ונאש ליבשב %המ .ליבשב לכהו ,הז לע הלוח ןיאו
 םיחפסנ ונייח וליא א , תיללכה הרוגאהל ףנע ונייהנ אלו ונמצעל
 ינא הנש תיצחמ ,זא-ויה םירחא םירובד -- תיללכה הדוגאה לע
 ינורג .רחנ  רפכו .תיללכה  הרוגאה לע  חפסנש .הז ליבשב םחלנ
 + שיא .ןיאו -- .תועישתה יצחל | בורק , (ונועש תא איצומ) ,או"קמ
 ,הטימס לצא/ רכש םוב התשא ,תצק ינא םג אנ הכלא

 ?הפאימ לצא תותשל בוט אל יכו .ןמרביל
 'לש .הרבח ילע .הסואמ . ךלוה ינניא הסאימל ,ןוזבקעי

 םושי  ןוזבקעי--ימ ,ימ !יריכזמ ןמרביל ,הנאר לא לבא ,םינצבק
 + (ןוילעה ודגב ירותפכ סכור) ותעב

 לבא (הזמשל רעצמ) .,.!םיכלוה לכה (הגאדב) ןמרביל
 ! רךלַאמ .רמ הנה

 ,ו;רחאמ ומצעב שארה םא--בומל לחיינ המ (ראשנ) ןו זבקעי
 ? שיא .ןיא .ןיידע םויה  םג .(קוסע לש הליגר תוריהמב) רלאט

 ,ירבכנ ,םיער םיקסע
 תא חתופ רחאו דחא לכ +אלה ,אלפנ רבד ,ןמרביל

 רברל ןיא הזה ןפואב .,ול ךלוהו -- .שיא ןיאש האור ,תלרה
 הכרה .ךכ"לכ םינינעב ןורל .שוררש העשב אקוד ? יתמיאו .ףוס

 ניאש ימ לע לטומ סנק תילננאה הדוגאב .ןוזבקעי
 הבסו םעטדתניתנ הול ףרצמ וניא םאו ,תופוצר םימעפ שלש אב
 ,הדונאה ןמ .ותוא םיאיצומ --- הנוכנ

 רימת איה ןוזבקעי .רבח | (הנוכנ יתלבה ותמעטהב) רלאט
 'גוז ירמגל ונניא .תילגנאה  הדוגאהו ונחנא יכ .חכושו ולשב
 /םלועלו רימת .היהתו הוה * , התיה תילגנאה הרונאה .תולמש
 ונתרוגא יכ ,ףואשל ונילעש רועב ,היפיצנירפב תיביט וורפנוק
 = :המדקה ימורמ .לע רתויו רתוי התוחתפתהב דומעת

 םא -- בוטל  לחינ המ  (רלאט ינפב החנא לוטמ) ןוז בקעי
 ,ןאינוי:דיירט לעב .אלו ' ,טסיכרנא אוה ונלש שארה

 ...אקע אד (ןיצולתמכ ,לוטבדתרעהב) ןמר בי ל

 ,דבפנ רבח לש הרבכנ הרעה -- ןוזבקעי רמ ירבד ,רלאט
 ןויבקעי רבח .ןיבו יניבש לדבהה ,תיתמא אל ,ינושש לדונל ,לבא
 ינא םגו .ינָאינוי:דיירט אוה :ןוזבקעי םג  ,ילַאיפיצנירפ לדבה אוה
 תחתש ,תודוגאה תא תוארל דימת למע ינא לבא ,ינאינוי:דיירט
 :ולובירה:תוימונוקאה  ןהיתומגמב ןהגספ םורמ לע  תודמוע ,ידי

 ו

 ,תויביטוורסנוק ,תורצ ,תוילאנויסיפורפ תורונא רותב קר אלו ,תוינויצ
 ,ןמאנו רשכ ינאינוי:ריירטל ומצע תא בשוח ןוזבקעי רמש רועב
 ;םירכתשמ םניא םירחאש ,םוכסה- תא ךכתשמ אוהש ינפמ קר
 ללגב ,"םיינאינויריירט םייח השוע  אוהש, ללגב --- ינאינוי:דיירט
 +, ,ינאינוי:דיירמ רכש לבקמ אוהש

 .ינאננוי:דיירט רכש וניא ןיירע םיגנילש ם"ל .ןוזבקעי
 תייהל תביוחמ םילעופ תדלגא : תמא הזש ,רמוא ינא לבא ,יתמא

 תורטמל פואשל אלו ,בצמה תא בימהל ונייה  ,םילעופ-תדוגא קר
 םיביוחמ--בלה ןובאדל ,אוה ,רלאט רמ ,ונלש שארהו ! תויכרנא

 ל ו
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 ךירצ אלה ?חכוותנ יתמ רע  ,ע"שובר .לבא ,ןמרביל |
 : ,+, הפסאה תא חותפל

 %ימ דמעמב ,ןוזבקעי
 יכו !  אתלת .בתומב (ןוחצנו תונשקע לש החמשב) ןמרביל

 ק % ךכ אל

 ,םויה רדסמ קחמנ ןטרס ןינע תא .רלאט
 !+ רשפא ךיא (וידחחי) ןמרבילו ןוזבקעי
 רבד לע -- תינש ;ידבכנ ,רבכ תע ןיא ,תישאר .רלאט

 לובחל תורשפא ןיאו דוע .עודי רבד ןיא ןטרפ .םינכיש תונוכמה
 ץעיתהל היה ךירצ ? בםורוטקטש תא רּבד םכמ ימ .,,תולובחת םוש
 ארונ דשה ןיא -- תחא הנוכמ ,רמאנ ,םינכי םא וליפאו ., ,ותא
 ןועובשה, תא .םג .איצוהל שגנ  ,יתעמשש :יפכ .,אוה ןה :ךב לכ
 ןיבל .ונניב -- ידבבנ  ,הומ .ץוחו  ..הדובע  אהתו --- "ןטרפ לש
 תפנכהב םחלהל רשפא ,םתא םימדמ ,םנמאה ?רחכנ המל---ונמצע

 -ירישכמ תא םירבשמ ויה םהכש. ,םימיה ורבע ? תושדח תונוכמ "
 ,..םחלהל רשפא יא .הישעתה סרגורפ םע  ;םיללכושמה היצקורורפה
 :האלה ,רבד לופי ךיא .תוארלו תוכחל דוע ונא םיכירצ  ,רוצקב
 םיאור = ,.,ןודל ןיא .ןיידע הזב םג = -  בצמה תערהל ענונש המ
 ונא םיחרכימ הזב -- שדחה .רדפמה ןינעל: ענונב ,עח:עח ,םתא

 :עח ,םנמא פיצנירפב + ךכ אל .רוחא ילב ,רימ הטלחה איצוהל <
 רשאכו ,ונתרובחל סנכהל הבאי םא ,ודגנ .תויהל לוקי .יניא  ,עח

 ונא ןיא +: דומלל םילוכי .ונא ןיא תילגנאה  הרוגאהמש  ,יתרמא
 רבוכה:תדוקנ = ,ירבכנ - ,רקיעה :. ,."טקידנס, ונא ןיא  ,"טסורמ,
 אלש לעופ וסופד תיבל ןמרפ םינכהש ,הזבש  ,הז אוה הז ןודינב
 םינוכנ ונגה המחלמלו -- המחלמל תוא ונל ןתנ  ,הדונאה ןמ
 : + + .יונחנא .,דימה =

 הנה ,.,אוביש יתרמא ינא ,םתיארה (קיספמ) |מרביל
 +. . שרחה .רהפמה

 תא עימשמ ןועשה . הקיתשב רצה ןמ בשויו םנכנ :ןיחונמ
 רוע ,דחא  ,רחא ,םיסנכנ . םירבוע םיעגר , תיעישתה .העשה
 הנורחאל םיאב ,ונניא בורוטקטש ,ןטרס לש סופרה תיבמ םילעופ
 ,םירדעכ .םידמוע .םירחא סופר יתבמ םילעופ לש :"'ןינמ, םג
 תופוכ .םיאיבמ בורקה הטימפ לש חזרמה:תיבמ > .םינטק  םירדע

 םדאה:ןאצ בג לעש םיפוקומ םינבלה  תונוראוצה םיצצונ ,רכש
 +, בשווי .ןיחונמ ,תחתפנ הפסאה ..תירישעה העשה יצח ,יתבשה
 !הצוחה ,תאז לכב .,יל אצא

 י
/ 

 העשב ,וישכע .אקוד !םייח .ילעב רעצ | ,םייח ילעב רעצ
 העשב ןוהבהא לש המימח  רתויה הגרדמב אוה הז .ןמרבילש <
 ,םילטב וליאכ 'ול איה ןכסת םאו חל אוה ןכסיה, ויתונבשח לבש
 הומכ השא. לכותה + ךכ רחא היהי המ, לע םגש העשב ;םינומנ
 ,התוא בהוא איהו ליאוה, ,בושחל הצור וניא "ול הנמאנ תויהל

 הילע םיבהל לוכי .וניא ,תאזה הלמה תעמשמ לכב בהוא ,בהוא .
 הקושת ...אלפנ .ךבד ..,התוא רמוח אוהש אל ,, ,החונמב \

 דבאש, העשב ,רוצקב :ץוכו 'וכו ,. ,"אלא ,,,הילא וב .ןיא .תימהב
 ,קנאב:לאינולוקהב ול רשא ויתוטורפ תצקמ :וליפא איצוהו ."ושאר
 המע לוימ לע .בשוח .ליחתהו ,רתויב וישובלמב קדקרמ .ליחתהו

 ליחתהו ,ןורטאיתה לא הירחא ץר ליחתהו ,הריחי שפנ:תאשמ לעכ
 ,בתכמב ובבל תא .הינפל ךופשל הרומג .הטלחה ובלב .טילחמ
 וירכהל .ךרוצה הלע .דחא הנקבו וז הנועב אקוד -- ,בתכמב קר
 ! הנרושי ימ .התירחא רשא ,התיבש ,ןמרס לש סופדה תיבב התיבש

 השפאו ,האבה תבש לילבש הפסאהב לעופה לא אצת רברה תטלחה =.
 ,+ ,אופיא :בוט 'אל  ,ירָאגיִררָאורְטסקָא גניטימ) וע םרוק רוע :

 / /3 םלועה <

 םנמא רלאמ תשאש ,הז בורוטקמש ,בורוטקמש - - ןאכו
 ,תידוהיה אתיב:אפלאה ,"שמייד, : ודמלל "זוירוק םשל, הליחתה
 :היעמשש ומכ ,,רגל םיצוחנה םירבר ראשו --- תילגנא תפש קודקד
 :רלאטל ול .עיבהו קפאתה אל ןמרביל ,וננעב ץצולתמ לעבה
 ןשטייד אל .שטייד) הז תידוהי דומל לע לופכה וששח לעבה
 ול המלו ;ןרבב ורוגמ ימימ רוע עדוי בורוטקמש ןה שטייד תצק
 ,תישאר ,הנימ עמש ,הנימ עמש יתרת ירהו .(? "ללכב שמיוד
 רעטיירפָאל תויהל הצור בורומקטש יכ ,העומשה יפב הנוכנש
 ,,,רינהל .לכוי .ימ ..,תינש ,.,תינשו ,., תירוהיה רודסה:תנוכמב
 ,,.תיפורב ייהלודג הירב, הניא--תיאטילה הריעה תב הוח ..,הוח
 +. ,תוברקהה םשל . ,,ךכיפלו ,..םהינש םיערוי םניא תולגנא
 .ייתחא אל ילואו ...ריעב זופורא שי רבכ אלה בורוטקטשלו , . ,הוח

 תרוגא לש שדחה תונקתה:-פפ תא היגהו בשי רלאמ
 םש עמששכ ,.,ינאמ  ,ייפ ,םויד ,ינאמ ,ויפ ,םויד  ,םיטויחה
 : ריעהו ולש המוכרמההיניע .םידה  ,הוח:בורוטקמש

 תה
 לש ולוקב ול עמשנ .ילוא  ,ןמרביל לש ויתונעמ .ומתתסנ

 :לא, זא ירה .,יתשא אלו -- יתוחא  :.לוצלצה .רלאמ היעמש
 ...רחבתש ימ תא רחבת , . .יתוחאל סופורטופא ינא ןיא . , ,"טייר
 ,. ."םיוגה, ינפמ ,םיאְרִי ונניא ונ א ןה

 אל הדונאה .ןוצר עבש בוטה ןמרבילשןיא ןיחונממ: םגו
 רובעל ול רוסאש ,רומג קספ הקספו ,ןיחונמ תא ,ותוא הלבק
 ללפ אל .ןיחונממ ! רבועו הלוקל עמוש וניא אוהו -- םופדה:תיבב
 הז' רעב ףקות לכב היה ,ומצעב ןמרביל ,אוה םנמא ,תאוכ
 לוק דגנ ,דיחי תער  ,תחא העד התוה ותערש ןויכמ לבא ,והולבקיש
 ,אל תויהל .ךירצ -- אל :הטילחה ..םיברח .תערו ,לכה לש דחא
 ,ןיחונמ .,אוה .יכ  ,םירמוא ! ףוס רבדל ןיא --- ןכ אל םא ירהש
 היארו ,הנוכמב:רורפה רומלל :הריבע .רבדל  תילשה םג אוה
 ,וזיאל ---. לכל םדוקמ זחא העש ותכאלמ תא חינמ אוהש  ,רבדל
 רשכמ וניא ןיחונמ .,ןימאהל ןמרבילל ול השק הזב לבא + תילכת
 ריתסמ היה אל - - תאוכ השוע היה ילמלאו  ,תוירבה תעד יבונגל
 דיחי אוה הז םדאש ,לכל המור וניא הז םדאש ,םיאור ןה .רבה
 - הנשעיש רשפא יאו ,השעי אל ו הער םג םא לבא ,לבתב
 תכאלממ למב וניא ךיא : התרבחמ םג רוז ונניא ךיא  ,אוה אלפנ
 - בערב תומל .ץפח וניא שיא םוש םנמא + ןיד תיב ירבד .רחאל
 ךירצ ןוחוגמ + רחא ןיבו ןיחונמ ןיב לדבהה אוה המ ןכ םא לבא
 < == == ןמרבילב תחנ אל ,,, אה אל אוהו ,ןיחונמ .תויהל היה

 (אובי  דוע)

%- 
 : : רנלימ .יבצ ףסוי

 , א אט 8

 = רוואב .,,רבד .הזיא שגרומ תפרצבש תירוהוה הריפסוממאב

 : תוגלפמה ינפל ךרב תעירב לש ,ימצעה שיה לוטב לש ,הז קינחמ
 < םירדח ירדחב "ידוהי,ה + תרובק לש ,תויטסילאיצופה םגו תוילקידרה
 ררחתשהל ןוצרה עקובו הלוע הז קינחמ ריוא .ךותמ -- --- בלבש
 : ךחאתהל המגמה ;אוהש המ תויהל  הפואשה ;תורחבש וז .תורבעמ

 :הפיאש .םא  ,הלונה:תוצופת לכב : םירוופה המואה יקלח .לכ םע

 םהלש .המארדב ראינו  רָאובפ .לצא .בגא<ךְרה קר המלבתנ וז
 = "לארשי,ב ומה  ךרדב הדה תא הל .האצמ איה \םא ,"םירמושמה,
 | .םירישה ץבוקב .היוטב תא ונא םיעמוש זא .- ,ןייטשנרב ירנאה לש



 3 ןוילנ

 ,תפרצב :הללוהמ רתויה = םירפסה .תאצוה י"ע  ספדנש ,שדחה
 -יתפרצ ררושמ תאמ :(רפסו רפס לכ. ",רפ 8,50  לש  האצותה,)

 יריש תא, :רמא הניה ךירניה .(<ריפס הר דנ א :ריעצ :ירבע =
 רחב הלאה םירבדה תאו -- "לודגה .יתורצ םימ באוש ינא םינמקה
 הז .ויריש:ץבוקב  .ויריש-ץבוקל המומ :רותב ריעצה ררושמה .ול
 ףוחה תא אצמש דע הז םיִב ררושמה .עבט המכ םיאור ננה
 קלחה--םיקחוצ םתא דועו, . .,ותריש:תב הרמע וילעש :,שקובמה
 ילסרבינוא רעצ | ,תיללכ הריש והוז --- ץבוקה לש .ןושארה
 ירדל הריאמה שמשה לע םלועה ןברוח לע הכוב אוה .. .קומע *

 ףדפדמ ךנהו .. .שואיה:יאלמ םינונה ,םייחה לע ,םיללמואה הז םלוע
 הלאה םיבוצעה םירישה תא .ארוק .ךנהו :,הזה הפיה רפסה תא

 ,ךיחא ,ידוהי אוה ורבחמ יכ ירמגל חכוש ךנהו לודג ןורשכב םיבותכה
 זמר .וליפא ,הנטק החנא וליפֶא ,תחא תוא וליפא , , .ךמעל ןב
 , . ,.אוהש :לכ

 ? עורמ
 םקרתנש שפנה-ןובשח גנפל רוע | ובתכנ הלאה  םירישה

 ררושמ לש ותוימיפפש רשפא ,ריעצה ררושמה לש ובלב .הוהתנו <
 ותואיצמבש ,ירבעה ובל ןיעממ --הז תא ושיגרה ילב--תעבונ חו =

 .ותמוא. תרצ םע דחיתמ אוה ןיא- רשי ןפואב לבא ,שינרה אל
 ןויער ,קסורמה ירבעה םלועב .בשנל .ולחה תושדח  תוחור :הנהו
 ,םירובשה תובבלה יללח לכ תא אלמל לחה תימואל היחת לש
 תיוז ןוקב .חינהש ימואלה לגרה תא-.וינובדוינב .י"ע םירה ונמע
 ,ונימי ירבדב .והומכ היה .אלש לודגה חבוה אב - +כ'חאו
 ךליהה ,תימיספהו  הגונה .הרישה לעב ,הזה ריעצה  ררושמהו
 - -- אשמל ול ויהש הלאה םייחה ןמ טלפמ :הויא ול שקבמו
 מד .לוקו . םייחל .ארוקה . לוקה דה ול :וצמ ,שגר בל יבש
 המ לכ תא דימו  ףכית .ןיבה .אוה | ...המראה ןמ קעוצה | וניחא-
 רתוי לש  ךשמב ,וצראיינב | ,ויחא לקלקל  םיפיסומו ולקלקש =

 ;םבצמבש תימצעה:האנואהו רקשה לכ תא ןיבה אוה ;הנש האמ
 ץוחנ .יכ ,הכלל םהילע הב ,ךרדה איה וז אל יכ  ןיבה 'אוה
 לש ינשה קלחה תא בתכ אוהו . , .הוה בצמה ןמ רחא אצומ

 ,תוירבע:תומאופ :וירוש | ץבוק -
 םכמל .,לצְרה רידל, :רמאל בותכ ינשה קלחה רעשב

 ,סלוילו ןייטשנצרהל ,רזל  רנרבל * , ליבגנז \ לארשיל = ,יודרונ
 םימחולשו הנדע םייחש ,ותמש הלא לכלו הימרכל ,ריאמ .ןטיפקל

 ,"הז ירפס שדקומ-- תימצעה ותרדגהו ונמע רובכ רעב
 ? שרחה ררושמה אוה ינויצה
 ןושארה דרוקאה ונל יד. +ונל איה תחא אל םאה לבא

 ארוקה .תיתפרצה תוחהיה לש תוספרתהה-תריש ךותמ עמשנה הזה <
 ."וננה םע לבא = - ונחנא ץרא ילב םע, :ונולא

 -ןב .,אוח .ונל יד הז תו לגההתלי לש תא \ ןיבמ | אוהו
 תא .סאומ אוה .,תישפחהו . הפיה תפרצב לדגתנו דלונש .ברעמה
 ונומראה תא םאומ אוה ;יתפרצה םעה לש  תויטרקוטפיראה לכ
 התוא לכ תא ,תישונאה הריציה לש ףסאה-יתב לכ תא ,םיפוה
 האור אוה הז לכבש "ינפמ - שיאל היהו .ךנוח .הילעש הרוטלוקה
 ול .ןתנ הזה הפיהרברעמה | ,, .ולש "ינא,ה לומב .תא קר  התע
 אוהש | הרבאה איה הלודג המ לבא ,ראמ הברה תחאה ורוב
 ,.,ותמשנ תא ,ובל תא שבכ אוח :הינשה ודיב חקלו .רזח

 ,הנקתל .אוה וצפחו הרמ קעוצ אוה ךכ ,ותמשנ תא .,ןכ = =
 תא שיגרהל ,םיפיה ויזורח .תאאורקל םיכירצו ,התואפרל ,הליצהל

 םגיאו .דוע .םיעבומה ויחא דגנב ץרופה. יסעכ תאו תרעובה ושא

 לאל

: 
. 

 , 108068. (0 צטחפ 16 ] --- 0 0זמ08 ,1וג118) ןוהו 176 וה 0%
 1908 סורפ ,ריפס ,א תאמ (תוירבְע תומאופ--םיקחוצ תא רועו) םילטיפק

 36 םלועה <

 יסיסרל = הצוצה = ,הפורש * ,היוקל  םתמשנ \ המכ דע םישינרמ
 ודעניו  ומוקי יכ ,רעומל ןוזח רוע יכ םהל  ארוק .אוה .םיסיסד
 ירכ המואה:ירבא לכ .םע ודחאתיו :םהילע סומעה תולגה:רפע תא
 ..,םלשו דחא ףוגל היהנש

 :לכ .תולגה תא בוועל ץפחה םג וברקב ררועתמש שיו
 -=- יהזה אכבה:קמע תא אוה אנוש ךכ

 ? ןאל
 הבושה ןתי --ןמזה .השועש הממ רתוי השעש לכשה ותוא

 ...וז הלאש לע םג

 ,היקרותמ םיבתכְמ

 ו תאמ)

1 

 .אָמְשּוק

| 

 ןמזב הנח ותאיב ,אטשוקב ההוש ןיקשיפוא ,מ רמש םימי עובשכ הז

 'דחאב | ,אטשוקב םינויצה  םינקפעה לש  םבל  תמושת תא וולא הבפה יחכונה
 ,ויתופפשח ,ותעיסג תרטמ ד'ע .ןיקשיסוא רמ םע רבדל יל ןמרזנ הלאה  םימיה

 % י/וכו .התע ינויצה םלועב  םינינעה ךלהמ לע
 7 ו המ ול | רמא 'חלאה | םימיב  אטשוקל  ותעיסנ .תרטמ ד"ע

 !הלאה םירברב

 .תינויצ חבשל תיקרותה תריבב היהת דומתש היה | ךירצ ותעד יפל

 תוריפסב  תומגמהו תופיאשה ,תוחורה "ןלהמ ,םינינעה בצמ לע וקחתו הישארש

 , שגרמ תכ היה הנווסחש ,וז הפיאש האצי אל הנה רע .תיקרותה הלשממה

 "' חז רבד .תאצוה םינ ויצהמ שרוד היקרותב יחכוגה ררסה .תונוש תובסמ הלועפל
 תמשו ,הז ךרצמ תעדח תא רבב חיפהל ןיא התע .תופיקת רתויב רוע הלועפל

 ילגרלו ינויצה .קנבח תקלחמ דופי .ילגרל הפ הרסונ וזכש הכשל ןועכ יכ והנה
 ןוסבקעי ר'רח ביבס ,אטשוקב ןופכקעי ר'דה ,הקלחמה שאר לש ותובשיתה
 חנה .ואבי ךועשו אטשוקב רבכ םיאצמנה תוחכה הלא .לכ 'חטב וזכרתי
 ותינויצה .העונתבש םיבושח רתויהמ עינמל יהתו רפות הוקמה הכשלהו

 דךחא רותב ,הילע יכ והנה בשוחש ינפמ  הנה,אב | ,ןיקשיסוא ,אוה

 " אוה ,הפ .התע הוהתמהמו | הנתשמהמ תעדל ,הגהנההב קלח םיחקולה םינווצה
 םינויצה םירפוסה םירפפמש המ לכמ וינזאב עומשלו ןינועב תוארל היה ךירצ

 / ,םיידימתהו םייעראה

 ונולא  םתוסחיתה תאו םיידרפפה וניחא הא רתוי ריכהל םג הצר אוה
 ץולח רוחב ונל שמשל ויהי םיכירצש הלאה םישנאב חוטבל רשפא .המכ דע

 " .,ןנויואמו  ונותופיאש לש הלועפל האצוהה הרושק םתעפשהו ינידמה םבצמבשו
 יאטשוק ידוהי 5ש םהיגיהנמו םהישארל סבשחל רשפאש הלא תא שגפנ אוה
 \לודגח .סבורב .תימואלה , העונתב רתוי \ וא תוחפ םינינעתמ םלכ ..םתא רבדיו
 'התע ךא הלחהש תימואלה הדובעה םאו ,האירב תוימואל ןיקשיסוא רמ אצומ
 . םיחריב חתשענש וז ומכ הירופו תקסופ יתלב ,הדימת היהת | םהיניב

 .,הלא וניתאמ הברה תווק ל ונ ל ש י -- םינורחאה

 ""אפידואה .דעוה ש אר רותב םג הנה אב ןוקשיסוא רמ

 יהת :תאזח  הפפאהש הוקמ  אוה .תאזה הוסנכה ףסאת רפסמ תועובש .דועב
 | :ץראב תישעמה "הדובעב תונינעתהה יב ןהל ומדקש ולאמ :הירופו תנוגעמ

 =וכבוח םינקפעלו םינויצל התיה אלש רבככ הזו ,היפור לכב התע הלודג לארשי
 : םיכחמו תאזה הפסאב תויולת םינויצהמ. םיבר ינוע ,ףפאתהל תונמרזה ןויצ

 .עגונב ינידמה בצמה ר"ע .תועידיה  ,תובושח תואצותל  יחכונה .עגרב = חנממ
 < :ושנא. תאמ התע דע .ןל ויהש לארשו:ץראב הדובעל עגונבו  הוקרותב םידוהיל
 7" אל  הוקרותמ וא  לארשי-ץרימ | ואבש הערל:םירבח | תאמו : םירפוס = ,ןומא

 אוהש תונוכנ תועידיג ןיוזמ אובל הצר אוה .הפירואב הלודגה הפסאל- ,וקיפסה
 םימיבו תפ החשש םימיה תרשעב .אטשוקב ןוש אר ה רוק מ ה מ ומצעב ץבק

 ) ,ןינעמו בה רמוח ףסא אוה ההשי דועש םידחאה

 + תא = ר ש א מ ..הכ דע "הארו ֶמַשָש - המ לכ כ ןהגה חמש רוחב
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 ב ןוילג

 לַש םירקמה ,היקרותב שפחה ןתמ ינפל דוע ינויצה להקה ןיב ץיפהש וותוער
 -תינכתו ןיתורעשה תקדצ תא ןהיכוה םיגוחאה םישדחהו תועובשה

 ,םיתנש ינפל דוע עיבהש ,תיללכה ותדוב ע

 . ןיקשיפוא רמ ןעוט ,הפ תירבעהו תינויצה תינותעה תלאש ,לשמל ,הנה

 םיירבעו .םיגויצ םינותע תריצי  תוציחנ ד"ע םינש שלש:?םיתש ינפל יתרבדשב

 םיריצה תדיעו לע ינלאש העדב:ירבחמ דחא ",תינידמה יתומימחל,, ודג ,היקרותב

 דסול עיצמ ךנה ? המ !היקרותב םינותעה דופי תא יתעצהשב ,גאאהב םיסוהה

 רוזנצה בתוכ "תונו'צ, םוקמבש ,ץראה התואב ,היקר ו ת ב  םיינויצ םינותע

 ונינותע ובתכי ,"היפוטוא,  :ותכנ ןבוט, העש הָחוואב ול יתינע "!?"היפוטוא ,

 אל םיניתע היקרותב .ונל ויהיש בטומ ,היקרותב םינותעה לכ וכתכיש המ לכ
 ד*ע היקרותב רבדל ולכויש העש בו ,ויהי לבא  םינינעמ

 ,סכרע תא רעשל ןואו םיברב הוציפי  ,תונויצה ליבשב ומחלי -- תוגוי'צ
 ,ינתולשרתהל תודוה וגל דבא הברה =

 ]מז הברה .תוחכ הברה שרוד 'הז ,שארמ לכה ליחתהל ךירצ תתע
 יץוחנ לבא .ץרמ הברה

 הפ וגל הצוחנ לב:םדק .תונותע הנה םיצוחנ רתויה םירבדה ןמ ךחאו

 תינויצה הלאשהש םינוכנ הפ תויהל ונילע עגר לכב ,תיללכ תונותע

 היהי .ךירצ ,תודגנתה הפ אצמנ חטב .היקרותב םייחה לש םויה:רדס לע הלעת

 לכונ וידומע לעמש ןותע | ,ןכומה ןמ המב ונל הצוחג הזלו  םידגנתמל תונעל
 ,רפח ונל םיטונה תובלכ וניתוער תא קזחלו ונילע םילפנתמל .תונעל

 ונל בקיש ,ידרפפ ןות ע --- יחיש שיא ףיפימ --- דיע  ונל ץוחג
 ןומהה .ונל ברקתהל םיליחתמשו ונילעמ םיקוחר ויהש ,םיידרפפה ונוחא תא
 ןומהה והנה ימואל  ,ימואל לאידיא ירחא והנה שפחמ .ררועתמו ךלוה ידרפסה

 ,אוה ולאיריאל תויהל- לכ+ ונלאיריאו ידרפסה
 תימה םדוקה רטשמה ,םינרבדו  םירפופ  ,םיגיהנמ ,םילהנמ  םיצוחנ לבא

 לש תפרעמה .ןומהה תא ךנחל ךירצ ,תורובצ הדובע לש שגר לכ םודוחיב

 ירובצה שגרה תא  ררועל ולכויש תוחכה הלא לכ תא הביבס זכרת וננותע
 םירבעה םייחה לש זכרמל יהת וננותע לש תכרעמה ,םיחרפסה וניחא תובלב

 רסחה לכ תא ידוהיה רובצל  ןתת: איהו תיפוריאה היקרות לב לש םינויצה+
 ,םוירבע םיירובצ םויח וול

 קר עדווש ןימהה ןיב :וניתועד תא ץיפי ילוינפסיהה ןותעהש .תעב .הבו
 תא  ביחריו תימואל השגרהל  ,םיימואל  םייחל  וררועיו וכנחי = ,וז 'רובד:תפש
 וננותע לש תירבע ה הפפוה ה הנה ,יללכהו ידוהיה םלועה לע ויתופקשה
 -גות ונתורפסל ךנחת -- ולוכ ןותעהמ עבר .ןא  שילש -- הז
 וארקש הלא םג .םידרפסה  ןיב תירבע  םיארוק ונל ןיא ,שדח םי ארק

 וריבי אל ,השדחה תורפסה תאו ,ןיקסנילומס לעו ופמ לע ודמע : ,םינפל תירבע
 רפסכ טעמכ םהינפל ל"וחבו היפורב םיפפדנה םינותעהו םירפפה ועדי .אלו
 ריבעהל ךירצ .םנונגפב ,םהלש 'תירבעב ינחור ןוזמ םהל שיגהל ךירצ .םותחה

 םע דחי .תירבע האירקב 'םליגרחלו השדחה תירבעה ונתורפס לכ. תא םהינפל
 תירבע םיארוקה רפפמשכו ,ימואלה שגרהו םהלש יפויה:שוח תא םג .חתפנ הז <

 הז י"ע לדגו ילוא עדוי ימָו ,ירבעהי ןותעה םג לדגי חדמב הב --- לדגי
 ,לוריבג:ןב ,יולה חור בוש םמעפל  ררועתי ילוא ,םידרפסה וב םישדח תונורשב
 תורוצ ונל רצית תאזה השדחה | תידרפפה תורפסהש ,רשפאו ..,,דועו יזירחלא
 ..,תושדח תוריציו תושדח .תויתורפס

 םידוהיָה תורדתפ ה תוציחנ רבד לע הברה רבדמ ןיקשיפוא .רמו
 ןתואבו ץיראה התואב ,תובורמ רחויה תויכזה שי היתודעלש ,ץיראה .,היקרוהב
 הפ שי .רינח ךא טעמכ תומיק  תוידוהיה תודעה ,ראותי אלש רדס-יא תודעה
 רשפאו  ץוחנ .יח ןכת לכ םהל ןיא וא . ,ןיאש טעמכ םיירובצ תודסומו ,תומש

 יקוח פ"ע  ,רשפאו ץוחנ  ,ןכ ,היקרות ידוהי לש .תיללכ תורחתפה | אורבל
 םיצורחְו םיליבשמ םישנא תוחכ:רפוח ינפמ ןיירע רשפא:יא הז לכא ,ץראה
 ,שארב ודמעיש

 ונתחיש .ףוסב
 .לארשי

 לש הלאשל יהתו תורורל-הלאש | .תויהמ חלדח ,והנה רמוא ,תונויצה
 ונל יהת הטשבו ץמאב דובענ םא | .ץראהו .םעה | לרוג התע ונידיב ,םינש
 םימיבו התע  לארשי:ץראב תישארה ונתרובע ,ץראהמ  קלח פ"כע --- ץראה

 דוע ךושמו .אל יחכונה ץראהלבצמ | ,ץ ר א ה ד ת לר א ג תויהל הכורצ םיאכה
 הדובץל % םיירקע . םינוקת הב ושעי = בורק .רחויה ןמזב  ,תובר םינש
 / וסמל .ץגונבו

 ץראב תישעמה  הדובע ב ןיקשיסוא עגונ

 אנ לב לבא ,ץראה תא לואגל  םיביוחמו .ןיידע םילוכי ונגה .התע

 ,ונלש | תומואלה הפוקה לש טעמה ףסכה לע = וא בושיל תורבח לע .ךומסנ

 ,םנמא .הודבעיו ץראה תא ונקיו בוטה םצפחב ואבי םידימא םידרוהיש ךירצ

 ונתעד תא חיפהל ּונל ןיאו רפיל .ונילע המודכו רחסמ:יתב םג ,תשורחדיתב םג

 יהת אל עקרק םא ,הלא לכל תמדוק ץראה:תלוא ג לבא ,הז לכמ

 .רחסמלו תשורח?יתבל םג דופי ןיא --- ונל

 לש תוהדתפהה תלאש הנה לארשי- ץרא ב ךרעב הינשה הלאשה

 . ץראה ידוהי
 ,ו--ח ,א
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 ,יקינולס

 תונויצה תבוטל דובעל ונכיעב ולחח היצוטיטסנוקה הזרכנש ירחא דימ

 :וב'ז .לוו ןודאה השע הפי הלחתה ,ונלש חלודגה הדעה ישנא ןיב הציפהלו

 ,םינווצמה וימואנב םיברה ויעמוש תא ביהליו םימעפ ונרוע תא רקבש יקפניט

 תישחומ .הרוצ םתונויצל תתל ולכי אל ,םדקה רטשמה ינפמש ,םייאשחה םיגויצה

 ,ילוכשמ םירמוע הדוגאה שארב ,תינויצ הרוגא ונרועב הדפונ התעו ,ודי לע .ורזע

 יטנירולפ דוד  ןודאה םיילוינפשיהה םינותעה-יכרוע ינש םהיניבו ונריע

 ו,תפרצה ןותעהו "הקופיא,ה ךרוע יו לה ו הי ד ע ס ןודאהו "ריניבא,ה ךריע

 ךרועה רזוע םרי לע ,םתדובעב הלאה םינודאה ינש םיניטצמ דוחוב :;ימוקמה

 תואצרה הפ םיארוק ראמ תובורק םימעפל .ןה כ ןודאה םייקרותה םינוהעב

 . לאה  תואצרההו ,היתומגמו היתופיאש ,התוחתפתה ,היתורלגת ,תונויצה ר"ע

 רפסמב | תורבמנו תיתפהצו תילוינפסיהב : תודחוימ תורבוחבו םינותעב תוספדנ

 םי רכזנה .םינותעהו ,ראמ דע הלודג .תונויצב תונינעתהה .םירלפמפכא לש לודג

 םגרַת .ךכ ,תוינויצ תועידיו תונויצה ד"ע םירמאמ תובורק םימעפל םיאיבמ ליעל

 ."םלועה, = לש  ינשה  ןוילגב  ועיפוהש = 'היקרותמ םובתכמה, קלח  "רונובא,ה

 . + ולשמ ךפוג םהילע ףוסוהו

 ?ףוניבא ,ה םרבח תא םתונויצב םירחתמ "קינולאס יד לנרו'ז,הו "הקופיא,הו
 שנא תאמ םיבתכמו םירמאמ לש הרוש םינורחאה תועובשב ןורחאה םיפדה ךכ
 "האב הפופרה "הקופיא,הו  ,תונויצה דע  (בולוקוס םוחנ , ודרונ סקאמ) םש
 5 ריצה תעה, "שאר,ה תחת ,ישאר רמאמ רותב --- םינורחאַה היתונוילגמ
 :ה ךרוע לש דאמ תנינעמ החיש ,תונויצה רע (יקינולפ לש ידוהיה .ריצה)
 7 תא ןתא אלש ידמ רתוי הכושח תאזה החישה ,רכזנה ריצה םע
 ,"םלועה,, יארוקל

 םוריעצה םיקרותה לש םתוסחיתה ד"ע ופרק ןודאה תא לאש ךרועה
 +"ןושלהו הוחאה, לש דעוה ירבחמ רחאכ ,ופרק ןודאה הנע הז לע ,םינויצה לא

 ,תודחא םינש ינפל .התיהש וז הניא םויה לש תונויצה יכ ,דחכל ןיא,

 וכש התיש איה תיאדכ תיחכונה התרוצב תונויצה ,התלחתב
 דוצ וישכע לש םינויצה ,היקרותב התא
 תוקרותה תוניתנה תא לש ולבקיש ירחאש ,ל"וחמ םידוהי -- לש םתאיב

 תוצרא בושי תכוטל ודבעיו םתוצירחו םהיתועידי ,םלכש = ,םגוה תא וסינכי
 .חרובעבש ישוקה .,הבורמ תל עות ונצר אל איבה ל םילוכי ,היקרות
 תוטטקהו רורפב אלא ,תיקרותה הלשממה לש תודגנתהב אל והנה תאוה תיבושיה
 רפוי הזה לושכמה םגש הוקמ ופרק ףמ  ."םיזנבשאהו םוידרפסה םידוהוה ןיבש
 לש .התומלשו הרשאל הלאה םידרפנה תא רחאל יעצמאה אצמיש הוקת שיו
 ,היקרותב תודהיה

 יקינולסמ ירוהיה ריצה ףיפוה ,םינוש םינמסו תונוש תודבוע,

 ו!תאזה  תיט פמיסה העונתל יכ ןימאהל ונל םישרמ
 היהי ,הלמה:שפהו הבשחמה שפח לש ,יחכונה רדפב
 יכ איה ותעד םיקרותה םיינידמה םייהב בושת דיקפת

 רככ ושענו .הב וכמתי היקרות ידוהיש וז העונת תיאדכ
 םידוהיה לש בושיח תא \םגו ,תאזה |העונתה תוחתפתה רשפאל םידחא םודעצ
 ורקב יקסנוטוב'ז .ןודאהו "גניקנב ןיטנול:ןלגנא,ה. שאר ,ןופכקעי ר"דה ,היקרוהב
 ןיארה ירחאו ,םתא העד:םימת יננה ,תונויצה ד"ע ידמע ורבדיו יתוא

 ילעב ,םיקרותה יבושחמ | ופנכי םג ןבש | ,יזכרמ דעו  דוסיכ יננה קופע הזה

 ."םיקרותה .םילובשמה .ןיב :תונויצה תא ץיפה ןעמל ,העפשחה

 ןסינינעה .בצממ םעפל םעפמ ול .עידוהל ךרועל החטבהב .םיס ריצה]

 י. םהיתושירדב םיק



 ץיפהל . ,וירבד ייפל ,ןושארה היהש ,ומצע- תאו- ופרק תא .ךרבמ ךרועה ְי
 ."היקרותב תונויצה .תא <

 שיא האטמ רתוי הנומה ,רבע תפש תצפהל הרבחה םג תמיק יקינולטב==
 תירבעל ותבחב עוריה | ,ריאמ בקעי יבר | ,וגרוע לש ישארה :ברה --

 דופי טלחה הפ ונעמשש יפכ לבא | .ירבע ןותע רסיל רמוא תירבעה תורפסלו
 תירבעה יבבוח רתיו ריאמ הוקנ ,אטשוק ינויצ = י'ע הזפ ןותע
 ,ומויק תא רשפא ןעמל אוהה ןותעה תעפהל םהיתוחכ תא ושידקו ונרועבש

 ,םירמדןב

 בקעו . יברש

 וו

 יקינולאס
 ,עובש םג רובעי \אל .רתויו רתוי ונתלהק תא תשבוכו תכלוה תונויצה

 ןאכב םיאצויה םיידוהיה א םיגותעהמ .ח'פהכל דחא איבי אל רשא \

 <('0]670 60% | "םיחא תפש, הדוגאה ירבח ,תונויצה ר'ע םינטק וא םילודג
 םה םינוכנ יב ,יולגב ועידוה רבכ ,הבורמ תובושח ונריעב הל שיש 835

 תכחרה תבוטלו %הניתשלפב לודג ירכע  זכרמ דופי ליבשב םחכ לכב דובעל

 םיטילחמ .תרכזנה .הדוגאה ירבח ברקב ,תוימואלה תודובעה רתיו!תירבעה ןושלח

 בל תא םג תוטהל םדיב התלעו םימיה וכראי אל יכ. ,הרומג תואדא רותב =

 ,םפפכב תאזה ה;ונתהל :עויפל תווהל וקינולאפב םידוהיה יהושע
 לש םיבחהה םיגוחה ןיב םג םא יכ ,דבלב םידוהיה ןיכ קר אל לבא

 הלודגו תכלוהה ,היטאפמיס ינויצה ןויערה ול שכור םולאריבילה םימלשומה

 ןאבבש ימויה  ןותעב םסרפתנש ,החא רמאמ אוה הז לע ןמאנ תוא .םויל םוימ
 בשחנו הנש הרשע עבראב הז אצוי הזה ןותעה , ראונאי 19 םויב .*רזא:ינעי, <

 םסרופמ הזה ןותעה ,היקרותבש םיבושח רתויה םיילאריכילה םינותעה דחאל <>

 הרטמ וודומע .לעמ םימסרפתמה םירמאמהו תדלומה .ץראל רוסמו ןמאנב ןכ םג 6
 המ ןמז ינפל דוע ,תינאמותעה הכלממה תא רצבלו קוחל ----דימת םהל תחא

 םירמאמ

0 
 שמ תאמ רמאמ/הזה ןותעב זרע

 .יוב;לידא רוסיפורפה הזכ רמאמ--סָמשי< ]

 לש  ץמש לכמ  וקנ ילאריבול  יאקיטילופכ םפרופמו "המרקלו תודחאל, רעוה
 'הזה בושחה ורמאממ םידחא םיעטק ."םלועה,, יארוקל .הזב ןתונ .ינא .תויניבוש
 םימלשומ :ןונצרא יחרזא לכ. םיצמאתמ  היצוטיטסנוקה השהחתהשי םיימ 4
 .שרחה בצמה ןמ תלעוה קוחה לא םיאתמ ןפואב םהל קיפהל ,םימלשומדותלנו 2

 םה ףא .םירהממ ונלש םיוטולופה םייחהל דגנמ הכ דע ודמע .רשא ,םידוהיה ג
 ,..זרכוהש :יוושהו שפחה לכב  םתלעותל .שמתשהל

 תוברהל םירבד םישועו םילרתשמ םידוהיה יריעצמ םודחא יכ ,ונל ערונ 5 ,

 :ץוח יבשוי םידוהיה וסחיתה ינשה דצמ ,היקרותב םיכשווה .,םידוה'ה רפסמ תא"
 רכפב דימת ולכק רשא ,םינאמותעה לא הבורמ תובישח ישגרב רימת ץראל

 הרתיה :היטנה : ,היקרותב בשיתהל ואבש , םידוהיה םירדונה תא תופי םונפ <
 הביצעמה .הרבועה לא בל םישכ קזחו ךולה הכלה םידוהיה רצמ .היקרותל .תאזה | |
 תשיכר לש וז הרטמל ,םהיבבו ןילופב ,הינמורב ,היפורב םודוחוה ןשגפנ ךכ אלוב |

 ,תונויצ םשב םהיניב הררועתנש ,הלודג חעונת תשמשמ םידוהיל טלקמהפוקמ
 ,וז העונתב םוניינעתמ הגורחאה תעב וליחתה םידוהיה וניחרזאמ .הברהש .ינפמ,
 ."תיגויצה העונתה לע תיללכ. תירוטסיה הריקס רוקסל ןוכנל םיאצומ נא

 העונתה | תודלות תא הרצקב .רמאמה | לעב רפומ תאוה המדקהה ירחא 4

 היקרותב חיצוטיטסנוקה תגחנה י'ע יכ ,הנקסמ ידיל אב אוה .ףוסבלו ,תונויצה
 .ינויצה ןויערה תמשגהל רוחיב תורשפאה .הקזחתה -

 שיגדמו הניתשלפב  תוידוהיה תוינולוקה תודא לע רבדמ רמאמה לעב
 ימונוקיא- םרוגכו השעמ:ישנאו םירחופ .רותכ םידוהיה לש הבורמה .םכרע תא

 תינויצה  היצאזינאגרואה ד"ע | רבדל רבוע אוה  ב"חאו ,הנותשלפב בושח =
 םידוהיהל  עויס תאצמה תרטמל התושרב .םיאצמנה ףסכה:יעצמאו התוחהפתהו ><

 ,ינויצאזינולוק םוסב לע ץיראב בשיתהל ידכב היקרותל םיאבה
 :תרובע לש ץרא הבורב איה ןנצראו .ליאוה :רמאל ףיסומ רמאמה לעב

 עייסל | םידוהיה /לש וז םתסינכ הריתע ,םיצורח 4 םולעופל הקקזנ הנהו המראה
 תוילעות \ .ונתלשממ הזמ קיפת תאֶז דבלמ  ,הנירמה לש היושגשלו התחרפהל <

 7  .תאוה ץראה יחרזאל םישדחה םיפנכנח ויהי .םא .תווטולופ

 לש םתדובע תא הכרבב םימדקמה הלא לע הנמנ יננה הז לע ןעשג

 לא םועלוקו םינוכנ םיאנתב הניתשלפל םירוהיה תסינכל .עייפל תנווכמה ,םינו צה \

 םוביוחמ הניתשלפב בשיתהל ואוביש ,םידוהיה לב יב ,ונחנא םיבשוח ,הרטמה

 | ,'היקרות .לש .התוגיתנ תא ב'חא םתילע. לבקל
 ו

 התע היצארגימאהו היצאוינולוקה ד"ע ןהכ

 רבח אוה ייב ליד א  רופופורפה

 / 8 ל 4- םלועה <

 1% בק 6:0 24 -%

 שה .עוב
 . תונויצה

 הפסאה הפירואב .תויהל תרמוע ראוונאי 87---89 ימיב --
 / הכאלמדילעבו המרא-ירבוע םירוהי תכימתל הרבחה ירבחל זויללכה

 , הניתשלפבו .הירוסב
 ןובשחה תא רקבתו ררבתש רבלמ תאזה תיללכה הפסאה

 הרבחה תדובע .תנמסהב םג קוסעת ,1905--7?190 םינשה תשלשל
 . בורק  רתויה .ריתעב

 ,תודסומה-ןיב .ראמ רבכנ םוקמ תספית "ןויצ-יבבוח, הרבחה
 רשא ,הניתשלפב תישעמה הרובעה התוא לש היתודועת םימישגמה
 .ולוכ  ינויצה לעפמה לש ויתודיתע םיססבתמ היתואצות לע

 םינמנש ,םיביטקאה םינויצה לכ לע .תלטומ-תירסומ הבוח

 + תרכונה הפסאב ופתתשי יכ ,צ"וח תרבחל םג םירבחהל
 ( =  רחתפנשכו ינויצוטיטסנוקה רטשמה היקרותב גהנוהש .תעה ןמ

 .לש המילבורפה דאמ הבחרתנ .םישדח הדובע יקפוא .הניתשלפב
 ,תופוכת תולאש הברה קרפה לע הגיצהו תיאניתשלפה הרובעה

 ! תולאשל סחיתהל ךירצ הז םע דחי לבא ,יוחד םוש תולבוס ןניאש

 = , הלודגה * תוירחאה תרכהבו  תוניצרב  ,הרתי  תוריהוב ולאה

 ן ?הב | הכורכה

 הרבחה ירבח םג ,הז .םע םהש ,ונירבח לכ יכ ,ונחנא םיוקמ

 0 ,םדקהמ ונודיש רחאל ,הפסאהב ףתתשהל ואביו. דעוה תאירקל ונעי

 = / | | ה רועוה לש המרגורפהב ומסרפתנש תולאשה ןתואב ,ומוקמב שוא שיא

 .םדיל האבש וז תוגמדזהב שמתשהל תורשפאה יהת ונירבחל

 מככב ,צ"ח תפסא לא תוכייש ילבמ ,םמצע ןיבל םניב ןודל

 . תינויצה .היצאזינאגרואהל םועגונה , ,םינינע

 הוקרות ךאלמ :י'ע = לכק ןלקב תינויצה הגהנהה אישנ --

 "  הבושת רותב יקרותה טנמלרפה תאמ הדות"תעבהב .בתכמ ןילרבב

 תינויצה .תוררתסהה םשב ינויצה אישנה חלשש המרגלטה לע

 1 . ,יקרותה טנמלרפה לש ותחיתפ ויל

 . "םלועה. לא תודחוימ = תומרגלט

 ן
 ,ןיומ .ןהב .רליפואיל ר"דה ו יסע לא ףסאנ 94/1 .ןלק

 'רבח .היהש ימו לצרה לש | םיבורק  רהויה וירזועמ .דחא

 . ינויצה סרגנוקה .לש םצמוצמה  פ"העו

 94/1 אטשוק
 לש .ומוקמ .אלממ  וישכע דע .היהש ימ ישאב:םבחל רחבנ

 .18 דננ ל לש תועד בורב םוחנ יבר ברה ישאב:םכחה

 תכרעמה לא בתכמ ספדנ "טלעווה, לש ישילשה ןוילגב --

 : הלאה .םירבדכ םיוב ,ל ןודאה תאמ
 קנב:לאינולוקה חתפנ ,שדח ןינמל ,1899 ץרמב 10 םויב

 לש לבוי אלמי תיחכנה הנשה לש ץרמ שדחב .,ןודנולב ירבעה
 .יכנא ץפח הזה לבויה  ילגרל ,קנבה לש ודסוה םוימ הנש רשע

 לכב םינויצה להקב לבקתת םא רשא ,העצהב םינויצה לא אבל
 +ימואלה :ונרצוא .לש ושוכר .הזב לדגי ---.םלועה

 ,ינויצ .לכו הרוגאו \הדוגא לכ םיביוחמ ץרמב 10 -םויב
 ,ונרצוא לש .תחא הינמ פ'הכל  תונקל ,הול תלכיה ול שי .רשא
 לקנב ףסאל .הנלכות  תונטק' רתויה תודוגאה םג יכ יכנא .בשוח
 ! לע .וא הדוגאה 'םש לע "הינמ תונקל .ץוחנה  ןוטקה .םוכסה .תא

 0% , םתדוכעב ונייטצהש .םידיחי םורבח םש



 הלאשהב הברה תעכ םיקופע תינויצה הנהנהה תוריפסב --
 לע התע התלע .תאוה לאשה ,לארשי:ץראב יעקרק:טיררק ,ד'ע
 יכ םיוקמ .היקרות תנירמב ואבש םיונשהל תורוה זע רתיב רדסה

 תועצה הנישעת \תויהל הדיתעה ,לודגה לעופה דעוה .תפסאב 0

 . הז :ןודינב  תוישממ

 תודוגאה .תאמ יזכתמה רעוב תולבקתמה תועידיה פ'ע --
 היהת סרגנוקל ב"יה הנשה יכ טפשל שי םידחוימ םירפוס תאמו
 ךשמב .היסורב תינויצְה הדובעה יפיעס לכב תצרמנ הדובע .תנש
 ףלא םישמחכ יזכרמה רעוה .תאמ .ושרדנ  םינורחאה םיחריה ינש
 םירעה .ברב םילקשה תצפה ,השדחה הנשה לש םילקש .תורבוש

 םילקושה רפסמ הברה לדגי וז .הנשב יכ- תוקל .שיו הליחתה רבכ 0
 קנבה :תוינמ .תריכמ .תבוטל תוררועתה .תרכנ  .הרבעש הנשבמ :
 םירדסמ תובר םירעב  .לארשי.ץראב :ויתוקלחמו .ןודנולב ירבעה ₪
 :לאינולוקה תוינממ א 4 שולתה לש דנדיבידה םולשת תא םינווצה 9

 תוימשרה תואצרהה תונוש  םירעב וברתנ  הנורחאה .תעב ,קנב
 רכנ ..ימואל יפוא .קרו .ךא .םהילע םיאשונה םיימואלה .םיפשגהו
 ,תונויצה לא לאהשל ירועצ לש םתופחיתה ןוהינב בוטל .יונש כג
 ,הז לע םידיעמ .יזכרמה .רעוה םעטמ םיעפוגה םיינויצה םימאונה
 תירבעה העונתה לא התע םיבש ,ינתאמ וקחרתה רשא ונריעצ יב
 . תימואלה

 הנורחאה .תעב יכ הרבועה תא ןייצל .רשפא רחוימ גנעב
 תידוהיה  הירותסיהה  רומלל הקושתה :תוינויצה  תודוגאב- הלדגתנ \

 םימתוחה רפסמ יכ ונירפוס םיעידומ תובר םירעמ ,תירב; ה תורפסהו
 ,הרבעה הנשב םרפסמ לע הברה וז הגשב הלוע םירבעה םיניתעה לע :

 ..םידחא .םירבע םונותע .היסורב ופסותנ וז הנשב רשא ,הז תורמל
 םוי .תולבקתמה תועידיהו  היקרותב םייטילופה . תועיוואמה

 הבורמ .הרמב םיריעמ ב ץראה לש .תולורג םירעמ םוי
 .ללכב .ירבעה להקה  לשו ינויצה להקה .לש :ובל .תמושה תא
 תועקרק = תונקל = תודוגא = תורדתסמו = תובלוה | םיִרָע  .הפרהב

 , לארשי-ץראב | ְּ
 "ןויצדיבבוח, = לש  תודוגאה = תוננוכתמ .רבכ םירע הברהב

 , הסידואב ראונאי 99-98-8% ימיב היהתש תיללכה ןתפסאל
 תמשגהב תעכ קופע תינויצה תוררתפהה לש יזכרמה דעוה

 םיעסונ .הנורחאה .תעבו .הבקסואבו  .הנליוב ולבקתנש תוטלחהה
 ונירבח יבוטמ םיעבראכ תיבקסומה .הצעומהו  יזכרמה .דענח םשב
 לכב יכ תחטשמה הדבועה תא ןייצל רשפא ,. תונוש  םירעל

 תוטלחהה לא תוינויצה תודוגאה רצמ ןוצר תעבהב המה םישגופ םוקמ =
 תואלממ * תודוגאה .יזכרמה דעוה לש ויתושירד לאו ולבקתנש "
 לא ,יזכרמה רעוה ןהילע ליטהש תובוחה תא רוחא ילבו :קוידב =

 הנופ ,םירחוימ םישנא המשל חלשל  רשפא יא רשא .תומוקמה
 דעוה הנענ הלאה םיבתכמה לע םגו םיבתכמב יזכְרמה  דעוה
 .ףכת תואלמתמ תושירדהו
 טק 0

 ,ל"ז ןייטשרעג ּביל-אדוהי ןב דוד

 דחא תא תורבקל אנוואר ינויצ ונחנא ונלבוה ראונאי 6 םויב לומתא
 לש ותומ ,ןייטשרעג  בילדאדוהי ןכ דוד רט ,  םינווצמ .התויה  ונירכחמ
 ינויצ  לכלו  תימוקמה .תורדתסהל תרווח .הניאש השק הדבא" אוה הו רכח
 יכרב לע .ןומא שיא  ,ייוצה רתויה .םופטמ "ירבע ליבשמ,, -- חונמה . ןילהאוו
 -יצח ינפל דועו ,םינוש ארה צ"וחמ היה -- תירבעה הפשהג  רומלתה |

 קיספה אל םויה דעו ואמ .וגריעב "ןויצתבח, הרבח דסי , ךרעב , םנש לב
 םינש הברה . היהתֶה תע ;ןנתל םייביטקא רתויה םירבחה דחא תויחלמ תונמה % /

 ךשמב :. ימוקמה .ינניצה = דעוב ר"וו -- כ'חאו יאסיָלואה דעוה  השרוב היח 1
 ,תופסאה ו טעמכ .ףתתשה .,יגאהה  סרכנוקה רע | מנוס ו :

 ב ןוילג 36 םלועה < 4

 *ןייטשרעג תיב,, תא עדי אל הביבסהו ךלפה ינויצ לכמ ימ . םיינויצה םיסרגנוקהו
 , םאונ היה אל .  "תינילהאווה תונויצה לש הינסבאה, םשב ארקנ קרצבש
 לש .ותיבב תועובש 'םגו םימי השע אלש ינויצ חרוא רבוע םתס וא רוטטיגא

 תוגלפמה תמחלמ הרבגתהש תעב הינשה אמודהל תוריחבה תעב . ןייטשרעג
 זכרמ חונמה לש ונועמ היה ינויצה טדידנקה דעב ץרמב ומחלנ םינויצהו

 תיבב ויה ,תוינוריעהו תויכלפה .,תודיעוה , תובישיה , תופסאה לכ , הדוכעה

 הנש ךשח תובר. תוליל ,תועובשו םימי לילכ ותיב תא שידקה חונמה , הזה
 לכ .טעמב שיאה הוה ילוח עודי יכ ןעי ,וחכ יפכמ .רתוי למעו דבע ,ויניעמ
 . ויזח ימי

 ב ל ,האלפג הנוכת לעב היה אוה . שיאה ןיטצה ינויצ רותב קר אלו
 תיבה = תונמה ףתתשה אל ובש ירובצ רפומ היה אל .הבחר דיו בוט
 ---ח"טגלו ןוכסחל הרבחה . ותולדתשהבו ודי לע הנבנ ונריעד- ת"תה לש רדהנה
 ץוחנו , ןושארהו שארה אוה היה- םיטנרגימאה תרזעל טטימוקהב . וידי לעופ
 ' חונל וחרבוהש םידדונהל ולש הרזע-תדובעו ולמע ,וחרט תא תוארל היה
 חונמה היה (פ88עגזת. 606ת.) ףתושמה טידרקה תרבחב .ונצרא תא בוזעלו
 | .רע ובל היה המכ דע ותונרזפ הלדג המכ דע ..םיצורח רתויה םילהנמה דחא
 תרשעכ ופתתשה הבש הרדהנה היולהה הדיעמ -- הרועו הקדצ-השעמ לבל
 , ונריעב .התיה אל וזכ היול . םע הדת ל ד ינבמ םפור , שיא םיפלא

 ותיפל המואמ תוצל קיפסה אלו הפוטח התימב הז ונרבח תמ וננובאדל
 תמ יב) חונמה ןורכול ירובצ דפומ י"אב דסיל וחיטבה חונמה ישרוי ..ונוהלו
 ףוסמה ינויצה היה ןומג לא זא -- ימואתפה תומח אלול יב -- (םינב אלב ירורע
 ושפנ תאשמ התיהש ץראב בשו די ול ביצהל ונוהמ לודג ףלח שידקמ הזה
 ! ה"בצנת . וייח ימי לכב

 ,רמלמ קחצי

 עוסנל רימייהניפוא ץנ ארפ ר'דה רמוא וז הנש לירפא חריב

 ,ימונוקיא:לאנויצאנה םויראנימיסה תא םימי עובש ךשמב להנל הניוול וא גרבמלל

 םויראגימופהב םידומלח ישאר = ."ןויצדילעופ, .תגלפמ י"ע םש חתפהל דמועה

 תודוסי לע תובשיתההו תירארגאה הלאשה ,תיטסיסקראמה הרותה :ויהי הזה

 לע םיבושי דופו ןויערל היצאטיגא םויראנימיסה ידימלת ושעי כ'חא ,םייתורבח
 , ,םייביטאריפואוק תודוסי

 םידוהי םיטנידוטס .לש תורוגא די'ע ונעדוה םימדוקה תונוילגה דחאב ---

 ' התע .'זריובמאקו דרופפקוא בש תואטיפריבינואב ודסונש ,םימואל

 הטיסריביגואב םג  םימואליםירבע םיטנידוטס /לש הדוגא- הדפונ  יכ ,םועידומ

 םידוהיה םיטנידוטסה ודחאתה ריטסישנאמ לש ווב ףאו ,סדי ₪ בש

 זאמ  'רלראוו סיאו'זד,ה יניעב ןח אצמ אל הזה ימואלה םרזה ,תינויצ הדוגאל

 וז הלאשב םינדה םיכתכמ הברה רכזנה ןועובשב םָיספדנו םיבלוה וליחתה

 תודוגאה לא היטאפמיסב םיסחיתמ םיבתכמה "ילעב בור = ,הלילשבו = בויחב

 / .תושדחה

 תדוגא , לש תיללכה הפסאה גרובראמ ריעב התיה .רבמציד 26 ,98 ימו
 . לש היסוחי רבדב םג הלאשה הררבתנ וז הפסא ,"זנכשאב םיפקודוטרואה םינברה

 :ןללה תויצולווירה .תא .הדוגאה הלבק הברה םיחוכיו ירחא  תונויצה לא הרוגאה

 המרגורפה תעיבק םוימ תונויצה לש היתויטנב ווהנש ,םיונשה ינפמ, (א

 סוש האור הדוגאה ןיא ,הריתעה התרוצבש תוריהבה .רדעה ינפמו תיאליזבה
 'םינויצה םע תורכחתהל תורשפא

 הרוגאה הלוכי לארשי ץרא בושיל תונווכמה * י חר ז מ , לש ויתופיאשב (ב

 אל יכ ,יששח ינויצה סרגנוקב החטבוהש ,ההטבהה אלמתתש יאנתב קר ךומתל
 :פהב רבדה תא םיעטתו ל הנומאהל דגנתמה רבד םוש תונויצה השעת
 . ."תונויצה לש תתימשרה המרגור

 |[ שמח חגנכ לכה לש .תועדב .הדוגאה תאמ הלכקתנ הנושארה היצולוזירה
 ₪ + תועד ד"י דגנ ג"כ לש בורב חינשה הוצולוזירהו

 .לֶאְרַשידְץֶרֶאְּב

 אר שי-ץראל הסינכה רופיאדננכימלשוריההחפה
 \ לכו. ,י"אל הסינכה  רוסיא םידוהיה לע הכ דע לחי עוריכ

 ולש ועסמ  תדועת תא ונממ םיחקול היה ופי ףוחל  רריש :ימ
 .תשמשמ התיה .תאזה הדועתה ,המודא הדועת ויתחת ול םינתונו

 .אל לעופב יכ 'ףא .םישרח  השלש י"אּב  תוהשל הילעבל ןוישר

 ₪" השענ אל ל דָבְלְב תוילאמהופ קר אלא :תאז התיה <
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 הניתשלפ תא :בוזעל .תאזה  הדועתה .ילעב תא חירכהל | ןויסנ
 ןובלעב .םידוהיה יניעב קבשחנ הז לכב  ,םיחריה השלש תולככ
 היקרות לפב רשא רועב .יכ ,אלפל רבחה היה דוחיב ,םדובכב
 טורייבב .ומכ  םיבורקה םילמנבו ,ירמגל .עסמה תורועת ולטב
 ופיב ראשנ .החנשה םוש ילב .אובלו תֶאצל שיא לכ לוכי הפיחבו
 תא לבקל םיחרכומ ויה .םיריחיה םידרונהו ופקתב ןשיה הופואה |

 ,המוראה הרועתה

 ה החפה לא 5 ה רמ ו ה

 רמא הז לע ,הבורמ העינפ םידוהיה םיחרזאה  דובכב עגופהו
 תחיקל לא ראמ דגנתמ אוה םג יכ ,הרוהי:יב רמל רוטאנרבוע

 הדוקפה תא ןז: רבכ יכו + ,םידוהיה םיעסינח תאמ עסמההתחועק
 ךרוע .אוה .ןכ .ריתעב הזכ תושעל ופיסוי ,ילבל - למנה .ידיקפל\
 ,תיזכרמה הלשממה .לא החלשל הזה רבדב תטרופמ האצרה התע

 לטבל ותוא וריעה .רשא ,םיקומינהו םימעטה תא ראבמ .אוה  .הבו |
 , הזה גהנמה תא

 רמ תא ל ו החפה שמתשה וו תונמדוהב
 אוה יכ

 וירבדב ךמסו\ ,הניתשלפב רש םידוה ו רגנתמ
 ידוהיה .רוטאניסה לעו .חילצמו | ופא-אק םירוהיה  םירחבנה .לע
 ,וילע ריעהל םילוכיו .םינמאנה וידידי םהש ,יזנכשא ידניפיא רוכב =

 ,םידיהיל הבח הטוני אוה כ

 *,פמוק:אניתשלפ-ילגנאה  יקסע  םיכלוה | ונעמשש יפכ --
 הנשבו ןוצר תועיבשמ היקסע תואצות ,בוט ןפואב .םוחתפהמוו
 , תוינמה 0 האמל תוזוחא העברא םלשת תאוק)
 וב

 *ה ל ש, לש .הינשה .תננובמה .הפסאה ,ופיב התיה ,הלאה םימיב
 הנושארה תנגוכמה תפפאה התיה םושדח ינפל .("תובאה ץראל לארשי הבוש,)
 דוע ףסותנ הנוקחאה הפסאבו . םירחא םירקע ולבקתנ הבו ,וז תורדתפה לש
 'אה -- "ה ל יש, לש םינושארה םיליחתמה .תושממ הדובעל ושגנו דחא :ףיעס"

 הב םיאור םהו ,ווה השדחה תורדתסהל תובהלתהב םירוסמ -- למ ב 1 כ "גה
 + םהיתודעו םידוהיה תוחכ לכ תא דחאל שדח ןוימו
 תומיתח | ןוילמ יצח תפסא .איה וזה 4 תוררתסהה לש תירקעה תילכתה /
 : ולאה םילמל תחתמ (אקוד ןוילמ דע םיקיחרמ שי , תוחפל ןוילמ  יצח) םידוהו

 םידוהיה לש םתובשיתה תוזכרתהש , הנוכנ םריכהב , הטמ םימתוחה, =
 תינמותועה הלשממה לש תיטפשמהו תינידמה התוסח תחת לארשי ץרא תמדא ל
 תירבעה תיבושיה ה-בחל םיעיצמ -- םידוהיה תלאש ןורתפל ירקע יאנת איה =

 ואובי םידוהיה לכש ,םינימאמ "הליש, תדובע שארב םידמועה
 , םיאצומ םה בושיב תוקסועה תורבחה ינפל ל"נה תעדה יולג תחת ומתח'
 הלאל וצפח תא עיבי ירבעה םעהש ,רשכומ רתויה עגרה אוה וש פעש
 + לארשי ץראב יקנעו ישממ רבד תושעל ואוביש תלוביה ולעפ

 דקפוהש םעה לש ונוה לע רקיעב תרמושה ,א"קי הרבחה יכ םיוקמ | >>
 םידוהי יפלא תואמ לש רורב תערדוולג םע ל תחרכומ היהת ,הידו לע
 + ןופולבואב לדה ונמעל פחיב יתומכה םדצמ ףא דאמ הלודג תובישח םהל שוש

 ןועב | , םירחא םיפיעס רוע שי וזה השדחה  תורדתסהה . לש תינבתהפ =
 לש תויטרפה תולחתהל רועל ,י"אב יעקרק קנב דסיל םעה תא ררועל הרט

 תובשיתה תודוסי לע הבשומ רסיל ,ץראב בשיתהל םיצורה םינוניבהו  םירישעה
 םלוא ,'וכו י"א ידוהי לכ תא תחא תורדתפה יפנכ תחת א םינכהל ,לו

 ץובק תרובעב היהת תורדתסהה לש דבוכה תדוקנ לכש , רבדה הארנ , רומאכ
 + וורבל תומיתחה =

 וסנכנ הולאו ,ופיב רבכ הדפוג ווה תוררתפהה לש הנושארה הדוגאה
 ,ןשיה בושיה ילעב םג ללכה ןמ איצוה ילבמ ,תוגלפמה לכמ םירגח
 + םיספדנה תוגוילגה לע תומיתחה תפסא הליחתה רפכ ופיג

 םילשורימ תועש יתשפ , א צ \ ם .ירבעה רפכה השעי םיעידומש יפכ --

 םתעד . תורוע"דובעל תשרח"תיב אצומב דסיל םירמוא ,המ ןמז ינפל .הנה

 תורועק .י/הלווו הבוט .הרוחסל םדבעלו םירומחהו םיסוסה תורועב שמחשהל

 הלאה םישנאה ,הרוהי לכח לכבו המצע םילשוריב רקויב םילוע םניא הלאה

 * .ואבש ,םירישע םישנא , הזמול ךלפמ ונכו בא , !תוססכתה ךרד לע שדח דע

 תא התורחתב .עירכתו הילעבל חור איבתו הילצת השדחה תשרחה יכ ,םינימאמ
 + הפוריאמ םיאבומה , תורועב רחסמ

 תיר בעל ברע ירועש םיחתפג ופיב "ריעצה לעופה, ףונס וע --
 בר רוחיבו , םיבורמ הלאה תותכה לכב םידימלתה . טוטרשו רויצלו תיברעל
 דומלה רכש , תירבעב ביועה ירועשל רשא , םידימלתהו תודימלתה רפסמ דאמ
 .טוטרשו תיברעבמ רתוי ןטק , תירבעב

 םידימלת םישלש ה הנשה ופסותנ טורייבב רשא ינקרומאה םונגולוקחפ <
 יאנת תא הלחתמ ועדי אל םיאבה בר .היפוומ בורה פ'ע , םלוָכו םידו-י
 רתוי הפ םידומלה יכ .ובשח םלוכ , םויגילוקב םידומלה י.ינת תאו הפ םייחה

 ןיא .'תפרצה םויגילוקהב .ועט יב תעדל חכוג הנהז ,הי.:רב רשאמ םילק
 ,םוקמה יבשותמ םניא םהירוהש ינפמ ,ללכ םילבקתמ היסורמ םידימלת

 "ןויצל ןושאר,- םילמעתמה תדוגא הבש הנש יצח לש קספה יוחא --

 הל החמש ,ןהכ .ל חוגמה י"ע םיתנש ינפל הדסונש , תאוה ה ,התלועפל

 + םינוש "טרופס, ינימו תולמעתהה י"ע הירבח לש ףונה תוחתפתה הרטמל
 ,רכזנכ ',השענ י"אב וניריעצ ןיב תולמעתהה תא ביחרהל ןושארה :ןויפנה

 תישארב הילא הכשמש ., "ןויצל ןושאר, הרוגאה הדסוג וא . םיתנש ינפל רוע
 ו. הרומ ילב הראשנ המויקל הנושארה הנשה יצח ירחא ךא ,םיבר םיריעצ הדפוה
 + הירוענ תא הרוגאה השרח הרומה בושב התע םלוא . הקספנ הרוגאה תרובעו
 \ .םישנל םג וזכ-התכ הרדסנ םימי שדח ינפל

 < חכב תונוריע לורב תלסמ ןינב ד"ע רבדל םיליחתט ופיבו םילשוריב --

 לע ןוושר םהל ,תחל השקבב תיזברמה ה ינפ םישנא \ למשחה

 5 0 הוה רבדה איבי םנמא םא תועורי ןיובקב תעכ הקוסע הלשממה .הז

 , ל"נה םירעהל
 םלתשהל ידכ הפוריאל ךלהו רצק ןטול י"א תא בזע בושטרגוב ,ח ר"ר -

 ,ופיב תירבעה היזנמיגהב תוהובגה תוקלחמה הרומ רותב ול תוצוחנה תועידיב
 םשל .ץיראל ץיוחל הרצק תעל םיבלוה  לימבוב תרבגהו לימכוב רד --

 .ינויצה ןויערה תא ץיפהל וטצע תא שידקי לימכ וב ר"דה ,ינויצה ןויערה תצפה
 ,םירבעה םילעופה ןיב םש דובעל הקירימאל תבלוה לימכוב תרבגה .הפוריאב

 . | לע תתל הנווחאה תעב ולהה ופיכש םירצונהו םיברעה םירחופה --

 תתוכתכב םיטלש , םידוהי םינוק ךשמל ידכב , תירבעב םג תבתבה תא םהיט
 .דאמ םינווחאה םימיב וברתה תוירבעו תויתפרצ , תויברע

 ה לא

 :םירכוח  "ע הכ דע דגענ רשא ,טילטאב הכ לבח רבכמ היה איקיל

 :ולוקח  ליבשב ןנבנ העבג שאר לע ,םיטסינולוק ןיב המדאה תא
 ראב  אצמנ הזה םוקמב הלודג םינבאירדג םלכ ם

 בושיה םוקמ ,םיטסינולוקה יכרצל םימ קופס

 הקלח התע
 :קומה ,םיתב הרשע םוטסינ

 מה ,םימו :תורוד ימימ ואצומש ,הפו

 לע םיענ חונמ:םוקמ הפ אוצמל לוכי = ידוהיה עסונה ,הארמל דמחנ אוה שרחה

 0 ,הפיחל .בקעיהןורכזמ הכוהאה וכרד

 ( . תרובעל  רפסה-תיב ד"ע תועידי ופפדנ צ"וח דעו לש ןורחאה ורווחב --
 ןלכבו , תוידופי תוקלחמ שלשו הניכמ ול שי ס"היב .."רפס תירק, המדאה
 העבראו הילגנאמ דהא ,םירצממ דחא ,י"א ינב 80) םיבינח הששו םישלש
 --,הנש הרשע עבש ןב- .רוכבהו םינש .עשת ןב--םיבינחבש .רועצה ., (היסורמ
 לארשי ימי ירבד ,לארשי תד ,  ך"נת ,תיברעו תירבע : םידמול ם"היבב
 - הקלחמבו הרמוו רויצ , עבטה תועידי ,הסדנהו ןובשח י"א לש היפרגואיג
 0 םיכינחהו .הליחתה אל דוע הדשב הדובעה -- , תורכאה תרות םג .תישילשה
 םיחרפ תעיטגל םוקמ םיניכמ  ,ם"היבל ביבס .רשא הקלחב "ע"על  םירבוע
 ואצי השירחה ליחתתשכ . םויה יצח שדקומ הדובעל . תוקרי ערזמלו  תונליאו
 , תחת | תושענ תוהובקה לכ ,הדשב הרובעל תונוילעה תוקלחמה יתש :ידימלת
 םונורגאה , דניקשכ רמ להנמה : םה ם"היב ירומ . יל םונורגאה תחגשה
 ,יברע , הלשהבע ךישו םלשורימ ןילבְה רמ ,אניוומ רלימ ר"ד , יקסנקליו רמ
 1 - הנשל 'רפ ףלא םושלש -- ס"היב לש ט'גדובה - - , תיברע ה הפשה דומלל

 : חפכ ו מב
7 . 

 "הוחא,
 2 יבומופב

 יבמופב אטשוקב ףרענ רבעה הכונחב

 ,ימואלה גהה הזה .גחהב  ,םיבכמהיגח

 2 לבמ :םידוהו ,ופתתשה הפש .אטשוקב םיפשנה תנוע תא "הוהא, החתפ יפויבו

 יגד"ע סיקרמ "דה ברהו תכונחה גח ךרע :ד"ע יפסרק ןודאה ןמאנ ,תודעה

 ומואנב ויעמוש תא ןורחאה םאוגה בוהלה רוחיב ,"םיבכמהו םיריעצה םיקרותה,,

 , ,דחהו רצקה
 ןכת םע םינינעמ .םורמָאמ  םיספרגו םיכלוה ילוינפסיהח  ןפמוטכ, =

 יגומרח ,א .תאמ ("םירבעל,) י רב ע .רמאמ וב םפדנ ןורחאה .עובשב ,ימואל

 : תוציחנב + .ןתונו אשונ : יקינולסמ = "רונכא,  ילוינאפשיהה | ןותעה ---

 הרכחה י"ע  יפויו
 אבשוקב .ןושארה

 נב

 היהש



 ןוילג

 אוה םעט לש םירבדב ,תחא תיללכ הדוגאל  רדתפהל היקרות ידוהיל הפוגתה

 םידוהיה ולשרתי םאו ,וישכע הזח רבדה לש הצרמנה תויחרכהה תא ,חיכומ
 םידוהיהש ,םויה בורק ,תינמותועה הכלממב םיינידמה םייחה תישארב ,התע רבדב
 תחא הרוגאל רדתפהל ידכ םלוא .םתולשרתה לע דאמ וטרחתי םינמותועה

 תונושלה תא | הנומו ךלוה "רוניכאה,ו ,תחא ןוש ל הברצנ" תוללב '

 תונירמה לש .םידוהיה 'ןיב לודג דורפ תושועהו היקרות ירוהי ןיב תוכלהתמה
 ןוש לה תא תושעל ךירצ יב ,הנקפמ .ידול  "רינבאה, אב .ןכלו .,תונושה

 היקרות ידוהו לש תימשהה ןושלל תי רכ ע ה :

 ,לֶאְרשְי .תוצּופְתָּב :

 ר"הה לש ותולדתשהב יב  ,העידיה הלבקתנ קרוייוינט -
 לש םוכס ףיש בקעי םסרופמה ידוהיה ריקנאבה [בדנ ןיול יהיומש
 ,ופיב דפוהל רמועה ,ירבעה םוקינחיטילופה תבוטל  קנארפ ןוולומ יצח

 + הילא וסנכנש , םוקינחיטילופה רוסי רבד לע הקפל היסימוק הדסונ
 ר"דהו גרובראוו רוסיפורפה ,םעה-רחא רמ ,  ק"וידוינמ  רושכיש רוסיפורפה
 ..ןילרבמ ןתנ .לואפ

 רמ םג םהיניבו ,םירבע םימכחו םיופוס הצעומל וסנכנ /ןולרבב =
 ,התורפסו תירבעה הפשה יבבוח לכמ .ירוטלוק םירגגוק תאירק רבדב .,םעה"דחא

 םהיתויכזייווש דעב הטחלמל ןילופ*ידוהי לש דעו דסונ ה ש ך א 1 וב --
 + םירעה ןוטלש תגהגהב .םידוהיה לש

 ,ןולופמ םשל ולגהש ,םידוהי ףלאב התע םנשי קסנ יב אי לו 'צ ב --
 םידוהיה תדע :. בערמ םועוג םה , םתולג םוקמב הישעת-יקסע לכ רדעהמ רשא
 הנאבת יכ ,השקבב ןרולב\ השראוובש 'תוילארשיה תולהקל התנפ .קסניבאילי'צב
 ..הרצב םיאצמנה , םצרא ידולי תרועל

 קוח ורמגש ,םידוהיה ישנל יכ ,ךאב  םינפהקינינעל .םוירטסינימה -- *
 םג ןהילעב ייחב םג םוחתל ץוהמ הבישיהדתוכז שי ,הובג רפסדו .ובב םרומל
 שואל תינש ןאשנהב קר ןהל תדבוא וו ןתוכו - ל

 היתוגויוח תא גיצהל םידוהיה םיקחשמה-תקהל לע רסאנ ה ג י רב -
 .ןורטאותה תמב לע |

 האירקה לע ומזח  ליבשבש ,קסנימב םיובגיוור ,ש  עבשומה  ד"הוע
 שיגה ,תוטילקרפב םיחרי השש ךשמְב שמשל וילע רפאג תמסרופמה תיגרוביווה
 תיטפשמה הכשלה תאמ ןידהדקספ אציש דע .תיטפשמה הכשלה לא .הנלבוק

 .ותנמואב קוסעל םיובניזור רטל השרוה ,טאניפה תאמ .ב'חאו *
 רמ ,הידנ א לגיפ ב םידוהיה תויכז-וווש  יניגעב  עודיה ןקסעה --

 , הידנאליפכ םישנ לש תחא הרוגא אל ףא יכ ,.םיניפה םינותעב עידומ , ןוסבקעי
 תויטאטופירה םישנהט תחא אל םגו ללבה תודובעב תקסועה ,תחא השא אל.
 ,םיאכודמה  הידנאלנופהידוה\ תבוטל םלועמ ןתעד תא  ועיבה אל  םיופה .לש
 הידנלניפ ישנ לש ןחכ-תאב לש הירבד לע .הבושת ןיעכ התיה תאוה העדוהה
 דעב תומתול הידנלניפב תוביסירגורפה םישנה יכ גרוברטפב .םישנה תפסאב
 . םידוהיה לש תויבוה-יווש

 תודוגאה יריצ לש תיללכ הדיעו תויהל הדיתע הבקפומב -- :
 יאבקסומה רוטנרבוג-לאריניגה לא השקבב ונפ הדיעוה .יכרוע .תויבוטאריפואוקה
 אוכל תודוהיה ןוכסחהו האולהה תופוק תודוגא יריצל השרי יכ , ןאמלישרוה

 רגנתמ וננוא פיצנירפב יכ ,ג"גה םתוא העידוה הז לע . הדיעוה לא הבקסומל '
 םודחא םימי תוהשל ,  הדיעוהב .םיפ תתשמה ,םירוהיל  ןוישרה ןתניש  ,הולי

 הבקסומל אובל הצורה ידוהי שיא לכ ד"ע ול ואיצמיש שרד יב ,םפא ,הבקסומב
 ג ללה תועידיה תא

 ;םשרנ אוה הלהק וזיאב (ב [ותחפשמו ויבא םש םע ומש (א :
 המב (ה ,התע וירוגמ םוקמ (ד ; חלשנ אוה ןובסחו האוולה לש הפוק זיא (ג
 . קסוע .אוה

 טנמטרפידהל ןתוא איצמי וללַה תועידיה תא יאבקפומה ג"גה לבקישכ
 , הבקסומל אובל הלאה םידוהיה ליבשב ןוישרה תא ונממ לכקל ידכב

 טפושהו ףוש בקעי רוקנאבה  ,פונגאמ ר"ד 'ברה לש םתולדתשהב --
 םידוהיה לע | הרוגנש | ,הרזגה הלטב קרוידוינכ ריעה-רש ינפל = ריגרובצלוז
 ןושארה םויכ םרחסמב קוסעלו םיחותפ םהינפחמ תא קיוחה יתלבל הנשכ הז
 םגיא תבשה םויב םיתבושה םידוהיה יכ  ,רואיב-תדוקפ האצוי התע , עובשל
 + עובשל ןושארה םויב םג תובשלו בושל םיכירצ

 תיששה תיתנשה הפסאה קרוי-וינ ב התיה ראונאו חרו תלחתב --- ;
 הפסאב ארקנש ,ח"ודה יפ לע  ."םורוהי םיטנארגומא תכימתל  הדוגאה, לש 2

 םדוק , התרובע גוח תא הברה הדוגאה הביחרה הגורחאה הנשב יב ,אצוו וז *
 + םהילא ואב םהש , םישנאה תא אוצמל םישדחה םיטנארגימאהל הרוע לכ =
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 [ ,אבה ןוילגב אבוש ,רחא רמח דועו (היצילג) בובל לילג ינויצ
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 תואצוהל ףסכב הדוגאה הכמה ,ץראה לא סנכהל םהל ונתנ אל רשא , הלאל
 תששל בורק הדוגאה לא הנשה ךשמב ונפ ןושארה גוסה ןמ , םתיבל .םתריוח
 םיפלא 14 ויה הדוגאה תואצוה . 75 -- ינשה גוסהמו , םיטנארגימא םיפלא
 התפוקב הל ראשנ הנשה ףופב יכ אצמנ . ראלוד 18,600 -- התסנכהו ראלוד

 ֶּ ,ראלוד ףלא לש םוכסב
 םלועמ וב וררועתנ אל יראג לובה טנמלרפה לש ומויק םוימ --

 התיהש הבישיב הלאכ םיחוכיו וב וררועתנ הנושארה םעפב ,םיימשיטנא םיחוכיו
 ס"היבדקוה ד"ע  העצהב ונד וז הבישיב . תאזה השדחה הנשה תלחתב וב
 םהיתועד תרועב םג רחבנש , טארקומיד ,  בוקנילאק ר"ד ,טאטופידה . שרחה
 לבא + םייראגלובה ם"הבב םירומל םידוהי ונמי אלש ,  שרד , םידוהיה לש
 םה היראגליכב  םידוהיה, : רטאו ורוכדב ותוא קיספה בונאשומ רטםיגימה
 / ."םהמ םהיתויכז תא לולשל ןיאו ,ונלוכ ונומכ ץראה יחרזא

 . = רפוא אוהו ,תוה ערואמל ישאר רמאמ שידקה הי פו ס ב ידוהיה ןותעה
 ' | תיימשיטנאה השירדה .היראגלוב.ידוהיל | בוט ןמיפ ונויא וז הדבוע יכ ,וב
 ,היראגלובב הלשמטה.תגלפמ התע ירה םיטארקומידהו ,טארקומיד תאמ האצי

 םיבשויה | םיטנארגיטיאה םידוהיה ןיב ךוסכס לפנ ןודנולב --
 יריעה לש םויברעמה | םיעבורבש םירישעה | םידוהיה ןיבו .דניא.טסיא עבורב
 |  'לדבהל היצולוזיר הלבקתנ הבש ,הלודג הפסא דניא.טסיאב התיהרבעה עובשב
 |  נארת ךשא ,םמצעל הקדצ לש | הרבח רפילו תינודנולה הלודג:הקדצה לעמ
 : ,יחרומה עבורה יבשוי .םוינעה םודוהיה יכרצל

 יראטנמלרפה ןקסעה תמש םוימ םינש % מחו םירשע ואלמ רבעה עובשב--
 תורבקהיתיב לא ופסאנ םוי ותואב .ךי קפא ל דר אודי א ןיוצמה יזנכשאה
 טנמלרפה רחבנו  ,ומש יבשוהו ויריקוממ םישנא ןוסה ןילרכב םירוהיל רשא
 ןיוצמ ינידמיםכחו יאקיטילופ רותב רוקפאל לע רבד ובש ,םואנ אשנ רידארש
 ריקסל תא רכז אל שיא לבא .ונמזב יזנבשאה שפוחה דעב םימחולה לדנו
 / + ומע תויכו רעב םחלנש ידוהי רותב

 החישב רבכ אל הו רמא ,ץאיד ,הקיפקימ תלשממ אישנ --
 בל לכב ד'מת הגוכנ ותלשממ יכ ,םש םירפופה ילודגמ רחא םע ול התיהש
 ,ןומהב  וילע בשיתהל  ולכויש ,םידוהיל  לודג המרא-לבח הקיפקימב תהל
 = לבל וגשוש = ,רומגה תויכוה-וווש תא  הקוסקימ תלשממ ןתת הלאה םידוהיל
 ,אלמ ימצע.ןוטלש םגו ץראה יחרוא

 ויה אל ,המךאה דער רבב אל הו הב ץרפש ,תימוררה הילטיא לכב
 תודפומ  םוש אלו םירוהי ' לש ' תויסנב.יתב אל םש 1% .ללב םידוהו טעמב
 .עודיכ ,הלוכ הסוהנש ,הנ יפי מ ב ואצמנ םידחא םירוהי לבא ',םירחא םוידוהי

 הפורטפאטאקה י"ע איה םג :ופוהנש  ,הי'ודיר תוקלטיאה רועה --
 םש דסונ 1475 | תנשב .ירבעה םופדה  שרע התיה ץדאה 5 לש הארונה

 הוה רפסה .תירכעה ןושלב ןושארה רפסה וכ ספדנו ןושארה ירבעה םופדה-תיב
 . סופדךה טשפתה הי'וריומ .הרותה ישמוח השמהל י"שר לש ורואב היה
 הנופל ומכ ,הילמיא ירעמ הברהל הרשע שמחה האמה ףוס ינפל דוע ירבעה
 .הניסנופ ,האוטנאמ ,לופאינ ,הנגולוב ,וקאפ יד

 טפאט שדחה | תיאקירימאה הקילבופירה | אישנ לש טיניבאקהב --
 *וינ יבשות .םינפה-ינינעל רטסינימ תנוהכל גי ג יק ל או ם ש ידוהיה הנמתנ
 .ומע תבוטל דרחו ןלאנ ידוהי רותכ ותוא םיערוי קרוי

 ,תּונַמִאְו תורפס
 ד ב א ש תרמ הארק הג ליווב תירוהיה תיתורפסה הדוגאה םלואב --

 / . םידוהיה-תלאשל התוסחיתהו גרוברטפב םישנה-תדיעו ד'ע האצרה
 'שוכהל .לדתשהל : טילחה .םבילע םולש לבוי לש יב ויק ה. דעוה --

 < םוה ףוח לע ופי תובובסב לארשי-ץראב ןגו  תיבדתלחנ םכילע-םולש ליבשב
 ' ינפל עסנש ,וורבחמ רחא ידי תא יכויקה דעוה אלמ וז תילבתל . ןוכיתה
 " גישהל ושבע גאוד דאוה . ע"ש ליבשב תואג םוקמ רותל הניתשלפל המ"ןמז
 , . ךכל םישורד:, .םיבורמה ףפכה-יעצמא תא

 " .סואב אצוש תיטאורקה הפשב "ארטאמס אקסוואדיז, ינויצה ןותעה --
 < .םימעפ וז הנש תישארמ תאצל ליחתה ושהחב שדח ידמ (הינובלפ-היצאורק) קעי
 < .הינובלס  ,היצאורק תוצראב  ידיחיה ירוהיה ןותעה  אוה הזה ןותעה ,שרחב
 ו ,קעיסואב ילצרה רודואית, .תדוגא י'ע אצוי ןותעה .היברסו ,הניבוגיצריה ,הינסוב

 .תידוחיה  הפשב .ןדאהניוא ,ד .תאמ םורוש ץבק .רואל .אצז .בורקב ---

- 
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 לש וז לע .םידוהי תריגה םה םירכבמו ,הבחרהו הקירה םצראל =
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 איצוהל ,תיניריבופ הנידמו תימואל היחת : הלאה םיגשימה ינש תא

 לש טקאטהו ץרמהב קר יולת הז רבד -- םבלמ הזה רשחה תא =
 ש ש ח ה בושח רתוי הברה ,היקרותב תיטמולפידה תינידמה ונתרובע

 תחא .המוא לש התוזכרתה ינפמ ששחה ,םהב שגרומה  ונינפמ
 , תויטפיטרפס תומגמב התוא ודשחי אל םא םג ,דחא םוקמב |

 ימואל  םג .אוה -- ותרלומ-בבוח קר אל אוה ריעצה .רגותה ְי
 חתפתת םא ,יולת םייביטקיבואה םיאנתב קרו ,לכ םדק ימואל ,בהלנ
 םא  ,היקרות םויק .ול המ  ,אל וא םּומסיניבושל תאזה ותוימואל
 תא רגתל הצור .ונניא ןבומכ +הב תטלוש .תירגותה המואה ןיא
 תאז ןיאש הטושפה הבסה ינפמ תאז הצור ונניא --- תומלאב לכה

 רגותהו ,היקרותב ומכ תוללובתה לש תורשפאהדיא  התלגתה אל -

 עו הסוד ג, 20-ע0 הגמהקה 1909 ₪.

 תוללובתה לע .לפרע"םולח םלוח .אוה לבא -- ,ותורשפאו ותלכיב
 ןיבו .םמצע .תוערואמה לש םתוחתפתה ףקותב ,הילאמ אובתש
 ,הזה םולחה תא םישיחכמ םלכש ,היקרותב םייביטקיבואה םיאנתה
 התוא :.קירצמו םיסב לש לצ תאזה הוקתל ןתונה ינשי רחא קר
 .תולילג : לפב טלושה תופשהו תומואה .בוברע והז : העודי הרמב
 ' "  הילוטגאפ  .הינודקמב ומכ הינימראב , יברעה היצחמ ץוח) היקרות
 ]לש ובלב תמייק אהתש המכ דע . םייאפוריאה םיטיאוליויהב .ומכ
 העונת לע בוט ןוצרב ,ןבומכ ,טיבי אל  ,וז הוקח ריעצה רגותה
 ןויערל התוריפמ לכבשו תוזכרתה םא יכ ,רוזפו בוברע אל התרטמש
 רב. .רתווהו .ץיומנ  רתניה ןפואב תדגנתמ .איה ..הנירמה .תורחא

 "וכרמ .הפו--- לבא ,.אובל-ריתע לש תומולחב וליפא .תוללובתהל-
 \ םלב םיקתהל לכוה יתמ דעו המכ רע -- הלאשה לש דבכה
 " ונתואו לקכב .םימואלה תא רגתל הוקתה וא המגמה ריעצה יקרותה
 תוחתפתהב םא יכ ,ונם וולה אל .ןבומכ ,הז זטרפב י"אבו היקרותב
 , היקרותב תימואלה הלאשה

 תימינפה הקיטילופה לש תיזכרמה הרוקנל ונשגנ הוב
 \הבצמ רבדב ךיראהל .לכוא אל הלאה תורצקה תורושב ..המרגותד
 ,יתאצרהב קוידב רפדא הז לע --- הוקרותב תימואלה הלאשה לש
 = תואיצמה תא רקחש ימ לכ לבא --- ,"טעווסזאר,ב .םפףפתתש
 : ןויריטנפב .ךרוצ שי םאש הנקסמל םיכסי וז הניחבב תינאמוקועה
 ,הזפ ןוירוטגפ המצעב היקרות איה ירה ,םומסיניבושה-תלחמ דגנ
 היסורב ףאו הירגנואב םגו הירטסואב םג . ,ללכושמו םירישכמ-רישע

 / = ולָכש .ונורשכ ,תמאב ינואנהו .אלפנה ינידמה ונורשכב ,ריעצה
 תמאה תא ןיבהל יארו רחאי אל .טקאטו תוריהזו הרמה"שגְר
 ינאמתועה טגמלרפה לש םינושארה םידעצה ךותמ ףא ,תאוה הצרמנה
 < !םיריעצה םיקרותה ורמל הברהו הברהש ןיחבמ הפוצ הארי .,ריעצה
 ' 8 ןמוה ךשמבש ,קפס םוש ןוא ,,םצראבש תומואה-תלאשל עגונב
 חכה אל ,ירפסמה חכה אל םהל ןיא יכ ,וחכויו וניבי רצק .רתויה
 = ,ָאנ,ה .תוחתפתה עירפהל ירכ םיצוחנה ילכלכה חכה אלו יתוברתה

 תאז תא ןיבהל ורהמי רוחיבו , ינאמוהועה "טאאטשנעטעטילאנָאיצ
 ל ,י"אל עגונב :םגו םייברעה תולילגל עגונב

 תומואה תוברועמ היקרות לש היצחב קרש ליעל .יתוריעה
 דבחר יצח ,ינשה .יצחב : ילאירוטיריט לובג ילב טעמכ תונושלהו
 ץיאוסדזלעת רע המורד הנדא (לילג) - טיאליוומ ךלוהה = ,םידי
 המואה -- ,תחא "המוא אלא ןיא : ,ורוהדסוניקוא דע  החרומו
 הלוע ףא וא הוש וא אוה היקרותב םייברעה רפפמ | .תיברעה
 ןוילימ 9-?   לומ םייברע ןוילימ 9714 :םירגותה לש םרפסמ לע

- 



 םיחרכומ
 ורסמל וצרי אלו רגותל .ורסמל
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 ץוח םייברעל שי * ,(ללכב םיבשות ןוילימ 84756 לע)  םיקרות
 יתדה ןבומב .תורכב שגר ,םיריהזמ .תונורכז ,הקיתע תוברת .הזמ
 היהת ,אבהל רתוי ךועו התע רבכש ,םירצמב תימואל הנידמו
 העונת רבכ םהל שי םא ,קוידב תונעל השק ,ינחור .זכרמל 'םהל
 םיאנתה לכ םהל שי .לבא ;היקרותב ,הזכ םשל היואר  ,תימואל
 םחכ .קוחרדאל ריתעב הפיקת תימואל העונת תוחתפתהל םיצוחנח
 היקרות ימי"ירבד ,יטפימיטפוא רתויה .יקרותל 'םג רוס ונגיא הז
 ינש לש | תיררהה-הלועפהל המאתהב | רוחיב :וחתפתי  אבהל
 ,םיברעהו םירגותה ,הז לע הז ועיפשיש ,הלאה םימרוגה

 תא ריעצה .רגותה בלב .איבחל היה השק אל וישכע ףא
 םוקמב תחא המוא לש התוזכרתה ינפמ ולש רחפה יב הנבהה
 הנניאש י'א התואב ,י"אב םידוהיה יוברל םחי םוש ול .|יא רחא
 הפשו רחא םע תלעב המרא ,ברע-תמרא קלח אלא התע תעל
 המוא לש התוזכרתה ע"על הנניא .י"אל םידוהי הריגה . .תחא
 ימואל םרוג ונחנא םיארוב --- ךפהל םא יכ בברועמ םוקמב תחא
 חתפתתש הגרדהבו הרמבו ..התע דע .יניגומוה טעמכ םוקמב שדח
 ןוצרב םיקרותה :וטיבי ,םיוברעהו םיקרותה ןיב תיטילופה תורחתהה
 תותכ לש םלודנ .י"אב ונרפפמ יובר לע :בוט רתויו .רתוו
 תויטאפמיפה תא ותגררהב הברי  םייברעה
 ,ונא ונרצמ ךרטצי ריהו לודג טקאטו .ונילא תוירגותה
 ונתעפשהו .ונבושי תוחתפתהל הלא תויטאפמיסב ונשמתשהבש יב

 ,.,םיברעה לש םיקדוצה םהיתושגר םע  ונתלועפב .בשחתנ \
 םנ ,היקרות ירוהי רבדב תוחחא םילמ ףיסוהל רוע :ילע

 היסאו תיאפוריאה היקרות  ירוהיל עגונב קרו ,ץרמנ .רוצקב :ןכ
 ,ןמיתו ופילא ,רדגב .ירוהי .תודא לע ע'על רבדל .ילבמ- ,הנטקה
 ךירצ ',רבכנ -ךכ "לכ אל ונלש- טבמה  תהוקנמ .יטילופה .םכרעש
 ההזהל ונילעש  .רימזאו יקינולס ,אטשוק ירוחיל . עגונב -םג .תודוהל
 יתוברתה םחכ המה תירובצהו תיטילופה םתעפשה תא .םזגלמ
 היהת איהש ,הריבה ריעב לבא = ;יקינולסב קר שגרומ ילבלפהו
 םידוהיה לע .הברהו הברה רוע תיטילופה ונתרובע זכרמ התעמ
 ,יטילופה םלועבו הרבחה ייחב בושח םוקמ וספתיש דע ,רובעל
 תכימת אוהו ,יעבטה םחכ תא לידגמה דחא דבכנ יאנת שי לבא
 לכלמ רתוי הברה יטילופ ןכומב ירוהיל ןימאמ .רגותה .,םיקרותה
 יבשות לכמש הרורבה הבסה | ינפמ ול ןימאמ ,תרחא המוא
 ערוקה *,ימואלה םירב םלועמ ופתתשה אל םידוהיה קר היקרות

 טנמלרפב םיריצ רפסמ םידוהיל ונתנ ךכיפל .םינפבמ הנירמה הא =
 ויהי אבהל םגו ,םמצעב םידוהיה םיוקמ ויהש :יפכמ .לודג  רתוו

 ולכוי אלש השעמ לכב םירוהיה \ תרועב \ שמתשהל
 , ירגלוב וא .ינמרא > ,ינוי .ידיל

 ןיבש וזכ  תיטילופ ., תוער ונל ליעוה "המכ דע  ,וילאמ  .ןבומ"
 תא ונל .שוכרל ערנ קר םא ,תטלושה המואהו חרומב וניחא <

 תידדהה הנמאההו תוערה תא עירפהל ילבמ םירוהיה לש םתכח
 .םיקרותה ןיבו םגיבש

 אל  ,ראמ רע לודג טקאט שגר וגל ךרטצי ןכ םג הפ
 שי .םיררפסה ןיב .הלודג .תימואל העונת ררועל ללכו ללכ השק
 הברה ללכב םהב שי ,ררועמל קר הכחמה ,ימואל שנר םהב'
 הליחתה אל רוע תוללובתהה ,ןיידע  רכענ .אלש > ,ןנער שגר
 ךונחה תא ."תוללובתה, םשב .ארקל אוה קוחצ יכ -- םהיניב
 תנכוסמה תוללובתהה :םנילאה לש רפסה"יתבב ולבקש  ,יתפרצה
/ 

 המוא לש הנושל םע אל ,הביבס ה"תפש םע תוללובתה איה =
 העירפה אל .הומ .ץוחו ;רטמוליק יפלא םכשומ םוקממ .הקוחרה -
 ,םהבש םיליבשמה םגש ,תחמשמה הדבועהל  סנילאה תלועפ =

 ינינעמ ץזח ,רימת טעמכ םניב םירברמ ,ללכה ןמ .אצוי ילב םלכ |
 תורוא הפ חכותנ אל ,םהלש יררפסה ןונר'זב .,הטודכ וא ערמ

 ותפשש ימ -- ןוכנ .רחא .רבד לבא * ,ןוגרוה לש ימואלה וכרע
 רמוח קפפ םוש ילב םנה הלאה םידוהיה .,ללובתה אל .דוע ןוגרז
 הלומעתל ---יתעד .יפל -- רוחיבו : תימואל ' הלומעתל . חונו בוט
 אל איה היקרות יררפפ ' לש םתדועתש חכשנ אל .לבא ,תינויצ
 לכ םדק איה -- שפנ  תובבר םישלש לארשי םעל | בישהל קר
 תיטמולפד הדועת יחוז ,י"אב .ימואלה זכרמה תא ארבל ונל .רזעל
 ,היקרותב ונתעונת:ערו תא ונערזב ךכיפלו ,לכ םדקו לכ םרק
 תידוהיה תוימואלה ןיב לודג .לדבה שי .יכ .ונבבלמ חכשי .אנ-לא
 .  המואה םע ונל המחלמ ולא תוצראבש | ,היצילגב וא היסורב

 אל :היקרותב ונתרטמל המיאתמהו הצוחנה תוימואלהו ,תטלושה
 |  .התכימתב יולת הנוחצנ ,ךפהל ,אלא רונינה ןמ הב ןיאש קר
 .תטלשה המואה לש

 נינפל חתפ היקרותב שדחה בצמה :ינא יתונקסמ ךכופל
 ךרוצה ןמ הז בצמב שמתשהל ידכ לבא ,םיבחרו םישדח םיקפוא
 ,ץרמ וא  טקאט---רתויב חמ ,דיגהל השקו ,טקאמו .ץרמ ונל היהי

1 
 .קינאמסאפ .ר רייד

 .הָסיִדְואְּביִאְניִּתשיִלַפַה דַעּוה לש ויָתודעְת
 הריתעה ,תיללכה ,הפסאה לש המרגורפה תחנומ ינפל

 ראוונאי 99--5? ימיב הסירואב יאניתשילפה רעוה ירבחל תויהל
 ץוחנ ..,ךכיפלו- ,רתויב .תפקמו הבחר איה וז המרגורפ וז .הנש
 שו רכ ,בושחל היה .רשפא ; הבורמ \ תוריהזב הילא .םחיתהל
 תיתנש הסנכה ,תוחפה לכל ,וא םינוילמ לש הפוק .תאוה הרבחל
 ביחרהל .תמאב | הלוכי איהש ןפואב לבור יפלא תואמ 6 םוכסב
 רדסל ,הירטסודניאהו .הכאלמה ,המדאה:תרובע תא הניתשלפב
 ךונחה השעמ תא חתפל ,םירעבו תובשומהב םילעופה :ייח תא
 .עוצקמה תא הבחר תינכת יייפע ללכשלו .ןקתל ,רפס:יתב רוסי י'ע
 ףיעס אצמנ המרגורפה ףופב קר ,ולאב אצויכו ינויצאמרופניאה
 תובישח ול שי .תמאב .לבא ,ןיע:תיארמל  ךרעה:לק .אוהש ,רחא
 תוסנכה .תלדגהל םיצוחנה םיעצמאה רוריב, :.אוהו .,הבורמ
 ילבש רחאמ ,ליחתהל היה ךירצ הז ףיעסבש ,המוד ,"הרבחה
 רברה הלע .ילמלא םג לבא , תואצוה .הנייהתש רשפא יא תופנכה
 םירבופ ,יוצר .ןפואב המרגורפה לש הז ףיעס תלאש | רותפל
 "אל אובל תובורקה םינשב אל ףאו ושכע אל .יכ ,הוילכב ונחנא
 הרובע חתפל תקפסמ הרמב תוסנכה תיאפידואה הרבחהל הנייְהת
 לעופב ,תיאניתשילפה היצאזינולוקה תועצקמ ל כ ב תלעות הב שיש
 ,םיטעמ תועצקמב הרבתה קפתסתש וא :הלא יתשמ תחא היהת
 - .לעופב המ:רבד םגמא השעת זאו--,תינויצאזינולוקה הרובעה לש
 ' שיש םורבד ארכת ,אל זאו ,תונטקל .היתוחכ תא רזפת יכ וא
 ,לשירסומ  רותב .המויק תא ךישמת ןורחאה ןפואב ,שממ םהב
 רחא .ןתיא:ןינק אל ףא הניתשילפב ארבי אל רשא ,טועפ הקרצ
 [- < .תימצע .תוחתפתהל רשכומ אהיש ,יחצנ רבד םושו

 אלו ,אור בל .תמאב םיצור יאפידואה רעוה ינקסע םאו
 ..תימצע:הלבגהב - ליחתהל םה םיכירצ זא ]16  ווזמה6מסמ .קר
 תומיוסמו | תוקיורמ .תודועה .הרבחה נפל ןמסל  םיכירצ םה
 : היתוחכ לכ תא  ןתמשגהב עיקשהל  הלופו  איהש ,ןהותולובגב
 | ךשמהב יכ ,דאמ יוצר רכדה היה  ללכב ,םיינחורהו םיירמחה
 תורבחהמ תחא לכל דחוימ הלועפ:לש:עוצקמ עבקוי . ןמוה
 . תואצותה  ידיל איבחל .לולע .היהש המ ,תונושה תויאניתשילפה
 .הלש העוצקמב התרובע תא תחתפמ התיה /הרבח לכ: וללה
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 תחנומ םתבפש ,תורבחהב תוישגנתהה \לכ ןץרמנ  רתווה .ןפואב
 ,הלועפ לש  רחא .עוצקמב .תחא הנועו תעב תוקסוע ןהש .,הזב
 םישנאו תוחכ הרובעה לא םיכשמנ ויה .ה"פב ,ןהילאמ .תולטב ויה
 ותואב דובעל הטונ םבל רשא םתוא ,הכ רע רשאמ הבורמ רתוי רפסמב
 סחיתהל ןיא יכ ,ורמאת אמש ,רתויב םהל בושחו םהילע ביבחה עוצקמה
 תואלמ  ןלוכ אל יכ ,הניתשילפב תודבועה  תורבחה לכל .ןומאב
 תריקח יכ ףא---תטרופמ הריקח דופי לע ,רועו ימואלה חורה א
 ןהל שיש ,תונושה | תוידוהיה תורבחה לש ןהיתודובעב--תירואית
 ןהש המכ הע ףופ ףוסש ,רפרה יל רורב .הניתשילפל תוכויש
 תגרדמ ,תוימואל .רימת ןנה ,עובקו םייק ,ישממ רבה  תוארוב
 תופיאשהב קרו א  היולת ןהלועפ לש . תימואלה "הנוכתה
 הלאה תורבחה תדובע ןתלעותל רשא ,םישנאה לש תוימואלה
 לבא ,רבדה ןוכנ םנמא ,תוללובתהה חוה ררוש לארשי:הוקמב ,תישענ =

 :ןושארבש תוזוחאה:ילעב .םיטסינולוקה וצפחש הרמב +הזמ אצוי המ
 ,םיטילקרפל = ,םיאפורל ויהי .םהינב יכ  ,תוינולוקה .רתובו .ןויצל
 הדמב .םחורב לארשי-הוקמ הדבע וז הרמב ,זיראפב םדומל קוח ורמגיש
 תימונורגא הנכה םהידליל- תתל וצפח המדאה:ידבוע םיטסינולוקהש
 ,םיטסינולוק לש ךונוו-םוקמל לארשילהוקמ השמש הדמב הב .,הגוגה
 , תפומל .תויהל םייוארה

 ייסה רגנכ םלועבש .תומוערתה. לכל התויב .בל .םישל ןיאו
 ףוס : םילשוריב תיזנכשאה ."הרזע,ה תרכח י'ע רסונש  ,םויראנימ

 הניתשלפב הוה רפסה-תיבב םרומל .קוח םירמוגה ועמי אלה .ףוס
 היהי ךא םא .. ,םא תיזנכשאה הרוטלוקה תא אלו .תודהיה תא
 המ .ללכ הזארפ וז .ןיא . ,םידוהי םיבשות לש .אירב דמעמ .םש
 -יתבב תרקב תושעל סנאיללאה תאמ החלשנש ,היסימוקה הרמאש
 תא רופמל ונחנא םינוכנ, :םירומה לש היצאטופידה לא ,0

 יכ :;ונתוא .וחיכוי קר 'םא : ,םינויצה ידיב :ונלש רפסהדותב = לב
 הניתשילפב םתסנרפ תא אצמל כ'חא  ולכוי  רפסההיתב | יכינח

 טשפתת וללה רפסחהיתב לכב רשא ,תעה איבת .דוע ,"המצע
 הניתשלפב היהי םא ,,..תירבעה אלא ,תיצנארפה הרוטלוקה אל <
 ,.םידוהי םיבשות לש אירב דמעמ<

 ןחורב תוימואל רתויה תויאניתשילפה תורבחה יכ ,הזמ אצויה
 רוסמלו .דחוימ הלועפ-לש-עוצקמל רכמתהל .המלש החונמב תולוכי

 , תורחאה תורבחהל הרובעה ינפא רתו לכ ת
 תוכירצ .תודחוימ תורועת וזיא  ,הלאשה תררועתמ  הנהו 2
 + הסירואב יאניתשילפה :דעוהל תווהל =
 הדיחיה .הדועתהב קרו ךא קפעתהל היה ךירצ פיצנירפב /

 םידוהי ידי לע המדאה-תדובע הוחתפתה :תאוה
 ירבחמ דחא לכ אובל ךירצ וז הנקפמל , אל ותו ,הניתשילפ
 ,הניתשלפב םימיק ןיכרע תריציל ףאושה ,יאסידואה יאניתשלפה רעוח
 תארבנ .התיה .זא ,קיפסמ ןפואב .תאלמתמ וז  הרועת התיה ליאו"

 תויאניתשלפה תורבחה רתי םג יכ ,דאמ, החוטב הבורע :ז"יע
 ,.ימואלה חורה תא ןתלועפ ךותל תימינפ הרכה :י"פע .הנטולק

 םידוהי לש ןוגה בושי הניתשלפב ארבנ יהיש ,העשה התואב <
 ךרמצת זא יכ ,(תוזוחא:ילעב אל) המדד איר בו ע ,םיטפינולוק =
 החרכ לעב וא הנוצרב רפיל תירוטלוקה הרובעב תקסועה הרבחה
 ינפמ ,ירבעה .חורה םע .,תירבעה ןושלה םע ..םי ר ב ע .רפסדיתב =

 םהיתושיררלו םהיכרצל .םימיאתמ ויהי אל :רחא גוסמ .רפסהיתבש <
 , םיבשותה .לש
 הנייהתש  ,תורחא תויצאוינאגרוא ןיא העש-יפל .יכ ןעי לבא =
 רבר לע) הניתשלפב םירוהי י"ע הרכחה תדובע תצפהב תוקסוע 1

 לבקל יאסידואה = דעוה ךירצ  .ףלהל רבדא א"קי לש התלועפ |
 המדאה"תדובע .תצפה קר עודמ םלוא .,תאזה .הדועתה תא :וילע |

 :וינויצאמרופנואה עוצקמה לולכש םגו, הכאלמהו רחסמה תצפה א

 3 םלועה <

 םינוילמ לש טי'זדוב  יאסידואה יאנותשילפה דעוהל היה ,ילמלא
 ;יעצמא יב  ,ןעי לבא ..וללה םירבדה לכב קסעתהל ול רשפא היה
 עוצקמב קר לפטלו ותלועפ תא םצמצל אוה ךירצ ,םימעמ ופסכ
 ,ותוא תושעל לכי וניא וא השוע רחאה ןיאש המבו רבכנ רתויה

 ::הלוכי הניא "הניתשילפב הכאלמו השעמה-תשרח .תוחתפתה,
 :;טושפ םעמ ינפמ יאפידואה יאניתשלפה דעוהל הלועפדהדשל תויהל
 ןפואב חתפתהל = תולוכי  ןניא הכאלמה םג ,הירטסודניאה םג
 י"ע \הלוכיה ,הכלטמ :י"ע קר תושעהל .רשפא הז רבה  ,יתוכאלמ
 , ,םילובגה םכמ יפירעת י"ע .דוחיבו ,תוכימתו תויגיליבירפ .תניתנ
 /  תחפמה קוש .ךרע יפל הירטסודניאה תא .יתוכאלמ ןפואב .חתפל
 : ףרוצ םהל שיש םישנאה תומכ יפל ,רמולכ ,תואיצמב :שיש
 ,\ לש דמעמ ץראב שיש המכ רע :תורחא םילמב וא ,תורוחסב
 ! 7 .ישנא- םיטסילאטיפאקל .קסע  אוה \ הירטסורניאה ,  הטדא:ירבוע
 הכרחי םא ,יאניתשילפה קנאבהל רוחיכו ,םיקנאבלו םייטרפ השעמ
 ארכי זא ,תורוחפה םודוהיה .םירכאה רפסמ .הניתשילפב
 , ילאירטסודניאה לאטיפאקה תא ומצעמ ךשומ יהיש ,קוש ו"יע
 המ לבא .הניתשילפב ךרעה יפל לודג .קוש התע שי רבכ םנמא
 בגא ? תשרח>יתב דסייה ?תושעל יאסירואה דעוה לוכי אופא
 ,םירחא םנשי הו  עוצקמב םג יכ ,םיריעמ ונא אחרוא
 ! דסונ .הנורחאה .תעב .המ רבד וב תושעל רתויב םירשכומה
 רכד .יארווב השעי רשא ,םירישע םידוהי לש רעו ןילרבב
 .דעוה לכויש רשפא לבא ,תאוה ץראב הירטסודניאה תוחתפתהל
 וז הרטמל "וו הרטמל טירירק רופיב, קפעל יאפידואה יאניתשלפה
 ,םינוילמ םישמח לש ןוה םע קנאב .לשמל ,לורג טידירק .ץוחנ
 םירוהיה לש יחכינה בצמה יאנתב ותורשפאב ןיא יאסידואה דעוהו
 ושבע לש > תיאניתשילפה היצאזינולוקה לש | היתואצות י'פעו

 .רמגוי לכה יכ  ,טילחהל שי הז יפל .הזכ םוצע םוכס ףסאל
 ,םוט רתויה ןפואב ,וא ,רבלב רינה יבג לע תוטלחהב וא
 רשפא יא הלאכ םימוכסב .םיקנארפ יפלא תואמ וזיא ץובקב
 רחפמ לש קוש םע ץראב וליפא הירטסודניאה תא חתפל
 . לודג:יתלב

 ינוק

 , .יטנאטסנוקב  ינויצאמרופניאה .עוצקמה תא ללכשלו ןקתל,
 רשא ,הנטק אל .המרגורפ יהוז ,"הניתשלפבו  הירוסב ,לופונ
 לכל תשרוד וכרצ לכ ללכושמו .ןקותמ ןפואב לעופה לא .התאצוה
 חקי .ןיאמו .הנשל קנארפ םיפלא םיתאמ דע ףלא .תאממ תוחפה
 ראשי  לכהו ? הוה ףסכה:םוכס תא יאפידואה יאניתשילפה דעוה
 ..דאמ .התוחפ  התלעותש . ,תנקותמ-יתלב  היצמרופניא .: םרוקמכ
 < *.ךירצ .היצמרופניאה  רורפ לבא ,הזה עוצקמה תא חתפל ץוחנ
 ּ ,תינווצה .היצזינגרואה י"ע הלוכ תושעהל

 ירבחל 'רשא .תיללכה .הדיעוה לש המרגורפה הכרענ ללכב
 ירוהי תא הרבחה הפיקמ התיה וליאכ ,יאסידואה יאניתשלפה רעוה
 ,הננוסא .אוה הז ,םינוילמ לש הסנכה הל שיו : םלועה לב
 תא .לגסל .םילוכי : ונניאו :תוילאירה שגר תא ונחנא  םיללושמש
 :רברה  תאצותו ,םיעצמאה לא :הרטמה תא ,תלכיה לא ןוצרה
 .רמ שואי .,,1 תלצלצמ .הזארפ---איה

 -ןינעב אלמל .יאניתשלפה רעוה לוכי רשא ,רועב הז לכו
 .:ותלועפ תא םצמצי םא ,דאמ לודג דיקפת ירבעה םואלה תיחת
 :תריציב .ונייה ,תועקרקה היצאזינולקה לש רחוימהו .דיחיה עצקמב
 - םיטסינילוקהלו ה מ ר א ה:יד בו ע םירכאהל 'דמעמ ןנוכל םיאנתה
 " אוה םהבש ןושארהו שארה יאנתהש ,הניתשלפב םילעופה
 םא יכ ,הקומע החכוה םיחכונ ונחנא ,ירארגא טידירק רוסי
 היוארה  היגרניאב הנושארה תעל :הוב .יאנותשלפה רעוה .קוסעי
 'כומ .רתויה רצה לע  ותרועת תא :אלַמי זא ,הפי ררסכו רברל

 יב



 3 םלועה < 0 4
 : =יחמהמה שוב בשניה דרושה ויטה רחל רדהה הד ההב הלחי" אדה הדחה דה הדחה חה של אח קטה ההארה

 לודג אל ןוהב ליחתהל רשפא הזה לעפמה תא (א
 תדובעש ינפמ +עודמ ,לבור ןוילמ לש םוכסב ,לשמל .ךרעה יפל
 רשא רועב ,הנתשמ וניאש .דחוימ ןוג תלעב :הרובע .איה המדאה
 הכירצ ונתרובע .םינוש םיגוסו םינפוא תלעב איה הירטסודניאה
 וב .ןנוכל רשפא דחא ןוילמ ונל היהישכ ,תפומל לכ םדוק שמשל
 הנחכות תוחלצומה ןהיתואצוהב רשא ,שלש דע תחא הינולוקמ
 הירטסודניאב רשא רועב ,ללכב המדאה:תדובע לש .התלעות תא
 הקירבפ :םיתש וא תחא אמנוד י'ע ללכ  חיכוהל רשפא יא
 :ילכ השעמ לש הקירבפו ,ירפ  השעתש רשפא תירוב:השעמל
 תוחתפתההל םישורד ךכיפל .ירפ איבת אָלש .רשפא ,לשמל ,לורב
 ,השעמה תלחתמ םילודג םילאטיפאק הירטסודניאה לש :תיללכה
 ,םילודג:אל ףסכ:ימוכס התישארב םיד המדאה:תדובע  תוחפתהלו
 טאל טאל לידגת תמרקתמו תכלוהה המדאה:תדובע לש התחלצה
 ,הב םיקסועהל ונתי .רשא ,טידירקה תא

 שיאה לע .אלו ,עקרקה לע דפיתמ ירארגאה טידירקה (ב
 ןיא םא .קזנ ששחמ אוה קוחר ךכיפלו ,םילטלטמ םינינק לע וא
 הניאו התומילשב המדאה ףוס ףוס תראשנ ,תחלצמ הרובעה
 רקיתהלו תכלל המראה לש הכרד ךכש ינפמ ,הריחמ תא .תדבוא
 םיבשוח ךכיפלו .םיבשותה לש יעבטה יוברה ינפמ .רתויו :רתוי
 ,הלאכ םירוהי ןיב םג הזה ןוילימה תא ףסאל היהי לקנ יכ ,ונחנא
 ,תוילאידיא תופיאש .לכמ םהישעמב םיקוחרה
 רנופ ול היהיש רחאל תושעל דעוה לע היהי אופא המ :
 שמתשהל היהי ךירצ .הז דנופב ללבור ןוילימ לש םוכסב ירארגא
 הלוז המדאה ריחמ םשש ,לילגב תונקל בוט רתוי) המדא תונקל
 .(* הז עקרק .לע רומעל םידיתעה םיטסינולוקהל םיתב תונבלו (רתויב
 הריחמ .םלשל תנמ" לע 'םירסמנ- ,הילעש = םיתבה :םע וז המדא
 ,םידוהיה םתואל (ח"פהכל הנש םירשעל) ךורא ןמזב ןירועשל
 שיו ,המראה תא םמצעב םירבוע םירכאל תויהל םיצורה
 הנקמהו םירישכמה ילכ תא תונקל שורהה ףסכה:םוכס  םהל
 :סינולוק ויהי .אל םא ,הנושארה הנשל םתלכלכ יד םגו םיצוחנה
 רצק ןמול הריכחב תרפמנ איה ,המדאה תא תונקל םיצורה םיט
 םינש שלש םותכ .,ירפכה קשמה תא םיעדויה ',םידוהיה םילעופל
 דנופה לא הרזחב אובל יליחתי  םיטפינולוקה  תוננוכתה ירחא <
 עודי טניצורפ םילבקמ) םיטניצורפה םע האולהה:ימוכס ירארגאה |

 חוירה ןמ המכ רע ןיעל הארנ רבכ הז טנימומב .(יקנה חוירהמ
 לודג קנאב תריציל תורשפא תארבנ  :ירארגאה קנאבהב ונשי
 תויטרפב ןאכב נכה ילבמ ,תויצאגילבוא .דוסי לע .תואקותופאל

 ןוילימה תא ףיסאל היהי השק :תחאה תא טילחהל םילוכי  ונחנא
 רבכזא ,הרטמה לא עלוק ןפואב וב ושמתשי םא .לבא ,ןושארה

 ןפואב, .ונרמאב םינוילימה .רתי תא ץבקל כ'כ רברה דבכו אל |
 קר .טידירק תניתנ (א :הזב םינווכמ ונא הרטמה לא עלוק

 תקלח תא דובעל םמצעב םירשכומה ,הלאכ םידוהיל
 טידירקה (ב | ,תוווחא:ילעבל אלו" םירכאל ונייה ,םהלש המראה
 רוחיב (ג ןםיתכבו :המדאה .תקלחב -- ידיינ אלד .יפכנב קר ןתינ
 שלש םיתש ךשמב ורבעש | ,םידוהיה םילעופהל טידירקה ןתינ

 םע . (תוניטאיסיד 20) .םיראטקיה 25 לש המדא:תקלח הלוע לולגב (*
 לבלבל  הלוכי וזכש המדא:תקלח ,םיקנארפ םיפלא 10---11 .לש םוכסל תוב

 ,צורפ הרשע יוכנב ,לבור ןוילומכש ןפואב ,תושפג שמח לש טפינולוק תחפשמ
 בורק .עקרקה לע רימעהל רשפא | ,תויללכ תאצוה לעו יטידירקה דנופה לא
 םהל םישורדה הלא דבלמ םירחא ףטכ:יעצמא םהל ןיאש ,תוחפשמ 990.ל

 ההפשמ לכל בורקב הלועש) .הנקמהו םירושכמה:ילכלו הנשל \ םשפנ תיחמל
 + הנושארה תעב .תוינולוק שלש : רוסי .ירחו . ,(לבור.. 1000---1500:מ
 % ל
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 ג ןוילג

 םהשו .רבכמ תומייקה  הניתשילפב | תוידוהיה | תוינולוקהב םינש
 ומכ) המרא:רטוחמ םש ולבפש .היסורבש םידוהיה:תוינולוק  יאצוי
 םישורדה םיעצמאה םהל שי לבא (ןופוח ךלפב  תוינולוקהמ
 ךשמב םתיחמ ידלו ,םהל .םיצוחנה הנקמהו ןירישכמה ילכ תונקל
 ,הנושארה הנשה

 ,לודגו ךולה ךלי רשא ,ירארגא דנופ ארבנ הז  ןפואב
 תולודג לבא, תיתמאה "ץראה תלואג,ל ףופבל איבהל לולעהו
 ,חוה הריבעה:עוצקמ לש תוושי:יתלבה תואצותה םג הנה דאמ
 קר הל ורפחי רשא ,א"קי םג הלועפל ז"יע ררועתת ,תישאר
 הרכהדילעב .םודוהי | ונל ויה ילמלא = , הביטאיציניאהו | הנומאה
 ,תושעל םיכירצ םהש המו םהל רפחה תא הרורב העירי םיעדויו
 דנופה לש ותדועת ,בל-ץפחב | עויס םהל האיצממ א"קי = התיה
 ,יאסידואה יאניתשילפה דעוה י"ע דסוהל ךירצש ידיתעה ירארגאה
 םהל ןנוכל ולכוי םהל ביבסמש ,םיצולח לש הנחמ אורבל ,אּוה
 ;םתרזעל א"קי םג אובת -שא ,םישלח רתויה םיטנימיליאה רמעמ

 הריפסל .חרכהב וא, ןוצרב תאוה הרבחה סנכת םימיה תוברבו
 .הלודג רתוי תינויצאזינולוק הרובע לש

 רדסל רשי:יא ןפואב ירארגאה דנופה ליעוי ,תינשו
 איבי אוה ,רבכמ תוטיקה תוינולוקהב םידוהיה םילעופה תדובע תא
 ומצל ןודא תויהל לעופה לכוי ןמזה ךשמהב :םייחב הרטמ םהל
 אליממו ותוצירח רתויב לדגת ז"יע .ירארגאה טידירקה תרזעב
 ירשפאה םרקהב תערל דומלל לדתשי אוה ,ותדובע  ריחמ םג
 םיצוחנה םיעצמאה תא ץבקלו ירפכה קשמה תועצקמ לכ תא
 םינש שלש ודבע ירחיי .םינושארה * םירישכמה-ילכ תא .תונקל
 טסינולוק רותב דמעמ ול ןנוכל כ"חא לכוי .תוינולוקהב לעופ רותב
 םיטנימיליא ואובי הינולוקהב ומוקמ לעו ירארגאה רנופה תמרא לע
 ,החוטב רתויה הבורעה אוה .ןאכב םיעיצמ ונאש רברה ,םישרח
 תלוכיה תא תתל ידכב לבא ,.ירוהיה לעופה רודחי םוקמ לכל יכ
 קשמה תנהנהל ץוחנה ףסכה תא םהל ךושחל םידוהיה םילעופהל
 דוע  םתויהב ונייה ,ףכית םתרועל אובל ךירצ ,הנושארה תעב
 יכרצ תא םהל ליזוהל ךירצ וז תילכתל ,םירחא לצא םוי:ירוכש
 טי'זרובהמ שירפהל ךירצ .יאפירואה יאניתשילפה רעוה  ,םויחה
 הרירל תונועמ םילעופה ליבשב דפיל .עודי םוכס  ולש : יתנשה
 לע לבקל לעופ לכ ךירצ תאז רבלמ ..תופתושמ תלוכמ-תויונחו
 ולזוי הז .ןפואב ,קרי .ןגל .המרא םימאנור .'ב דע יאט ונועמ די
 | לכוי וירפ תא רשא | ,ונגמ ףסונ רכש לבקי .אוהו :וייח  יכרצ
 הלאה תונועמה ,(* הבורקה ריעב וא המצע הינולוקהב :רוכמל
 ןינבל .אצוי .רשא  ,ףסכה-םוכסש ןפואב ,םיוסמ .רכשב םירכשנ
 ,הלודג אל יכ ףא ,העורי הפנכה וירפב :איבי םילעופהל םיתבה

 תוינולוקהב .םילעופה:תלאש רורפל רחאה | ךרדה | והו
 י"ע :תושעהל  ךירצ הז השעמ --- ,רומלל:הזוחא דופי  ,תוידוהיה
 םיטניניליטניא רתויהל : התע שי רבכ הז ןיעמ ,תורחא תויצאזינאגרוא
 רותב םשל חפסהל םילוכי םה ,לארשי:הוקמב רמלתהל רשפא
 וזבו  הרייגס המריפהב םג ,ןועמו החורא .לבקלו םינריטסכיא
 " המ  י"אב : בושיה .תרשכהל הדוגאה י"ע  התע הז הרסונש
 ! י(261610ק16מ6 601

 :רואהו .ירארגא דנופ דוסי -- .הלאה הדובעה:תועצקמ ינש
 קרו ךא םתומילשב תושעהל םיכירצ --- םילעופה לש :היצאוינאג
 יאפידואה יאניתשילפה רעוה ןיא ,יאסירואה יאניתשילפה דעוה י"ע
 הניתשלפ ידוהי ןיא םא ,םונושה םינותעל הכימת םוש תתל ךירצ

 - והמאמ תא ונארק ,סופרל ונלצא םיכורע הלאה םירוטה ויה רבבשב (*
 \  הדוכע לש תינכת  בוריקב יִצָמ .אוה םגש ,(8 ןוילג םלועה,) ןוהט ר"דה לש
 + נלש וזמ רתוי חטרופמ לכא , תאומ
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 ארבנה .לכל .היחי אל זא יב ,םמצעב ירבע ןותע סנרפל 'םילוכי
 דעוה . ךירצ  רפסה:יתבל עגונש המו ,םייק ךרע לכ ץוחכמ
 י"ע וא ללכ ולש טי'זרובהמ הלאה תואצוהה תא איצוהל יאסירואה
 תומייקה ,תורחא תויצאזינאגרוא לש ותושרל .הלאה ס"הב תריסמ
 ךירצ הז םע  .ךונחה \ יכרצל ,דחוימ דנופ רופי י"ע וא ,רבכמ
 תאצוהב הברה ופתתשי םמצע הניתשלפ ידוחי .יכ ,לרתשהל
 ארבנה לכ לא יוארה ןומאב םיפחיתכ ונחנא ןיא ללכב ,ם"הב
 ,הרוטלוקה תדובע עוצקמב יתוכאלמ ןפואב

 :תועצקמ לונשב ומצע תא יאסירואה דעוה םצמצי םא
 רתי לכל םייח :הזב םינכי ,ןאכב םהילע וניארהש ,הרובעה
 ,תינויצה היצאזינאגרואה לא---לכ םדוקו תוידוהיה תויצאזינאגרואה
 םיררועמ םישעמ לש המגודו ,וישעמכ השעתו הארת ונממ יב
 ביבסמו ידוהיה םלועב יכ ןעי .האמ דע התע ונל הצוחנ הלועפל
 דעוה ידיב הלעָי םא יכ ןעי .דאמ דע הארונ היטאפא תררוש ול
 ררועל ,התילכתל המיאתמה לבא ,םנמא תלבגומה ותדובעב יאסידואה
 הו םע .תורודל הדובע ותדובע ראשת זא ,םתמדרתמ םינשיה תא
 ,הלא לע םג ,היסור.ידוהי לכ לע עיפשהל ךירצ אוה
 ,המואה ;תיחת לש לאידיאהב אלו היצארנימאב קר םיניינעתמה \

 טלקמ תריצי רבדב הלאשה דאמ וישכע הבושה היסור ידוהי ל כל
 ,םידוהיל שרח ינויצארגימיא

 יאסידואה יאניתשילפה רעוה ירבח לש תיללכה הריעוה
 ,ריתעב  ולש \ םייחה:ןורשכל | ןחוב:ןבא תשמשמ תויהל . הריתע <
 השדח הפוקת לש החיתפ היהת תאזה הדיעוה יכ ,ונחנא םיכחמ <

 ,תידוהיה תינויצאזינ ולוקח הדובעב
 ,ראונאי 1/14 הביני'ג

₪ 
 . היקרות רּורחשל םידּוהיה עּויס

 \יס

 ,(המישר)

 ורבחמ הנוש היה היקרות רורחשל רזעש ,ידוהי לש םופמה
 ,עונל  םילק = ,םיפילוח  ,םיזירז םישנא .םינפ הברהב היסורב

 :גילופ ,האידיאד "םיריזאיוב-ימוק,\ "םיטנגא, ,םיאלפנ םיחלושמ =
 ילעב ,תוירבה ןיב םיברועמ ,הביבס לכל לקנב םילגתכמ ,םיטול
 תורכמתהב  םירכמתמ  ,םיבהלתמו םישגרתמ ,סמלופל תויפיפ
 ,שארב םיצפוק אל  ,העוערזמ ,תססות .תחתור ,תמזוגמ ,הרומג
 י"עו םגזמ .תרעס .י"ע שארב םיקרזנ אלא ,תכלהמ הצילמהש ומנ
 :יקרות | ןיב וליפא ,םש םג הפ םג ויה -- טהולה המדמהיחכ
 וליפא ,יקרותה .לודג לדבה שי ריעצ:יקרות>ידוהי ןיבו .רועצ
 ךופהל ,שממ ,הצורה ,םישרחבש שרחה וליפא ,םיריעצבש ריעצה =
 ,ןנאש  אוה ,ותמוא ינב תודממ וב שי ,היפ לע הרעקה תא <

 העד וחמ לא םינכהל רבדה השק ,ןבאכ ןשקעו ןותמ ,בושח
 לבא | ,ןוכפוה הל ןיאש ןכא וז ירה ,השרח הער יכגל ןהשדח
 ,עבק תבישי  םש: תבשוי .איה = ,וחמ  ךותל העדה הסנכנש :ןויכ
 הגלפמל הדבכנ הלעמ איה וז  ,הוזיזי אל םלועבש תוחורה לכו
 הלודג. תערגמ םג יהוז לבא ,תולועפל רבד :הזיא .איצוהל הצפחה =
 ,הנייז ילכ תא = ףילחהל לגלגתהל ,עעונתהל הכירצש הגלפמל =
 ונתנ םיריעצה:םירגותהש רמאל רשפא ,ןבירחהלו .תולובחת אורבל <
 ,הרמזוהה תא ,תוררתסהה זוזע תא :,לזרבה תא  ,חַּכַה תא <
 בוטה ןבומב)  תורסרסל  ,הלומעתל .,העונתל הברה -ורזע םידוהיהו <

 :סילנרויזה ,הקיתסילנרו'זל םגו  ,תועיסנל ,תואצמהל ,(וז הלב לש

 הב םיקסוע םהש פ"עא ,כ"ג הב םיקסוע  םירחאש פ"עא הקית
 תונוכת יפל ,ירוהיהש עוצקמ .אוה ז"כע ,ונממ .רתוי םימעפ ףלא
 אוה םלועל לבא ,רתוי וב .החמומ םלועל אוהש רמוא אל ,ושפנ

 איה "ץיברטניא,ה  ,רתוי .ןונשו חקפ ,רתוי קירכמ ,רתוי .וב ץורח
 ,ולוכייניווה) = ובורב  אוה ןו טילפה ,(ץיבולבנ תידוהי האצמה
 :אמלער:ןותעה ןינע לכ * ,תידוהי הריצי (ובורב:ינילרבהו יזירפה
 רניווה הל  םדוק רועו פ'פנה ,לבעגאט ,לרבה סופט ,הילוכ
 קרמסיב -- .,וירבחו םפעש לש -- תידוהי הריצי אוה ב"גאט
 אלש רימלת, סופט  אוהש ,יאנותעה תא טנמלרפב א"פ .הנוג
 תישש:תישימח הקלחממ חרבוה וא חרבש רענ ,"וכרצ לכ שמש
 הברהש קפס ןיא  ,תונותעל סנכנו ותרטמ לא עיגה אל ,םויזנמיגב
 שיו ויהש .קפס ןיא םגו ,הז םגתפב לחלחמ םקנ תמח לש סרא
 אל  חומ ילעב ,קרמסיבכ לזמ ילעב אל םא -- .םיאנותעה ןיב

 לבא --,תולוכסאה ימילפ ןיב םג םיאצמנ הלאכו ,ונממ .םיתוחפ
 ןירוקש המ = ,"תחא:הכאלמ:לעב, ונניא יאנותעהש ,איה הדבוע
 םישרש ול ןיאשו ,םלוע לש וללחב ףרפרמ אוהשו ,"טסיליצפש,
 -- 'הזומימ, ןימ העורי .הניחבב אוהשו ,א"קמב םילבגומו םיקוח
 ,דאמ | בושחו לודנ עוצקמל היה רבכ ומצעב הז רברהש אלא
 וכונח :יפל ידוהיהו : .הרידא תונמאל םג אלא ,תונמואל קר אלו
 :,םיימוקמ םישרש ול ןיא ,ינויצפיסנמאה ירוהיה וליפא  ,יתולגה
 רשנכ םימעפל ,חרופה ףועכ רוע אוה ,עקרקל:רבוחמ ונניא
 תוקקותשה ,תולק ,היטטנפ ול שי ,הנטק םיננר ףנככ םימעפלו
 /םיטסיליצפשה, | ןיב בר 4 רפסמב והאצמת אל ךכיפל ,ןייטצהל
 ,םייללכה םישנאה ןיב רתוי ולא ,םישירשמה ,םישביה .,םירקה
 םילודג .ךרכ | ייח לש ףטשה יבג לע .םיחושה וז . ,םיפפועמה
 ןיא .ךרכ יח ןואש לש טקוררפ תואנותעה לכ חויהבו :,םינאופו
 םה םה -- רתוי .םידוהיה םינייטצמו ונויטצה הזה רבדבש  ,אלפ
 (רועו ףלו ,רטייר) תורוטנגאה תא ,"אמלעד-םינותע,ה תא ודסיש
 :ויברטניא,ו  תויצנדנפפרק לש תושורפה תותשרה ןתוא לכ תאו
 \ אלו  ,םמצע :ליבשב אל ,גוהנכ ,לבא ,ואיצמהש םה םה ."םיא
 תוילקנואב הלא לכ תא רגסו לודגה לטיפקה כ'חא אב ,םתלעותל
 םירטוירה .,(המודכו "סערפ רעטהעישאססא,) תיקנע תורדתפה לש
 וש .םהל ןיא ' םהירחא םיאבהו ,םתד תא ורימה "וכו םיפלוהו
 !םולכ אל ונידיב התלע המו --- תודהיה םע רשקו .םחי

 ונייטצה רתוי  דוע--תונותעב ,ללכב ,םידוהיה וניוטצה םא
 ןינע :והז ..תייצנדנמ  ,תינחתר  הקיטילופ ,סמלופ לש תונותעב
 תא  שופתל חונ אוה | ,רתויב :וילא לגוסמ ידוהיה טנמרפמטהש
 ותחא הלמב ,לעפתהל חונ ,לפלפל ,םזגל חונ ,םיקדה םינויעה
 יננהש ,לודג ןורשכ לש תונורפחהו --- תולעמה ןתוא לכ ול שי
 :אוה אוה לבא ,רתסלפ :תירבעב .והארקל ןוכנ םא .רבדב קפקפמ
 לבא ,יאנג לש תועמשמ שי "רתסלפ, הלמל ,טלפמפ --- רתפלפ
 וליפא --ןואג תויהל םדאל רשפא .,חבש לש תועמשמה לע יתנוכ
 םינשב--ונממב רופש ור היה הזכ ןואג .רתסלפ יבתכ תביתכב
 ,ןוילופנ תלפמל הברה םרג אוהו -- "לטבו רבע, אוה תונורחאה
 ידיב  ןכוסמ : ,ןכוסמו ארונ ןייז ילכ אוה יטילופה "טלפמפ,ה
 םייטלפמפה דחא כ"ג ונוימדו ורויצ ןפואבו ונונגסב אוהש ,ןומירד
 וימלפמפל ןתונש ,ןררהכ שיא ידוב ליעומו ,םיניוצמ . רתויה
 'םג | היה  ייטלפמפ | ,םיזמרבו תואיקבב תלבותמ תיתורפס הרוצ
 ליעוה וטילופה עוצקמבו ,"אטחה תורוק, ורפפב וגוה רוטקיו
 ויתוריצי .לכמ רתוי הברה ,יתונמא ךרע םוש ול ןיאש ,הז ורפס
 % תואלפנה

 תכפהמל תונכהב םידוהיה ולטנש קלחה לא עיגמ ינא ןאכו
 ןותעה---"תרבשמה, לש םיכרכה תא התע אורקל יאדכ .,היקרות
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 םאטבמ ילכ םינש הברה ךשמב היהשו (תפרצ 'לב) זירפב .אציש
 בתכ המ | ריכהל ירכב ,םיריעצה םיקרותה לש םצפמו םשיטפו
 ,תוריהזב .,תובישחב םש בתכ יקרותה ,ידוהי .בתכ .המו ,יקרות םש
 טגמלרפה | תואישנב תעכ שמשמה הויר:דמהח>א הז :תודבכב
 ורבחו = ,וירמאמ תא םש בתכו ,אוהה ןותעה יכרוע רחא היה
 תסחוימ תיקלטיא:תירוהי החפשמ ןב ,ה אופ ןודאה היה ותימעו
 םע וירפב וייח ימי בור רג ,היקרותב תורוד הזיא הז .תבשויש
 אלש | ותוא לנה םימעפ המכו ,היקרותמ התלנה רשא הלוגה
 יתורפסה המחלמ:שיא היה אוחש ינפמ ,והופדר ,והולפת ,וינפב
 רפופ אוה ירה .דחי הב'ורטסו ןצריה היה אוה ,הלעמב .ןושארה
 ,תיזירפה .המבה לע וגצוהש תונויזח םגו םירפס 3תכש ,יתפרצ
 יותמגוד היה אלש ריבכ חכ והז יטילופ רפופ .רותב .לפא
 אלא ,היקרותב םירופיאה .לכב רופא ,ןבומכ ,היה "תרבשמה,
 :אבאוופא,ה תא םיהובגה תומיקמל | היסורל םיאיבמ ויהש מכ
 ךכ .,רתסב ,.,םיגנעתמ ,..םגו םיפעוכו וב םיארוק יהו ,"עינעירו
 םירדח | ירדחל הובגה רעשה לא לופוניטנטסנוקל ,םיאיבמ ויה
 םימגרתמ ויהו ,ומצעב וינ פל ותוא םיארוק ויהו. ,"תרבשמה,תא
 תוציקעהשכ דוחיב ,שגרתיו קחצ ,לעפתנו ךיח אוהו .,םירברה תא ול
 ל ,םיסרטנוק ,םינותע הברה ,וילא םיבוהק םישנא לא ועגנ
 .תונויקיק ויה 6 לבא ,הפוריאב רואל םיקרותה ואיצוה .םירפפ
 םירחא םג וכתכ הברה ;"תרבשמה,  היצולובירה תא ןיכה כה

 הדובע ,הז ידוהי לש ותדובע לומ ןיאכ היה .הז לכ לבא ,"תרבשמב,' |

 ,ןטקה-ןוילופנ דגנכ ריפשור תרובע שממ" ,תררוחמ  ,תצצונ . ,הבהלנ
 קירבמה ,שטולמה ,רחה :וטעו ,זירפב ןלפ יריהי בשי בושו

 אוה המ + האשידפה יפלכ אוה המ ,בתוכו .בתוכ = אוהו ,ודיב
 םע ינמלשומה םלועח  ותואב אוה .המ +"הובגה  רעשה, . יפלכ =

 ריעבו ,ז"עלב קר םנ אוה בתוכו % םיכישהו .תוטפומהו ןמילואה
 תוקוח  םיפנכ .וחרפ .כתכש םיהברל | לבא ...,הקוחר  ךב לכ \

 ,םהינפב .לובנה תא רוגל :ןיאו :,ואבו ופעו ,תובחרו
 ,המרגות רורחשל  ורזעש םידוהיל .ןושארהו .ןושארה היה הז

 םיתוחפ דוע ואצמנ םשו הפ לבא---ואצמנ אל ותמגד םידבועו םינקפע
 ונינקפע ןומה .לא חמוד ונניא ןויבצה ,רוע רבדא .םהילעש ,ונממ

 ,ץהוגמ ,יררפס ,יטנביל ידוהי ןויבצ והז ,היסורב םייטילופה \

 ףתתשהל 'ולבי אל לכו | תידוהי תובהלתהו םייפוריא .םיסומנ-- :,ץורח >>
 יפטוח םתוא לכ ;ריואב םתפ  םיפרפרמה םיריעצה םתוא לכ םש
 תוחכה .לע .וחפסנש בר = ברעו יחרפ-יחרא  םתוא לכ ,םולמה =

 תומזג ייע הלא לש םתדובע תא .ולקלקשו םירחבומהו * םילועמה
 אל םש ,הדידמהו רועש ה שוח רפוחו ץקה תקיחדו שערו

 ,הול םירשכומ םייללכה םיאנתה ויה אל םגו ,הזה ןומהה אצמנ |
 רדופמ ,לורבכ קזח גוח ךיתב הנכוהש  תמצמוצמ  היצולובור
 ,םידוהיהמ םיטעומ .תוחכ .קר הכותל לבקל .התיה  הלוכי .ןתיאו
 : םוקמ לכב וניחא םושועש המ ושע הלאה  תיטעומה תוחכה לבא
 , העונתה .תא

 , יקפבוחינרשמ  לואש

 + תּותָמ תובָרע לע

 תותָמ תובְרע לע ּ

 םיִמָמְוש אינו אי 9
 םיִמָשַה ּולָתִנ = >

 ו םִיִמיִא ילדה ,םיִחּכ

 ,םיִנפורְתִמּו םיִנּנ
 ,םומר לכ ,םיטוע

 שואי ךותמ .םיְִג

 + םּומָעָש היה פה
 :ָתַחַת עצי הַמּו

 / םיחיש 9 תורבק
 ,םמוש להלה

 .םיִקיִרְכְתְּו םמוד |
 הפ ןַמָז תורבק אל םִא

 ! פק םנַַּ
 הָיוהה תוחפ

 .ּופעייַ ופְלָח
 ,םייחה ,םֶכיא

 ,דַטֶא לָש ּולַצ לַצ ולו
 בַעְרְש :בָאָז תובקע

 ;טמִר רוקבו הָעָת
 הָחָבְשִ הָמָּב ג וא

 = םֶלוג -- םיִשיקס ןֶבֶא

 , חו יל אַ
 ו :םֶלּעָה תִבְב ול

 :בָתְרִמ .ביִבָס :בֶמְרַמ
 | ,,הָלְטַ םימשל

 הָמָדֶא בָחְרמ
 .הָלַל לָש הָוּב על

 " באה -פלחו
 םיקד ימי שָפְתְנ |
 ,היכסְרמב ירחי

 == = םוקַחְרַמַב הָלג |

2% 
 ,רנרב ,ח .י

 .רַצְמַה ןמ
 .(תובותח  תולגמ)

 ,א"
 הרומו .זא = יתייה  ןרטסכא ..רבדה היה תובר םינש ינפל

 הקלחמה  דימלת  ,שרדמהחתיב | יאצוימ .כ'ג = ,יל היה | בדנתמ
 היה .ריזנ .,,יישפנ .,דחוימ םדא  ,הובג רפס תיב. לש .הנורחאה
 \: היה םיברדםיבר םימי הזה שיאה לש  ויעוגעג-רהמ לבא : ,וייחב
 | ירהפמבש הו ןויערב ,  הירחא ושפנ קבדת רשא הריעצ השא אוצמל
 + תונוש תוירוטידואבו ,תובוחרב ,םינגב םיפשנ בופ היה ושפנ
 ל םומי ,המלע לבל ערותהל ףאוש היה שופח לש שגרב



 נ ןוילג
 וול

 יתייה .ינא ,הנש .הנומשו םירשע ול ואלמ .האב אל השאהו
 הנמש תבכ ,הכרו הנטק הרענ ולצא יתאצמ םעפ ,.ונועמ-יאבמ
 היצניבורפבש ותדלומ ריעמ .הריבה-ריעל האב .רשא | ,הרשע

 ,ןושארה םויה ןמ הירחא יבש ךלה שיאה בל .םידומלב םלתשהל
 ריגי םרמ דוע םלואו ,חמשתו -- הרענה םג .תאז העד .תרחממ
 ץיקה ,ותוערותה םוי רחאלש הלילה ותואב דוע ,הרענל .רברה
 היה אל באכה ,ותררש-טוח לכב באכ שחיו הנוכיתה .הרומשאב

 ותשגרה לבא -- ימיה רבכשב התיה המודקה ותרושב - -ימואתפ -
 הנושארה תעה לש הבהאה 'רשוא .תימואתפ התיה דח ןפואב
 ושרג אל שרג לבא ,רפסמ םימיל בנגה-באכה לע םנמא הסכ
 ,תיצמתה דע רדח ,תרתחמה ןמ חינה באכה וב השע אל הלכו
 ועיגה ,ליעוה אלל ךא -- שאונ .ורמא אל םיאפורה ,רקנו דרו
 זוע ביהרה אל הל ,התעבו האלתמ ימי ,שואיו הוקת ימי זא ול
 הנטקהל ריאשה הנורחאל ,יתעדי רחאה יכנא ךא ,לכה תולגל
 ,םימלאה וינפ םלוא  ,"בוקר .ץעל יחלס, : הנטק אקתפ קר הכרהו
 ויה ,הפפה לע םמוד לטומ --- ןושארה --- והיתאצמשכ ,םירופאה

 ואב באכהו רשואה . .,םוד וקנאה, :התיה םתעבה .םולח-ימלוחכ =
 ,."וידחי ופלחיו .וידחו

 ינפ לעמ היחה .העבהה. חתוא ,ירוע ירב לכב רבוע .רוק
 ,זוב יתאלמ .היוהב ןאמ רשא ןעי ,לערדםפ .התשש | ,שוא
 רבועו .דמועה יח םרא ינפ לע הלאה םימיב האור יתלחתה
 .ןיחונמ םהרבא ינפ לע -- ןמרפ לש וסופה תיבב הנומאב

 ,ותא שגפנ ינא םוי םוי
 קרו ,רבדמ וניא ורבע לע ,ךרעב ,ששו םישלש ןב 'אוה

 תיהש ,אמנודל ,המכ >> ,םיינוציח :םירבד :=וזוא ותעלה אררג .בנא

 לעש- רועב-.,זא .,אטילבש ."רגוב,ל ןמאנ רח = תורחא = םינש 5
 תוגולפ ןגראמ .ךכ רחא היהש ו יהשודק תור ףפוח היצוינגרואה <
 היריביס תולגב 'היהש | ; תוימורדה היסוה 4 ירעב | תימצעד :הנגהל
 תוירבדמב םינוש םיחמצ ,הדובע ספאמ ,טקלמ היהו םינש שלש
 תומשב םהל אורקלו = ,ורועמ רמל אל םיחמצה-תרות + תורעיבו

 םהב ןיחבהל עדוי אוה הכהאמו םבהוא אוה לבא  ,עדי א
 םינוש םיהרפ ימובלא | ,וידי ישעמ ,םינוש םימובלא .םלידבהלַו |

 ,ותחתמאב ותא םירומש םינוש עקרקהילוריגו
 םהל שי .היסורמ עדוי אוה ותשא תאו .רלאמ תא :בגא

 רוכבה ויחא תא םג ערי .אוה ,םיפתושמ = תונורכז  וזיא .וליפא
 תלחממ | וינועל. תמ רשא | ,ראמ ןיוצמ םרא רלאט היעמשי לש
 לש והשא ,לחר היחב רושק היה חונמה ,היריביסב תפחשה |
 הבהא איה לבא ---התיה םאמו באמ .המותי -- הילותבב ,רלאט =
 ,המורמכ ,איהה תעב .שנפנ בורוטקטש תא םג .,,רחא" םרא |
 ,הז ול .חונו -- ,ושכע ,ןאכ ותוא םיריכמ .םניא םלכ .םה לבא
 ,"תיטנגלטניא,ה .הביבפה ,הארנ  וניאו האור תויהל \אוה בהוא |

 ,רתויב וילע הביכח הניא , ,ללכב-
 ואל ...ללכב--ךחג -- .,,היצנגלטניאה ,היצנגלטניאה --

 ,.,םיילנויסיפורפ םירמא ישנא . ,.הוהקה-יתב ינכוש . , ,ונלש אקוד
 ,ךכ ,רבדה אוה ךכ . ,.םישמולמ םיאטבמ יפדור , , ,הירקיינרבד

 םופתל אור רהממ המכ ,ונירכמ ראש תא ול יתרבה
 ! רחאו דחא לכ. לש" ובוט

 הבורש :,הקסורמה | ונתחיש  העיגה םיעגר רוע  רובעכו
 ו רורבש "שדחה, חורה דע = םג  ,תוקיתשו  תוקספה
 םידמל ונאש יפכ ,םיירבע םיזכרמ ראשבו היסורב ונלש שרחה
 השוריפש ,תוסרוקיפא ל לכ תלילש : תרבועה העומשה .יפמ ןאכל

 ', האנה--אלא ,הולש אל :וליפא
 עגונ ,ונא המ :ינפמ. :לאושכ ,ויניע תא לישפה .םהרבא 5
 ,,,שדחה חורה : רמא .ךכ 'רחא ? רקתשאד גלשהב אלו הז :ןכו /

 1 3- םלועה <

 ףיסוה ףשנה ךשמהב לבא ,קתשו --,.,חור .ינפל ץומ ,,.חורה
 . הז .ןודינב םיצצורמ םירמא רוע

 אל רשאו  םיפיטמ ךרדכ ךלי אל רשא שיאה ירשא,
 :תרמו רחא :בל לכל .ךופהלו דחא .ךררב לכה תא ריעצהל לומעי
 םא ןיבו .ומע ןובשת ותמזמ םא ןיב ,שיאו שיא לכ .תחא םייח
 ךכ 'ןותלכי :יפכ היחי--ותלכי יפכ אוה יח  ,ול המזמ לכ ןיא
 שי המ--יטרפה ינאה תאנהו  יטרפה ינאה .תולש ,רבדה אוה
 אוה .,.לבא +הול הרומג תלוכי שי קר םא ,הזמ תמאו קרצ
 התיה וישכע דעו םלוע ימימש ,וניצמ . ,,האנה .,,הולש : רבדה
 ,םיהקה לצא ,םרא ינבבש םיתוחפה לצא קר תאזה תלוכיה
 ,םינתיאה ,םילועמה ..,םירחא רזעב םיולתה ,םיפרה ,םירזכאה
 ינא ,םילוכי םניא םה אקוד- -תפומה ילעב ,שפנהו ףוגה ישפח
 ,"השרח,ה הרותה תא ,תובשנמה תושדחה תוחורה תא ול ריכומ
 % הרות ,ה רו ת אלא הניא בוש וז לבא -- !םייח !םייח : תארוקה
 ..,הל תדגנתמ ,בורל ,םתוהמ לכש ,םישנא יפב

 :הז ןיעמ רבד ויפמ יתעמש ,תחא םעפ ,בושו
 רעוכמה טננלטניאה-ןב והזיאו ,שי ,םלועב רוע שי --

 םעו ,עקרק אל וילגר תחתש עקרקהו חכ אל וחכש הז +רתויב
 ,ותוימיספמ ,לוכיבכ ,ררחתשמ ולאכ- -תועודי תורמימב- -אוה הז
 ,..הנפה:שיא רוע תויהל ילכל .םירחאל המוד תויהל .,והשלוחמ
 .,יוא ,אוה .לוכיש ,שפחתמו "תויחל,  לוכי וניאש ,הז אוה .בעותמ

 לא תונמאנה :רבד תישאר. ,.,אוה לוכי דוע המכ ,לוביבכ
 אהי ,םירחאל המוד וניאש הז ,תויחל לוכי וניאש הו !ומצע
 המוד, .תויהל ,יכה:רב .תויהל ורועמ .אצי לא---השלוחמ וליפא
 שפחתמה 'טסימסיפה ,רתויב רבגתמ םזימוקה- -ןכ השוע אוה םאו
 .וניא---והמ .ומצעב .ריכמה .טפימספה ; רתויב .אוה . ךחיגמ--הו אלל
 / רבעמ .תמאב תייהל םראב ה5 שי םא ,אוה תרחא ,ךחונמ
 לע תולעהל רוע -שפא םא +הז חכ שי ימל לבא ,תוימיספל
 ,רתפהה לוע תא רבשי רשא הז ימ--תילכשה ,הלוזה תונקפכה
 ? םייחה .ילותפנו ילולעת ,יעותעהמ .ררחתשי ,םויקה .ןולבסמ .ץלחי
 ,םייח .לכהש ומכ םייחה ,תוילנבהו תויליגרה אל ,ןפוא לכב
 ,ןפוא לכב ,יזא ,תולפמו םיכרד םא ,רבעמ הזיא לא הליבומ
 : הברה ,רבעמה לא תויהל תוכירצ ,תורחא ירמגל .תולסמ ,תורחא
 ,וליבשב ,רעצמל ,טושפ

5% 
 . ןאמכיפ .בקעי

 ,1908 תנָשְּב תיִרבעָה .תּורְפפַה

0 
 םילודג ויה אל  ונוימר-ףועמו יקסרשרב לש יריציה ונורשכ

 ,ותוירוטלוקו = ינויגהה ולכש חכ ךא | ,ךכ:לכ * םיקזחו
 ויתוחכ לכ תא םצמפל ותלכיו ןינפל רשא ןינעה תא הרי הבה
 = ונינפל תולגתהל תורשפאה תא ול ונתנש םה םה ,תחא הדוקנב
 : ןושארה ינאמורב | ונורשכבש * ןיוצמהו ריהזמה  לכב תחא תבכ
 ; נרכנייטש .הרוהיי ןייטצה אל וללה- תולעמה לכב ."הרטמ ןיאב,
 לכל  םיריאמה  ויתוצוצינ תא רזפ רשא ;רוע רצווחחכ היח הז
 גרבנייטש לש ולכש חכ ,רחא רבדב םתוא .םצמצל אלש ,רבע
 ,תיאפוריאה תוירוטלוקה התוא ןב התיה אל ךא ,קומעו  לודג היה
 ,תידוהי .תופירח: רימת הקירבה ולכשב .יקפרשרב ןייטצה הבש

 .התוא ,תונרשיה  התוא תא ה היה .תובר םימעפ ךא

 . == ותעירי



 הפוריא  ירפוסב כ"כ  םיריקומ ונאש , הנבהה לש.  תומשפה

 התיה וניע ,םיהלא-תכרבב ןטיפ היה גרבנייטש הרוהי  ,םילודגה

 וב .היה .לודג ,ךא ;רלי לש ותסיפתכ המימת -- ותסיפתו .הריהב

 םימעפ הברהו ,שרדמה-תיבמ ותא איבה רשא ,לופלפההדוסי ןוידע = = =
 ,המימה | תונלפלפ ךותמ  םייחההיבותכ תא ונילע םקעמ | אוה

 טמקמ ותוא ונא םיאור תובר םימעפ .,ותנבה רוא תא הכישחמה

 רבדהש םיקמב ,הנבה:קמוע תולגל שקבמו טטחמ = ,וחצמ תא

 יולגה תא תערל רקיח אוה תובר םימעפ ,ראמ טושפו רשי

 אלש ,הז תא ראבלו ןיבהל ןימאמ אוה תובר .םימעפו * ,עודיו

 .םלועל ראובמו .ןכומ תויחל :ןתינ- = |
 הז . אלפנ היה | גרבנייטש | הרוהי לש | ותריצו:חכ

 .םירתסנ תוחוקממ וילאמ | עבונה * ,קסופ-וניאש = ןיעמ = היה

 -תבב | םיפיו םיקוחר | תומלוע רצוי היה  רישעה = ונוימד

 .םיטעומ םינמיפל קר הדחוימה ,שארה-תולק התוא ךותמ קוחצ
 היה רידרחאלכ ךא .ונלצא לבוקמה ןבומב רייצ היה אל אוה =

 השק ץגז 64010806 םירייצ לצא םגש | ,רויצדינינפ םימעפל רזפמ | = =

 ,לבוקמה ןבומב גולוכיספ םג .ילוא 'היה אל .אוה- ,ןתמגוד .אצמל

 ךותמ תחא הרמא ,דחא טוטרש ,ולש דחא וקש םימעפ ךא
 היה ילמלא ,תידוהיה שפנב םיאלמ תומלוע ונל הלגמ .ןושלה"ףמש
 היה זא ,םירחא םייחהיאנתבו רשי .חתפתמ גרבנייטש לש :ונורשכ
 ןיאש הדמב לודג  םינוגהו םידרצה=תובורמ ויתוריצי לש .ןכרע
 ונוימד .ףועמבו ןונגסה רשועב ,ולש הבשחמה תוירוקמב ,רעשל
 ,םילודגהו םיטעומה לש םקלח"תנמ ,תוקמעו תובחר ,תולרג .שו

 היה םירושע לש הרמבו .רישע היה גרבנייטש לש וגורשכ
 וינוטילופו .ויתודגא  ,וירופס = ,וילשמב ורשע = ינינפ תא  זבובמ =
 לכה .לע<.,ההוציה -תכרבי"היורש .התיה- בתכש' המ 'לכב .:םיברה <

 ,לכה לע אלפתמה | ,ינואג דלי לש המומתה חורה תפחרמ

 לש םיבורמה ויתונורסח םג ,וניבהל ןימאמו לכה תא ןיבהל הצור
 םה הלאש ,םירכוז ונאשכ ,ונילע םיביבח םישענ | גרבנויטש
 תומימתו = תומכוחמ  תורמא ויפמ  איצומה = ;דלי לש תונורפח
 ,..ותומ;מתב אלו ותמכחב אל וטצע ןיחבמ וניאשפ דחאכ |

 ,ויתונורפח לכ לע הפחמ הזו--ה ר וש מ היה גרבנייטש הדוהי
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 םינחכשל ונתוא התשע תולגה ,ונלצא חכתשמו ףלוח לכה
 ךא ,םינש .יפלא לש רבע ול שיש ,ונחנא קיתע םע ,םיארונ

 קר הונא: םימשונ ,העשה>ייח םויההייח קר טעמכ ונא  םייח
 קר היח ונתורפפ םג .הז עגרב ונתוא. תפקמה הריפסוממאהב
 ,דימתמ בצמ ןיא ,ףועי םולח -- הל .לומתא"םוי ,ןורחאה המוי לע

 תא הרפמ הפוקת ןיאו ורבחל ושוכר תא .השוריב רסומ רוד ןיא
 םימעפל ותוא םישגופ  ,ןכודה לע הלועו דחאה אב * .התרבח
 ךלוה אוה .רברב שיגרמ שיא .ןיא -- דרוי אוהשכו "אבה ךורב,ב
 .ותתימב םנ המו ,וייחב חכשנו

 ונגה וז הנשבש ,תחמשמה הדבועה תא ןייצְל .יואר .ךכיפל 0
 ,הז ררושמ לש ,ופאמ םהר ב א לש ותרלוהל האמהכ?גח .ונלצא
 טנוימד תא רישעהש | ,ונתודליב םיעגרה .בטימ תא  ונליחנהש

 ונבבל תא הרפיו  ,קיתעה ונרבע ימימ םירדהנ הריש:תימלועב =
 ךרה תא שיגרהלו תעדל ונדמליו ,הרישל אמצ הכ היהש ,שבוה -

 לש רהוטהו .םותה תאו עבטה לש דוהה תא ,הבהאה לש
 וחירה ופאמ םהרבא ,רתויב עונצ םנמא היה  גחה ..תומולחה
 היה וגחו שדחהו ןשיה רודה ןמ םירבעה םיארוקה לכ לש םביבח =

 םילעמש ,המצע הדבועה ךא .ררהנו לודג יממע גה. תויהל .ךירצ
 ,םלש לבוי .ינפל יחש .,ררושמ לש ורכז .תא בלה לע ונלצא
 ושעש ,ןטקה םופרפה םאו ,וגלהקב הָעּורָי תוררועתה לע .הדיעמ

 2 ב םלועה <

 תמשא,ו = "ןויצ  תבהא, רצוי לש ורכז תא שדחל ליעוי ( רבהל
 ורוחיש ,הזל םג םרוג היהי רוע ילואו ,וניארוק  לצא "ןורמוש
 ןמ .םתוא ורפיו ,הפיו השדח הרודהמב ויבתכ לכ תא ואיצויו
 -- תויתואה:תושמשוטמו םישובשה:תובו'ומ | תונשיה | תורורהמה
 רתויב , םיקנופמ < םניא םירבעה  'םירפסה | ,העש:יפל | ונויד
 ,םהיארוק הע

 יואר היה ירבעה .ארוקה רצמ ירמגל תרחא | תופחיתהל
 תויהל .ךירצ היה הז עונצו רוהט ררושמ לש ורכז ,ופאמ םהרבא
 בל ,םחי אל ימ בל .תודליה ימי לש םנורכזכ ונל ריאמו רקי
 "ןורמיש:תמשא, וא "ןויצ תבהא, תאירק תא ורכזב המהי אל ימ
 םירימעה תאירק לע הלילה לכ הנושארה  םעפב םירע ונייהשכ
 ,ויתודג לכ :לע 'אלמ ונבלשכ ,רנה רואל  םיאלפנהו םימימתה
 ץראהו ,תומולח ימלוחכ .הבר תע רוע ונכלהתהו רקבב ונמוקבו
 םיטעמ ? ונינפל םיפחרמ רוע םפקה:יבר םיקוחרה םיטיהו הקוחרה
 ופאמ ונילע ףיצה תוהוגנ לש םיו ,ונתורליב םיריאמה םימיה ויה
 היחהו .בש : האילביבה תריש תא .הננערהו המימתה והרישב
 ,שרקח:יבתכב השרה .הרישו םישדח םייח חפנ אוה ,ונבבלב
 דריחכהל הארונ הרמתהב .וצמאתה םינרקהו םישרפמ יפקאש רחאל
 :תורמא תא ונילע םקעלו ,הריש לש .חולחל קכ םהב בירחהלו
 לש שגר לכ וב .תימהלו ונבבלמ רוקעל ירכ דע \ תורוָהמה הי
 "= תלזמ תא .שדקה:יבתכ תא ול בישה  אוה ,םהילא הביא
 = הצילמ קר ונל היהש ,הזב ופינכהב , ונל  בישה * ונתורלי
 ?רוהו םירוענה:םות תא ,יח שגרו םייח חור לכ ילב זמרו
 = .ונלש מ ינל ןתנ הזמ רזוי ;ו ל ש מ קר אל ונל ןתנ ופאמ ,הבישה
 רוהו ונצרא תא בהאל ונדמל ןכיה ,םיעדוי ונניא :םירמוא שי
 לאשאש שי ינאו + ופאמ ירפסב 'םאו שדקה:יבתכב םא- -התומרק
 "הנושאר המצע םיאיבנה  תריש תא בהאל יתדמל םא :ימצע תֶא
 : ?ופאמ תריש ךותמ. םאו ק'הכ, ךותמ

 .' רחאו ירבעה ןאמורה לש ורצוי אוה ופאמ םהרבא
 . דע .ךא ,הלכשהה תפוקתבש םיבושחה םיירוטלוקה  םימרוגה
 ,תונוש תויתורפס טבמ:תודוקנ ךותמ ווכרע תא םיכירעמ ונחנאש
 ' רשא ,םתפ ונתודלי .ררושמ רותב לכ םדוק וכירעהל | ונילע
 ררועתו רקב:לטכ ונבבל לע וא העיפשה םימימתה וירופפ .תאירק
 אייחל .םימחה הדמתהו הבהאה תושגר תא הנושאר ונברקב
 םדאה ייחל---,השאבש יפויה:תרהטל ,עבטבש | תועינצהו  םותה
 ,,,תומדא .ילע םירוהטה

 ,(אבי ףוס)

. 
 , .ןילופמ .םובְתַכמ

 א.

 + םיובנירנ ,י

 .,םינברה תפפא

 'המושירו .ןילופ תנידמב הנושארה תימשרה םינברה תפסא הרגסנ התע הז
 הפסאה תוטלחה תא ררסלו ךרעל ודיקפתש ,דעו דוע ראשנ ,ונריעב רכינ דוע
 [התל ,הפסאה לע רברל התע קר םיליחתמ להקבו תונותעב ;תושרהל ןשיגהלו

 יהילא סחיה תא ןמפלו םויחב המוקמו הכרעמ .ןובשחו ,ןוד
 יא  ויתואצותש ,דבכנ ירובצ ערואמ קפס ילב חתיה םינברה תפסא

 ששנאה םתוא: ,הילא  סתיתהל רשפא:יא שיהילוטבב ,שארמ תערל רשפא
 תא בשחתה ילבל ,תונורחאה םינשב דיחיב ,ןנויה םיליגרש ,םייחה ןמ םיקוחרה
 יאש ,הלאכ .תושירה ושרה ,הלאכ םירבד ועימשיו םהותומא 'דמ ואצי --- ,ללכ

 , | הושרה חכ לע :ןעשהל הצורו ,רדופמ שרחהןשי חב ,ןהילע רמעל ילבל רשפא

 ץאומ תערל וגא םיבי חו ,וגלש תירובצה המחלמה הרש לע וניניע .דגנל אצוו

 . ,ויעצמאו ותרטמ .תא ,הזה חכה תוהמ תא



 לש רוחוב =

 ,ובשחת ךכ םא -- ןאשמ <

 םחלהל ,הכותמ התמשנ החרפש םה םתד תא  רמולכ ,תדה תא קזחל קר ואב
 ,םירפפה ,הלבשהה םע ,םישדחה םימרזה םע |

 --- תוררועתהו םייח ינמיס תינאלופה תונברה ךו תב וארנ תונורחאה םינשב
 -דע ,םירמואש ומכ ,םימה ועיגה .הרבחב הבצמו הייח לע הניגמ הליחתה אה
 םינועב התאר .תינאלופה תונברהשכ ,הכפהמה תונשב הנכסה הלדג דוחיב ,שפנ
 ןועובשו ימוי ןותע דסונ ,ונחור קשנב םחלהל התסנ ,המלוע .ןכרוה תא שממ

 שוא | ,וחילצה אל  םינותעה םליא ,אוה וקשנב ביואה תא הצנל הצפה ,י
 ןיז:ולכו - .תערה:חסיהב ותמ ךכ ,םישמדילבמ ודלונש ומכו ,בל םהילא םש אל
 וחכב ההש ,דחא ןויער וליפא םהל היה אל ,םינכרה ידיב ויה אל םירחא
 ןהילעו ומחלנ ןרובכלש ,םתרותבו םתדב .םהירחא םכשמלו םושנא לע עופט יהל
 התעשב האצמש התואנ תחא היח ,הננער הלמ וליפא ואצמ אל ןןיגהל וצר
 ,ןבומ  ,תוישעמה תווצמה לש ןתרימש לע ור הזהו ורזחו וריהזה קר ,תודיסחה
 ,ןבומ רתוי דועו ,תוכברה לש התעפשה תא קזחל ולכי אל הלא תורהזאש
 תא וניבהש ,תאז וניכהש םינכר ויה .םייחה תא חצנל ולכו אל הלא  תורהזאש
 הזיאב תואלמל םישדחה םיאנתהל לגתפהל וצרו ,םייחה ןיבו םתרות ןיב דוגנה
 ,םידומלג ,םוינ ויצ םבורש --- הלא .םינבר וראשנ .םלוא .,ןמזה תושירד ירחא ןפוא

 ,ןורשכ םוש ,הארנכ הל ןיא איהש ומכ תונברה ,םנהמב םיפררנ ולופאו םיא
 ווב םייח ונאש ונמלועל תונברה לש המלוע אוה רז ךכיפלו ,תולגתפה לש
 םינובז קוחרכ םהיתווקת ,םהייוואמ ,םהיתופקשהב וגממ םה םיקוחר
 ןישכע הב םיוח ינאש הפוקתהמ

 לבא ,םשפנ לע דמעל םיעצמא ושקבו תורהזאב וקסע םללכב םינברה
 תרחא ?להקה לע םתעפשה הדכאש ,םונבר יפמ תואצוי ,תורהזא לש ןחכ המ
 התצרתה אלמלא ,ןיד לש חבדיופו םהותורהזאו םהיתורזגל ויה אלמלא ,ההיה
 סורילק לכ לע \ תפפוחו הניגמ איהש ומכ ,התוסח תחת התוא תחקל .תושרה
 ,םינברה תוחמב | רליהל .חרכהב .תוכירצ ויה הלא ןיעמ תובשחמ ,ודוהו:יתלב

 וחכונשכו ,הררשו חכל םיעגעגתמ .וליחתה  םה ,םהיניבש םינקסעה
 .ץוח יפלכ ונפ ,ברח ,שְי ימיגפה .םחַכ רוקמש

 הנושארבו שארב איה .הלאה הקושתהו םיעוגעגה:ירפ אוה םינברה תפסא
 רשפאדיאש תונאלו פה תונברה הניבהש ,הנבהה תואצוה,

 תא להקה .לע ףוכל לכויש ,טושפה ירמוחה חכה תלוז רחא

 יויתודוקפו .ויתווצס לע .רבעוש ימ .לכ .תא .שגרומ .ןפואבל
 ךורב יוטב הפסאב הל האצמ הררשהו חכה לעב םע ָךשקת הל הקושתה

 ונלש תונברה .ערואמה לכבש בושח רתויה רצה קפס אוה הזו ,והמכ ןיאש
 המלועל ץוחמ לע הל אצמל תלדתשמ ,ץוח תורוקממ החכ תא באשל הצוה
 תונברה הדבא 'המכ רע ,היעמה ,וגימב ןיוצמו שהח רבד הז ,םידוהיה םלועלו

 .לבוסהו יחה ידוהיה להקה םע ימינפה רשקה תאו אירבה שוחה תאי
 ,הפפאה לש רדפמה \ דעוה איצוהש ,תרבחמה ירבדמ ,םינברה ירבד לכמ

 םה המכ דע ,הבלב הלשממה תא שפתל םינכרה םילדתשמ המכ דע הארנ |

 םתורשכו סתונמאנ ,םתענכה תא ,הב ה םהדות תא םימיעטמו םירזיחו םימיעטמ|
 לכמ טלוכה  ,הענכהה פחי = לכ אלא ,םיניוצמ םה םירבדה קר אלו .,ז ינידמה

 םירואיבהו םיזמרה סתוא לכמ ,תויצאטופדהו תומרגלתה לכמ ,ם שעמהו םירבדח
 הל  ץאש ,הלשממהל חיכוהל הלא .לכ  תרטמו ,םהיתוטלחה .תוינכתב ונתינש
 תא תתל ,ידוהיה םעה ישארל םינכרה תא ריכהל אלא ,הביט רתוי ת"חא ךרד
 ןשיה םמלוע ןיבש רשקה תא ,הארנכ  ,יניבה םינברה ,םדיב תיתדה הלשממה
 שפחה-ימיב לולעב ואר םה ,הכלממב ןיידע םיררושה ,םינשיה םירדסה .ןיבו
 תמחלמש וניבה ,שדחה ררסה קזחתישכ ,םשאר לע .תפחרמה הנכסה תא םיטעמה
 וז .םתמחלמ תא אפיא םה םיכרוע םימת בלב ,םה םתמחלמ איה היצקאירה
 ,הדוהו החכמ םהילע ליצאתו םרצ לע דמעת הלשממהש ךכ םישרודו

 %םהל ןתניש הלשממה חכב לעפל םיצור םהש תולועפה ,תושיודהו

 םהיתוטלחה  יפיעפב ועיכהש ",תושירדה ןיב .טיש ,עגר ובשחת םא
 תא לקהל האבש ,םייח םישנא לש ךרצ קיפסהל האבש .תחא השירד ףא ,םיברח
 תחת לפוג אוהש ,תובורמה תורצה ,תא טיעמהל ,ידוהיה לע ץבורה דבכה לועה

 םהיתוטלחהבו .םהיתושירדנ = , םדיב איה .תועט זא

 ימי. תפוקת

 היהיש

 ,רהה

 הדיב
 ל לבויש

 --- וחוורוטלוקה תורבחה ,םינותעה

 ןיגבה לכ תא תואושמל ליפהל ידוהיה תא אכרל ואב תחא הלמב

 ,תונבל למע אוהש
 ןתחא הלמ ףא ---ןםיצורמ םה הארנכ הכלממב ונלש ינירמה בצמה ןמ

 ,שדחה

 וקסעש המ תורמל ,תוערפה ןינעב ,תויבז:יווש ןינעב ועימשה אל דחא ומר ףא
 ןוא  ,הארנכ םהל  ,םיהוכג רתויה תומוקמל תומרגלת וחלשו ההובג\ הקיטילופב
 םג ויה אל םה והערל לבא ,בצמה תונתשהב םה םיצור ,תויכז?יוושב .ךכוצ

 תא קזחל םהל הגרוזעתו ןחוה יפל * הנויהאו קר םא .,תועודו תולבגה | דגנכ

 :םתלשממ
 אלש הלשממה לצא לדתשהל עיצהו דחא םק .ךונחה לש , לשמל ,ונד

 ,םתד : לע םתוא םיריבעמ "פע"אקשה,ש ינפמ ,"סעלאקשה, לא םידוהי .ולבקתי
 הנדמלת אל תורעגו ,םהיקסעל קיפפתש הדמב קר םינוציח * םירבד םירענ ודמליש
 רמאמה תא ותוא וריכזה ,תונבה דומל תוכזב םאגו שילאקמ ברה םקשכו ;ללב
 אל וז העצה םנמא ."תולפת הדמלמ ולאכ הרות ותב תא דמלמה לב, :עודיה

 םג ---,הפסאב .ופתתשהש "םינדמל,ה םיתבה-ילעב הל  ודגנתה דוחיב ,הלבקתנ
 הפפאה תא תנייצמ וז הדבוע לבא ,םהיתושיררל לובג שי יכ ,וניבה םינברה

 שידקי וריעב .בר . לבש ,תרחא העצה .כ'ג הלבקתנ אל הז .תמועל .,הירבחו

 התיהשמהו הערה התעפשה לע ונד ,םיריחבה םע הרות .דמלל .תודחא תועש
 לצא לדתשהל עיצהו ןימיודופמ יברה םקו ,תידזהיהו תירבעה תורפסה לש

 תדה דגנ םגהשו ,םיריעצה לע הער םתעפשהש ,םירפסה לכ .ומרחיש הלשממה

 ןישכעש םינברהל םהל וראב יכ ,תילאקיררה התרוצב הלבקתנ אל וז העצה
 ,וזכ השירדב הלשממה לא אבל רשפאדיא ,הכלממה לכב סופדה-שפח ורכוהשב

 הפפאה תא בזע ,תדה לע ןגהל הפי רתויה הלובחתה תא הזב הארש ,עיצמהו

 רופיא זירכהל .תושרה םינכרהל אהתש לדתשהל טלחוה ףופ ףוס לבא ,סעכב

 *.תדה דגנ הפ:לובג ןליכיש ,םיספדנ םירבד ללכבו תורבחמ .,םירפס לע

 תועצה ועצוהו םעה-ןומה ךותב תדה:קוזח יעצמא לע וה .הל ש ממ הו
 וחינוו וללפתוש הכאלמ םידמולה םירענה לע םיחיגשמ םידעו םירעה .לכב דסיל

 םילכאמ ורכמו תוביתנה:יתבבש לדתשהל  ,הרות םויב תועש יתש ודמליש .,ןיל

 לע  תובקג םע םירבג והקרי אלש ,םי
 הרוגא .רסיל .ןוישר  היהיש ימ שקבישכ  ,םינברה \ יפ תא ולאשיש ,תוידוהי
 ,הלאכ תועצה דועו תירבע תיתונמא וא תיתורפס

 םיטולבמו םנימב םיניוצמ םיטרפ םנמא--םיטרפ אלא םניא הלא לכ םלוא
 --הבש "דתיה,--חפסאב ישארה ןינעה , םיטרפמ רתוי אל לבא ,הנומתה תא
 חכב לשמתש ,תעמשמ:תלעב הקוח תורדתסהל םינברה תא רדסל ןויסנה היה
 םינבר-ידעו ךלפו ךלפ לכב והדסיש , עצוה וז תילכתל . םידוהוה 2 הלשממה
 תגהגה ,רפמת םדיבש (טלחוה אל .ןיידע.  הז)--םישגא .השמח וא השלש לש
 *יבאל ימשה ןפואב בשחי וריעב ברהש ; ךלפב  םיינחורהו םייתדה םינינעה
 לש הדוככב עגופה לכ תא ןידל ארקל ול היהת תושרהו תידוהיה היסנכה
 יידעול רחבהל םידמועה .םיטאדידנקה תמישר תא ועבקי םינברהש ;תרה
 ולאה .תועצהה לכ אל , תוריחבה תא לספל תושרה םדיב היחתש וא , תולהקה
 .ךתוי וא .תוחפ | םייוש ואב | תודחאב , הטושפה  ןתרוצב | ולבקתנ
 .תא חירכהל ,לשמל הזעה הקושתה תא הטילבמה ןתוהמ לבא ,םיבושח
 + ,ונא ןואו .התיהשכ הראשנ , םתרית יכררב תכלל תושרה יעצמאב  םידוהיה
 ,.רמג אל .ןיידעש ינפמ ,הפסאב ולבקתנו = וכרענש יפכ תוטלחהה תא םיאיבמ
 ? לא הנשגות | םהט ןהב  םיוונש ושעי .דוע יאדובו ותדובע תא ךרועה :דעוה
 םתרהטב ןאטבתהש יפכ ,ןוצרה ,הבשחמה  רתויב םידבכנ ונל , תושרה
 :הלשממה ןהל םיכסתש ןוצרה תעפשה תחת תוכורעה , תוטלחהה אלו , תועצההב

 תולכאמ , ןיבורוע ,תבש ,רתיהו רוסיא ינינעב תוקסוע .תוטלחהה רתי
 אבצב םידבועה םידוהיהש לרתשהל הטלחהה תא ןייצל ךירצ ןכותב .םירוגא
 ו לכאה תרומת ףסכ םהל וגתי םרפסמ טעמש + םוקמבו םירשב םילכאמ ולכאי
 והלשממהל םה םיראבמ .וז העצהל המרגורפהב , ונתנש רואיבה רתוי רועו
 ףוסלו תוריבעל וגיכסי וא םתד תוצמ לע רבעל םידוהיה םילוחה וחרבוי םאש
 ןיידע תדהש ,.םייחה עוצקמ ותוא ,ןיאושנה ינינע .. . םתעובש לע םג ורבעי
 המירבד תושעל םילוכי .תמאב ויה םינברהשו ,םירצמ ילב ןוטלש וב תטלש
 ,ןיטגה .,ןואושנה תולאש לכ תא ,טעמ ךא הפסאה תא הקיסעה םעה תלעותל
 + תובושח ית לב תוטלחה שלש םיתשב :ורטפ םוביה ,ןישודיקה ןוגעה

 ןוישרהו  ,וקיפפה אל םימי תשלש .התדובע תא הרמג אל  הפסאה
 תוטלחהה תא ךרעל ,לבקתנ אל םירחא םימול דוע הפסאה תא ךושמהל
 'תונברה לש ימשרה החכ אב םג התע אוהש דעו רחבנ תושרהל ןוסמלו
 :תבר םתדובע תא ךישמהל םינברה םיומוא םישדח השש דועבו , תינאלופה
 .:.וז רובכו  תלעות

 "יתושעל..ווכ הפסא הכורצש םשורה לע םירבד תוברהל ןיאש , המודמכ
 *. ואצטת אל ,הוה םשורה יוטב ונריעב  םיאצויה .םינותעב ושקבת םא םלוא

 ולוא--רבלמ התבוח תא \ ללכ האלממ איה ןיאו םיא'פ הדרי ונלש !.ונותעה
 ןובשחוןיד - ונתנב קפתפה  "טנייה, .המעל--שדחה "רקבה,, עודי  ןבומב
 רחא לאדנאקפל הכפהנ הפסאהש ,הוכ ןונגסבו ןפואב ךורע היהש הפסאהמ
 ר עונואה, ; ונייחב הפסאה לש המוקמו .הכרע לע רוא ךפש אל לבא ,לודג
 יירמֶאמ םיפדמז ךלוה-התעו , לוכיבב יביטקיבוא ןובשתו  ןירב קפתסה "ןעבטל
 הלפנ ,  תמדקתמה דוחוב , תונאלופה  תוגותעה + + םייבוטקיבוא ןכ םג תרקב

+ + 

 ,הקרצ תורבח י"ע םיכורעה םיפ
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 36 םלועה < 0

 ,בגא ךרדו ,הפסאב ולגנש םומויטאנאפהו ךשחה לע הארמו האיצמה לע

 תרוטלוקה לש התעפשה חכ תא ושילחהש ,םיימואלב םשאה תא הלוה

 ליחתה ,הפסאה לע רבהל תחתש "ןעבעל תלה היה רבכו , תינאלופה
 הוש ןפואב תסחיתמ איה ןיאש תמדקתמה תינאלופה  תונותעה תא חיכוהל
 תונותעהו םיטעב םג הלאכ תופסא ויהש , םירוהי יתלבהו םידוהיה .םיילקירלקהל
 םאה . ןיידע ויה אל הלאכ תופסא : דיגהל ךירצ תמאה תא לבא ..האחמ אל

 תא דמלל ןיאש , םר לוקב ודיגיש הלאכ םירמב םימעה  ךותב אצמל רשפא

 הלודג הרצ תעבש 8 ץוחנש המ 'קר תעדל םיבירצ םינבהש , תונבה

 לכונ המזגה ילב ?ארונה םעה  בצמ לע תחא הלמ ףא ורבדי אל ךכ-לב
 .ועמשמב ומושפ םשה.לולח התיה םינברה תפסאש ,דיגהל

 הרתח תינאלופה :תונברהש קפס יל ןיא ימצעל ינאשב ? תואצותהו
 התע דע[הלג אל להקה ,תאו ידעלבמ םג עוערה האסכ תחת וו התפסאב הרותח

 ןידה חכב שמתשהל הקושתהל ,הלשממה תרועל האירקהל  ותופחיתה תא
 וליפא הנמיקתתשכ רוע המו ,ובדה ראבתישב לבא ,תרה לע הנגהה תורטמל

 תונברהל וישכע וב םיסחיתמש שיה לוטב שגר וא ,הפסאה תווקת לש ןתצקמ
 ךרוצ ונל ןיאש ,ךרכתהל  ונלכי הכ דע םאו ,הוע האנש לש שנרל ךפהה
 וצרא חב םוש םהל ןיאש ינפמ טושפ ,ונלש  םוילאקיילקה .םע םחלהל
 רפאל היהנ םיחרכומו רבדה הנתשי וישכעמ ,םהילע תפפוח הנוא הלשממהו
 . םהילע השק המחלמ

 השק ,הנאלמתת הלשממה תרועל םינברה תווקתש חינהל השק םלוא
 תא רסמתו ונלש תדה ינינע לע תוכפורטופא המצע לע תושרה חקתש בשתל

 י םינברה ידיב םידוהיה לע הלשממה
 שוש הרזע ילבו הפי.אלו חלצומ.אל | ןויסנ רוע ראשת הפסאה

 , םישדחה | םייחה םרוו ,הנונתהל תונכוה ףיסות הכלממה דצמ שממ הב
 הבילשוש דע רתויו רתוי התוא ףחרל | ףיסוי ,ודגנ תוחשל םיצור םהש

 + םויחל \ ץוחמ .

 +הָיְקרְותמ םיבָּתַכמ

 .(וגירפוס תאמ)
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 .אָסְֶשוק

 ,ללוכה ברל ר חבנ םוחנ םייח 'ר יה וילא ווקש ,םויה אב
 היקרות ידוהיל . תינאמותועה הכלממה יבשות .םידוהיה לכ .שארל
 ,ינויה ךראירטא פה .תמגורכ ,לשומהו הנידמה ינפל חכ-אב התע שי

 תומד רשא ,רצה יובמה לא םדא-ןומה ופסאנ רקבה זאמ = \
 תופילח וררי רשא , רטמהו גלשה ,םילשוריב קיתעה ריעה"עבורכ ול
 םימודא םילגד קיזחהלו ץוחב רומעל םישנאה תואמ רעב ועירפה אל
 םייח '% ללוכה בר, תבתכה םע יקנע לגד ףנפנ חורב ., םהידיב
 רשא ,הנטקה רצחה לא לורבה-רעש חתפנ לאמש רצל ,"םוחנ *

 תאצל ירוטסיהה לעפמה דמוע םשש ,םיררפסל תסנכה-תיב ינפל
 תסנכה-תיב ישמש םירוט םירומ םידמוע .רעשה ינפל .לעופה לא
 םיצצונ םירותפכ םע .םהלש דרשה"ידגב םישובל .הלהקה"יתרשמו

 אצמנח ,תונותעה את לא הכילומ הרצ הרטווזג , םימודא םישוברתו -
 השענה לכ תא תוארל רשפא הכומנה הכבשה דעב .םישנה :תרזעב
 -יתלב ןוזח .איהש ,הנומת תפקשנ האורה יניעלו ,המינפ תיבב
 ,םהישנ דיל טעמ שדקמ תיבב םירמוע םידרפפה : הפוריאב ץרפנ

 םויה רובכל הפי טשוקמ םינפנמ דאמ הואנה תסנכה-תיב
 אוה .םוחנ םייח יבר אב תירישעה העשב ,תורקי רואב ראומו =

 אוה ,'ץוחה .ןמ הלועו עקובה ,"! דדיה, .תואירק לש רעפב .שנפנ
 ,וליבשב םש ךורע היהש  ,דובכה-אסכ לע בשיו חרזמה דצ לא הלע

 -ידנב םישובל םיבושח םירחופ : םיררובה ועיפוה רחא 'דחא
 הכלממה ידיקפ ,םהישאר לע תועבגמו םישוברת םע  הפופוא
 הנוףחאבו ,םהל תודומצ תוקשקתשמ תוברחבו םהלש דרשה-ילועמב

 ןבלהו .ךוראה  ןקזהו .םיילאכראירטאפה :םינפה . ילעב םימכחה -- 
 המבה לע: ,חרומה דצ  תונפ יתשב םמוקמ םיספות םה ,גלשב

 ג וילג
 = ד

 :נוקה .ירבחו  תילארשיה הלהקה .ירבח רשע םינש --- ךותב .רשא
 תולהקה יריצו .ינחוהה דעוה .ירבח --- םילספסה לע ;םוירומסיס

 , תורחאה  םירעהמ תוילארשיה
 :אירדאהו תיקינולאםה תולהקה יריצ םוקמ דקפנ

 ,םתשקב תא  םיטפשמה"רטסינימ .אלמ אלש ינפמ ,תילופונ
 תואל  תוריחבה .לא ןהיררוב תא וחלש אל  ,תוריחבה תא וחריש
 .םלוכ ואב אל םימלשוריה םיררובה םג ,האחמ

 ,הנרימסמ םיטאטופירה םיבשוי ןימי רצל ןוכיתה לספסה לע
 ךשומ לפפסה ותוא לע ,חילצמ םיסנ טנמלרפה רבח םהיניבו
 .יזנכשא \דניפיא רוכב שישיה רוטאניסה םיניעה תא וילא
 דםכתה לש  ויחא ,טאלאבב -ןירדתיב בא .,יולה .יתבש- 'ר  סנכנ
 יוב .עשוהי .,ןורחאה לש ודכנ וירחאו ,ותרמשממ חדנה ישאב
 ,םירדפה-יא לכב בסהש אוה אוה יכ  ,וירחא םיננרמש ,הבופינ לע
 -שאר ,ןומוה םיסנ עיפומשב | יולה השמ יר לש ותונברב ררשש
 = .היוחתשהב דובכה-תאריב וירבח ותוא:םימדקמ ,שישיה דייבדבא
 < הידגב ישובל םידיקפה , וילגרל םיעיצמו רברמ םיאיבמ . תשלושמ
 ..."הציוו ,וכלומ החפ קחצי ןהרורוה רד קינבוקלופה : םה ררשה
 ,הגידימליר  ייב השמ ,לארימדא-הרטנוק ,החפ שיטנימ ;לארימדא
 ,טנאניטיילדקינבוקלופ ,ייבדורטפוקו ,םיה-םוירטסינימב .ןאמוגארד

 <. םיבשוי ול ביבסמש ,הצעומה- שש מוע המבה ינפל ךותב
 , ינחורה .רעוהו הלהקה יריכומ

 < םיאבה רפסמ תא זירכמו ומוקממ אשנתמ ןושארה ריכזמה
 < םתעדדתווח תא וחלש הרשע ,םיררוב ל6 ואב ,תוריחבה" לא
 ;תועד 86 ןנשי דחיבש ןפואב ,בתכב

 הז .,ץוחה ןמ ריש לוק עמשנ הבישיה תלחתה ינפל רוע
 תופשב םוחנ םייח יבר לש ורובכל רשומה ,הלהת ריש. אוה
 6 . יקרותה ןונמיהה ןונינבו .תירבעהו תילוינאפשה

 - קיספהל ץוחבמש םיררושמה לע םיווצמ הבישיה .תחתפנשב
 ערוקה ןורא ינפלש תולעמה לע הלוע םוחנ םייח 'ר .םתריש .תא
 : .ררצק םואנב םיאבה תא ךרבמו

 .חותפל ןוילעה רעשה תֶאמ הרוקפה הלבקתנ יכ ,רמוא .אוה
 .הלשממה ;ללוכה-בר  תריחבל .תירבעה תימואלה הפסאה תא
 הו"לכבו .,ירשפא רתויה םהקהב תישענ וז .הריחב .יהתש ,הצפח
 "ינוקה תזרכה .רחאל םיחרי השמח הל םדוקי רובעל ויה םיכירצ
 \ ;ןתוחדל היה רשפא יאש ,דאמ תובושח תוירובצ תורובע ,היצומיטס
 .העשב הירקה .ןוטלש תנהנהב הרומגה היכראנאה .רברב ובכע
 :תוינקירה | ,ישאבדםכת 'םוקמ .אלממ | תנוהכ .תא | ודיב לבקש
 :היה 'ךירצש ,רשבה סכמ ליבשב המחלמה ,הלהקה תפוקבש
 תכירע .תרובע הליחתה כ'חא .ןמוו למע הברה ושרר ,הכישמהל
 .ריתעב םירבעה .ס"הב לש םלולכשו םנוקת רבדב תונוש תועצה
 .. אבצל .םידוהיה תחיקלו

 ינפל ומדקש םישעמה רע רברל .םוחנ םויח 'ר רבע המ
 , םילשוריב - םירוהיה .תולהק לש  ןתוסחיתהו תוריחבה - תמחלמ
 .הריאקב ,םירצמב .תוילארשיה תולהקה ,הילא לופונאירדאו יקינולאס
 ינפמ ןהישארב .תוריחבב ףתתשהמ ןמצע תא וקלס הירדנסכלאבו
 . םייטילופ םימעמ

 הצור םא ,תימואלה הפסאר תא םוחנ יבר לאש ומואנ ףוסב -
 תיליפונאירדאהו תיקינולאפה תוליהקה לש ןצפח תא אלמל איה
 .ךכל .דעונ יהיש ,רחא ןמזל תוריחבה תא תוחדלו

 .וובהה תושר תא ול שקב .וטנ א ר א ט םסרופמה טילקרפה
 ווחל שוררה חכההיופי הפסאהל ןיא :וז העצה לא דגנתה אוה
 ל .תוריחבב ףתתשהל ילאמרופ ןפואב הנמווה איה ,רבדב העד
 .תרחא .הרטמ  םושל

 עצה דעב ותער תא עיבמ :ירנופיא רו ב ב  רוטאנופה



 ג ןוילג \

 תולוק םיעמשנ  ,רעופו. ךלוה הפסאב תוחורה-דמעמ .תוריחבה יוחד <
 :יוקה .תלבקתמ .השירדה ,םווה  רדס לא ורבעיש ,ןואשב םישרוד
 םיקלחמ .תיאשח איה הריחבה ,הריחבה ונפא תא ררבמ :םאקאמ
 :נוקל ,םתוא ףוסאל םיריכומה לע םיליטמו .םיררובה ןיב .תואקתפ
 -תואקתפ ,וריירירפ ברהבו ידניפיא רוכבב הפסאה תרחוב םירילורט
 םינומו .ותוא םיחהופ כ"חאו ,םיבתכמ לש זגראב תופסאנ .הריחבה
 , תועדה תא

 העמשנשכ ,"םוחנ םייח ובר, : הדיחיה האירקה קר תעמשנ
 תרעס הצרפ .עירכמה בורה אוהש ,ודעב עבראו םיעבראה העדה
 םוחנ םייח יבה לא התמבה ולע םידחא םיררוב ,םלואב וצר,
 תא שיא וקשנו םירפוסה וקבח תונותעה אתב ..הכרב ול עיבהל
 םהירחאו . "! דדיה, םיארוק .תולוק תיבה לא .ורהח ץוחמ ,והער

 יכ ;ררבתנ ..םוחנ .םייח יר לש ןונמיהה ןוגינ תסנכה תיבב עמשנ |
 העד לבק ןונאד םהרבא יבר ,תועד ל ויה םוחנ םייח 'ר  דעב
 ביבח יברו תועד עשת הריאקמ ןועמש ןב ןרהא יכר ,תחא

 . תועד יתש הפורקמ =
 ,תיקרותה הפשב.. ,תוריחבה לש לוקוטורפה ארקנ .כ'חא

 הלהקה  םתוחב םתחנו וילע ומתח .הפסאב םיפתתשמה :לכו <
 ;הזה םואנה תא חורדתרעסב םוחנ םייח יר אשנ תוריחבה םותכ | >>

 הקלח רשא ,דובפה דעב הפסאהל יתדות תא ינא עיבמ
 ,ילע רבכי אל הזה אשמה לבא .ילע הסימעה דבכ אשמ .,יל
 םיירמחהו םיירסומה ,םיילאוטקיליטניאה תוחכה ןומה לכ םא
 חכ יצמאמ - לכב ףאשא ינא .,ידצ .לע ודמעי וניתולהקב םיאצמנה
 קר .. היתורוסמו השודקה :ונתנומא לע רומשלו  יתדובע תא .רובעל
 םשל תידדה-הדובע ,תודחא : בל לכב שקבא התוא ,יתלאש" תח
 רבע םהל שיש ,םילענה היקרות ידוהי תא תושעל : תחא הממ

 ,תדלומה .ץראל הבהאב רוסמו דבכנו  רשואמו לודג םעו ,לודנ כיב
 ,(ןח .תואושת)

 הברה = ,רשוא-תוכרב ול  עיבהל רחבנה לע  ובסנ לכה
 . םוקמה גהנמכ  ,וידי תא וקשנ .םינכרהמ ץוח ,םיפסאנהמ

 תויצאבוא ץוחב .ול וכרע תסנכה-תיבמ ישאב-םכחה תאצב
 רבכ הנחמל יהיו ברו ךולה ןומהה ךלה הכ .ןיב .תושדח תורעו
 םירבדב ןומהה לא שדחה ישאב-םכחה הנפ עיציה שארמ ,ראט
 רובעל הצור .אוה  ,ומצעל אלו ןומההל ,ול קר .םידחא םיצרמנ

 , שפנו בל לכב ךליאו :ןאכמ
 ,אבצההישנא  ."!ןיסאשאי,ו "! דדיה, םיארוק תולוק .ועמשנ

 עסנ הרוגפ הבכרמב . חתותדילכמ ורי בוחרה תונפב- ודמעו
 ..ותיבל ישאב"םכחה

 תדחוימ .הדוקפ י"ע .ותריחב רשאתת . םידחא םומי רועב
 . ןטלושה :תאמ

 הו ,ד

 ו

 ה.

 ,יקינּולס
 רקחל הלשממה רצמ הצידיפסכא ךלת טעומ ןמו רועב

 (י"א .םג  ןבומכ) .הירוסו  ,םירהנ םרא ,הנטקה היסא תוצרא תא
 אירפהלו רבעל ךיא  םירחבנה - תיב דעב תינכת כ"חא ךורעלו

 לינד ,יקינולפ לש ילאוה ךלי תאזח היצידיפסכאה שארב :,ןתוא
 תוחפ ,יב:םירקאו .יב.הישר טפשמ תא טעמ ןמז .ינפל רקחש ,ינ
 תא רקבו  םילשוריל עפנ תאז ותריקח תילכתל | ,םינפל םולשול+
 ,בושול .תואיבמ ןהש תלעיתה ןמ הכויו  םירוהיה .תובשומ .םגו י"א
 ,רעמ .ףסוי ןודאהל  .חיטבה .אוהו םירוהיה תא .רבכמו בהוא אה

 .פסָבאהמ בושיש ירחא :יכ ,וניחאמ דחא ,יקינולס  ריעה |
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 םוקמ הזיאב ,הטרופמ תינכת םירחבנה תיב ינפל .עיצי ,היציד
 הריגה רושאב ךומתי אוהו םידוהי בישוהל רשפא ןפוא הזיאבו
 הוה .ילאוה םע רבד רענ ףסוי ןודאה ., היקרותל .םידוהי לש הלו
 רמא .אוה וז .העונתל ותבח תא עיבה ןורחאהו תונויצה . תורוא
 לכב ךא ,םיאנת הזיאבו .םידוהיה דעב המדא גישהל דאמ  רשפאש
 .היצידיפפכאהמ .בושיש ירחא קסעתהל לכוי .הז

 איה .התרטמו ,ונריע .ידבכנמ ."למרכ, תרוגא הפ .הרסונ--
 התע האב איה .םירכא רותב וקינולס .תברקב םירוהי בישוהל
 יקינילוסל הבורקה קילטפינ תמדא תינק רברב הלשממה םע ןתמו אשמב
 ,תידוהי הבשומ םש דסיל

 איהש הל עידויו א"קי תרבח לא .הנפ 0 [ם118מס .בולקה--
 םתושעלו . .לארשידץראל  יקינולס .ידוהי לש רפסמ חלשל ץפח
 האמ וז תילכתל תתל הנוכנ איהש םהל התנע א"קי ,םירכאל
 ,המצעב יקינולס ןתת שורדה םובסה רתי תאש יאנתב םיקנרפ ףלא
 הירטול . דופיל \ ןוישר .שקבל אטשוקל  בולקה  הנפ וו .תילכתל
 ןכבו .ץוחנה ףםבה תא םהל ושכרי  ז"יעש םה םיוקמו ,הלורג
 ונדיתע = דופיל  תחא .ןבא חינת  יקינולפ םגש תווקל שי  דוע
 2 ,.השודקה ונצראב

 הפ ההשתו הנה םנ האב ח"יכ תרבח לש תוכאלמה --
 תאזה תרכזנה הרבחה לש רפסה יתב תא הרקב איה .םימי ינש
 .קר : ,רשיו בוט לכה תא ואצמ ,םילהנמה דחא  ירבד | יפכו

 רפסמ תוברהל עיצהל ץוחנל האצמ תוכאלמה ,דאמ לד אוה טיזדובה
 יכ ,הארנכ ,החכונ ףוסל איה ,תירבעה הפשה לש רומלה .תועש
 קר אל יכו ,שדק לש הפש רשאמ רתוי איה תירבעה נתפש
 הפשה רומל םג םא יכ" ,ונל תוכרצנ תולפתהו הרותה לש השרפה
 + תימואל הפש .רותפ- -+עדוי ימ -- ילואו ,הפש רותב

 ינש | דועבו = יקינולסל | היהי = ירבע = םידלי  ןנ םג
 ,הזה ןגה דעב םושר רפפמ םשרנ רבכו הוה ןגה חתפי. תועובש
 ותולרתשהל תודוה "הינמרג ידוהיל הרוע, תרבח י"ע הפ דסונש
 הרז איהש יקינולפ :.ונריע לש ישאבהםכח ,ריאמ בקעי ג"הרה לש
 אלו .תילוינפש ,תיתפרצ הלכ איהש ,תירבעה הפשל  התע רע
 .תאז יקינולס ,תירבע  םינובמ םש ריעז םש ריעז ךאש ,תירבע

 דועבו הלמה ןבומ אלמב ירבע םידלי ןג טעמ דוע הל שכרת
 לש יחה לוצלצה .עמשי םהבש ם"ב הל שוכרת רבכ | טעמ ןמז
 יקינולסב וניחא ועמשיו טעמ דוע  ,םידלי יפמ 'תירבעה הפשה
 ,התמ הפש הניא יכ ,וחכונו ועמשו ונתפש לש הפיה לוצלצה תא
 שיא עמשל םהל םיענו םלצא תררועתמ ונתפשל הבח םג תמאבו
 , תירבע .םירבדמ השא וא

 . ץיבורוטנק עשוהי
 דה -5--< 3-50 ==

 חזי

 . ,ש0לח) הבוצ םֶרֶא

 ורחכנ .ימשגה דעול תוריחבה הפ ושענ תועובש ינש נפל
 .,עאמש ףסוי .'ס  ,ודא'נאל הידבוע : םידבכנה םינודאה תועד בורב
 יכררמ ,'ם ,הימאש .ידנפָא המלש ,'ם ,ףיפכ םחנמ ,'ס ,ןאזח בקעי .'ס
 שיגה . ברה .ויעש דוד .יס ,עאדג ארזע .'ס ,ויעש םימחר ,'ס ,ליווס
 ,ימשגה .רעוה תויכז םהל תתלו םתוא ריכהל הלשממל  םהיתומש
 !ט"סב :םהל .רמאנו

 םינכרה שאר ,א"טילש יתבש היקזח ת"שקכ לוָדגה ונבר
 אטשוקב םינברה שארו .הלשממה םעטמ הנמנ ,הפ ישאב-םכחו
 , תוריחב תא .להנל .היהי וילעש ,םילשוריב ישאבדםכח םוקמ  אלממל
 והונמי ןפ תנאוד ונתלהק. .םש תובירמה טוקשהלו םש יישאב םכחה
 ,םש תכלל .ותוא תתל חנאממו ,ןויצל ןושארלו  ישאב םכְחל םש |



 3 םלועה < <

 החפה לא םגו .ברה תיבל םיאבו תובוחרב תוכולהת תושענ םוי םויו
 םימרגלת תורשעו !הפמ תאצל והנתנ אל ,ונבר ייחי :םיארוקו

 ,היהָי המ הארנ ;הפ והריאשהל ליאוי יכ ,היקרות ינבר שארל וחלשנ
 ישרומ תב יריצל םוררוב :ינש קר ורחבנ :ונריע :ידוהימ

 דעוה רבח ,עאמש ףסוי דבכנה ןודאה אוה םהמ דחאו .םעה
 רורבל היירלב םיל'גמב תותרה לכמ םירחבנה :ופסאתיו .,ימשגה
 םימלשומ הששו  ,תותרה ישאר רמעמב םעה ישרומ תיב :יריצ
 ,אטשוקל תכלל תועד בורב ורחבג היתוביבסו  בלחמ

 אטשוקל האחמ לש םרגלת וחלש םירצונל תותרה ישאר
 התיה המרמ ךא ,ושענ רשיב אל :רמאל הפד  תוריחבה דננ
 םירחא םירכאמ תונלבוק וילע שי םירחכנהמ רחא יכ  ,רועו .,ןהב
 תיבל הוכ אבי אל קחה יפלו ,םהיתודש לזגיו  םתוא .קשעש
 . םעה .ישרומ

 םירחבנה .יכ ..רמאל .אמשּוקמ םרגלה עיגה הרבעה תבשב
 המשו .םירצונה תאחמ עצות םעה ישרומ תיבבו ,אמשוקל ועסי-
 םירחבנה ובזע .רבעה ישימחה םויב ,םהיתוריחב תודא וטפשו \

 ,םתאצב ,םתא םיכורב ,םהל רמאנ .אטשוקל תכלל ונריע תא

 ,דמחנ ,מ
---=196063=-- > 
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 ,בּובְל ליִלְג .יִניִצ .תריעו

 .בובל לילג ינויצ לש תיתנשה הדיעוה החתפנ ,תבט ז"י ,'א םויב
 ילולגה דעוה ירבח דבלמ ,םיריצ .העבראו םיעבש הדיעוהב םיפתתשמ \
 ,הגלפמה :ינותע לש םהיחילשו ינכרמהו >> |

 <ואה ד"ע רבדמו יזכומה דעוה םשב הדיעוה תא ךרבט אדיורכ יכדרמ ר"דה :
 וניא ,םונה רמוא ,הזה שגרה לבא ,םיאצילגה םוגויצח הגחמב התע ררושה ןוצו -

 הנשבש ,וחיכוי םירפסמה ,הברדא ןםיזברמה ודבעש תקפסמ יתלבה הדובעה תאצות

 םיעבש םניא ,תומדוקה םינשב רשאמ ק"קה תכוטלו םילקש רתוי הברה ונפסא רז
 ,חברה וז הנשב ושעי םיזכרטהש וצפח , תורוצנו תולודגל ווקש רחאמ .ןוצר

 הגלפמה לש התעד ןיא -- ,האלמתנ אל תאזה הוקתה רשאכו רתוי הבוה
 .הזמ החונ /

 תביח ,טושפ סעטה ?תושירדהו תווקתה תא םיוכרמה ואלמ אל עודמו
 .הארונ .חור.תורירק הררש ץניבורפהב .הישאר אלו המצע הגלפמה הוב

 ,םינורחאה תושקבל בל ומש אל  ,םיזכיומה תושירד תא ואלמ אל תודוגאה :
 יהנהנההל ונתנ אל ףסב ה

 לדתשהלו הוה בצמה . תבס ירחא רוקחל תכיוחמ תיחכונה הדיעוה
 תואלמל וניזכומל תורשפאה תא תתל ידכ ףסכל רוקמ אוצמל  ץיוחנ .ותונשל
 ! הדבכנהו השודקה .םתבוח תא

 בולק,ה םשב .לבג .ה ר"דה םיקקוחמה-תיב ריצ הדיעוה תא ךרבמ זא
 בכעתמו ורבע םינמוב ילילגה דעוה לש תוברה ויתולועפ לע האומ אוה "ידוהיה
 היצרגמאה תא רדסל ,לארשי-ץרא ידסומ לש םתבוטל הדוכעה תוציחנ לע .דוחוב
 ,המצע היצילגב תירוטלוקהו תיטילופה הדובעה ד"עו ,השודקה ונצראל

 ילילגה דעוה תדובע ד"ע ח'וד ארוק ץרהנול ףסוי ר"דה
 .הרבעה הנשה +

 היבוברע לכב הררש לילגה.דעוב הדובעה תא ונמצע לע ונלבקש תעב
 ימל ונעדו אל = ,ונלילגל  םיכיישה תומוקמה תומש תא םג ונעדי אל .הלודג <

 ידחא לבא -ןחנניא הופואו תינויצ הדוגא הנשי .הפיא ,תומוקמה ולאב תונפל
 םישש יכ ,ררבוה ,הוה רבדה תא רדפל וניריב רבדה הלע השקו חבר הדובע .

 תודוגא התע ונל שי העשתו םיעבראב .ונלילגל םיכייש םירכע םיבושי עבראו . " 
 םיחינמ הלשממהו םידיסחה .תודוגאה תוחתפתחל תועירפמ ובר תובס .תינויצ

 לכל ץק .תושע ןעמל \ ורחאתה וללה "תוחכה,  יִנש .וניכרד לכ לע .םילושכמ ו
 םינויצהמ תשרוד איה ,ינויצ לכ תא תפדורו השק תשנוע הלשממה  .ונתורדתסה
 ועשפ אלש תוריבע דעבו ואטח אלש תוטשא דעב םהילע הליטמ ,םידבכ םיסמ
 םיסמה תא לוחמל ,הרזגה עור תא ריבעהל דימת הנוכנ איהו םידבכ םישנע-

 . תודוגאה תאמ םיאצויה ,םינויצה הלא לכל םישנועהו 9
 תופידרה ולא לכל בל םימש םניא םבור יכ דיגהל ונילע ונירבח דובכל לבא <

 ! ונדיתעו - ונדובכ ,וננויערי רעב המחלמה תא םימחול המה האלפנ : הרובגכו
 ונדסי תינויצה לש התואיצממ ללכ ו ע די א ל התע דעש , םירע עשתב

 ןחריסמכו הדקושה .ןתדובעב ןייטצהל וקיפסה רבכש .,תוינווצ ,תודוגא וז הנשב
 הנטאנה

 ךשמב

 ,םג א"ב ולילגל קר אל םימאונ וז הנשב חלש בובלב ילולגה .דעוה
 -- ,תוינויצטינא תופיסא 136 רדס ומצע בובל לילגבו , היצילגב םירחאה םילילגהל
 , לאְרשי-ץראב םירסומהל- תושדקומ ויהש םישלשמ רתוי ןהמ

 הדובעה לכב הקסעש תיאניתשלפ היסימוק הדסיתנ ילילנה דעוה דידלע
 םירטטיגאה ןעמל דחוימ סרוק התע תכרוע איה . םילארשידיצראה םידסימה תבוטל
 + לארשידץרא תודא ונלש

 ח"וד | ארוק פיליהפ .ש .י רמ | בובל לילגב ק"קה ינינע תא להנמה
 וו הנשב ףסאנ היצילגב ..ק"קה תבוטל וז הנשב ופסאנש םיפסכה ד"ע טרופמ
 הנשבש הארנ הומ .תונורק 7100 בובל לילגבו תונורק 27,704 ק"קה תבוטל
 רכדב קפס ןיא ן"כב לבא ,הרבעה הנשב רשאמ םינש-ופכ  רתוי ףסאנ וז
 .רתוי הברה ףוסאל היה רשפא ,ונירבח:ולדתשהו ודבע ולואש

 םג .תיאניתשלפה היסיבוקה תדובע ד"ע ח"וד ארוק ךדוב בקעי רמ
 היצטיגאה תא .להנל לכותש ידכ םיעצמא רסוחמ הברה הלבס תאוה היסימוקה
 םינויצ יתלב םבור ,םירבח הששו םירשע בובלב שי "לאלצב , תדוגאל ,יוארכ
 הדוגאה -- "לאלצב,  תבוטל הנטק הפימת תתל טילחה יבובלה "להקה, םג
 < םיתאמ הוה דסומה תבוטל סינכהש ףשנ וו הנשב הפרע "הנומא, תימדקאה
 .המש.לע םוירנפיטס "לאלצב,ב דסיל ל"נה הרוגאה הטילחה התעו תונורק
 הלעפ הברה - -,םיתיזה.רעי תבוטל הברה הדבע "יאנומשח, תימדקאה הדוגאה
 הוב (181008) "הדוהי, תימדקאה,הדוגאה לארשי-ץרא ד"ע תועידיה תבחרהל
 תצפהל הפרה םיליעוטה | ,"הניתשלפ , תינלופב םיפסאמה רואל-האיצומ איהש
 הדבע "היסימוקה . םייטנגליטניאה םיגוחה ןיב ונצרא \ ד"ע תונוכנה תועידיה
 ןגר רובעל הלכו םיעצמא.רסוחט לבא = ,"ץראה .תרשכהל הרבח,,ה .ליבשב הברה
 -- .."תובורקה םירעהבו .בובלב

 28-ב םולקש וו הנשב ורכמנ .םילקשה ד"ע ח"וד ארוק ןילטיוו .א רמ
 ךסב םיוע םירשע ךא ופתתשה הגלפמהיפמב .תונורק 1805,50 ם"ע תומוקמ
 .תונורק 90

 דעוה תא השק םירקבמ .םיחוכיוה .םיליחתמ וללה תואצרהה ירחא
 םרגש המ ,ילילגה םויסה לא .תוריחבהל יוארה .שאר.דבוכב סחיתה אלש ילילגה
 לע ןוצר םיעבש םניא---בורה .הטהו--םירחא ,וללה .תוריחבהב ונתגלפמ תלפמל
 -ץיראה הדובעה תא ירמגל בועו תוטילופה הדובעהב יאדמ רתי דעוה קסע רשא
 םורבחה תרובעמ האר -םואיבטו .היקרותב יחכונה 'בצמה לע םיארמ .תילארשי
 ,היצטינאב הברה אלש דעוה לע םג םיננואתמ :היסורב

 תדות תא ילולגה רעול עיבהל םיעיצמשכו םיחוכיוה םירמוג ףוס.לכ ףוס
 ...דחא דגנ .םוריצה לכמ העצהה תלבקתמ -- ותדובע דעב הפסאה

 ,"האבה הנשב תינויצה הדובעה, ד"ע האצרה ארוק רבוירש ר"רה
 רתיב רובעל ונילע  היקרותב שרחה בצמה לע  םירבד הברס הצרמה

 , .םילארשי:יצראה םידסומה לב תבוטל הלוטעתב תוברהל ונילע  ,היגרנא
 < תינויצה הגלפטה תא םישאמו יטולופה בצמה ד"ע רבדמ אוה ןכ-ירחא

 *ךשמב ,ת ינ ו י צ הגלפמ רותב הלמע אל הרבעה הנשב , תוריחבה.תמחלמבש
 תינויצה תא  ונרכו אל וא ונכרעש תוברה תופיסאה לכ לעו תאוה תעה לב
 ,רבדה תא התע ןקתל לרתשהל ונילעו הברה ונדספה כ"עו ...המשב ונרבד אלו

 \ ,זונגראל ךיאו הדוכעה תא התע להנל ךיא ,תונוש תיעצה עיצמ הצרמה
 לב | ,הוהה-תודובעב קופעל הטבו  תירוטלוקה הדובעה ליבשב תושעל המ
 5 .תולבקתמ ויתועצה

 םיאב הדיעוהב | םיפתתשמה  .םיבר = םיחוכיו הרוע  תאוה האצייהה
 .-ינונע לע .חיגשתש תדחוימ היסימוק דפיל :ןה תודבבנ רתויהש תונוש תועצהב
 והלאה רפסה.יתב תכיטתל הלודג הרבח דפיתשו היצילגב םירבעה רפס-יתב
 ' תבוטל תויברעמה תורבחה תחאמ לודג םוכס :גישהל חיטכה לבג ר"דה
 ואיצוי אוהש -- רליש המלש רמל רפטנ הוה רבדה .רפיתת םא ,תאוה הדוגאה
 ,לעופה לא

 ,לארשי-ןירא ד"ע היצילגב ןיעודומ-תכשל דסיל טלחוהו עצוה
 היסאנמיג דסיל לדתשי יזכרומה דעוהש ,העצהב אב םיריצה רחא

 . ידומלת לעש תוגושה תופיררה ד"ע םיבר םיתפומו תויאר איבמ עיצמה ,תירבע
 . ,םיימשיטנאה םירומהמ רתוי דועו םינלופה םהירבחמ לובסל םירבעה תויסאנמיגה
 :היפאנמיג דוסי תבוטל תתל הניכנ -- ינאינילגב -- תינויצה ותדוגאש רסוגו
 ,התבימתל הנש לכב ףסכ האמו ףסכ ףלא תירבע

 עידומו ינאינילגה ריצה לש תאוה העצהה לע דאמ חמש אדוורב ר"דה
 חוטב אוהו היצילגב תירכע היסנמיג דוסי  ןינעב  קסע רבפ יוכרמה רעוהש
 קנבה דוסי רבדב דעוה דורט התע לפא ,לעופה לא איצוהל היהי רשפאש
 ,לעופה לא | בורקב אצי .ברעמה-ינויצ תוועבש ,היצילנב יובעה
 ,תיווטלוקה הדופעהפ ליחתנ קנבה תא | רסינש ירחאו .  (םיככ-תואיחמ)
 ץודמ תיב  םג א'כ תורבע היפאנמיג .ךא אל רסיל .וגא םיִצְּפח
 פו השענ  .השעש ונחנא | םיתוטבו .לארשי 'תמ כחל  הובג
 ,. | ןלכונ .לוכו

 ילגול - יב תוגויצה = יגיהנמ לע  ולפטש- ,תומשאה דג החומ םאונה
% 



 ;יצראה תינויצה הדובעה תא :יומגל ובזע תיתולגה הקיטילופב םתדובע
 םידבוע  ונא ,חאוה הדובעה תא ונבזע ונחנאש ,רבדה תמא אל .תילארשי
 תונויצה םש םינווכמ ונא תיטילופה ונתדובעב םגו י"אב םידסומה לכ ליבשב
 "םורוהט.םינויצ, םשב סמצק םינכמה ,הלא ןיבו .וניניב לדבהה .תונויצה תבוטלו
 תטיקל תא לקהל ידכ ,ץעה תא רוקעל םיצפח םינורחאה הלאש הזב אוה
 ונל. ןתיש ןעמל ץעה לוריגו חופיטב קוסעל ונילע .יב םירמוא ונחנאו תוריפה
 .(הבורא םיפכ-תואיחמ) הפי ירפ

 היצולווירהה  םג תלפקתמ תועצהה לכ- ד"ע ןינמל ודמע. רשאב ז"כבו
 !ךבמוט לש תאזה

 תודוגאה לכב .םיחוכו-וברע ךורעל ילילגה .דעוה לעש הטילחמ הדיעוה

 עיצהלו תיניתשלפה תינויצהל  תינירסה הדובעה סחי ד"ע .בובל לילגב רשא
 תינויצה הדיעוה ינפל. תודוגאה תוטלחה םע דחיב וללה םיחוכיוה תא ןב.ירחא
 -- .בורקב היהתש הוצולגב

 הוכ ןפואב וכרעי וללה םיחוכיוהש הדיעוה תשרוד :הז םע דחיב
 היתואצות לע .עופשי אל ילילגהידעוחש

 ויהש הלא לכ טעמב ורחבנ ,ילילגה.דעוהל .תוריחכה לא םישגנ התע
 ,בובלב "ןויציתוקת,,. קדוגאה ירכח ,םיסכודוטרואה הבלמ דעוה ירכח התע-דע

 רש
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 איהש המשב ועידוהו תאו הדוגאה יחילש ןיב הבה תודמרמתה ררועש רבד ,

 .תיללבה היצזנאגראה ןמ תאצוי
 -- והדיעוה הרגסנ הדובעלו םולשל ארוקה ר"ויה לש הפי םואנב 4

 הניבקוב היה  אוה ,ןיווב הלאה  םימיב 'רמפנ רילי
 ,רהחב ותודליב דמל ,הבושח החפשמ ןב .,(ץיודאר רוע ,/השוהמב) 1
 כ"חא הלב ,הלכשה ירפסב ארקו הרות דמל וימולע .ימיב :רועו =
 הקלחמל .ימצע ןיקתה  םשו  ,היברומב | וירוענ ימי תצקמ תא |

 תא הירחאו- ,םויזנמיגה .תא םילשה ,סנכנ .,םויזנמיגה לש .החובג
 ימילשה :ירחא .תיניוה .הטיפרבינואב םיטפשמה ירומלל הקלחכה
 הרומש התיה ובלבו ,תיטסירויה  ותונמואב שמשל לחה וידומל תא
 םיליכשמה ידירשמ ווחא רחא היה אוה ,ע"פשל .םירוענ .תבחא
 הביבסל ץוחכ רשא תוינמואבו תועצקמב .םידרופמו םירזופמה
 תא איצוהל םורקמה-תופרמצהו תונמדוה .לכ םירפומ .םהו ,תירבע
 םירחובהש ידכב .םברצ .לב .םירישע םניא 'םא ",תולועפל . םתבהא
 םניא 'םא וא ,תואישנ וזיאב שמשל :םורחבי תולהקב רשא >>
 תירבעה םתשגרה קופס יד ואצמיש םכרצ לכ  םיפקודותרוא =

 זכרמהמ םיקוחר. הלאכ םיליכשמ  .ןהיקודקדו. תווצמה .תרימשב | =
 םילרלרתמ .םה  ,םירוהיה | םייחה םע  עגמהתודוקנ ילב ,ירבעה =[

 םיחמשו  ,ירבע .רפוס :הזיא הרקמב  םישגופ .םהש שי ,םיכלוהו
 קיחב םחיש תא םיכפושו  תמיק תירבעה תורפכהש םעמשב =

 ריההיבתכ תא םטוקלימ םיאיצוכ םה םימעפלו ,םהה  םירפוסה
 םתחתמאב םהל שי בור י"פעו ,אתוקנידדאסרגמ .םתא .םירומשה =

 ."הנדע הל התיה התולב ירחא, רשא ע"פש ר"ע וא םיבאזו ד"ע םורישי
 וז תמאב לבא  ,םילמ" לש קוחצ ןימ אוה :הז .יכ .םיבשוחש' שו
 תושנרההו תונורכזה ןיב .רוגנ ,בלבש ערק ,הקומע הידגרט איה

 ,םיוהה  םייחה :תועיפתו
 הומ הלא לע החור החנ םלועה ריואל תונויצה האצישב .
 םג ,םהה םינשיה  םיליכשמב  םג .העגנ םהיניבו :,הזמ הלא .לעו =

 םהמ דחא .לכב רמולב ,הנממ :םיעפשומה יפל .התוח \ הלועפה
 ,ותנוכתו = ויתורוק יפל .הילא :ןכומ | היהש  הלועפה תא הרוע

 תא תונויצה הרוע ,וילא * םימורהו = ,ןהב . רלופואילכ | שואב = =[
 תודיגמה תא םג .העורי . הדמבו .,תיהורפסה : תירבעה השגרהה = <

 רחאמ .ןשרד > לש  ייבטא | לוגלג  חונמה היה . יאדוב ., תידוחיה

 3 םלועה <

 ןוילעה חטשה י"ע וסכ .ןשררה ,ירבעה ליבשמה ,ורבעש תורודה
 ,יחטש :יופכ קר היה הז לבא ,ייניוו ןיד-ךרועו יפוריא ריאנ לש
 ,תודיגמ לעבו לוכשמ ןהכ רלופואיל .היה ורקיעב

 תונויצה המקרתה םהב רשא םהה םיימוקמה םיאנתב
 הרכחב בצמ הזיא םהל שיש םידחא  םישנא וטקלתהשכ  ,ןיווב
 םג 'הנמנ ,םצמוצמה-לעופה-דע וה תא ןנוכלו לצרה ןימיל רומעל
 ןלצרה לא ןהכ דלופואיל המד .הברהב אל .םהיניב חכ .רלופואיל
 לנפמ אוהש שי הזה לרבההו  ,רתויב ונממ להבנה היה ילוא
 תועונתה-תודירמ ,לוסלפה  ,ץוהנה  םוקמב ,רובחה תא" רתוי
 ,תוידמלמה ,תונשררה ,בחורה ןהכ  רלופואילל היה ..םירובדהו
 .לאו תירבעה הפשה לא דופי תורסוחמ ירמגל אל תויסנימירפו
 רלופואול היה אלש . ,תרמוא תאז ןיא .,ןויצ תודא םירברמה .םיקוספה
 וריציצ תא םג עדיש | ,ןיוצמ יזנכשא םאונו דמולמ טסירוי ןהכ
 היה .ורקיעו ,דמולמ היה אוה ..ולש "םורונמור .סופרק, תאו ולש
 -- אורקלו דומלל בהאשו ,ומצעמ דרמלש שיא ולכ ,טקדירוטבא
 ידיל  תונושארה  ויתועידי ועינה הלא ויתוערי ועיגהש רתוי לבא

 + רחאה ןדמלה :אוה היה וב רשא םצמוצמה פ"העוה .ותואב .הלועפ
 ,.ןהכ  דלופואיל ,ץוח .יפלכ .רחאה ,ןשרדה םג היה  אוהו

 וממעתשנ ןמזה ךשמב ,שו ר דל ב ה א םג לבא ,שורדל עד יקר אל
 רשא .םינשה תא ינא רכוז לבא ,שימשת תמחמ טעמ םירברה
 .תוכורא תושרדב ראמ .הצרמנ הלועפ לעופ ןהכ רלופואיל היה זא
 תא םנ וכ  ,ןיוו תא קר/אל "שבוכ, :היהש שיו ,ןיווב םע-להקב
 לש תובהלההב לודג: היה :וחכ  ,היצילג תאו דבסלרק תאו .נארפ
 ויִרזו ,םיבחרו םיקזח .שגר  ירבדבו .םיקוספה תורישעב .,שורד
 היה רשפא םשש 'םוקמ לכל עופנלו תכלל ןהכ רלופיאיל היה
 ןהכ .רלופואיל .תרובע לש רתויב . בושחה רצה היה הז .,שוררל
 ; ,תונושארה  םינשה .ךשמב  דוחיב  ,תונויצב

 םיפרגנוקב >> ,םירכוז .ונלוכ אלה  םיסרגנוקב ודיקפת תאו
 ותיבמ בטיה והערי אלש ימ וליפאו ,רכנ ומושר היה םינושארה
 בהוא ,השנרה לעב : ,ידוהיה ליכשמה .תא"וב- ריכה  ותרלוממו

 "| ענמנ אל השרה שוררל ודיל .ןמרזנשכו  ,תצק  ןלטב = ,תירבע
 : ..תידהפס \הרכהב .אטבל .ץמאתמ .היהש תירבעב התוא לבתלמ
 :לש דצהמ :אוהו ,תירוטלוקה העונתב דחא דצמ םג ןינעתה אוה
 ! ,ם"העוה ךותב | ,ןיווב םג יב ,םרגנוקב קר אלו  ,יישדק ןושל,
 ליבשב הבצק וזיא .גישהל לרתשמ היה
 ,רואל .הירבע תרבוח וויא איצוהל ,וא

 1הכ .רלופואיל תרובע לש * תרחוימה  הנוכתה תא  ינמפב
 ףתתשמ' היה אוה ..ןתרובע התיה תאז קר יכ  ,רמול יתנוכ יא
 רשפאש המכ רע : ,ויתוקלחמ לבל .ם-מוצמה פ"העיה תדובע לכ ב
 םג ויה .לצרה לש עירכמה חכה ןוטלש תחת 'ףתתשהל היה
 ,המרגות יקיח רבדב רוקחל .החוימ דיקפת ול רפמנ זא רשא םימי
 חלשנ תחא םעפו ,לארשי ץראב תועקרק ןינקל עגונב .דוחיב
 אל ..םנמא ,תוחילשב לופונוטנאטסנוקל : םג

 , תיטסירוי לבא
 גוחמ .ןהכ . רלופיאיל . תא ואיצוה :ןיווב  םישנאה ץתורומת

 תא .וסונכה ,תרחא תינבת םש תינויצה הרובעל ונתנ ,ותדובע
 אל רשא: יטקילקיאהו ייליכשמה .וסוחי י"ע .םיכוסכס .המכל .חונמה
 ליכשמה ,תויררצ תובס רוע וחפסנ הולו . ,תוילקיררה תא .לבס

 ,הפשה תבחרהל תורבחה

 ! " רצמ \ .הנולפיקסורל .ךבעתשהל היה לוכו .אל . ,בכרומה < ,ןשיה
 הכלהה תא תכתוחה תיטילופה .םתמרגורפ םע .םיריעצה םיינייצה

 "וסנכוהשכ הלאה תוישגנתהה ובר .דוחיב ..תומלחה לש למזיאב

 תוריחב  .לשמל ומכ ,םייררצ .םירבד תינויצה הדובעה ךותל

 .,בםחר שיאש הה ,רשפא יאש | .,תוינידמה = תוריחבהו הלהקה

 תא .עינכי = ,תויוצר .תונוכ לעב .םינפואה לככו = ,ןשרד \ ועבטמ

 ,ההובג-תיטילופ

 יי



 נ ןוילג 3 םלועה ב
 2 ו --- תת /-

 הררפתנ לצהה תומ ירחא  .תכה רוזנתש המ לכל .ןהב = ומצע
 .הקיזחהל .היה רשפא יאו ,ןיווב .הנשיה הליבחה

 תורוקב .בושח םוקמ לטונ ןהכ | דלופואיל = ,היהיש ךוא
 ךשמב דבעו ,ריבכ םאונ ,ירבע ליכשמ היה אוה .השדחה תונויצה
 ןויערה תבוטל ,ותנוכתו וכרר יפל ,הבר הדובע = םינש  רפסמ
 ! ךורב ורכז יהי .,ינויצה

0 
 שמ

 .עּובשה
 . תונויצה

 .ודיקפת תא אלמל אבי יעישתה סרגנוקהו םישדח העבש רוע
 הנממ ונתרובעל תופקשנ תושדח םיכרד , השדח תינבת

 יטילופה בצמה ותואל תומיאתמ םיכרד - ,הזח סרנגוקה ןמ
 :הזה םויה ונדמעה ובש -

 .ןושארה ףסאה םויכ יעישתה סרננוקה ארקה םוי היהו
 ..םישעמה תפוקת-התע , תוררועתהה תפוקת הלחה דוא 1

 .ןנוכתהל התע םיליחתמ ונחנא ,יעישתה םרגנוקה לא ,וילאו .
 לדגתש ומ הו סרננוק לש :ותומכ תויהל חכירצ .הלוחנו

 , ותוכיא

 םהירוצ תא חלשל היסורינויצ לע דוחיבו םלועה לכינויצלע =

 תינויצה העונתה לש הלודגל םיאתתש ותומככ לוהג רתויה רפפמב
 , תאזה תעב .הנושגשלו

 תא ןהל םינתונה ,םילקשה תא ושרד םרטש םירעה הלאו
 ורכז :םירוכזמ וננה--סרגנוקב. םחכ:יאב .י"ע .ףתתשהל | תוכזה
 . םילקושה תא וריעה ,םילקשה תא

 ירבעה ב"לקה לש םוירוטקירידה ירבח תובישי
 .קנאב-הניתשלפ-ולגנאהו

 :קירידה ירבח תובישי ןליקב ויה הז חריל 95 ,94 ימיב =
 ,קנאבדהניתשלפרולגנאה לשו ירבעה קנאב-לאינולוקה לש םוירוט
 :וללה םינודאה ץוחה ןמ ופתתשה וללה תובישיהב

 ןוסלניצק .נ .ר"דה ,ירבעה קנאב-לאינולוקהב שאר בשויה
 םגו ןודנולמ ' גרבנירגו :ןיבוק ףסוי = ,גאאהמ ןהכ ,י .רמ/ ,יובולמ

 ו

 .ןאמיינ ה  ריכזמהו .שריה רודואית
 םייתנשה תונובשחה י"פע ,םיבושח םינינע הברה וררבתנ

 הפי התיה הרבעש קסעה-תנש יכ ,אצוי הנורחאה תעה דעש
 תוינמה ילעבל תתל הנלכות תורכזנה תורבחה יתש יכו  ,ןהיתשל | >

 הנשב | םהל ונתנש ,דנדיבידה ןמ תוחפ אל וז הנשב םנ
 , , תפלוחה

 דחי םיסנאלאבה תכירע רמג רחאל ףכית ליחתהל טלחוה
 ןינעב הבורמ תולדתשה לדתשהל תינויצה תיזכרמה הכשלה 'םע
 --חני תש ל פד ול ג נ א ה לש רוחיבו םיקנאבה לש תויצקאה תריכמ
 .ינאפמוק

 היצניריפנוק םג .התיה םוירוטקירידה  םינודאה תופתתשהב
 ,רימייהנידוב  ר"דה לש ותואישנ תחת דנופ-לאנויצאנה ינינעל =

 , וללה 'תודסומה ןיבש םיירדהה םיסוחיה הכ .וררבתנש

 הכשלה ךרד תימואלה הפוקה לא ופנכנש םיפסכה ןובשח
 :ז'ש| ראונאי 15 דע 1  םוימ הבקפומב

 "ור 8 -- תויללכ תובדנ
 ,- 8 -- ימצעדפמ

 ,- 7? -- .תורבושדיסקנפ
 , 96616. -- .תואספוק

 ,- -- ."תורעק,
 ,, 09 -- .לצרה-רעי
 , 417, -- (םימלש םימולשת) ז"הפס

 , 1?,108:  (ןירועשל םימולשת) ,

 ,- 86 ס"ע םיות ורכמנ
 קי. ,ש- םיק העתפ-תומרגלתו

 כ"ור 8 היפ

 ,העידי הספדנ 1908 תנש רבמצר שדחל 5 ,מונ "םלועה,ב
 ףתתשי וב רשא ,ינויצ קנאב גרבמל  ריעב חתפהל דמוע יכ
 ,גנילרטש ארטיל ףלא תאמ לש םוכסב ןודנולב קנאב.לאינולוקה

 הספדנו דופי לכ .ןבומכ ןיא  תאוה  העידיהל
 .תועטב וננותעב

 :תיאוקפומה הצעומהו יוכרמה דעוה תוכאלמב ורקב הנורחאה תעב --
 -- דלפצרה ;ירדנבו לופסוימ -- ץראווש ;בונישיק -- ןיקמיש
 ; ןאמואוו  אציניוו -- ןו זק י ל ג .ר"דה | ינ'ואריפו  ,אטלאב | , בורוקסורפ
 --ריפס ר"דה ;בוינא -- םיובדל פ ,ןופרחו בילוקינ --בןכווב
 --רגרב .ל.; ץילדיסו בוקול ,ס'ציריזימ -- קר םי יב ןו י צ-ן ב ; דרגטבסולו

 יי( ןאזאקו רימיד לוו = , דורוגובונהינוינ --ב ו ג יור ד .א ;  ימוסו בוקרח
 , הקבושטבויל--ב ו נ י ב ור .ל ; יקינגפורדו ,יקלוקוס , יקנירק --ןייט שנ ק ב

 'ח .; אקצטפיריבו , בוליביודר , למראב ,קצול , לבוק ,  לופורימ ,  הינולופ
 7-- ר/שיכ פ ,ש  הצילריפ ,ינפנוא ,קילרוגאי ,יראסובוד , שאראלאק--ג ר ב גיר ג

 ,.וואלואק = , ץילעי -- ב ו ק ב ב :.ל ;  ץיבונוכיצו  אקדובאוינ ,  הזיריב-ןוטרק
 + קסניווד -- ןייט ש פע ג .ש אלוט , קסבעלגאסיראב

 -יטנאטסנוקמ ךאפיינ קחצי טילקרפה סולפיטב .חראתה רבכ אל הו --
 ךאפיינ רמ ידי תא זאלמיו הזה הרקמהב ושמתשה םילפיטב םינויצה . לופונ
 תויחהל ידכ .תודחא  זאקווקירעל  תכלל רכיירטש רמ ימוקמה .ינויצה ןקסעהו
 לכב ,םיאטוקו יטופ ,םוכוס ,םוטאב תא ורקב םהינש .תודונאה .תדובע תא
 רקבל םיבשוח םייסילפיטה םינויצה .הדובעה לא ושגנו תודוגא ורדתסנ םירעה
 רשא , היוורגב -- םג ךשפאו זאקוואקב תובר םירע דוע בורקה ןמוה ךשמב
 קלח םהילע וחקי וקאב ינויצ םגש רשפא ., תינויצ הדובעל בחרנ רכ שי םש
 :תרבוח תיניזורגה הפשב איצוהל םיננוכתמ םילפיטב ונירבח . וזלה הדובעה ןמ
 ,תאוה הבושחה םתדובע תישארל הלא ונירבח תא םיכרבמ ונא . הלומעתל

 רודס .תילכתל  םינורחאה םימיב רקב ליווירמ .ץנארימופ .ש רמ --
 ,וועירויו קלאוו ,וואנרע פ ,ןיל ע פ : םירעה תא תינויצה הדובעה

 ונדיל איצמה בלפוניר פא קי ב תינויצה'תורדתפהה לש דעוה --
 דעוה השע הנשה ךשמב .סרגנוקל א"יה הנשה ךשמב ותדובע לש ה"וד
 תכירע , תינויצה תונותעהו תורפסה תצפה י"ע תינויצה העונתה דעב הלומעת
 ששכ םלש ירָבעה קנאב-לאינולוקה לש תוינמה ילעבל .,'ובו םיימואל םיפשנ
 תוינויצה תודוגאה םע םיבתכמ-תפילחב אצמנ היה רעוה .דנדיביד לבור תואמ
 "קיטוילביבדהקיפוק,ה לש תורבוח םיפלא תשלש רכמ , בלסונירטקי תביבסבש
 -תולוק ףלא םנחב ץיפה , יוכרמה דעוה תואצות לש םיראלפמזבא תואמ שמח
 תולאש רבה לע םירמאמו תועידי םיימוקמה םינותעהב סיפדה , םינוש האירק
 ברה תריחכב ףתתשה דעוה .טרפב תונויצה ד"עו ללכב םידוהיה לש תונוש
 תבוטל :ווה דעוה תוסגכה ,ויתופסאל דעוה ףסאתה עובשו עובש לכב .אתמד
 זרקח, ;.פוק 95 .'ר 178 "תיתגלפמה הפוק,ה ; , לבור 981 םייתורדתפה םיכרצ

 וצפנ םילקש ;  ,פוק 79 ,'ר 43 יתגלפמה סמה ;  .פוק 53 ,'ר 170 "תמיקה

 דעב ; .פוק 17 ,'ר 117 ףסאנ "לצרה רעי) דעב | .פוק 70 ,'ר 192  ךסב

 בושיה תרשכהל הרבחה, לש תוינמ | .פוק 00 ,'ר 288 "יאסידואה דעו,ה
 )< לבור 44 ףסאנ "לאלצב , תבוטל ; .פוק 12 /ר 145 ךס לע ורפמנ י"אב
 י'ר 80 ךסב תוהבוח ורכמנ ;.,פוק 65 ,'ר 827 ףסאנ םינוש םינותע דעב

 דעוה תוסנכה ויה ה"סב ; .פוק 54 .,'ר 8-תונטק תוסנכה רועו ; ,פוק 5

 . םתרועתל ותלשנ רבכ םימוכסה לכ .'פוק 37 .'ר 2005 : הנורחאה הנשה ךשמב
 דע התיהש ,תינויצה הדובעה לא תשגל ולחה הו מו ל ב םיריעצה --

 םתופתתשהבו  ןייששלקגיפו רטכיל לש הביטאיצינואה פ"ע .דאמ הבוזע הב



 הנומה םיריעצ םינויצ תדוגא הומולב הדסונ םיימוקמה  םיינווצה יבוט לש

 +. רבח םיעבראכ
 ו

 .לֶאְרְשְידְקְרֶאְּב

 האמ ם"מ ,םינמית םישמחי האמכ ופיל ואב םירחא תועובש ינפל = =

 םיכשוי םנה ,ידוהי עזגל םיכייש הלאה םושדחה םירגהמה .םישנ םישמחו םורבג

 :הינמיתה "הדידוח,, למנמ " םוי םירשע = ךרד "ה ד ע צ ,  ריעה  תוביבסב םלב

 ,תרזמה רמאל ,'קרשמ, | םהופב ארקנ םיכשוי םה וב רשא ץראה לכח |

 ליבגהמ ,היקרות תושר תטלוש הבש ,הנידמל חר והנה אוהה לבחה םנמאו

 םליעמ ורבעש אל הב םינוחה םיברעהו ,ןוטלש לכמ ת ץיראה האלהו אוהה

 .םיקרותה םינטלושל

 ,שפנ םיפלא תשמחב --- םובר םידוהי אוהה יחרזמה *בחב שי הארגכ
 אלא ,םיברעהמ דבלב אל | םיבר  םייונעו תורצ לבופ לודגה םבור םלוא

 =- םישדח יגש ינפל -- הלאה  םומיה .דחאב יהיו  ,םיקרותה םולשומהמ םג =

 םהלש [ הרוראה ץראהמ תאצל וטילחיו ,אוהה לבחהמ םינמית האמ !וצבקוו

 םינמותה ונפ זא ?םהְל היה אל ףסכו ,תושעל המ םלוא ,לארשי:הצרא רוגלו

 זזה לודגה ריבגה ,םתרזעל אבל והושקביוםברקב לודג .רתויה ריבגהל הלאה :

 שעוו = ,ונאצו ורקב ' ,ותמדאו ותיב ,ויסכנ לכ תא דימ רכמיו םהילא הצרתה
 םישנאה ,ז אוה הרובחה שארב דמעיו!(קנרפ ףלא םישלש) !ידי'גמ ףלא הז לכמ = =

 אל דרפה יכ  ,ויתודוקפ לכ ירחא ואלמי  אלמ יכ ,רדנ ריבגהל ורדנ הלאה
 םלכ ,ופיל הלאה םישנאה ואב ןכו ,אוה ךלי רשאב וכלי יכו ,וילעמ ודרפו =

 םידחאו ,םישרחו םיחפנ םבור םהמ  ,םידבועו םילעופ םלכ ,םיקזחו םילודג
 ,המדא ירבועו םורכא

 לכאל ,םפא תעיזב הב רובעל ,ץראב עקתשהל םירמוא הלאה םינמיתה :

 תא טאל טאל ."ריבג,ל וערפי םתדובע ירפמ יב ,ועבשנ עבשה ,םתדובע םחלמ

 שיא ףלא דועל אורקל הקוה םתטלחהו ,םתעיסנ רובע םהילע איצוהש ףסכה

 .לארשי:הצרא םהילא אבל "םייקרשמ,ה םיגמיתהמ

 ,תורתי תואצוהו תופסות םיבהוא םניא .טעומב םיקפתסמ הלאה םישנאה
 םג שי םהמ םידחאלו ,םייורבה םיברעל םימוד םה םהיכרדבו םהיגהנמב

 וםישנ ע ברא

 ,םברקמ שיא ףלא קרשמה תא ואצי םא םלצא תוכלהתמה תודגאה פ'ע
 ,םינפ לפ לע .תאזה הדגאב םינימאמ חלאה םיבוטה םינמיתה ,ץראה ברחה !א
 ,לארשי:ץראל ואבש םירשאמ םנהו | ,ואצי הגממש ,ץראה לע םיעגעגתמ םנוא
 והרובע םושקבמ םה תעכ

 תועצמאב ,שרחה ס'חיב די לע םידחא םישרח םיתב ונכג.ןינחנודוב ---
 די לע המרא םאנוד םיפלא תשש ןינה?ידו ישנא ורכש ,םילשורומ יול ר"דה

 ,הערמלו העירזל הבוט המדאה ."ןבואר, רפכה
 ,החירפלו גישגשל ,הבחרהל כ"ג תעגעגתמ ,היבוט:ראב איה ינוטסוקו --

 ,'ירבעה רפאה, הרבחה י'ע  יניטפוקב תוררועתה התלגתנ םינורחאה םימיב
 וקנרפ ףלא םישלש ה"פב ,הינמה קגרפ תאמ שלש  ,תוינמ האמ איצוהל תרמואה
 םוקמב לחנתהל םירישע אל םישנאל םג תורשפאה תא ןהת תאזה הרבחה

 יהדוהיב רשא  אורבמו .הרופ רתויה =
 תיטמרד חרבח איה "וגקורח,) טורייבב "וגתורח, תרבח הגיצה תבט'טכ --

 ןויזחה תא (םירבעה םינקירמאה בולקה ידימלת תרבח) ,"המידק, תרבח םע רחי(תיוכע

 תועדומ ,ריעה תוצוחב תוערומ וקברוה רבעה עובשב ,תירבעב "אטשוקא לאירוא,
 ונומא תובל תא ןהילא וכשמ הלאה תועדומה ,הזה ןויזחה ר'ע תירבעב תולודג
 תואחסונו הנחתו הלפת ירפס קר תירבעב תוארל . וניככה רשא ץראה ירילו
 תובותב קר ןנה תויסגכה יתבב .תוקבדנה תוירובצה תועדומה םג יכ ,הלָבִק לש
 יסיטרב תונקל םהמ םיבר ורהמיו ,תיברע אוה . ןושלה .לבא ,תוירבע תויתואב
 ,חזה ןויזחה םלואב ץראה ידילימ םיבר םג וה ,הסונכ |
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 םירבדמ יכ סתוארב ,הפ םידרפסה וניחא לע בוט םשור השע ןויזה |
 ןכות םע תירבעב תונויזוח םהל גיצהל וברי ךא םאו ,םיטושפ םירבד תורבעב
 .תימואל היחתל העונת וזיא םהב םג ררועל הלעי .ימואל ירבע \

 'חל רשא שרגמה תא ופימ םידוהי ינומה םירקבמ הנורחאה תעב -- '
 תונמרגה הבשומה לש הפוסמ ליחתמ הוה שרגמה ,"תיב תזוחא, השדחה
 לש התינכת הלבקתנ רככ .םיה דע עיגמ .ופוסו "קדצ הוג, הנוכשה תא ראתמו
 "ןינבה דעו, לצא הדוכעה ,לדירט 'ה סדנהמה י'ע הדבועש השרחה הבשומה

 יקח  ופלו .ןאפוריאב .תובשומה לש  ןמעט .יפל  הנבת וזה הכשומה  ,תחת)

 15 3- םלועה <

 ירחאו ,הז .עובשב הנלבקתת ןה סג ןהינבה תויוכו ;תויסכורה ;תואירבה  תרימש
 ;השרחה ופי לש הנינבל םידוהיה וניחא ושגי תונכהה רמג

 .דאמ הדמחג וז הבשומ היהת "תיב תזוחאל , םירבחה לש תווקתה יפל
 ןתיב לכל ביבפמ תונג תונגו יללכ ןג ,ןיכפוש תורונצ ,םימ  תורינצ הב וניקתי

 ;הכומסה תינמרגה .הבשומה לצא גוהנש ותואכ ןויקנה תא םג ורמשי וג חא םאו
 רע הרורפו הדופימ וז הרבחב םיקפועה םינקפעהו ןתושעל לידגנ תמאב זא
 :הכרבו הלהתל םייואר ויהי ,לעופה לא חתרטמ תאציה

 , .'ריעצה .לעופה) לש 6:1 5 רמונ םינורחאה תונוילגה ינש !אצי --
 ןג תא ורקב  ,ןמגרות קחצי ירבעה רטושה תיולב | ,ופיב םקמיקה --

 והאמ ונוצר וקיפה וירלפו ןגהו ,ונריעב ן יט ש פא תרכגה לש םירליח

 :ןגהל וידלי תא רוסמל רמוא םקמיקה

 םותבה ןיגבל .תשגנ איה בורקבש העידוה ופיב "תיב:תווחא, הרבחה --
 .ןנוכל תרמוא .איהש

 וליחתה םילשוריב רב כ אל הז החתפנש תירבעה היסנמגב םידומלה ---

 ותו נושארה תוקלחמה .תעבראל תודימלתו םידימלת םילכקתמ .תבט 'י 'א .םויב
 !היסנמגהל הפירדאה

 0 תוחהפ1ב 1101, ]6

 הבשומהמ ןפגה:רמצ לש ןושארה חולשמה לופרבילל חלשנ רבכ אל הז--

 . | "פדרפ, תונכופ י"ע חלשגו הפי הלע  ןפגהצףמצ .הוקת:תתפ

 .הלמה:םיל היציריפסקיא
 \:םי תא רוקחל היצידיפסקיא לארשי:ץראל האצי הלאה םימיב

 ןוהעב האבש העידיה יפל ,ופרטצה שיא םירשע " ,ביבסמ רשא תומוקמה
 ירבחמ רפסמהיתמו םינאקימוד םירמכ העשת םהבו היצידיפסקיאל ווהוו ,"הילטיא,
 גימאו הילגנא ,הידנאלוה ,זנכשא ,היגליב ,היצנארפב םידמולמו םינהכ תודוגא

 ,אקינומוהה לש האילביבל ס"היב ירופיפורפ םירמוע היציריפסקיאה שארב ,הקיר
 ,םילשוריב םיג

 תחאה רוטיקה:תינא תא ע:די ןמול םהל ורכש היצידיפפקיאה ירכה
 םורתו .םירויפ םישוע םה םויבו הינאב - םה- םינשי .הלילב .,חלמה .םיב .תגלפמה

 ףופאל ,אִיַה היציריפפקיאה תרטמ .םתריקח יכרצל םהל םישורדה תומוקמה תא
 יסקיאה ביחרת יכ ,םיוקמ םיברו ,תויעבטו תויגולואיכרא ,תויפארגופוט תועיר'
 הבורמ הדמב תאזה היצודיפ
 לע  רשא ,הרותה:ירופפ םע תוריקחה תומיאהמ התע רבכ .הכ דע םירקוחה
 ןהה םירעהו ,התע חלמה םי וב אצמנש םוקמב םירע םונפל ואצמנ םהיפ
 דע האלמתנש .הקומע םוהת י'ע  חתפתנ חלמה םי .הכפהמו שער י"ע וברחג
 ינפ חטש ,,,הילא .ךפתשה רשא ןרריה ימי ףטשמ םימ עורי הבוגל
 75% אוה חלמה םי ףך-וא ןןוכותה םי ינפ חטשמ רטימ 486 ידכ רע לפש

 * גומלא ,חמצ ,גר ,היח שפנ לכ וב אצמנ אל ,רטימוליק 16 ובחרו רטימוליק

 םיה  ימב חלמה דופי ,בר .חלמו טלאפסא אצמנ םיה עקרק לע .לולבש וא
 קר אוה םימיה ראשב חלמה רופי רשא דועב ,האמל םיזוחא 26 אוה הזה
 לש םחימומ לקשמל ךרעב דבכ חלמה םי לש לקשמ הז ללגבו םיזוחא העברא

 תלמה םו ימ  םילגוסמ היה רברה ללגב יב  ,םיבשוח םורקוחה .םימוה ראש
 לש םירסומ תמקה תלאש םג היתוריקח גוח לא סינכת היצידיפסקיאהו ,האופרל
 :חלמה:םי יפוח לע הצחרהותבו  האופר|

 ו .תַרָוָמּב

 ,תילוינאפשה תונותעהמ

 ךרועה תאמ הזה יולגה בהכמה ספרג "הקופיא, ילוינאפשה ןותעהב

 ופארא קו י''גארא 5 טנמלרפה יטאטופיד לא יול הידעפס לאומש
 רובכה לכחל םכל לפג תוילארשיה תולהקה לש דוחיכו ,םעה ןוצרב,

 ,ינאמותעה טנמלרפה לא םיריצ. רותכ תוגמהל
 איה .םכתבוה לכ .תישאר | .םילודג תובוח םכילע ליטמ הזה דובכה,

 איה הזמ הטעמ אל לבא ןתרלומה ץוא לש הדוככו התבוטל רובעל ,ןבומכ
 .הינאמותועה .הבלממב ירבעה םואלה כצמ תמרהל ףרה ילב רובעל םכתבוח

 םימואלה רתי יגבכ וגרפסמב כ"כ םילודג וננוא ,םידבכנ םינודא ,םנמא
 ,םירחאל םנשיש הלאכ םולודג םיעצמא .ונתושרב ןיאו

 תסנפמה  ץראה וז ,היקרותב * ונדלונש ,םינאמותועה םידוהיה .,ונחנא

 !ןגְל ןאיבה רשא  ,חלמההםי ד'ע  תועיריה תא

 | חלמח םי



 הלדגו הפקת ןורצבל דובעל ם יפאושו ונתרלומ תא םיבהוא הפו ןיעב  םיחרוא

 ,ההומד קתהלו התוחתפתהל

 תחרפהל ףואשלו ונמצע יסיריטניאל גואדל ונדעב עירפמ ןיא הז לכ לבא

 םירחאל תונתיגה ןתויכזה ןמ תחא םג ונממ לולשת אל רשא ןעמל ,ונמע .בצמ

 .ןהמ תונהול
 ליבשב :תינויצאזינאגרוא  המארגורפ התע םירבעמ ,םתא םיעירומש יפב

 לש תויללכה  היתואצותב .חתע םנכהלו. םידקהל = הצור .ינניאו ,היקרות .ירוהי

 ,דחא .ףיעס לע .םכבל:המושת תא בסהל קר ינא הצור .תאזה הדובעה

 שדחה פיצנירפה לא החפ לימאוק לודגה רוזיווה הארה יטילופה ומואנב

 רפסה יתב לא םירצונ לכקל הטלחהה לעו םונאמותועה םימעה לכ יונש לש

 ,םייאפצה <
 ,ונילע השע] ,םירצוגה תא קר רוחיב ריכזהש ,רבדה

 ע ותואב  ריכזהל היה ךירצ יכ ,ינחנא םיבשוח ,דאמ שיערמ םשור

 ,לְלבב םימעה לכ תא םא יכ ,דבלב םירצונה

 םידוהי .ריתב םג = םינאמותע .ריתב ג, .הלופכ הבוה .,ןנחנא םונימאמ

 הבוטל ולירבהש ,הזה לדכהה דגנכ האהמ עיבהל .טידוהיה םירחבנה לע תלטומ

 =הקינולאס:ידוהו
 תא קר אל

 העמשנ אל וז האחמ יכ  ,ונרעצ תא ונחנא םיעיבמ .תחא העודי תד קר

 ,הכ דע ןיידע 9

 ינאמותעה טנמל ךפתבש םיד'היה םיטאטופירהש | ,םווקמו : ןונחנא םונימאמ | | :

 הרכהה חתואבו היגריניאה ו םידוהיה יסיריטניא לע = וניג\ = =

 ."םימואלה התי ינב לש םהיסיריטניא לע .ןהב  םוניגמ  םורחאהש

 לא םילוינאפשה םידוהיה לש םתוגינעתה התע ת ועגמ המכ רע == 0

 הפשל םגרות ו לצהוה לש \ ןרפס יכ * ,הרבועהי .הדועמ /

 קינטוכאר  ל"ומה  תואצוהב הלאה םימיב .האצי  חנושארה  תרבןחה  ,תולזי :

 ,לופיפילופב

 ,תימצעה

 .רדגבב םידוהיה

 םירוהוה  .םידוהי ףלא  םיעברא םיאצמנ דדגב | יבשות ףלא תאמ יג
 םולהבנו םודרפנ םייח. םגהו םופקת םג םא יכ ,םירושע קר ,אל .םנה <

 פסמ) = םירצונה "םונימ רוס פחה רשא  דועב  ,םינשותה .רתומ | /

 האמה רע ,םימלשומה םיבשותה םע : תילאיצוס העימט םיעמטנ (םיפלא תרשעכ =

 רשא .םיטבשה ינב דצמ האנשהייסוחיו תומחלמה :תובסב םידוהיה ויח הרבעח

 וררחתשנ םיקולימאמה תלפמ ירחא ,םהלש רחוימה עבורה תומוחב םיאולכ ,ביבסמ : ₪

 :נאניפה .ןוטלשה םהידוב רפמנו ץהאה ילשומל םירפרס ויהנ םורחא .,וטוגה ןמ = =

 ,ןושש רוד מש  ,דחא ידוהי ,בר רשוע ושע ז"יעו | ,תויצניבורפה לש יפ

 ול חתפו רדגב תא  ,ויתוכא ןיבו וניב לפנש ךוסכסה תבפב ,1887 תנשב :בזע
 לודג רחסמ?תיב דפיו בר ןוה ול ץכק .הנורחאבו ,רדגבב כ"חאו  רושובב תונח

 ,רדגבב הבורמ העפשה םהחגמ לאינר יריהיל שי הנווחאה תעב .ןורנולב 6%

 לב ,,ץראה לכבש  רישע  רתויה תועקרקה לעבל היח ולש האוכתה:רחסמ י"ע
 םיקפוע םנהו ,םינושה רתפמה יפנע לע .םתוררחתשה רחאל ולפגתה רדגב .ירוחי

 םירפכבו םירעב ןטשפתה ער דחפמ םיהוטב םמצע תא םשיגרהנ ,םויה רע םהב

 וחתפ וירחאו תפומל ,םהל התיח ןושש רוד לש ותחלצה ,תויצניבורפה לש |
,+ ' 

 סהמ הכרה :,ליסראמכו רטסישנאמב םילודג רחסמייתב רדגב' ידוחימ הברחה
 ניהל .,ריפאגניסל ,ןיאוגנארל ,ודוהל םיכלוה םירועצה .םדקה תועראל .םג .ודדנ

 אוהו 1865 תנשמ םייק רדגבב סנאיללאה י"ע רפונש רפסה תוב .,ייחנאשלו :גניק
 :תורחא תוצראב בוט רמעמ םהל ונתנש ,ררגביידוהי תאמ הכורמ הכימה . ךמתנ
 וירְחא רסונש  ,תורענל ס"היבבו ,םידימלת ףלאל בורק םיאצמג הזה רפסה-תובב

 םידמולש ,חניכמ סע .הרותידומלת תיב רדגבב ונשי ןכ .תודימלת 420 - תורקבמ
 םה םיקוחר לכתה:תוצרא לכב רדגכ:ידוהי ומשפתה יכ ףא ,םורלי 1200 םהב

 תדחוימ תפנצמו םיכורא םידגב םישכול םה םויה דע ,תורו תועפשהמ הז לכב
 ףועצ | תופוכמ דימת ת םישגה .,םיגוש םועבע  תלעב

 :תוירמחמה ם שגה לככ .םישנאה
 ,לאקזחי םכח ןושש ,רדגבמ ידוהיה --

 ,"הירומח, רחסמ תוינא לש תיקרותה

 :סינוטב םידוהיה\

 ןמ  תולדכנ"'םהו

 הרבחה להנמ תויהל | הנמג

 אל הז .ליחתהש <10 >20100809  ,תיצנארפה ןושלב ירבעה ןותעב ---
 :סינוט ידוהי לש ולא םהיתושירד ןורחאה ןוילגב ועצוה סינוט-כ אצוי רבכ

 ג ןוילג
= 

 ינפל אבוי אל ידמחמ םע  םירבדוןיד .ידיהו שיאל היהישב -

 רוסי לע | ייצנארפה :ר"היב ינפל םא יכ ,ןארוקה יקוח פ'ע טפשהל ימלשומה

 יחרזאל תויהל .סינוט  ידוהיל  תלכיה ןתנת ןכ .םייללכה םויצנארפה םוקוחה

 ?נארפ ןיתנל תו'הל ירכנ ןיתנ לכ לוכי .םינוטב םיררושה םיקוחה פ"ע ,היצנארפ

 עגונב לכא = .סינוטב קספההולב עודי תע בשי יב ,היאר איבהל לכוי םא ,ייצ

 לע .היארדתודועת  םינתונ םהל  ,ללכה ןמ  אצוי ןפואב םיגהונ סינומ ידוהול

 ,םש אבצה הנחמב םינש שלש ךשמ ודבע םא קר ,םינוטב םתבישו

 ירמחמה ויה ילמלא ,בל לככ וז השירד םיאלממ ויה םידוהיה

 יתלב | םידוהיל ראשנ אל ,םהלש אבצהיידודג לא םתוא

 או | ."ירכנה  ליח,ה לש תונויגלב השק הדובע

 ומחל רשא ,םייצנארפה םידודגב .םגו ,רכנה>ןויגלב

 יסינוטמ הברה

 ,תוינידמה תור לא םתוא ולבקי .יכ ,סינוט:ירוהי םישרור ןכ
 ,הלשממה תוניהכ לב לא :םיכרדה םהינפב םירודג וישכעש

 "הגב

 םולבקמ ם
 דוכעל םנְבִהל םא

 סיגוט-ידוהי ןומה םידבוע
 םידוהי םיאצמנ  וקוראמב

 % דועב

 .לֶאְרַשָי .תוצופְתּב

 התיה הלאה םימיב .(םי טי
 בור םג ןב ןפתתשהש ,הבקסומ ב ו
 םוטידאקה לש 'הקיטקאטה  ר"ע  דוחוב וגה וז .ה

 בש

 ירבח לש .תדחוימ

 הקיטקאטה ווג

 הצעומ

 ,יגרוברטפה דעוה ירבח
 .םידוהיה תלאשב

 , תא  הילא ונימזה ,ראמ תרעיס התיחו ינש הכרא הצעומה

 רשא :,הכקכומכ בוגיל'צ ר"רה עודיה ינטצה ןקסעה תאו ריבאבגינוו

 ,םידוהיה תלאשל עגונב המודב םתגהנה ללגב םהונפ לע םיטיטידאקה תא ןחוכוה

 הב דע הב וזחאש ,םהלש תינקתשה .הקיטקאטה יכ ,תודוהל וחרכוה םוטידאקה

 ודאס חלודג האיגש םדצמ ,התיה םידוחיה תלאשמ רשפאה לככ םתוקחרתהו

 היצקארפה לש הקיטקאטה תא האלהו  םויהמ תונשל הטילחה הצעומה

 םודוהיה רגנכ םיינמיה רצמ האיצו לכ  ,םירוהיה:תלאשל  עגונב המודב תוטידאקה

 גיצת 'המשאה לכו  תולפנתה לכ רגנכ ,םיטודאקה דצמ המוצע תודגנתהב שוגפה

 םימלש םימי

 ,רבד םיינמיהל בושהל םיניוצמ רתויה .הימאונ תא היצקארפה

 ?ריצה ר'ע םיינמיה תלאש המודב םעפה רוע ררכתתשכ יכ ,טלחוה ןכ

 'אבקפומה טאטופירה אצי = ,הבישיחהתוכז .רבדב ןיפילוטס לש עורוה ראולוק

 5 ,השקבב .בוגולצ רידה לא הנפ בוקאלקאמ ,תיטודאקה םשכ רברל ב וקא לקא מ

 ,(ןמוה:דה) ,וז הלאשב ץיחנח רמחה הא ול איצמי יב

 :תצעומל ותערהתווח תא עידוה י ד נ א ל ג יפה רוטאנרבוג:לאריניגה -

 ,הידנאלגופ ירוהיל הטיחשה תא רופאל רשפא יא יכ ,תיפורה םוירטסינימה

 תבוטל | לבוה תיאמ עברא החלש קפנימ ב  תילארשיה תלהקה --

 ,הגופמ ב המדאההדער יעוגנ .םודוהיה
 ר"ע סרטנוקה להקב אבל רסאנ הרוזניצה ארה ןוטלשה םעטמ ---

 +*1906 תנש לש יק

 יניגעל

 קוטפילאיבה םודגופח,

 , , תּונמִאְו תּורפס

 - ]אמ פוש ג לש תונורחאה ויתומישר .תרכחמ רואל אצל .--

 רופס | ."באכ,/ ,"םא, ,"הינה, = ,"עצמאכ, הבלמ. ,יפנכנ תרבחמב  ,"אסיג .ךדיאמ,

 5% , .י"אסיג  ךדיאט, םשב סופדב ןיידע םסרפתנ אלש ,רחא

 : לנצק ק חצי תאמ אזורפב המיאופרואל האצי "תורפס, תאצוהב ---

 ,"רורה,ב םיקרפ םוקהפ הנושאר הפפרג וז הריצי ,"אטיל תולוכגב, -- ן פ

 ,רכחמה י"ע- תדבועמו תנקותמ וישכע האציו ,"חלשה,| "ןמזה,, ןוחרי

 תפשב שהדח יתורפס ןוחרי תאזה הנשה תישארמ תאצל לוחתמ ןכנימב

 < 8 16 ם6₪6 1060180120 תות 08061ו ה רא ,0]1/6186 1100181106. םשב .זנכש
 / .הבחר המארגורפ פ"ע תרקבו תונמא ,תורפסל שדקומ חיהי ןותריה

 3 אמארדה ר"ע םינורחאה םימיב בותבל םיברמ  םיזנכשאה םינותעה --

 הנושארה ותמרד י"ע םסרפתנש ,ףפמאק רלופואיל ריעצה .ירבעה גרוט

 ,  יאקירמאו אפורוא תוצרא .ל5ב --- תיפורה .היצולובורה תפוקתמ --- 'רעסה ינפל,

 ,נרבדלוג .,ל ו : ל"מהיךרועה
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 ןייאמ נ"ע טרופקנרפ

 םירבע םירענל ןויסנפ
 (הלשממה ודי 2 השואמ)

  :אווטממפושע, 0080 18, לחנמה
 הנכה ,ילאודיבידניאו הנוטאה חורב ,רבדל םיחטוט םישנא י"ע להנתט ךונחה
 ליבשב .םג  דועו םוקינביטילופ : טל רטס"תובל הסונכל הרומ
 תחנשה .,הגיוצמ הלכלכ ,תמרוק העידי םוש םהל ושכר אל רועש הלאב םירענ
 . תיסורו תירכע תופשל םידחוימ בוטל . בל רשניו הבהא ךותמ הלועמ

 םישנאמ .הלהת ידוגמ  תורו>תו +.תע לבב םילבקתמ םוכינח
 , שרוד .לבל .סנח רפ :.ל"וחבו' ןיראב .םידבכנ

 240 עוחווי הו[
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 ?"םלועה ,: ןכוס
 אנדארוה ריעב

 תומיתה : תולבקתמ אשראווב
 :יםלועהו ליבשב :

 תועדימו

 (1יקההאצההה ).6  ."ףסאיחא ,.תרבח לצא

 !."הישות,. תאצוה =

 (11גתטאמ, 98.) "הריפצה, .ס"'מיבבו

 1 תא

 /רשכ גנערטש

 . ןאיזנעפ דנוא לעטאה
8 ּ 

 <יוטסערפעטרהיפענ ןיופ םעסארג |

6 
 יענגאגאבניוןועטנ רקד םירפנוא

 :,הפי לאלצב רמ

 ,טנעפעעג רחאי עצנאג םאר טנאר



 1909 :.רחאי םאד ףיוא טנעמנאבא םאד ןעמונעג:א טרעוו םע

 ָ גנומייצ עבולגעט יד ףיוא

 ידניירפ רער
 1 ג הוא הע ט נע בעריז

 :נעלסור .םינופ רטנעצ ןיא- ,גרוברעטעפ ןיא גירנעהענסיורא

 רטנעצ ןיא ןיז ןעפיוועג ןיא ןוא ןעבעל - ןעשיטילָאּפ .ןעשוד
 "דניירפ, רעד זיא --- ךיוא ןעבעל ןעשוטילאפ ןע שידוי ם'נּופ
 סָאּוו  ,גנירצלַא טימ רעזעל .ענייז ןעבַאמ וצ .טנָאקעב .דנַאמשמוא
 סנעטייצ:ויב .ןעבעל :םעניימעגלַא- ם'ניא ןוא ןעשידוי ןיא .טהישעג
 ו . ןעלעווק עטסרעביו .יד ןופ .ןוא

 עלא ,"ןעבעל ןעכילגעט, סעד יא ןעגנוניישרע עניטביוו עלא
 ןהָא ןעלעוו ,ןעבעל ןירַאפ הטרעוו מ - ןעבְטה סאו ,ועשינעהעשעג =

 רענעגייא .רעה .ןיא *רניירפ, יא ןע-עו טבארבענ גנוניטעפשרעפ
 . ןעננוטייצ .עשירוי:טינ עלא .ןיא .ןעוו  ,טייצ

 טָאה ע:לעוו ,גנוכייצ עשידוי עגיצנייא יד סלא ,"רניירפ רערע
 ינעווטסרַאדּוסָאג .ןיא ןוא עמוד ענעוומטראדוסטג .רעד ןיא טרט'נא
 ףילטייצ ןוא ,ןעטכירעב ןעבעג ןענטק רעטייוו ךווא טעו -,טעווָאס
 יד ןיא :ןעגנוציו יד .ןופ. ןעטנעמָאמ  עטסגיטכיוו יד .ןעבעגרעפיא
 . ןעטלאטשנַא .עשירעבעגצעועג .עשידנעלסור
 ןץראפ טרָא רעדנוזעב א ןעבענְּבָא ךיוא .טעוו "דניירפ רעד, :

 יבערנָאפפעראק ענעגייא .ערעזנוא ..דנאלםיוא ןיא ןעבעל .ןעשידוי
 :עמא ןוא :אפאְרייא ןיא ןערטנעצ עשידוי ערעסערנ עלא -ןוא  ןעמ
 :םנָאיצאוינָאלָאק עשידוי יד: ןוא ,אקירפא ןיא ןוא ןעיזא ןיא ,אקיר
 עוירמ :ןעבעג ןעלעוו =- אניטנעגרא ןואיטניטסעלאפ יוו .ןערטנעצ
 77 * ןעפעל .ןעשירוי .ןעגיטרָאד .ם'נּופ .ןעגנורעדלוש

 :אס ראפ טרָא'נַא .ןעבעגבַא רעטייוו ךיוא טעוו יידגיירפ רעה, =
 :יישרע :עםיוועג .ןעגעוו .ןעגטטעולעפ עניילְכ .עשיטסירָאמּוה:שיריט
 , ןעבעל .ןעבילבפאשלעועג .ןוא .ןעגנוב

 רעשידוי רעד ייב יא טציא ךוז טריפש ןעווסרערנא יו רהעמ
 :רּוטלוק שירוי וצ גנארדא - עסאמ עשידוי כד ייב יא ,ץנענילעטניא

 :רעפ לֶאז גנארד רעגיזאד רעד זא ןהעז .טייפרא-רּוטלוק ןוא ןעבעל |

 (טירפשנייפ) טריציפיטקער ךיוא : חספ לש טריפשו שייי ןקטסקאמשענ םער
 תערטוס הפ 0 האספפופ סח קד"מ
 ע בס תה 06פוא. ₪ םםסהוהסה סיד
 : םיקידצה םינואגה םינברהמ םירשכה טימ

 ייב ןעלעטשעב ןאמ ןעק
 -- 5. הסכסכש == .003 [ 

 ש"וו רעד ןנגולדנאהעב עטסעב .ןעויירפ עטסיונעג
 ,קאמשענ .ןעטוג .ןייז .טימ שסואוועב ויא טריפשו
 ,טלאטשענ לאטפירק ןויז טיפ ,היר  ןעטענעננא
 ,ת'ערת 1865 רחעי ןופ 'וקע ראוואו רעד ₪
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 ,.ר ל -- רהָאיא

 -- האי לעטרעיפא ,,ר 6 -- רהָאי כלאה א ,,ר .18 רהָאיַא

, 

 ךענעו םֶאוו ,ןעמרָאפ יר ןעמהעננָא לֶאז ,ןעצונ טימ ןערעוו .טדנעוו
 זיא - םֶאד -- ןעבעל ןעלאנָאיצאנ רעונּוא רַאּפ גיטסנינ ןּוא .גיטיונ
 *דנירפ רער, ןוא .ןאגרָא ןעשירוי ןערעי ראפ עבַאגפיוא עטסנרע'נַא
 ;ןירעד ןעפלעהוצטימ .,ןעטפערק טיול ,ןעהימעב טסנרע ךיז .טעוו

 :ארעטיל ןייז ןרעסערנרעפ ןא טציא ןופ טעו "דניירפ רעד,
 :עטיל .ןוא - קיטסירעטעלעב = רעלעניגירָא .רטפ .ננולויטבָ  ןעשיר
 4 , קיטירק:רוטאר

 4. ,"רניירפ רעד, טעו ןעלקיטרא עשירָאטסיה:ךומארעטיל :ןיא
 וי ערעשו* ןוא ערעטלע יד טימ רעועל עגייז ןעכאמ טנָאקעב
 ?נונעוועפ ןוא ןעננומערטש עלא מימ .יוו  רעלעמשמפירש עשיד
 . רוטַארעמיל  רעזנוא ןיא ןעג

 ןעננירב "רניירפ רעד, ךיוא טעו טייצ וצ .טייצ ןופ
 + ןענָאטעילעפ .ןוא .ןעלקיטרא - עכילטפאשנעסיוו:רעְלּופָאּפ

 םּוצ רעועל- ערעמנוא ןופ יירטוצ רעד זַא . ,רעכיו ןטנעז .רימ
 :רעפ וצ שיטקאפ טייקכילנעמ יר ןעבענ :ךיוא זנוא טעו "דניירפ,
 ,רֶאּפ ךיז .ןעמהענ -רימ :םָמּוו  ,גנירצלא : ןעבילקריוו

 ו
 : דנאלפור ןיא ןויירפ.סטנעמענאבא

 --- רהֶגי לעטרעיפ א ,,ר/8,80 = - רהָאי בלאה א

 ,'ק 60 -- שדיח א . ,,ָך 1.5 <
 :.דנאלסוזא ןיא ןיירפ.טפנעמענאבא

 ;לבוה 2: == שדוח א ב 5

 :עססערדא

 1 176 הווהוס דיה סי 11 0? 1111
 1676067 קש, 308100900 06, 3.

 ף

 )ו טעסו הוה

 וו

0 1 30 
= 
 שנ
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 .ירבע ןועובש
 = י"ע  תוטברטלקמ שוכרל  תפאוש = תונויצה
 . לארשי = ץראב לארשי .םעל  יולג"טפשמ

89 4 
 כהה

 ,בולוקוס ג ,םירהני:םרא +

 לכ ,הדעצמ םינמיתה ₪

 >רלפנרב ::ש רד = (א) םרעמה תוצראמ =

 , םילאש מ , תונויצב תופוקת יתש
 + נרבנייטש םקעו ,6ייש) הבהא תוניגנמ (5

 + ץיבוקרב ד .י ,(וופפ) תוקרי 6

 ,.+ ןאמכיפ .בקעו ,1908 תנשב תירבעה תורפסה (?

 ד .תידוהיה תגנותעב 68

 ג א - ,ותדובע תינכת ד'ע .םוחנ 'ר ישביםכחה 9

 : ןמיתמ .םיבתכמ 19%
 .ןרע 1

 .אעצ זז

 - ; לארשו"תוצופתב ; הרוטב ן לארשו-ץראב ;תונויצה) :עובשה 1 .

 ..(תונמאו תורפס

 /פוק 88 שרחלו ,לבור 1 הנש עברל ,לבור 5 הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל /: היסורב "םלועה, , ריחמ

 ! = ,רלוד ₪ 5/4  הקירומאב ,גניליש 9- הילגנאב , קראמ 9- היגמרגב , םירתכ 10 היראננוא.הירטסואב : ל"וחב

 , הגש .עברלו יצחל הו ןובשחכו , קנרפ 18 תוצראה .רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10/לארשי ץראב

 ,ק 30 הסירדאה יונש דעב

0 
 ' /'פוק 40 םידומעה ראש לעו .'פוק 60 ןושארה דומעה לע -- , םיתעברא תקלוחמ טוטפ הרוש לכ דעב : תועד ומ ריחמ -

 ל-0 ה
 :הפירדאה

+4 
 ]0 הההתפ", םאתמהה. | | 3608000 ת ,,0140]גת0'% 07.

 ₪. פאק 10 ןוילג לכ ריחמ כ = ,



 ."םלועה. לש היצארטסינימדאה תאמ
 :םימתוחה לא 1 09

 לכמ .םיפדהל םירלפמזכא המכ .תערל היהי רשפאש ידכ ,המיתחה ףסכ חולשמב זר דזה ל אנ וליאוי ןותעה לע  םתחל םיצורה ₪( 
 תונוילגה יכ :ןעי  ,םתמיתח .ןמז דע .ואציש תונוילגה תא כ"חא ולב קי א ל םתמיתחב והמהמתי רשא  םימתוחה  ,ןוילגו .ןוילג
 . םימתוחה יובר ינפמ הָלְכו ךלוה ראשנה טעמהו םצמוצמ רפסמב םיפפרנ

 םיכורצ ('םלועה. לש םלש טקילפמוק םהל היהיש ירכ) רכטצד שדח לש םיגורחאה תונוילגה .ינש תא לבקל םיצפחה ,םיש דח ה םימתותה (ב
 :'פוק 20 .םתמיתח ףסב לע םוסוהל

 108, ]הוסומ :  הסורדאה פ'ע ןלקב תחא : ,ל"וחב תוקלחמ יתש היצארטסינימדאה החתפ ל"וחמ םימתוחה דעב ףסכה חלשמ תא לקהל יהב 8
 תתעמו 8818180, 110חת 0. 01. )860: הסירדאה פ"ע (היצילכ) וואלפינאטסב --- תינשו :1%008](ז0מ ,,211 רו 1[, 8 הדיסזזה שלח.
 ףסכה יכ ,הטרופב ץומקה ינפמ ןוש ארה םוק טה םהל תונש ספא  ,םירכזנה תומוקטה ינשמ רחאל םתמיתה ףסב תא 'חלשל ל"והב םימתוחה ולכוי
 .(2084-0ע0/]186-806]ם6) ראודה-תודועת יפפוט תועצמאב , הינמרגו הירגנוא-הירטסואב , ראודה-יתבב לבקתמ, "טלעוו יד, תכרעמ ש"ע

 תורש ש ב ףסכה היהיש ךבלבו המורכו םיקואמ , םיקנארפ :ל"וח יפפכ ה ג ליב "ם )ועה , לש היצארטסינימהאה .תלבקמ ל'וחב  םימתוחה .תאמ =(
 + םתנידמ םש תא םג ופיסויו יקנו רו דב ב ת כ ב םיכתכנ תויהל .םוכירצ םיפירדאה .. תועבטמב אלו 4
 + ירפעה קנאב-לאינולוקה לש תוינמה .ישולתב םתמיתח ףסכ תא חלשל םילכי היסורב ןכ ל"וחב ומכ םימתוחה (₪ -

 ומכ בותכלו לורדנבח יבג לע םשרנה םהלש רמונה תא םהיבתכמב םשרל אנ וליאוי .היצארטסינימדאה לא הנעט וא הלאש וזיא םהל שיש םומתוחה
 + םישרחה וא םינשוה םימתוחה ןמ םה םא .ןכ

 יא הטפופהמ םילכקתמה תואחמה-ישולתמש .ינפמ ,דחוימ כתכמב עידוהל םיבירצ ,הנליוב תברעמהל רשי םתמיתח"ימד תא .םיחלושה ל"וחב םימתוחה = 1
 + םדעומב ןותעה .תונוילג חלשמב .בוכע אב הז .ליבשב רשא המואמ! תעדל .רשפא

 ;םינכוסה לא :
 מ 013 צב 1 למ ששה 030% 35327790 1-7 74-20 , םורחאל הריכמלו םיטתוחה לא תונוילגה .חלשמב בוכע  היהי אלש ידכ , היצארטםינימדאה פע םהיתונובשה תא דימ תוושהל םישקבתמ םינכופה לב = (%
 . םימעפ יתש רחא םתוח םש םהיתונטוה"יבתכמב ריבוהל ילכל רהוהל .כ'ג םישקבתמ םינכופה = (5

 . תולורג תוחנה א
 היאנתו החנהה יטרפ) "ףסאיחא, ירפס לע דאמ הלורגה החנההב םיכוז ראונאי שרח ךשמב "םלועה, לע םימתוחה ₪( 

 .(רבקיד שרוחמ *םלועה,, לש ןושארה ןוילגה .לא חפסנש דחוימה טקפסורפהב :םיראובמ =
 ,הטרופה םע חי 'ר 9,56 ריחמל -- ךושעה יתורפסה םנכתב םיעדונה "קלאפ עשידוי אד, .(םינש שלשמ) םיטקלפכוק השלש  (ב
1 

 ,רפפ רופא ןקטהה ער שלא שח ףי סא יח לש
 יד .אנליוו ןיא גיסעמלענער ןהענוצסיורא ןעביוהעננא טאה = גנמ''צ :עכילנעפ 2 ו

 , 0 - ןעבעל .רעזנוא, - ו . . 8
 גנוטייצ עש דיא, 65 .גנאנרהַאי רעטירד ל =

 ןוא עשיטסיצילבופ עטסעב יד .לייטנַא ןעמהענ סע  רעבלעוו ןא
 ,רחאי-בלאה א לבור 8  ,רהאי א .לבור 6  זוירפ .ןעטפערק עשירארעטיל < :
 ,שרוח א 'פאק 50 ,רהאי לעטרעיפ א לבור 0 יד ןופ  תועידי עלעיצעפס = ןוא .םעיצאמראפניא .עטסעשירפ יד" רעמיוא =
 : ןעלקימרא-טייל ןיא  ןעבעל רעזנו--, טרעלקרע ,ןעל ערוק עטשרע
 ,'פאק 9 ףיוקרעפלעצנייא ןיא רעמונ א עוא לוו =, ןעגארפיטייצ - ע5ילטפאשלעועכ ןוא עשימילאפ עלא ןעטביורעביא ןוא =
 = = ₪ = = = םלא רעועל םעד ןעריסערעטניא םאוו ,ןעננוריסאפ  עגיטביוו עלא טפווהרעב =

 "יברזמוי ?ודיא יו < + רעגרוב ןוא שנעמ ,דוי 2%
 / : גנוטייצ ע שידיא, יד יר ןופ ןעשעפער רעפיוא "ןע בעל רי'זנגא,, טגנערב עמוד ,דוסאג רעד ןופ

 עימערפ עגיטכיווא .רהעז ןעטנענאבא ערהיא ןעבענ .טעוו ןעשעפעד ענעגייא ףיוא , ןערוטנעגא-ןעפארנעלעט =
 ד עמור רעד .ןיא טנערנאפסעראק ןעלעיצעפס רהיא .ןופ
 כושל ;שידיא פאוו ץלא ןעגעוו  ןעטבורעב  עיונעג ןוא . ןעגנורלעמ .עשיפארגעלעט

 נ : עסכ שע : ע ש ד א .ןעטאטופעד יד ןעשיווצ ןוא עמוד רעד ןיא רָאּפיטמוק
 (עבאגסיוא עיור ןןענארפ עלא וצ םאוקרעמפיוא .סרעדנוזעב יא *ןעבעל רעזנו, 5

 וואנבוד ,ש ןופ . רנאלסיוא ןיא .ןוא דנאלסור ןיא ןעדוי טימ ןא ףיז ןערהעק םאמ
 .(ךוב א- = ש יב 18 ןוא , 2 סעשירארעטיל .לעיפ .רעועל .ערהיא :טגנערב "ןעבעל < רעזנוא,

 / (ךוכ רח עלא) .רעכיב 1 ב ,קיטורק ,ןעטכיורעבוא עשיהארעטיל ,ןעגנולהעצרע , ןענאטעילעפ , לאירעטאמ :
 המדקה א טימ גנוצעורעביא עבילדנעטשרעפ.טבייל עגיטביר עטונא ןיא , רעביירש עטפעב .ערעונוא .ןופ ןעביולגסעד ןוא ראמוה

 + עבאגסיוא רעשיריא רעזיד ראפ לעיצעפס ןעבירשענ ,רבחמ ם'נופ גרעבכאה ,(/ רעבעגסיורא ראטקאדער ,ראטקעפס 3 ראטקארער 6

 ,לבור 6---"עטכישעג  רעשידיא, רעד .ןופ זוירפ רעד :דנאלפור ןיא זיירפ.סטנעמענאבא 8

 *"קטבישעג רעשידיא, רעד ראפ ןעלהאצ "גנוטווצ רשידיא, ןופ ןעטנענאבא יד :לעמרעיפ  ,לפור 5 ףילרהעי:בלַאה ,לּכּור 6 ףילרהעי
 : ?אטראפ םומ רעבוב 1% עלא ,ןעקעפָאק 60 טָאנָאמ א ,0 ףילרהעי :

 :לבוה 8 ראנ - דנאלסיוא ןיא : לבור 2 ראנ -- דנאלסור ןיא = === .פאק 2 ראנ רעמּונ םעניעצנייא א ןופ ץיירכ ₪ ₪ =
 :פערדא ססהההשוה 3130: וז, | םהקתואמה, קהה 4
 : 0 007-050 ייפ *  טתהנה ה .,1זתמומ6 11הקץחתי "5, .3זוהמה. תססה\סג +0אפמה |חתמא>) \/הזאעהטה) \?ו6!\ג 48. 0

 ,ןילאגרא רעבעגטיורעה:ראטקאדער ל 0 ,
 ןיל ב : י ?רלעג לינייוו םימ ןעטפעשעג עטוגןעכאמ טליוו חתיא

 רעב "ם לוע ה, = ןכוס דוח 1.100 עס כססה- + י5 ךא לענש םנערפ שם
 . + קראמיינ זויצנב רמ :היתוכיבסבו אפלה רקפיר ב 60085, אגס. 5. ,טסיזמוא טראווטנא

 - .:רוטארעטיל .ןוא קוטילאפ ,עיצאמראפניא ראפ גנוטיוצ עכילגעמ עיינ .,עסיורג א

,,2%---- 



 ,טיסרת טבש ח"י .,אנליוו

 . בולוקוס םוחנ

 + םָיִרָהִנ םִֶא
 יבחכ י"פע הנירמ םש ,םיעבשה םוגרתב הימטופוזימ יהוז

 ןיב התיהש הנשונה הנירמה ,וננמזב םוקמ ול ןיאש ,שדקה

 רקבריו לש המורד לצאמ הערתשה לקרהו תרפ תורהנה ינש

 " רע תרפה לע טיא לצאמ היוגב התהש תירמה המוחה דע

 ןדדגב ל ןופצמ תוילגנא אסרפ םישש ךרעל לקדחה לע דחא םוקמ

 םגיא גויה .ומוגרת וא ,"םירהנ . םרא, םשה ,ל ב ב 'הרובק םש

 ,היקרות תלשממל אלו םהה \ תומוקמה ירג םימעל אל םיעורי

 ,םיקמעמב םש רותחל םצפחב תוינומדקה ירקוח קר וב םישמתשמו

 טוח בושיה לע .חותמל םנוצרב .,בושיה תועצה ילעב וניחא וא

 וב םונוכתמו ,שדקה תרהט לע ותולעלו ,םחוימו ינומדק ןח לש

 תעכ םיללכנה ,ןטסידרוקו ברע ןיב רשא תומוקמה לב לע

 איה ,ופילא לש יחרומה קלחהו רקברידו לופמ :תוילו יתשב

 ,(1 םינפל הבוצ םרא
 לכב םיאצומ .ונאש .בר-ברעה ןיממ םה .םירהנ םרא יבשוו

 םיאיברעה .םה  םכותב םיעירכמה | םינימהו  ,היקרוה  תונידמ

 םישגפ. הלאה םינורחאה םינימה ינש םשש תומוקמב ,םירריקהו

 יכ ,לדבהה תא | ריכהל רז ןיעל  אוה לקנ אל  ,ז"בז .םיללובתמו

 ,וידגב תאו ויגהנמ תא שיאו ונושל תא שיא םירמוש םהש י'פעא

 ,אוה ,םהב לכתסמה בלב םישוע םהש ,רבלמ ,ןושארה םשרה

 םיעפונה יטבש ןיב לירבהל רתוי הברה לקנ ,ז'לז םיוש םהש

 ,ףרה ילב םידנהו םיענה םיטבשה םה ,םילהאה יבשוו וא ,ררעב

 םימבשה ןיבו ,םיקמעה ילחאב ףרוחבו םירהה לע .ץיקב םינכושה |

 לא רתוי תואושנ םהיניעש ,תונטקה םירעב עבק תבישי םיבשויה

 םיוצמ  תורחא תומוא ינב רוע .ןאצה רגש לא רשאמ ריצקה

 תוירצונ | תותכ  ינב םכותבו םיירופ ,םינימרא םהו  ,םירעב םש

 םינוי ,םייבקעיה (םיידלח) םירשכה | .םינירותסנה .ומכ .,תונוש

 םוניגרואיגהו :םיסקרושמה ןמ םימלשומ םירגהמ  םגו  ,םיטעמ

 ,,םינעוצ ,הנושארה : םתרוכמ ץראב קיצמה תמח ינפמ וחרבש

 ,ןטשה ידבוע :ושוריפו ,םיריזי םשב ארקנה ,רזומ עזג ןימ םנו

 , (9 לפרעב םיטול םתד תוהמו םאצומש
 ,םירזופמ ,דאמ .ןטק .רפסמב .וניחאמ יםיאצמנ אלא ןיב

 , ,הגרדמה לפשב ,םתוימואלמ םידחכנ טעמכ

 '1) ל 01 109000 1

9% 0 

 1% 0 שש יי

 "| \ר

 תטיש י"פע תובאה .ךרדכ זועב לושמלו ומעל טפשמ תושעלו >

. 
 30 דד \, 27-ע0 זמ 1909

0 
 ךשמב םיינידמה םינינעה לכ וזכרתה תינופצה היממופוזימב

 ,ה ח פ"ם יה ר ב א ומשו ,רחא שיאל םיבסמ תונורחאה .םינש רשע
  טבש אוהו ,ילימ  טבשב תואישנה תא ויתובאמ שרי אוה
 ,תולגב הלב | וירוענ ימי בור תאו ,םיאיברעו \ םיררוקמ .ברועמ
 היקרות הששח ,היקרותו היסור תמחלמ ימיב ,18ל% ישב יכ
 תומוקמה תא ,טעמ  םיעזעוזמ זא ויהש ,םיטבשה ינב ולבלבי אמש
 = תא .ולבחו .תוברת ןהב ןיאש תוסייגב  ןתוא ושבשי אמשו .םהה
 "/ תא הביח ךכיפל ,םסיסכת תאו :םיעובקה םיאיבצמה 'תולבחת
 הז ךא .תרמשמל-תרמשמכ .תולג תבוח םהה םיטבשה ישאר בור
 :  םיבכור .אבצ ול .אובצל  יחכנה ןמלוסה .רמא הנש הרשע .שמחכ

 לש .ויתואבצ  רמאל ,הידימה םשב  םיעודיה  םה- -םיררופמ:יא
 ' ןכ לע ,ןיוצמ ןפואב םיאיברעהו .םידרוקה ולגתפה :הזלו---רימה
 \ בשתו  ,תינופצה הימטופוזימ יבשויב היניע תא היקרות זא המש
 ןבכ וא .אוהו ,ותדלומו ויבא- תיב לא .ותולגמ .החפ-םיהרבא תא
 : לבג ךא ,ורונ ץראב והתב וימי הלב אל  ,הארנכו  ,םיעברא

 ,' נוכל לחה וטבש  ינב לא בש ךא רשאכ כ ,םיכחהו \ זררזנו
 . ישאר ראשמ שיא הילא עיגה .אלש הגררמל לעיו ותלשממ תא

 ?שוכרהו םייחה .ןוחטב תא ןנוכל התיה ויתועיגי תישאר , םיטבשה

 %  תוסחל ואב רשא .הלא לכ לע  ךכוסל םגו ,הנשי הלשממ

 וכ ורגתה .רשא :הלא .לכב םחלהל ,ינשה | דצה  ןמו ,ויפנכב
 לשומ תויהל < רצונ הז םדאש ,רכנ .ולובג תא גיסהל  ולכנתיו

 אל םיחצונמה תאו ,בור י"פע והילצה ולש תוחלשמה ,םראב

 ולכ תא ףא ,םתוא אכד אלו םצראמ םרקע אל ,הלכ השע

 םונשה ךשמב :,ותירב ילעבל םתוא השע ךא .םהמ חקל אל םקשנ
 ' םיטבשה בור לע הטשפ ותעפשהו ותלשממ .בסתו .הבחר .תוגורחאה

 ןבא הריצי דע תרפה לע קי'גריב ןמ תינופצה היממופוזימב
 לש (היצרידיפנוק) .תורבחתה ןיעמ םש המק .לקרחה לע רמוא

 תונידמ ןיב  תצצוחש הציחמ-תנידמ | ןיעכ  יהתו ,ילימה טבש
 . םידדונה .םיאיברעה | םיניאודיבה ןיבו  תובשונה  היזא-לש-היקרות
 .וינינע לע חקפל םג ערי -הז םיהרבאו ,ללכ  בושיה .ןמ םניאש
 לופונוטנטסנוקל ארקנ םימעפ שלש םיתשכו  ,םיהוכגה .תומוקמב

 :תגרדממ  לעיו ,וינפלמ דפחו ןח :אשיו ,ןמלוסה ינפ תא תוארל

 <  יהתו  ,רויאמדלריניג .אוה ,הביל .תגררמ לא ,ןמיפק וא ,ישבזוי

 דימה ישרפ לש תונחמה תשמח תא דקפל ומכש לע הרשמה
 םע ויבתכמ .תופילחל .זמהדלש-בתכ ,ודעב = חותה  דחוימ ות ףא

 יתומוקמבש םיקרותה םיריקפה  לועמ ישפח יהיו ,ןטלוסה .ןומרא

 היה יואר םנמא י םתונוב ץולמ .ןיאב :לשומה םע וירבר .לכלכמו
 2 ה 2 2 1 2 !
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 חפונב וחבשב האז םירפסמ םינומראה

 ובשי

 % םלועה + ָ

 יהיו .,בר ןוהל תואצות ויה ונממ יכ ,הזה דובכה לכל םיהרבא
 .01 הנש .לכב תיקרות הריל ףלא םי-שעכ הובג .רצואל םינכמ

 גהונ ,ירטוז יפאב סררוה לש ןקויר-תומד היה םיהרבא
 הלודגה הלשממל םפרתמו ענכנו ,הנמקה וצראב המרב ותלשממ
 ויכרה רבד לע ןורל שי םא םגו ,וז הלעמל והמירתו והתננהש
 יכ ,וידגנתמ םג :ורוה .ללכב לבא ,אל וא .םירשי םלוכ ויה 'םא
 תדמ התיה הבורמ ,הערל ותלשממבו וחכב שמתשה אל .אוה|
 ישאר הברה לובגב םתרממ ותלשממ לובגב טפשמהו  רדפה
 והלשממ לוע תא םהילע ולבקש םירומגה ויניתנ ,ותלוז םיטבש
 תונקל םילוכי ויה ותלשממ לובגל ץוחמש םינכשהו ,םולשב ובשי
 (תינאברק תונורקה .בר אל ריחמב הוה םול>ה תויכז תא
 ,הבוצק אנונרא םלשל וביחתנ | ויתוזוחא ךיוד ורבעש םיעסונהו
 ןיאב רבעל ולכי לכי םהילע .לטנ רשא תא" ומלש .ךא רשאכו
 םיטבשה ינב ןיב ,םיהרבא לידבה אל .לדבהו ,רבה עירפמו רוצעמ
 ןתחיש יפל .ךרענשכ יכ  ,וילע  םירמוא .תונושה .תותדה ילעבו
 תאמ םיחולש .הרבעד-ירוסרסו הטלעב ידיגמ | י"ע  ,תוירב לש
 םיהרבא .ןאמ ,םינורחאה ןיב ארונה חבטה ,םיאנקה . םימלשומה
 החקרמה לכ תא רתסב וניכהש תיחשמה ישרח לא ודי תא תהל
 י"פעא  .,מצעב תוירורעשה תאו תוירורעשה לא המרקש המייאה

 ,םדב ולאוגנ םהידיו הצע התואב ויה .םלוככ :םבור | וינכש
 םשו הפ .ה סורב ינוחאש

 לא רכבתהל הצר אל רש | םירוטנר-ן;ה דחא רבד לע םירפסמ
 יד אל .םימורגפה תא םווע ןויבחב םימקור ויהש הלעמ"לש םיתיפמה
 םהיטילפ תא םנ ךא ,םיניכראה םדב םיהרבא לש וידי ולאוננ אלש
 ,םאיבחה ידי לצבו וירפכו וירע ירעש תא םהינפל .חתפיו ,םחה
 ותריבו = ,וצרא ""לדגתו * ,ףררנו קוצמ שיא = לכ וילא" וטלמיו
 הב ,הימוה ריעל התיה לדיררוק רפכ םינפל ,ריבסנריב

 םירוהי םגו ,רחי .םולשב םינימה לכמ  םימלשומו .םירצונ
 המש ואב ה לרוא זכרממ םירינוופימהו ,םהיניב םיבשוי .םיטעמ

 ,םהב ההכמ היה 'אל אוהו ,רוטיק .לש םייחיר ונב 'םימש 'םשלו |

1( 01000, 20 975. 8. 

 5% ךוילג

 םיקפתסמ ויהשכ םג המו ,םתר תא ופיטה ףטה םג אול
 ותמגוד ןיאש .הרוטלוק ןימ םה ירה--רוטיק לש םייחירו ,הכאלמב
 ,(5 תואסרפ תואמ חטש לע תוביבסה לכב

 הלודג ותחלצהש ימ לכ ,םוקמ לכב מכ ,היקרותב ךא
 התנקנ אל .יארוב םיהרבא לש ותחלצה ,ברו ךולה םיכלוה ויאנוש
 הרעשהה תא םינפ לכ לע ררוע ילב וא ,ותלוז שיאל קזנ בסה .ילב
 םיקווינה .ונברוחמ הנבנ םיהרבא ,אוהש | ,ותלוז שיא  ברקב
 (ןילבטונה :הפוריא .תונוש ב) םשה ישנא ,י א רש א ינה ויה רתויב
 ,אפרואבו קירביסב רו קברירב ,תוכומסה םירעב םירגותה
 תלשממ םעטמ תולודג תונוהכב םישמשמה הלאה םשה ישנא
 !תוגרדמל םינפל םילוע ויהו ,םעה תלד ינבמ םידרוק םכור .המרגוה
 תוקשעמ עצבו תוימומרע ינימ -כו רחושו הפונח ידי לע תוהובג
 השורפ התיה םתדוצמו ,ןשיה רטשמב םיעובקו םיגוהנ  ויהש
 ,רובכ לש יונמו  תואבגו ןוטלשו  הרשמ לכ לע :ןילופונומ ןיעכ
 תוינונרא לש ךירעמו .יאמש ,ריעה ץעוי ,ריעה .שאר תרשמ .ומכ
 ,םירפכהו םירעה יבשוי םעה ישאר לע םיעסופ וזהו ,הברה .הלאכו
 הרשממה זכרמ םע תיעצמא-יתלב תירבב םיהיבא אבש רעו
 ,םיטבשה ינב .תא םג אכדל םהל בר םרי ההיה לופוניטנטסנוקב
 וילע  ונישליו  ,םיביואל ול ויהיו .,םעורז ת = = עדנ םיהרבא ךא

 .ןשלהו םכשה
 תא ןטרוסה הוצ רשאב .רב?ה ץיקה ימיב עלנתה בירהו

 ןגחלו וייגה לש לזרבה תלכמ ;לח לע רמשמ םושל םיהרבא
 הנבשו ךישנריב תא םיהרבא בוע זא ,םיודבה ינפמ וילע

 הבוו הנק שיא שיאל .םלוכ םיניוזמ םהו ,ותא .םישרפ תואמ
 םהמע עסונ  אוהו ,הלשממה לש קשנה  תיבמ ,רזומ לש שרח
 ,והוצ רשא לכמ רבד  תושעל קיפסה אל אוה ךא ,הקשמר
 ,העבקנ המשחהו תולועפל האצי המרגותב םולש לש הכפהמהו
 ןחיו ,השענה לכמ רבד ערי אל  םיהרבא יכ ,רעשל * בורקו
 לופוניטנטסנוקמ .הדיקפה וילא האב זא .קשמרב םימי  רפסמ
 אבצה ישנא תא חולשלו קשנה תיבל הבורה ינק לכ תא בישהל
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 .תוקְרִי

 תאמ

 .ץיבוקרב .ד .ו

 יא

 הרדוב יכ ,המצע תא הרפש התאר ,ץיקה תומי ועיגהשב ,תחא םעפ
 יםויל םוימ וז תודידבב הניקומו תכלוהו לכל איה הרז יב ,הלודגה ריעב איה
 ,אבאיתיבלו התריעל בושל הטולחה זא

 חתאש ולא | ,תורפותה היתורבח .תוביתנה-תיבל התוא הול אל שיא
 :ערואמה תא רקוב ותואב וחס ,הריפתה-ןחלש ינפל .םינש המכ תובשוי ויה כ

 הקדבש ,איה תוא ,ןתח ירחא רווחל התיבה העסנ ונלש תיאטילה שפי ב)

 :,.םדאה  היהי םלועל אל יכ ,האצמו
 :הצצולתה תולותבה תחא

 רינב הכרכ התעיסנ םדוקש | ,ריעב תרבועה ,וז העומש ןתעמשה --

 ?:ולש םיאטילהל הז אלפ תוארהל ידפ ,תרמשמל םיטח.תפ יקנ
 עגר רובעב ,תולותבה לש  ןקוחצ  לוקל הריפתהתנובמ הקתתשג עגר

 ,החפשנ תיאטילה\ -- הנופמה םוש השעף
 התעבגמב 'הרוהה הלוכ התיבל ההפש העפנ העש התואב

 ,הבר  הדוככ הביבסו ,תונבלה' הידי.ילענבו הלודגה =
 םילודג

 התצונבו <
 םילימרתו םיזגרא ןומה

 .התיח םימעפ | ,הירחאמ םלעתנש וו ךרככ תוכר םינש למע פ
: 

 תרהרהמ התיה ואו -- הבורמ האנה הנמיה תינהנו הלש וז הדובכב תלכתפמ
 תוריעצה | היתויחאו םיפחיהו םינטקה היחא תא הנוימדב הלעמו אבאיתיבב
 ןיב  חוופה קבאהו הננאשהו הלדה אטמסה תא ,תוקדה ןהיתויעש.תוצווקו
 וומת לש ומוחב וליפאש ,ןקוזמ הביקרמה ,הלפאהו הקומעה ראבהו םיברעה
 תפחגמ התיה ,תבכרה ןולח יִפככ תידיחי הבשישב .הנמיה הלועו בשנמ רוק
 ריעה תודא הירופפ תא החמב תרדפמו תומלוחו' תוריאמ םיניעב המצע ינפב
 +..הלָיְלו םמוי ,ףרה ילב אבא-תיבב רפסל איה הדיתעש ,הלודגה

 יינג ובלבל ,םחו האגו טקוש רקוב ריהוה ,התריעל הרפש העיגהשבו

 ,םיננערו םיקורי ,דפרפה:יכבס וציצה | ,םיבחרו םיחצ םימש רהוו תחת קרויה

 םירירק רקוב יללצ ךותב םיננאש ודמע םיכומג םיתב .היוחדה רדג לכ ירוחאמ
 יתורצחה ךותב וכפתשה םיכר םילוגנרת לש תוגידע תואירקו

 .הילימרתו היזגרא .ןוטה םע הרפש עיפוהשב ,אבא תיפב המוהמ המק
 התכאלמב תופחג ,לפאה לושבה.רדחב תקסוע םאה התיה המצע העש התואב
 הטשוקטהו ההובגה המלעה הצופש ןויכ  ,הירחש.תפל המדא-יחופת תפלוקו
 םישערנה תוקוניתהו ,התעבגמ יבג לעש הלודגה הצוגה הפנפנו תיבה ךותל
 הצפק |, \.תפאלממ הקספו םאה הרועיג -- "!הופש,  :לוקב רחא הפ ורשב
 השרפ תעדהיףוריטו הפובמ לש = הו עגרב , הלופ הלבלבתנו המוקממ הלוהב
 תשפשפמו תקדוב הליחתהו לפפסל תחת השאר הפפפ ,הלפא- תיוו-ןרקל םואתפ
 לס. ךותל המתו .שגרג לוקב תרבדמו החמשו הלוב תדעוה ,המ תער ילבמ םש
 ,םירצנ לש

 / \.,?וז איה הרפש םולב ,חמ -

 תכננמו םילשפומה הילוורש תלשלשמ איהשב ,הריתי .תוריהובו יאשתב
 התרוחשו הנקו לפאה האובחממ חאציו :םאה .הציצה ,הרוגיסב תודעוהה הודי

/ 
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 ,יוכו רבכ :ליחבו תורזגה
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 .םערכ וחתמלה .תאזה הרוקפה ,הלופוניטנטסנוק .אובלו ותיבל שיא
 םופלא תרשעכ וילא ףוסאל ול היה לקנב ,וצראב חיה אול
 ןה--ול .רצבו ,הלשממה יפ תא .תורמהלו ברסלו המחלמ ישנא
 םיהנגתה תואבצ ורדחי אל המשו ,דימת חותפ .אוה בגנה לובג
 ףקומ היה םטש .קשמדב ןכ אל ךא ,ו-שפי אל .רברמה .ינפ לעו
 בשחנ המבו ,ותיא םיניועה םיטבשה ינבו יקרוה ליח רבע לכמ
 שקב ןכ לע +וילגרל רשא םישרפ תואמ הנמש םע םתמועל
 אוה ןוכנ יב ,לופוניטנטסנוק תא ןעיו ,םולשה ךרד תא םיהרבא
 הלופוניטנטסנוק וימעפ .םורהלו ופילאב קשנה ילכ תא בישהל
 תואצויה תודוקפה רבד לע יכ ,ומצעב ןמלוסה תאז  שקבי םא
 תא הלא וירבד ובישה ירחא .קפקפמ אוה הובגה רעשה תאמ
 ףא ,ופילאל הלועה ךרדב הנופצ וישרפ םע עסנ לופוניטנטסנוק
 ,המדק םואתפ הטנ ופילא הכאוב תועש רפסמ ךלהמ דע ועינהב
 םתוארבו ,וידעצמ לכ לע םיניע עבש ימש ביבסמ םיטבשה ינבו
 תונטק תורגתו ,ךרדה תא ול םופחל ורמא :הרצה ותוטנ .תא
 ,ךררה תא םוסחל וחילצה אל םיטבשה ינב ךא ,םשו הפ וצרפתה
 םלואו .ותריב רישנריבל .םולשב .םיהרבא אב רבמטפס = םוובו
 תומרגלט לופוניטנטסנוק לע םיריטממ ויהיו  ,ופר אל :ויביוא ודי
 ררוצ אוהש ,ימראה החפה לע םלוע תושיערמו המיא  תוליטמ
 התע הנבנש שפוחה ןינב לכ תא םורהל ןכומ אוהשו ןכוסמ דרומו דגובו
 בישהל הצור ונניאש ,הז לע תואהו ,'וכו 'וכו אוהשו .הריבה רועב
 ףקות לכב ,הקזח דיב ודגנכ תאצל הבוח ןכ לע ,קשנה ילכ תא

 םיהרבצל רשא רוכבה ןבֶה םנמא
 ,קשמרל ןקוה עוסנ ימיב ,העש  יפל ייבא םוקמ אלמש ,רומה:לודבא
 םיקרותה אבצל התשמ השע ףא עיריו חמשיו ,המשחה תא םיק

 הרק הנה ךא  ,תובשל .בירה ןוכנ .ולאכ .,רבהה הארנו ,ריעבש
 הכובמ הצרפ ,םיהרבא בוש ירחא םימי השלש םינשכ יב ,ער .ענפ
 ,הכופש המחב וטבחיו ,םיקרותה ליחב הידימהה ליח די יהתו ,בוחרב
 תשלשכו .רצ לכמ םישמחכ םועוצפהו םיתמומה רפסמ היה .יכ רע
 וריגפה .םימִי תשלש רובעכ ךא .םשפנ לע םיקרותה ורמע םימי
 םוקמב .תותשל םימ םהל ויח אל וכ" ,"ביוא,ה יריב םמצע תא
 דע םהוא הול ךא ,הער םהל השע אל "ביוא,הו ,ורצבתה םש

 לוקחו ,םתאמ וחקל אל םקשנ ילכ תאו םינזוימ  םהו .קיריביפ
 האצי הדוקפו ,יולגב דרמ םיהרבא יכ לופונימנטסנוקב עמשנ
 ,דובכה יראת לכ תאו תורשמהו תונוחכה .לכ תא .ונטמ ריסהל
 ישנאו ,תמ וא יח -- והשפתי רשא שיא לכל רכש :בצקנ ףא
 םגו ,ןידרממו רקברידמ ,קיריביסמ ,אפרואמ ,ופילאמ  ואצי .אבצ
 ,לבוקי .הזה ליחה לע חפתסהל אבר לכ יכ ,הנחמב לוק רבעה
 הלאמ ,גוהנכ ,םג םהיניבו ,םיכומפה םיטבשה ינבמ ואב םיברו
 ובצח "יארשא, ינהו  ,ותלודג ימיב .םיהרבא תירב ילעב ויהש
 הבוטה השרחה תויטוירטפה דיכ ההובג  ההובג ורבדיו  תובהל
 ויהיו ,םיברנתמהמו ףסאמה ליחמ םגו ,ואב םיקויזוב:ישבו ,םהילע
 תורושה ךותב הומעל וארי יכ ,תכלל םירגפמ םינורחאה הלא
 .'ניגה ,ללשה תא תאש ןעמל םהמע וחקל .תולגע ךא ,תונושארה
 הנמנ הרשע םיתשה היזייבידה שאר ,החפ-ןימא (קירפ) טנניטויל
 הלאה :םילודנה תונחמה םע עסנ  -בעה רבמטפס ףופבו ,שארל
 רכה -- ,הנטק ריע לימ תונוינל תונויגל ,רישנ רי ב לומ לא
 רשא .ירחאו ,ה לפההו .הזרפ ה י"ע ךחונמ דצ רסח היה אלש
 םיאשונ וליחתה ,תדרומה "הריב,ה לא הלאה תונחמה וברק

 הזב איכנו ,: ונושה תוסרגה תוליחתמ ןאכו -- בםיואה םע םינהונו

 בורו ,ענכהל ' ונוצר תא עידוה םיהרבא : תמאל הבורקה תא

 היבוברע וזיא לגרל ,םואתפו ,טקשנ ילכ תא ורפמ רבכ וישנא
 םע םיפלא תשמחכ ,וידירש םע םיהרבא אצי זאו .הירי הצרפ
 תככוס וליח ישנאמ םיראשנה תיריו ,ריעה ןמ ,ףטהו םישנה
 ןדבא .ילב ,אלו ,םילושכמ האלמ ךרדב והנחמ םע | עסיו  וילע
 ןא היה .אוהו ,אסרפ םירשע קחרמ שק החרזמ עיגיו ,תושפנ הברה

 ,תונויגלהו ,הנחמה תא דקפמ ונבו  ,למג ףתכ לע אושנו שונָא הלוח
 וכ .,וירחא .ופרה אל . רושנריב לע םינוחה .םיקוזוב-ישבה .דוחיבו
 "םיהרבאו ,הובירחיו ,הב רשא לכ תא וזוביו ,ריעה לא םהיניע

 -שיא לש רחא רצבכב הסחמ והנחמ םע וסונ ךורב ול שק
 ,םש .םיקרותה וילע ונחיו- .הינק:ןכח ומשו ,"םידיזי,ה ןמ ותירב
 .ענכנ אוהש םהל .עירויו ,םהינפב בציההל חכ -צע .אל .הינק:ןפחו
 םיהלבא ייח לע ןגהל וחיטביו ,"םיאנת,ה רבד לע םהמע ןתיו אשיו
 םשמ :םג טלמיו ,ןימאה אל םיהרבא ָךי ,הער ול תושע יתלבל

 השעש רחאל .הינפ לע ףחרמ ןיידע ףרשה-ןיי לש סוכמב תבביסו תבבוס ,השיובמו הרעופ תבה לא הטיבמ איהו ,םינפ-תפווש
 ,התחפטמל | .תחתמ היתורעש תנקתמו המידקמו תוקישנל המצע הניכמ ,דחא ותובהלתה הגפ דחא עגרב וליאכ ,ול ויה וינפו ,ותב יפלב .לספס לע"

 ,הבל תא האצמשכו .תוכחגמכ תוארנו תוצמצממ תוחלה היניעו  ,תוכבל הצור
 :הרמאו החתפו התב יפלב תחא העיספ העספ

 !האב ירה ,ישפנ יח --

 תושק היִדיו תודעורו ויה תובוטר םאה יתפש ,וול וז תוקשנמ וליחתהו
 הרפש .והצקב התלתנ הדדוב העמרו המטוח םדאתנ תוקישנה רחאלו ,תורקו
 ,המא לא הטיבמ ,הלש הדובכה ךותב תשגרנו השירחמ התיה תדמוע ,הטעפנ
 ,המחה רמצהיתחפטמבו םיאולבה.םיעוהקה הידגבבו הבולעה התדימעב .החיגשמ
 .עיומהו רוחשה ולב החצמ תא הסכמו השארל הפוטעה

 ,י\אמא , תנקז .ךכ לכ --

 איהשכ ,התבל הירבד תונעל םאה התיה הצור -- ...ךכב המ יכו --
 תומימדאו הקתתשנ דימש אלא | ,הדגנכ תחא העיספ םיענכנ םינפב תעסופ
 ויה םיארנו הינפ וקמעתנ בושו ,תובולעהו תוקמוצה הייחלב הכפתשה השולק
 הצקבו התחפטמל תחתמ היתורעשב תשפשפמ הא יחתה בוש ,יכב ךותמ םיכחגמב
 :החדובה העמדה תינש הריהוה םדאתמה הטטוח

 ,רודוורפב העש התואב דמוע 5 ,שרדמה-תיבמ התע:הז רזחש ,באה

 ודיב וחוא ,ועורז תחת וילפתו ותילט = ,תונוזמה-ןורא לש ותלד ירוחא יובח
 רחאמ .תירחש-תפ .םדוק ובל תא ביטיהל ןוכתמו חולמ-גד בנו ףרש-ןיי תיחולצ
 ,תיבה ףותל ץרפ ,ןוופחב וטפש החמו ותואת יצח אלמו רהמ ,העומש עמשש
 קושנ .הקשנל וילפתבו = ותילטב הילע דמעו -- ."יתב, :הדורצ המיהנב ארק
 תהאה ל יפלב ןתוא ןוכט אוהשכ ,שממ ןהב שיש תומר תוקישג חל קשג =

 ,םה .וחירו שאכ תרעוב יו היחלש ,הרפש השיגרה ,הילעמ ,קלתסנשכו בל

 םשיו .באה ךלה , השעמ
 הלוב

 יותוא ףקת שביו השק לועיש ,השענה לכ לע הטרח וישכע רהרהמ אוהו

 -הקוחר ךרדמ ורה ,יבש ,ךשפנ הממ ?יתב | ,תא תדמוע הז המל --
 !לועישה , יוה ...תאב

 ףעג ' בנגתמכ םנכנ תיבה לאו יאשחב תלדה החתפנ העש התואב
 :תושקו תובחר ,תונשי  תועוצרב לתוחמו םידככו .םינוגה ןילפת גווב רטועמ
 העוב יורשו ולכ םודאו םשנמ ,ראוצ לע ףדרנו להובמ ינפ וינפ ומצע רענהו
 , רוגתה לצא הז רענ בכעתנ ,סנכנשמ .תוליהב תמחמ ןהירוחמ תואצוי וינועו
 השוב אלמ ילככ תיבה ינב | ינפל דמו | היה ךכו ,ףוזנב עקרקב וינפ שבב
 ןווע םהב ןייעמ ,םיכחרהו םילודגה ויפגמ יפלב אלא ויניע .ןוכמ וניא ,המילכו
 0 .וניקת תא םהב שקבמו בר

 | ,ותסינב לע העבצאב תומור | , הרפש 0 תוחלה היניעב הבחג םאה
 לוטב לש הרימא תרמואו הז רענ לש

 ! ךינפל הז ףא ירה , הֶא --

 הלודג .הֶימת .הרפש ההמת -- ? יצטרבא אוה הז םולכ --
 , םידדצל לכתסמו וירוחאל עסופ ליחתהו להכתנ רענה . וקשנל הנוכב היחא לא
 / .\ קמחתה  תוקישנה רחאל ול היה אָל רבכ סונמ לבא . הבורק הנכסל ששוחב
 .ושא ן דירוה ,תיוז-ןרקב דמעו שרפ ,,ותוחא ידימ םינפדתשובבו הפרחב יצמרבא

 .ןה ,תוק שונמה | ,תובולעה, וייחלו ,ונוקת תא םהב שקבו ויפגמב ןויעו
 ןוידע ווש . , ותוחאב שיגרהש ןויב ,הפי הריטס ןהב והטס התעדהז .וליאכ , ול
 ,לואשל עדוי וניאשו  םת תדימע רמעו ולכ ץוכתנ  ,ונטמ .ןיע תערוג הניא

 יפירו ומטוח ףשפשמ  ,.ויסנכמ יסוכבו .וילפת .תועוצרב שפשפמ ., וילגרב ללוממ

 ! = /הברקתהו
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 הקוחרה טיב ק .תילגנאה הזיחאה לא ויה וינפו ,טעמ יתמ םע
 ליצה לצה זא יכ ,הילא עיגהל :חילצה אולו ,םימי ךלהמ םשמ
 ןקזה שיאה :ייח ליתפ תא ודפק םילוטלטהו תורצה ךא- ,וייח תא
 רימה:לודבע ונבו ,רברמב םימי תשלש ךרה רחא תמיו= ,הלוחהו
 קבָאיַו רוע םחליו  ,םינוא תיראש ורגחב הכבו .הכב\ ץמאתה רוע
 לפנ רשא רע ,םיקרותה .ליח םע שואי רחאל םג שפנ תורירמב
 ,(1 רקברידב רסאמב והומישיו ,םהידיב

 םיקוזוב.ישבה ירו ויה איהה .תעבו .,המחלמה ץק היה .הז
 סורהלו פומחל הרובע תואלמ תינחמה ירוחאמש םיטבשה ינבו
 תא ושע םיקוווב:ישבהו ,יליימה .טבש תובשומ לכ תא .בירחהלו

 הלוע המכ .רבד ערגנ אל --- המחלמ :ימוב .םועודיה םהישעמ |.
 עדונ אל .-- םהיתוזוחאמ ולשניו םרמעממ וסרהנש םישנאה .רפסמ = =

 םנמא .םיפלא תוירישע המכל עיגמ .אוה :םינפ .לכ לע ::רורב
 םה םג ךא :המה םיבר אל רדעב:םיעפונה לש םיינמזה -םינינקה
 טעמ ילב ,הנקמ ילב ,םילהא ילב רצב םמחל תא אוצמל םילוכי םנוא
 השק אוה םירעה יבשוי בצמ ךא ..הקטהל םיצע טעמו .ןרגב .לובי
 -תסנכה תדמ דאמ לודג ,רדעב > םיעפונה .ןוב ..רתוו הברה
 ךא .םא ,והולבקי אב .אוהש םוקמ לכ  ררעב < עסונה . : םיתרואה
 ? תופורשהו תוסורהה םירעה יבשוי ונפי הנא ךא .,ויחא תא :אצמו
 תונושו תובר םש רופחמהו בערה תורא .לע .תואבה תועומשה
 עמשנ רבכ ףרגלטה עידומש יפל ,יקֶרותה טנמלרפב םג ..דאמ
 תא קיתמהל וצמאתה םש ןושלה ילעבו ,הלאה תועומשה רה
 ערונ אלו ,םירוהי םג פרהה ינפל ויה רישנ רי ב ב ,םינירה
 םיחרי .ינש .ינפל ונילא עיגה ריקיברי דמ .,תעכ זיא .םמוקמ
 םשב ט"ם .היחרפ ומש תא םתוח שיא תאמ יהו םינק אלמ בתכמ
 וסרהנש תוהכהו תוגלפמה ןיב ,םש .םירוהיל שיש הנטקה הלהקה
 ילוא  ,"םידיזי,ה .תכ איח רתויב .תסרהנה :,העומשה יפל  ,םש
 םיהרבאל טלפמ הנתנש ינפמ ילואו ,רבכמ .תפדרנ .איהש ונפמ \

 1 . . ולפנ .ינפל

 ד"ע תועיריה תיצמת תא םינוש תורוקמ יפ לע הזב :ונרפס < /

 1) 'ץומסא 6 9. 9.

 ,רז .הבחל - ףרוע  הנפו ושפנב  ךלמנ .םואתפו -- הריתי תונתונעל .ןמיס .וונוע- |
 +... הרשע-הנומש תלפתב לתוכה לא דמעו ., היניעב ול הארמ ותוחאש

 תרכווו- .,ארפ לדגש ,הז היחאב תלכתפמ ,.הלכ תשגרנ ןוידע הרפשו
 ! םדקמ ימי

 חיהשכ ,תחא םעפ , ינתרוכו < . רוחב השענו יצמרבא לדג רבב =- ,
 , המוד . רדחה .ירענ לכ וא וב ואנקו , הרודה תנותכ ול :יתָרפת , ןיידע .קונית |

 , הלוחכ הרוגח ,תנותכ התואל וא יתינק הרוגח םג .השעמ היה לומתא ולואכ =
 . . < הותוצקב םינומר .ינשש

 תוכו הדמלו בצעה הכןחיגב םאה התצי --| םדא אוהק הו םג ,הֶא --
 הלפת , ןגה ןמ םיריוח שרגל וולפתב הז ךלה . . . לוכובכ , רוחב -- , הגב לע
 םע עבק ותלפת תושעל ותימכש רוחב היה לוכי אל !םשה ךורב ,ול וז חאנ

 ,אקוד וז העשב ? הלפתה םומלוב וזחא \יתמיא . תוירבה ראש ךרדכ ,רחש =
 אלא . . . ךבל ותוא םיפוכו וילע .םידמוע וליאכ . ןגל וסנכנו רדג-וצרפ םיריוחש
 ,לובובכ | ,ןג , םשה = ךודב , ונל שי ןג ירה ..םיקיתע םירבדה .. .טע !יאמ

 ,רמול .יואר = . < . םיאושיק : יתנוב , םיאושיקה תומי םיאבו םישמשממ וישסעו =
 , תואורה ךיניע הנה ? יתב , רבדא חמו רמוא המ ! ונלש תופיה תוסנרפה ולא <

 < + למול יואר ,,ןכדיפדלעהףאו , רוחב : לאל הדות +
 עצמאב קיפפהו יצמרבא םואתפ 'רועינ ןאב .
 ; : החיצר תורומ .םיניע גוו ומאב ץענו

 ינבל פרוע הנפו רוח דימו --!תעדויה אי ה , ..רוחב . , . רוחב --

 וורוחאל .וינפ ךפה - , ותלפת

 ושקח

 ,ןהינפל רשא | לכמ םולכ =

 יארוקל ועדונ אל םבורכ רשא ,הימטופוזימב םינורחאה תוערואמה
 אל ףא ,הלא "ונירבד לש םשודיח םושמ אל --- םיוצמה ע"המ
 הלורג .התמגוהש ,הינומדק -- ומכ .הנומת תריטצמ .םהבש םושמ
 לגרל ךא -- םיכלמה תמָחלמו םרא רבד לע  םינומדקה ונירופסל
 תעב.הלועה .תירוהי םג ההצקמבו ,תיקרות תינידמ הלאש
 םינומרקה תינידמה .תומש ןמ לוצלצכ קר םיבר תפש לע הנורחאה
 תלשממ חמ +התע .בצמה המ +םש חרק המ  ,תקיודמ העידי ילב
 םש תושעל הצור איה המלו ? היממופוזימב ,תושעל הצור היקרות
 , לודג .בושי םש דסול .ליבשב ,תוחנהה .לכ תא

 לופונימנמסנוקב  זכרמה תלשממ ןיב לידבמ וק חותמל שי
 'טסנוקב .זברמה .תלשממ ,היממופיזימב  תימוקמה הלשממה ןיבו
 ,םורקיעה ירקיעב  ,הילא .םיבורקה םייללכה םינינעב הדורט איה
 ,איה הצור ,תווטרפ תולאשב קוסעל לכות רבכש יאדמ רחוי
 ידי תא תאלממ איהו ,בישי תושעל ,ןקתל ,תונבל  ,ללכב
 רציכ ,תושעל המ  רותלו רוקחל ,המש תכלל קוקליאוא ילגנאה
 ,ןתלחתכ ףא  ,ויתועצה  ;םירהב :בוצחל רציכ ,תולעה רופחל
 הברה :רוקחל רוע יאנפ ןיא לבא ,םינוילמ תואמ תושרוד .רבכ
 הלשממהש . העיסנה תואצוה  הנייהתש " יד  ,םינוילמה ויהי םא
 ,ןירעבש ןירע- ,בוטבש בוט אוהש המ תא הצור" לופוניטנטסנוקב
 --הימוטופוזימ לא עגונב םגו תונירמה לכ לא עגונב בידנבש :בוֶדנ
 ורכבתנ אל ,וררבתנ אל רוע  םירבדה .ךא :; ללכ .ק:ס ןיא .הזב
 ,רחי  םלוכ םיכורכ 'םרוע .,םכרצ לכ

 "יארשא, םתואל םגו  ,תומוקמה ידיקפל רתוי םירבֶה םירורב
 תא .סורהל. ,איהו ,תחא הרטמ שי םהל ,םהודיב הלשממהש

 תושעל : םיררעב - םיעסונה הא ףוכלו םיטבשה תורדתסה
 םע 'םחור .ןמאנה .תעדל ןיא , םירפכבו םירעב עבק םתבישי תא
 רטשמה ,םתבוטל הב םישמתשמ םהש רשפא ;אל וא ,המשוחה

 רתויה לכל :םיטבשה תורדתפה תא לטבל הכ אצמ אל ןשיה
 ערואמב | םיאור ונאש ומכ= ,העירכהלו .התוטהל קר היה לוכי
 רבדה ןיא "יארשא,לו םידיקפל | .רתוי אלו -- ותבומל ,םיהרבא

 הלכ ,יטנטסנוקב הלשממה עמשת םתצעל אול ((₪ קיפסמ הזה

 2) .א6]ח. 2616. "טנטסנוקמ בתכט,ב )6 351. 8.

 השארל השבחש ,םאה התאר המ :תולאש המכו המכ לואשל התואתה הרפש

 יצמרבא .ליבשב ואצמו ושפשפ ןכיה ? הוכש ץייק םוחב וו הרבכ .רמצ-תחפטמ

 הליחתה ואו ? הלוכ תעה לב קתושו באה ףעוו הכ עודמ ? ולא םיטשוגמ םיפגמ

 : הטתופמהו הכומגה הרקתב , סימוקעהו םיפושחה םילתְכב , הביבס תיבב תלבתפמ

 םילופאמ םינשונ-םינשי שיבבע ירוקש , ריואו רוא תורסודמה ,ת 'חה תונפב

 י"ַחיר ףדונ היה תוב לש וללחב . םיחופנ .םיבובז ירנפב , רוחש קבאב םה

 הבוקרה תויווה תחאב . םימהוזמ  ןבלחידגב לשו םיכפוש-ימ לש =, ןוב

 וחמצ םינבלה םהישרשש , םימוקעו םיבורא ןיפבלוב ןימ , המדא-יחופת תמרע

 יבג לעו ונפתנ אל יידע הלילה=יבכשמ . םיעלותב םיצוצמ יהו הכשחה ךותמ

 , םיבעוממו םינשי תוביטשו  תותסכו םירב לש היבוברע התיה תבלשומ םילספסה

 . םתלונמ תוינעהו םהמ םיצבצבס םיכומהו תוצונהש

 התמגעבו ,שחלב .הרמאו הרפש .החתפ -- . עקוש ליחתה רכב ונתיב = -

 וובש
 ילע

 קר לש ל

 , .הבר שפנ

 "תעשב תעסופ ,שחלב איה ףא םאה הל התנענ -- . . , ךכב המ יבו --

 יתשב תשפשפמו הבולע ךוחיג תכחגמ , התריטע םוקמב תחא העיפפ השעמ

 הצרו ותב ינפב ץיצה ,ושאר ףקו אוה ףא באה . הינוא ירוחאש תה ידו

 ,ותמישנ רצקו והמדק לועישה אלא ,ורבד תונעל

/ 

 פטמב ה

 (אובי :דוע)

 ב
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 .הב םהל שיש תלעותה ינפמ המשחה לע םיבהלתמש <

 >< 5 םלועה < ד ןוילג

 תחרה רהדההרמעמפהקה הקנה החלב עהמרה בר מאמה קב- התמחה נ בבני עמ ו קנדה ב | כממונה הקנה בהנא הטנ מב 520 צה 9:08 ה ליש ישלם ורנה עוקעדדיודשיררטמההה-מקט--שמאב

 הקיטילופ .םא :ונחנא םיקפוסמ לבא .םימבשה ישאר לכ תא שרגת
 םרובכ> לורג , תילרבילה .הלשממה תא םולהת תאזכ .אינורטגלש

 ,םהיחא ברקמ םימכחה ,םיסחוימה  ,םיאישנה ,םיסחוימה םינקוה לש
 טנטסנוקמ יחלושיש םיריקפה לש םדוובכמ םידרוקהו םיאיברעה יניעב
 ,שרחה רטשמה ינבמ ווהיש .ןיב ןשיה רמשמה :ינבמ/ םהש ןיב
 השיגרה ,הארנכו ,ידמ רתוי לודג היה :ילוא םיהרבא לש .שפוחה

 ,(הנידמ ךותב הנידמ) (0וו8 ום 488 ןיעכ השרחה הלשממה ותוא
 החפל ץק המש ,תחא :הסיעל תונירמה לכ תא תושעל התוצרבו
 :המרגות הכירצ לבא ,םרא יכלמל ןורחאה ילוא .היהיש, ,אוהה .ןקוה
 תוקוחרה תונידמב הילודג ןיב  םיעובצה ינפמ רהזהל השדחה

 הלאש
 תוילכרירטפה תא דימשהל .המרגות ינפל בוט םא ,איה  הלודג
 ןיא ,םתצקמ לש רבה ייחבו םיטבשה תוררתסהב דוע הראשנש
 הרוצה ףותל םינושה םימעה לכ .רמוח תא תקצלו ךיתהל ךירצ
 . תשגרומה תיפוריאה

 רמ םש םצמצמ המלו םירהנ-םראב תושעל תעכ המ ונלו
 ירחא רזומכ .ונל הארי הז רבד -- ותונמחר תדמ תא יודנל ןמרה
 םידמוע ונאש ירחאו םישרחה * תוערואמה םצע  ךותל ונסנכנש
 ,הימטופוזימב הברה :הז .א"קיה תקסוע ,עוריכ , וז הלאש עצמאב
 ,תונובשחו םיניד ואיביו ורקחיו ורת רבכו ,םיחולש החלש  רבכו
 יטנטסנוקב םירבד וחקל םגו  ,רוע רוקחל שוש א"קיה הטילחה רבכו
 לכבו ,ןמוזמו .ןכומ לכה רבכ רחא :חסונ י"פעו ,"הוקת שי, םגו
 תוצרא לש הצו ב ק הי ךותב םא עדוי ימו ,הלגתמ דופ הזיא םעפ
 תנוכתל םיחטומ םירקוח שי םא לבא -- וז םג האצמנ אל  א"טיה
 ,תועיפנו .םיערז .תוכלהל  ,בצחמה ינימל- ,םילקאה גזמל ,המדאה
 אמש ונא םיששוח ,'וכו םיחמשה תרידמלו .היחו המהב .תוברתל
 המ :תישארה הלאשה טמתשת תואיקבהו תויחמומה .בורמ אקוד
 קרפה .תא ויטרפל .הנוכב ונאבה -- ?םש ונל ימו םש ונל
 אוהש- ינפמ ,זכרמה .תלשממו טבשה תלשממ סופט לש ןורחאה
 ,ונממ קהבומ .ןיאש  ןפיאב םוקמהו םימעה תנוכת תא ןייצמו ןמסמ
 תפוקתב בוג'יגה -- ! תונועב-- וא ,יטרפה פרטסה ונניא הזה רטשמה
 הרוצ איה תאוש ייפעא ,ונממ בוט אוה ן"המהלמה רמעמ,
 לע טילש ,בא תיבל שיא ,םוקמה ינבמ שיא הז ירה ,הינומדק
 : ,תירוטסיח תיזכרמ הרוקנ ךותמ ,תוחפשמ ךותב .השוריב ,ויתויכז יפ
 וא  ,התוריח תותואו תאוה הלשממה תוטשפתה לגרל .. תימוקמ
 ישפח  רתוו :רקיעב היה ןקזה םיחרבא יכ -= תועמ וזיא לנהל
 ,הרגת הצרפ -- .רקברידב םיקרותה םיריקפה םתואמ .יימשחו
 ,תימוקמ הלשממ וזיא םש םוקת םא לבא ,הלפנ איהה הלשממהו
 --וא ,דפות הז דוסי לע קר ,תישארה זכרמה .תלשממל ףינס
 תמאב חילצת הריעצ"היקרות --- ונינינעב .אוה .קוחר הזה .רבדהו
 החילצה אלש המ) םהה םיאיברעהו  םידרוקה לכ תא = ךופהל
 תיתפרצ םירברמ ,ןינע לכב םהילא םימוד םינמתועל ,(ודוהב הילגנא
 ,ףלחי לילכ םיפחוימהו םינקזהו םיטבשה ןינע לכו ,םהמכ תיקרותו

 אנ והושעי -- אובי םא: ,.אובי הזה ןורחאה רכדהש חיננ לבא
 יהושעו ,ויהי םינמאנ םיריקפ קר םא ,םהידיקפ י"ע םיריעצהדםיקרותה
 רוישה ןדבא לע 'רעמצנ 0 וא רעטצנ 7 והושעו ,חכב

 םגו םימתו .רשי  ילוא  אוהש ,ןומדק םלוע לש אוהה ןורחאה
 הלאש איה וז -- שדחה ולוגלנב הוהישמ ותוטשפב רתוי רשואמ
 תא: םידוהיה. ולבקוש : ,אוה .וילא .םידגנתמ ונאש  רבדה , תרחא
 תיסורב םירמואש -ומכ ,םתוא תויהל ,םמצע לע הוה ףיקפה

 תא ותיבשיש ,ם"ייטקה .םתוא = ,םיבויברמ םתוא 531%
 ןימאהל שי . ,"ךמע, 0 ,םימיהרביאה תא םש  וקרתישו \םימבשה
 ל -- הלאכ "םידיקפת, .ומצע .לע .םימעפל לק "ךמע, : לכה
 ,הרתי תולעפהה ךותמ קר .םימעפל .,תלעות םושמ .אקוד

 ,תואמל םינוילמ -

 ,בלה תא .ךשומו דחשמ :אוה: הוה רבדהש ,רוכול .ךירצ :יכ
 ,םושי :-יצח. \אוה הלש .בושיה- .,רבדמ טעמכ :/איה הימטופוזימ
 קרפה | רמגנ התע הז ,םהב :םיאנקתמ םידיקפ- ;םישאר -,םיטבש
 הל שיש 'הרבח 'האכו = ,תוסורהו :תוינע  ביבסמ . ,םיהרבא לש

 הבררא-שבושי םש תושעל הצור איהש תרמואו
 העש התואב .תוקרותה יהקיטילופה לא" קוירב ןווכמ לכה !הברראו
 תיקרות > הקימי-ופ \ ומכ- הארנש 'המ = לא 'פ כע  ,רמעמ " ותואבו
 םירבדה תא חינהל :רתוי . בוט  םצעב ונתער .יפל יכ- -) חבוט
 םימעה >.וליכשיש ירכב ,ךונהו תער קר תוברהלו ,םמצעב 'םש
 והז ',(םהיניע- תואר יפל םהק בוטה .תא .ושעו .םכרצ :יפל םמצעב
 ,תינויצה .ונתדוקנמ יב 'ףא ,ה] ליבשבו ,תעכ םירהנ םרא ןינע
 ,יודנל: ןמרה רמ וא  ,א'קיאה וא = ,א"קיה- .דסיתש בוט בושי
 ודסיישמ היקרות תוכלממ לובגב ןפוא לכב ,םירהנ םראב תובשומ
 אוה | הז 'רבד .המכ דע - ,ראבל ,בוחל םיבשוח ונא .;הקירמאב
 .םש ררושה ינידמה בצמ יפל ןכופמ םג ותצקמבו .קפוסמ ותצקמב

 םיקרותה תלשממ םש הססבתהו ,ינידמה  בצמה .הנושישכל
 הרוצ | וזיאב. םייקתת הנשיה תוילכרירטפה וא ,השרח הנוכתב
 םנמא=-תובשומ- םש רפיל םיעוחי םיאנת פ'ע ונרמאו ,תשדוחמ
 ,םישדחה םיאנתב  ,םש םלואו ,הברה רבדה 'חילצה אל הילוטנאב
 ,התע .לבא ,הביבחו הבושח היהת. תאזכ הרובע ..חילציש רשפא
 !ךרהה וז אל =- םייקה בצמב

3% 
 הָרעַצִמ םיִנָמיִּפַה

 םג בושח אוה לבא ,קזח.ונניא לארשי ץראל .הרגהה םרז
 לש :םינונה  יובר יפ' לע .ןינעמו ,דחוימה .ודיקפת ליבשב וטועמב
 ,הארמ  ץראה  יוצק .לכמ =. םירוהי הנה  איבמש = םרזה = .ויקלח
 תא :קוחמל . ולכי .אל .המואה \ יקלח = ייחב .דורפה  תונש .תואמש
 * יחח שגרה הא תימהלו :םיפתושמה םייחה לש םיקיתעה :תונורכזה -

 תודהיה תורופמב יחש . ,ידוהי לכ בלב תמעפמה  ,ץראל 'הבהא לש
 ,תירוהי הבובסב וא

 ידוחו תצובק ופיל  םיעובש ונפל :איבה יחה שגרה ותוא
 ,תימינפח ברע ץראמ ואב םה שיא .םושמחו האמכ רפסמב ןמיה
 םיבשיתמ םידוהיהש העומשה .,.בושיה ןמ. קוחר םוקמ ,הרעצ ריעהמ
 ,םתרלומ .ץרא :תא ובזעו ,םהל םג העוגה לארשיהץראב םיפפאתמו
 םהיקסע תא ובוע ,םהיתובא תובאו. םהיתובאו םה םש ובשי רשא
 םפמו .םהינקז  ,םהישנ םע וכלהו : םשוכרו  םהיתב תא ורכמו
 .םהל .הרקיהו .הקוחרה ץראב םשיתהל

 וכלה םה ..ךרדב הלאה :םינמיתה ויה .םישרח ינשמ רתוו
 ולבפ םה .םיה 'ףוח לע תנכושה ,הקוחרה | הדידח : היעל | ילגר
 ,םיברעה יטבש תקוצממו ףפכ רפוחמ ,השקה .ךרדה 'למעמ הברה
 הרופאה ,הקמ השודקה ריעה: לא .סנכהל םיצלאנ ויה םרבעב
 ושרדו .םש .םתוא .ורפא םיאנקה םיברעה :,םירצונהו םידוהיה לע
 םתרועל ואב .םיללמואה.רשואל ,םלסיא תנומא תא ולבקיש ,םהמ
 ידכב ,םייברעה םיקודאה .תאנקמ םתוא ועישויו םיקרותה םיריקפה
 רבכ המש .םאובב ךא | למנה לא .םכהד: תא ךישמהל | ולכויש
 רכש :םלשל  .תלכיה םהמ  םיברל | התיה אלו םסיכמ ףסכה .לזא
 רשא ,םינמיתה ןיב רחא..רישעל תודוה קר . לארשירץראל הינאה
 = < םינמיתה ּולְכְי .םיינעה לש  ךרדה :תואצוה לע ופסכ לכ תא ןתנ
 <. , לארשו"ץרא .תמדא .לא--םצפח זוחמל .אובל ףוס ףוס םיירעצה

 תרסוחמה- ריעב הפ -םגש .,הוכ .בצמב :ופיל אב וקו
\ 
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 ד ןויכג 3 םלועה < 6
 טסה הד הי החההה ה הראה הירח טלההההח ה חה חרההר"הקהחרח חקק הודיה הודה היההחהה הקרההר ה הקחה המטה החטקיקההה !ההרמה הנחלה חחח ההמרה הוה ההארחה ירה טוהר וארט רקטה מהטה

 ..לכ רסוחבו םוריעב ואב םה . םיארפ:יצח לש םשור ושע הרומלוק
 תא הסכמ היה רצק קולח קר .םימורע טעמכ םלכ ויה םירליה
 שמשה ינרקמ םיפווש ויה .הצובקה  ינפ לכ ,ךלכולמה םפוג

 םהינפ הארמ . ךררה למעמו בערמ ארונ ןפואב .םישוחכו תימוררה
 םירזומה םהידנבו ראוצה דע  תוכוראהו תולפלוסמה .תואפה םע

 לש .שגר .ררועל .רתוי םילגוסמ ויה םתוא הככ רשא שפרה םע
 םיאשונ םה םהיפתכ לע  .םימחר לש שגר רשאמ שפנזלעוג
 ויתופנכ עבראב , תיברע היאבע .ומכ םהיתונתכ לעמ סגו טושפ גרא
 ,םהילע דימת .םיאשונ םה רשא ,הזה דנבבו ,תויציצ תואצמנ
 םניא  םישנאה ,הלפתה תעב תילט רותב ןכ  םג םישמתשמ םה

 ,תורעיב םוארפה תא תוריכזמ .תומורעה םהילגרו םיסנכמ םיאשונ
 ןהילעו םיסנכמ תושבולמ ןה .םישנה תושוע = בוט .רתוי םשור
 תחפטמ  תואשונ ןה .ןהישאר לע .םיכרבה דע .תורצק  תולמש
 .שאההמ חרוסו ררוי .ךוראה ףדועהו הובג עבוכ .תומדב .הלופכ
 -יטושקבו. תורשרשב  ,תועבטב | ,תודעצאב | תוטשוקמ .ןה .ןלכ
 ןהב לע .תועבט .םג תואשונ ןה .שארה ידצמ: םידרויה ,תכתמ
 ןהינוע ,ןח תואלמ ןהינפ .לבא ,תוזרו תונטק ןה םישנה ., ןהילגר

 תא .טילכמ = רתוי = דוע ןהיניע תחת ריחשה עבצהו = ,תוקירבמ
 הרוצה ידי לע םיארפ לש םשור השוע .תאוה הצובקה םא ,ןקרב
 ,םיחתופמ םה . םרובדב ירמגל רחא םשור םישוע םה ,תינוציחה
 םניא םה . םמצע תא םגו םירחא .תא םידבכמ ,סומנב םיגהנתמ
 ץראב שובלל םיגהונ ויה ךכ ..םהיטוטרמסבו םמוריעב םישיבתמ
 םא םג ,םשאר תא ןיכרהל םיעדוי םניא םהו ,תישפחה ברע
 .םיחתפה לע םירזוחו םיטוטרמס םישובל םה

 רשא שיא היה אלו  ,ופיל הלודג םידוהי תצובק האב

 םאובב .םתוא םולכקמ ויה רשא | םישנא ויה אל ,םחל :גאדי

 וא םישנא ויה אלו ,םיברה םידודנה ירחא םהל הרזה ריעל
 ,ונחנא ,םתבוטל רבד הזיא .תושעל םילרתשמ ויה רשא: םודסומ

 םישיגרמ םניא םהש ,ברעמב וניחא לע םיננואתמ ,היסור ידוהי

 ונחנא םיכירצ ונייה הפו  ,חרזמב םהיחא לא הוחאה שגר תא

 וישכע םתש םיאגתמה ,היסור ידוהי ךיא .,ונתוארב שיבתהל ונלכ
 ומש אל םה ךיא -- ,הלגר תא םיאשונו תוחהיה שארב םירמועה
 ברע ץראמ ואבש םישרחה םהיחאב ללכו ללכ ונינעתה אלו בל
 תורטמלו םואלה י"ע םידסונה םינוש תורסומ ונל שי ..הקוחרה

 גאדיש ,רחא רסומ םג םהיניב היה אלו ,םואלה לש תווללכה
 םא םג רוכעלו ונצראל התבהאמ הנה האבש הלודגה הצובקהל
 !ונלכ תא .תרחאמה הרטמה רעב תעד ילב

 םתרכה ךותמ ונישרומו  וניתורסומ .ושע אלש המ לבא
 םידימא רתווה םהש --םיררפסהו םיזנכשאה ושע אלש המו תימיאלה
 םיבשותה ,רבכמ ופיב םיבשויה םינמיתה ושע הז--ופי יבשות ןיב
 םהיחאל תיעבטה הוחאה שגר תא ושיגרה םה .םיינע | רתויה
 םמצעב םה םג םא ,םהיתבב םתוא ולבק םהו ןמיתמ .םושרחה
 ,םיחתפה לע םירזוח וא םיתרשמ ,הכאלמ:ילעב ,םילעופ

 ןיבהל  ירכב ,ופיב | םינמיתה .שרגמ תא  תוארל ךירצ
 םיחרואה דגנ  ופיב םיררפסהו םיזנכשאה לש ןועה לדג תא
 הברה .םושרק לש םילהוא קר ברה יפ לע םה  םהיתב  .הדעצמ
 (יםיונב, הלאכ םיהבל. םחיב .רמאל .רשפא .םא) םיונב  םיתב
 ץע רסח היה םוקמ הזיאב םא .ץוחב םיפסאנה םישרק יקלחמ
 םיתבה .תוריקב .םירמסמב קווחמה םוטרמס וא קש ומוקמ ספות
 םלדנב םילדבנה  תונוש תובת לש תוסכמ םיאור ונחנא הלאה
 הסכמ .רשוקמ הלודגו המודא הבת .לש הסכמ םע .דחי .םעבצבו
 וא תוריקה לש םיקלח .העובצ יתלבו הנטק הבת לש ןפוד וא
 הנה ןהב םיאיבמ רשא ,חפ הובתמ טושפ .םיושע םימלש תוריק םג
 םיתבכו  תונולח .ילכ .םג סה : הלאה . םיתכה בור  היסורמ טפנ

 ו | ו ג

 תא םינמיתה ולבק ,םירירתה םהיבשוי דעב .םג. םירצה  ,הלאה
 שי הנהו ,הפצרה לע תולצחמ םהינפל ועיצה--םישדחה .םהוחא
 .תופסונ תוחפשמ דעב םוקמ רבכ

 םינמיתהו :,תוציבקב םהידלוו םהישנ םע :םיבשוי םיאבה
 י דחאכ ; הואנ \ שגרבו הבח .שגרב םהילא  םיטיבמ םיבשותה
 םה ,הלפשה ילעבל םמצע תא םיבשוח  רבכ םינשיה םינמותה
 םהידגב ,םימורע םיכלוה םניא םה ,בושיה ישנא ינפ ולבק רבכ
 ךכ לכ ןנוא .םהיתואפ ,םיברעה וא  םידרפסה | ידגבל  םָיבורק
 םהיגהנמב םיברקתמ םג םה ,םייקנ רתוי םה , תולסלוסמו .תוכורא
 ,תחא השא קר םיאשונ םהו לארשי"ץראב םירחאה םידוהיל
 רבכ :רכינ לארשי-ץראב  םיבשוי .םינמיתהש ,רצקה ןמזה תורמל
 ,םישרחה ינפל .וושכע םידמוע םינשיה ןכלו  ,םהייחב לורג יונש
 :ואב ,םישדחהב םילתהמו ברעב םימרוקה םהייח תא םיריכזמ
 יתש שי םישרחה ןמ םיברל ,םהייח  ןפואבו  םהיגהנמב ,םתויקנ
 רמוח .ןתונ הזו ,םישנ עברא םהל שיש םידחא םג שי .םישנ
 םיקפתפמו ףרחב םיצחרתמ םניא םישדחה םינמיתה .גולגלל בר
 קר םימ .םילטונו ןמשב םהידי תאו םהינפ תא םיכסש הזב קר
 םישנאה ,םב םילתהמש םירעטצמ םישרחה .תועבצאה ישאר לע
 םיקמעתמו םינוש םישורפ םע םישמוח .בורה לע ,םירפ- םהל םיחקול
 תבשב ,הואגב ןהילע םיטיבמש ,םישנה .תורעטצמ רוחיב .םהב
 תולפונ ןניא הקוחרה ברע ישנש  תוארהל תוצפחו תוטשקתמ ןה
 תינמית השא שי הצובקב ,ופיב םינמיתה ישנמ ןהיסומנבו ןיפיב
 ; המכח תועיבמ היניע ,חפו תשחנ לש םיטישכתב הטשוקמה הריעצ
 איהו םישדחה לע תוננואתמ תוינמית םישנ ךיא ,תעמוש איה
 אל .ונחנא -- תומימתב איה  תרמוא--ונל וגעלת לא, .תררועתמ
 ףרהה תא :םתא םתישע. ול. ,ונתוא םיאור םתאש ומכ .,ךכ-.דימת
 למעמ | חוננ ונחנא--וכה - ,ןכיפי  ןכל רבא : זא ,ונחנא וניששש
 --ונידי ינרפצ .תאו רוחשה עבצב וניניע תא שרחמ עבצנו ךרדה
 ."ונחנא תופי המ ,וארת זא--ןמשב ונינפ תא ךופנו םוראה עבצב

 ,םיחפנ םבשומ םוקמב ויה םה .הכאלמ .םיעדוי .םיאבה לכ
 עודיה חפונב .תכתמ ילכו םיטושק ישועו .םירלדנס ,םיטיח ,םירגנ
 ורכמ םה .הדעצב םיתב םג ויה םהמ םובהל ,יקשמדה םשב
 40 דעב םתיב תא ורכמש םהיניב םישנא שי  ,לווב םהיתב תא
 םינמיתה .יתבמ :םיבוט רתוי ויה אל ןפוא לכב םהיתב .ןבומכ ,רפ
 םאו ,םיטוטרמסו חפ וא .ץע תוכיתחמ םיושעה םילשוריבו ופיב
 םיקוחרה ברע תומוקמב הלאה םיתבה  ריחמש ,ונבל לע הלענ םג
 רעטצהל ןיא ,לארשידץראב. רשאמ ןטק רתוי הברה בושי לכ ןמ
 .רובאל ךלהש לארשי ןוממ לע הברה

 םהייח לע םיננואתמ םניא הדעצמ וישכע \ ואבש םונמיתה
 , לארשידץראל .הקושתה | ךותמ קר םצרא תא ובזע םה ..ברעב
 ריעהמ םבור יפ לע םה לארשי ץראל םרוקמ ואבש  םינמיתה
 םיטבשה רצמ  תופידרה ינפמ םצרא תא ובזעו ,היתוביבסו הנס
 הדירמה ןמזבו םיטבשה ןיב תומחרמה ןמוב ץחלה ינפמ םייברעה
 םיננואתמ םניא הדעצמ וישכע ואב רשא םינמיתהו --- ,היקרות .דגנ
 .ללכב םהייח לע .אלו .םיברעה םהינכש לע אל

 םניא ,ללכה ןמ םיאצויה םידחא דבלמ ,םישרחה םינמיתה
 ,הרות יעדוי .םנשי הלאה  םידחאה ןיב = .תירבע רברל םיעדוי
 קוח םשור ושע הלאה םידמולמה .רהזב םנ םיניבמו םינייעמה
 .ופיב תינמיתה הלהקה לב לע

 לע םיידעצה םינמיתה ורזח םאוב ירחא :םינושארה םימיב
 "ריעצה לעופה, תוררתפה הלחה .םימי .הזיא ירחא לבא .םיחתפה
 ,הרובע, םואבהמ  םידחא ולכק התרזע ידי .לעו ,םהב ןינעתהל
 םישנא 1? ,םישנא 4 ופיב הרובע םהמ | ולבק רבכ  .וישבע
 םירחאהו  םילשוריב .םידבוע םידחא ,תובורקה תובשומב .םידבוע
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 וניחא לע ראמ ביבחה קסעב -- תובדנ-ץובקב  םיקסעתמ  דוע
 ןהל השק לבא ,תותרשמ תדובע ולבק תודחא םישנ | ,ןמיהמ

 תינמית .המלע הבזע דחא חיבב .םירז םיהבב דובעל לגרתהל
 ןחלושה לא תבשל הל ונתנ אל תבש םויבש ןויכ ,הדובעה תא
 + תיבה ילעב םע .לכאלו

 ןמז = רובעי ךא ,לכ:ירסוחמ הנה ואב הדעצמ םי נמיתה
 הרזע לכ ילב הב ושרתשיו ץואב וחרזאתי םלכ םהו טעומ
 ומרקש םהיחא םג הלקנ לע וחרזאתהש ומכ ,תירפומו תירמח
 םינמיהה ,תוטעומ הלאה םישנאה לש תושירדה ,םהינפל אובל
 םיעדויו ץראה ייחב םיליגר םה | , לארשידץראל ןוגה דופי 'םה
 עגונב ,םיחלפה םיברעה ומכ ,טעומב םי;פתסמ םה ,התפש תא
 אקירמא םדוקמ התיהש המ םהל לארשי"ץרא איה ילכלכה םבצמל
 וחרזאתה  תונורחאה םינשב הנה ואבש םינמיתה , היסור ידוהיל
 םינמיתה ושעי ,םהיכרצ ירד חיורהל רהמ ולחהו הלודג .תוריהמב
 םיעדוי םה -- -יחתפה לע  ורזחי םא םג -- ושעוש המ
 םהל תונבל ידכב ,םוכס הזיא תוכורפמ ףופאלו ץמקל רוע
 םינמיתל הלודג רתויה הכושתה איה תאו  ,תיב תונבל -- םיתב
 םימדקתמ טאל טאל , לארשי;:ץראב תבשל הקושתה | דבלמ
 םהידלי תא בל ץפחב םיחלוש םה .םתוחתפתהב םג 'םינמיתה
 תועד תוריהמב םילבקמ םהיריעצ = ,רפסה יתבלו = םידליה ינגל
 ילעופ,  תורדתסהל וסנכנש הלאכ םהיניב רבכ םנשיו ,תושרח
 ,םתרובעבו םתוריסמב םינייטצמו "ריעצה לעופה,, וא "ןויצ

 םניאו ןמיתמ םיאבה םידוהיה דעב' םיגאוד ןיא בל ןובאדל
 ברע ץראב .,תימואלה ונתרובעל םהב שמתעהל ךיא  ,םיעדו"
 םייחשו הגרדמה לפשב םיאצמנש ,םידוהי ףלא םיעבראכ םנשי ,

 ,םיהובג רתוי םייחל םילגופמו םיחתופמ םה םא םג .,םיארפ יח"
 .עויסו הרזע לכ ילבו לארשי ץראל טאל טאל םמצעב םיאב םה =

 .םיליעומו םיהובנ רתוי םייחל םיממורתמ םמצע םהיתוחכב םה
 וישכע ואבש םיינעה םינמיתה לע םג חומשק קר ונילע וז הניחבב
 תוניצרב ןמיתמ םידוהיה תרגה תלאש ?א ונפחיתה וליא ,הרעצמ
 ,בושיה תדובעב רתוי םהב שמתשהל ונְעְרִי  וליאו .הלודג רתוי
 תא לואגל -- הלודג תירוטלוק הרובע תושעל םילוכי ונייה זא
 הגרדמל םתוא םירהל ,ברעב | םייתה ץחלמ םייביעה םידוהיה
 תימואלה ונתדובע דעב הלקנ לע שוכרל הז םע רחיו ההובג .רתוי
 .קוחו .לודג חכ לארשי .ץראב

% / 
 - .רלפנרב ןועמש רד

 ו . בֶרָעִמַה  תוצְראמ

 הירומסהה רופס תא ,לודגה ורפסב ,םייס ץט ר ג ירומסהה
 ,הפוריא ברעמב 1848 תנש תוערואמב תילארשיה
 םע תורלותב םג השרח הפוקת תלחתה רותב ול ומדנ ולאש
 ןמזמ--ירוטסהה ורופס תאצרהב יכ ינפמ ,ול הלע הז , לארשי

 דחא ודימ וטמשנ--הלא | ונימיל בורק רע םעל לארשי  היהש <
 אלא ול ראשנ אלו ,תיללכה  תילארשיה הירוטפהה יטוח .דחא

 ול ןמרזנ אלמלא ,הינמרגב רשא לארשי .תפנכ לש ןטקה טעומה =,
 עועש ,קשמרד ערואמ לע ורפס לש םינורחאה ויקרפב רבדל
 לעמ םגש ,םיחכוש ונייה יכ .טעמכ  תודהיה םליע לכ תא ונמוב
 םעה לא םיכייש םה םג רשא ,םידוהי םיאצמנ הינמרג תולובגל
 המרופירה תפיאש .הוכ רמאל תושרה הנתינ םא---ירבעה

 ,תוינידמה םהיתויכז רבד לע םסומלופו הינמרג ירוה לש תיתדה =
 ,לארשי .תודלוה רקיעל ,תורהיה םצעל ול ויה ולא
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 ץטרג עבק ,הב ןידל םוקמה ןאכ ןיאש ,וז הפקשה ךותמו
 תירחאל האוכנ ןיעכ ,ריתע ל הרי קפ םג לודגה ורפס ףוסב
 : הינמרג ירוהי תא  :רמולכ--לארשי תא הרקי רשוי תא ,םימיה
 םגו תומכב םג םיטעמה ,ברעמה תוצראב םהיחא תא םהמעו
 מז ומחלנ םהילעש ,םיבושחה | םינינקה שלש ןמ .תוכיאב
 רומגה ןויושהו הוחאה ,תורחה ןמ ,רתויו הנש םישמח
 ,הנושארה תא םה ופקת רבכ ,(הרבחה ייחבו תויחרזאה תויכזב)
 ילב טעמ רוע םהל אובי  ,ןויושהו הוחאה :ראשהו ,תורחה תא
 ,"תורחה:ינגמ, תויהל םידוהיה ורקפה יכ אלא ,רבלב וז אלו ,קפס
 םירומ רבכ ,םראדיצירפ הוסמחי ילבל ,התרמשמ תא םירמוש םה
 תורהיה תעינק לבא ;םירוהיה לש תויחרזאה תויכוב םימעה
 םירבדה ,השק סּומזופ רוע תכרצמ םייחה תפקשהבו ינירמה ץובקב
 תנש תישארב םופדב םעבקו 1869 תנשב ץטרג בהכ הלאה
 ידוהיל ויה זאו ,םיעדונה םילורגה  תוערואמה = ינפל 0

 תוצראב וליפא ,הפוריא תונידמ ראשב םנ ,הילע ימי  הינמרג
 אלו ,טשפתמו ךלוה םידוהיה בצמ תבטה ןויער היה  ,חרזמה
 י םכונחבו םתוברהב "ךכל םייואר ויהיש, אלא ,רפח רברה היה

 ורבע הלא וירבד תא לודגה ירוטסהה בתכש םויה ןמל
 תנש לש  תוערואמה יכ = ,ןויסנה .הרוה םיתניב .הנש םיעברא
 ,תיחצנה הלאש ל טלחומו רומג ןורתפ ואיבה אל 8
 ץטרג  דמל אל יכ ,אוה לודג אלפו ,הלוגב םידוהיה תלאשל
 תוצראה לכב ונמע תוערואמ תא ףיקה ובש ,אוה בתכש ורפסמ
 רימת תפלחמ םידוהיה תלאש יכ ,ונל אצוי םהמש ,םינמזה לכבו
 לבא -- םייחה תפקשה יונשבו םיאנתה יונשב התרוצ תא קר
 יכ  ,רורב תעכ םיאור ונא ,היהיש ךיא .דמוע ומוקבב הרקיע
 לארשי לש ,ינחורהו ינירמה ,רומגה רורחשה אב .אלש דבל אל
 היוצרו הרורב החנה םגש ולא ,הנורחאה הפו;תב
 ונא  .דוע ועבק אל  תמייוסמ הטיש ,םירוהיה הלאש ןורתפל
 תאצל ילבמ ,םיבבסמו םירזוח ונא ובש ,םסקהגוחב דוע םיאצמנ
 הברה םירוהיה םש וליטה רבכש ,הפוריא תוצרא לכב ,ונממ
 םייחמ  דירש הזיא רוע ראשנ לבא ,םיה לא םאשמ"תינאמ
 הז היהי  ,קירבמ ןווג הזיא ,לק טוטרש הזיא ,םיימצע םיירבע
 .,הרוצה ףולחב ,םידוהיה תלאש ,תימואל הרוצב וא :תיתד הרוצב
 םידוהיה וררחתשנ אלו ,םחמב תרקנמו םדא ינב תא תדרטמ
 הסיסגדבצמב איהש ,הלכו תכלוה תודהיהש םוקמב אלא  ,ירמגל
 רשפאו ,םייונמ ףפורה המויק ימיש ,רוע םיסכרפמ םניא הירביאו
 תולגתה לש הדיחיה הרוצה :איהש -- תודהיה .ברחת םאש
 אלא תונידמה לכב הנממ וראשי אלו -- ונמעב םייחה חכ

 םידירשה ולא ,םיעטוקמו םיעוער םידירשו תוברח
 ,הילטיאב םידוהיה לש "בוטה, םצמה רוס והז ,םייוצרו םיביבח ויהי
 | ? וכו .תויוונידנקפה תוצראב ,הידנלוהב

 וז הרמ ידפ דע ,הבש םייחה החמה ,תודהיה לוטב לבא
 ושע :הבומה הצעה ךכיפלו ,וננוצרב היה םא םג ווניריב ונניא
 רע דוע "לבה תצע איה | ,תורכונה תוצראב םכיחאכ םתא םג
 לע | עיפשמ רחא ןויער היה ,ךרעב ,הנש שמחו םירשע ינפל
 ,םיירובצה םהינקפעו םהיגיהנמ לע ,הינמרגב םירוהיה "יבוט,
 5א בוש ל ,םידוהיה םתא ,םכל ורמשה :וישרודו רודה יסנרפ

 ם תא ושרפת לא ןםימעל לארשי ןיב םת א ולידבת לא .וטיגה
 םכוגיב לדבהה ינמיס תא 'םתא ונמפת לא ןינירמה"רובצה ןמ
 "וטיגה ינפמ, .תוריהוהו תאזה העיבתה ,ץראה יבשוי ראש ןיבו
 ררבהי  תיגולוכיספה הפקשהה ךותמו ,בצקו לובג ילב זא .התיה
 תיאטיג הדמ התיה ,וטיגה ינפמ רחפה :.וז .תוריהז .אקוד יכ ,ונל
 המו ב רחיל םמצעל וריתהש ,רוד םוש היה אל ,האולמב

 'לעב  םהל ראשנ ,םייתדה  םייחב ,רוחי הזיא רוק .ראשנש
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 5 םלועה

 ,םהיגיהנמ תצעב .תכלל םידוהיה.. ל כ. ופרס :דוע -יכ .םא- ,םחרכ-
 ידיב רוסמ.רבדה .היה ולא :."דוחי, : לכ  לוטבב* ונאמ יםה,.יכ וא
 תא ףתשל  םימיכסמ ויה  ;םנוצרכ .השענ לכה. ,םידוהיה ."יבוט,
 םשכ ,םשררמזיתבבו | םהיתויפנכ -יתבב .םג .םינמרגהו םירוהיח
 העימטה תחימצ ימיב כ :,ינא המת :,םהיתורבק-יתבב ופתתשהש
 --"םהמ, םתלפת?יתבמ רחאב ןשרדו כר .םהל :ודימעה אל .הלוחיגו
 רבהכ יכ יל \ורמא .,הרומג :הוחאלףאושה  ,היואבש דיסח: חזיא
 אתודב קר וא רברה תמא :םא ,עדוי יניאו ,הקירמאב גהונ הזה
 ,אמלעב

 ,.לארשי  תמכחל שרדמה:תיב תא :ןילרבב :.ודסי = רשאכ
 תיעדמ -וטיג  .הז .לע  םימערתמ - םהיבושחו  םידוהיה  :ילודג ויה
 ,ןילרבב .תידוהי  הקיתוילביב רסיל  ועיצה .רשאכ ..שרחמ .ומיקה
 להקל הנתמב ונתנ ץנוצ :ירפס !וטיג : תועוז = לוק .ורימעה
 התיחח ןפוא .לכבו ,תירבעה הפשה תחכשה ,לכקל ובא אלו .,ןילרב
 ,העימטה ידיסח- רצמ המוצע. הפיאש התיה .תאז ,הלפתה .רדפמ
 וגוחו .יכ .,היה יה + דעומו תַבְשב םידוהיה. םילדבנ  ךרוצ הזיאלו
 תעלש אלא ,רחיכ ."םייחרזאה .םיגחה,' תא - םירצונהו .םידוהיה
 םתסינכ יתבל : םיכלוה ולאו  .םתלפת:יתבל  םיכלוה ולא התש
 ,הזה .לרבהה םג .לוטבל הכונו .היחנ .יכ רשפאו ,,ללפתהל

 סה ה ל \הצרמנה  תולדתשהה תא :;הלאה  :תוהבועה : תא
 ורפס םויסב :.וירבְה תא בהכש העשב :ץטרג האה ,תודהיה
 : ְ + .לודגה

 יחוהי .וששואתה  רשא ירחא ,תונורחאה .הנש .םירשעב
 תימשיטנאה .העונתה .השרחתנ רשאכ ,הנושארה הלהבה ןמ הינמר
 שגר  םבלב חצנ .,("ביואו רצ .אובי: יכ  .,,ינימאה- אל, : שממ)
 .םשפנ לע- דמעלו  להקהל--םויקל תיעבטה .הפיאשה ,םייחה
 יאהבוע .אלא ,אמלעב הצולמ = ןאב :הניא ."להקהל, החלמה
 םה םיערוו..;תו זוכרת ה לש :ןוהשפב- םינייוצמ הינמרגב םידוהוה
 שמתשהלו : םוסרפ תּושעל ,םיאצמנה .תוחכה תא זכרלו .תודוגא רסול |

 םה. ,בר:אל םנמא  אוה :יתומכַה םרפסמ ..תשערנה להקה תעדב >>
 תומכב םהל .רסחייש המ. לבא ,הינמרג .יבשוי לכב האמ ל דחא
 היגרניא חכב .,תירובצה הרובעה .תרמתהב ,תוביאב םימילשמ םה
 רבה לע המחלמה תישאר .התיה ,ןכומכ ,הפובת 'העפשה חכב ,הלודג
 -ןהילע .ןגהלו ,םלכל םהל .ןבומ רבד :והז :יכ ,תויחרואה םהיתווכז
 + תוגלפמה לכל הוצמ תמחלמ יהוז

 ,טילחהל .איה  הלודג תועט
 .םולכ : לודגה
 טפשמו ןיד שי .ףוס ףוס ...הצרמנ .תולדהשה .תבסב בורה יפ לע
 טרפב . ,רכינ .ןפואבו ןורזב :ןיד :תועלו . ,םייתוברת םימע .ברקב '

 ,דימת רשפא יא ,קרצדטפשמ םישרוד ןיניד  ילעב .שיש .םוקמב
 -תרבעהו .לוע :ינימ המכמ ."םהיניע םימילעמ, ויה תושרה ידיקפ
 םלוקש ,םיטרפ םישנא קר. אלו ,תודוג א וחמע .םירוהיל ךררה
 אלו תחא .םעפ וקעצ :,םידוהיה ןובלע תא ועבת ,וקעצו *,ךומנ
 םיטילקְרפ סהל  ודימעה ;ונענ אלו םעפה דוע וקעצ = ,ונענ
 רשל רשפא .טפשמ .ושרד ולאו ,םעה:חכ-יאב יתבב םיצילמו
 םוּו .לכב לבא ,הלאכ | תונלבוקל םג  וינוא .םוטאל .חלשממה
 רצקת ףופבל .ותרחמלו .רחמלו םווה .,תולאשב וחוא- םידירטמ
 ,לצנתהל ,אנלבוקה-ירבה לע םישהל םונא אוהו ,הוה למעב ושפנ
 םינינע ,םימיעטמו תויבמופ תופסאב םיאב ,דיתעל םימוחנ חיטבהל
 ,סופדב םירבדה תא םיעבוק .,להקה תעה םיררועמ :,םינוגה יתלב

 םלמעב םהל  הלע אל יכ

 ::תצק .ןיבלע תא .ועבתי אלש  ,םילרבילה םירחכנה תא  םירטנקמ
 + אובל .דיתעל .םתריחב .תא .עירפהל. ,םהילע .םימייאמ ,םיחרואה
 .:הלוב : ,םתלועפ = םושוע- תאזכ .תרמתמ  :תולדתשה-  ינימ לכ
 7 . , 100 ,התצקמ וא
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 "םישענ םלואו ,רש פאה רדגב םהש םירבד שי

 .ךרעב הנש םירשע ינפל  םינינעה - בצמ תא ונא. םירכוז
 הנפ לכב ,הגרדמה םורמב תל לוהה תוימשיטנאה .הדמע וא

 "! םירוהיה תא ושרג, : תולמה תא עבצב ורייצ וא תואקתפ וקיבדה
 ,םיבשו םירבוע םישנא ידיב ובחתו םיללוה ורמע תוצח שארב
 ,םי ל ש ורי ל עסמ-יקתפ ,םירוהי םה יכ ,םתרוצ יפ לע םהל ומדנש
 היסורפב רשא  ,ריעה .ירטוש , תימשיטנאה .תוללוהה .ןמ .המורכו

 ויה ףוסבל לבא .םהיניע תא הזמ .ומילעה ,ךכ לכ םינקייד .םה
 .ריעה  ןמ תאוה הלבנה תא .רעבלו .םהיניע חוקפל םיסונ +
 הז היה .רשאכ ,רלקיפ לש "ותלודג, ימי ימי תא  םירכוז כו

 ,םידוהיב ןודבאו גרה תכמל שורדלו םיברב תולהק .ליהקהל .ליגר
 וצופנו .ןכ  ירחא .ופפדנ = וימואנו

 םביוא תא  ונימזהו םידוהיה ואב + לעופב אלו חכב קה

 הלאה םירביב ןיא .יכ ינפמ = ,םומירב והוהטפ .םיטפושהי . ,ןידל

 םירוהי .ואב ,םהינפמ םדא .תעבנ אלו  "תוירויצ- תוצילמ, . אלא
 ,םידוהיה לכב הומכ הפירח .התסה עומשל ותעבנ םנמא יכ ,וריעהו

 אלה +רבדה רשפא :ולאשו םימימת לש םינפ .םיטפושה ודימעה

 םידוהיה לבא 5 הערל םכב עגפי מו ,םייח ונא היסורפ תכלממב
 ושרדי ןכ .רחאו ,הערל םהב ועגפי רשא דע. ,תוכהל ובא אל
 =: וז הלבנל ץק םישת יכ ,תושרה תא וחירכה ,אלמ - טפשמ
 ,ינפצה םיה ףוחל רשא הצחרה תומוקממ רחא .םוקרוכב
 הנש לכבו > ,םהיתורורעשל .עובק םוקמ םיימשיטנאה םהל ועבק
 התיה .הקעצה .םירוהיה ינפ ןיבלהל םירעוכמ םירבד םש ושענ

 אקוה ןמדמ רשא דע \ ,הליעוה אל תובר םינשו ,הז לע .הלודג
 רש תא  .דימעה רשא ,רשי םהא היסורפ לש םיליצאה:תיבב
 בולע היה הלשממה רשו  ,הלאה .תודבועה לע טפשמל .הלשממה

 התעמ יכ ,חיטבהל .םונא היה ףופבל ,רבד בושהל עדו אלו

 .ותחטבה .תא םייק םג .,םוקרוכב תורורעשה ומתי
 ,הנגהה>תורוגא ךרע תא ןיטקמו .תיחפמ .יניא .יארוב ךכיפלו

 וליפא ,הבורמ תלעוה ןהב שיו ,תושעל רשפאש המ - תושועה

 ןה תולוכי יכ ,םרא .רמאי םא לבא ,ןדיב לכה .השעי אל םא

 רבה .ןהמ ערגי אלש ,םידוהיה לש . תויחרזאה תויכזה לע .ןגהל

 ,עובק אלא יערא  ונניא .הז .עוצקמב  בוכעה .העוט אלא וניא

 ,םינינעה .עבטב חנומ אוה :רתויב השק אוהש המו

 תולדתשה | תועצמאב :תולגה  תורירמ תא .טעמ לקהל .רשפא

 אלש ןמז לכ ,רשפא יא הלוכ הלטבל לבא ,המכוחמו הצרמנ

 ,תורהיה לטבה
 רורחש 'הנה ,ונידיב ינידמה .ונרו רחש ןיא םא ,לבא

 ינפמ ,רשפא רתוי ונתמשנו ונחור רורחש רמולכ ,תודהיה
 ונינינק לא ונא ונסוחיב ,ונא ונתרכ הב רקיעב יולת הוש
 וייח ךשמב לארשי םע לש תינחורה הלועפה ירפ .םיינחורה

 ךרע לש המלשו המת הרכה יריל םיאב ונא םאו .םיירוטסהה

 םלועה לע  םג וז עיפשהל ,םימרוג המכ שי  רבכ  ,תודהיה
 , ולארשי-יאה

 +(אבו ףוס)
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 ..טילאש = ,מ

 + תּונויצב תופּוקת יתש
+ 
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 תוצירמב תישענ םראה-ינב תדובע םירעוסה םייחה ןואשב

 * םיפלאל םעב תופע  תולגמב
 .ןיידע 'םגה ,םתלועפ תא .תושעל ולחהו םיארקנ- ויה .םג ,תובברלו
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 ' תמאה בצמה לא ןנובתהל תורשפאה ןיאו תעה ןיא :; תרהטנ
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 :ומצע ינפב .רעצ לכ סלפלו תערה בושי .רתיבו תוניתמ רתיב
 תובפ םוש תערוי הניאו .רתויב תיביטקיכוא .איהש ,תעה לבא
 הרבוע לכ תא הלמחהילבו .קוידב תנמסמ ,תולגה לש םוקומינו
 תודועת ונל  הריאשמ תעה . כ :תמהו השענה .,יולג 9 תאו
 םיירובצה .םייחה הרתי תורירבב. םהב .םיפקתשמש ,םיטנימוקורו
 רשא ,תעה האבשכ ,הממד המקשכו .תרחא וא וז הפוקה לש
 ןובשח ליחתמשכ - - ,םייחה ןמ םיפלוהו םירפוע רעסהו ןואשה
 תורועתה תא םיאצומו םישקבמ זא  ,יניצרה .תערה-בושיו שפנה
 :ומצע תא שיא םילאושו ןהב םיקמעתמו הרבעש תעה לש תונשיה
 םינפל ונצפה יכו ונבל לע םינפל הוה ןויערה .הלע יכ  ,ןכתיה,

 דעב ונמחלנ ,ונקבאנש ,תעה התיה םאהו + תאוכו תאזכ תושעל
 םיכמו םידותמ םדאההינבו '? ונתמשנו ונפוג חכב וללה םורבדה לכ
 . הזחה לע ףורגאב

 אצמי רשא שי . ךכ השענ םעפ לכב אלו לכה אל לבא
 םינמזב םג .דובעל הוקתו חכ ףיפומה ,רבד םינשיה םיטנָימוקודב
 קר עמשנ הלילה-תימודבו .ואפקנ ולאכ םייחהש העשב ,םיטקשה'
 הרובעהש ינפמ בלהדץמוא הברתמ !ונאטח :םירותמה לש םומעה לוקה
 ושענש תואיגשהש ינפמ ;הריתעה הרובעהל םישדח םיכרד הותמ רבעב
 לש היפואו הכלהמ לע עיפשהל תולגוסמ ,תרעוסה הרובעה ןואשב
 ,תורותחל המ לע ןיאש ינפמ  ,םידותמ ןיא הפ" , השדחה ונתדובע
 תואינשבו .םיתועטב .,טונח םצע םניא ,אופק רבד םניא םייחה
 וניאש ימ קר יב. ,תיביטקא תירובצ העונת לכ הרכהב תלשכג
 . תואיגשב וימימ רכלנ 'ונניאו לשכנ 'ונניא ללכב המואמ השוע

 האיבהש רבלמ ,תאזה :תורוההה יכ ,ונחנא ' םיאול םנמאו
 ,תויבויח תוריצי .הברה ונלצא הרצי םג ,הטרח לש שגר ידיל ונתוא
 םינמאנ: רתויו- םיקומע .רתוי תופיאשו םייואמ -ונברקב .הררוע "5
 התע תובורמ תולשרתההו תויטניריפידניאה ו הרובעל
 שיאש ,תויתמא יהוז --- ,ןבאתה ונלש ירובצְה שגר: ,דאמ- ונלצא
 ,"םידותמ,ו םיאב םדא"ינבש .,הדבועה לבא . השיחכהל לכוי אל
 רתיבו .תוניציו רתיב התרטמבו הרובעה- יכררב םינייעמו םיבשש
 תיבויח העפשה םג עיפשמה | ,ומצעל אוה .בוט ןמיס -- ,תוקמע
 רבדה השק. ,םייח .תואלמו הושרח תורובע תריצי לש עוצקמב
 םישוע םאו. ,ומצע-יעגנ תוארל הצור שיא ןיאש ינפמ  ,תורוותהל
 ליחתהל ,.וחפה לכל הפיאשה שיש וא +,םיצור יכ ,אוה .תוא- -תאז

 לש םיפואב קמעתהל ךבכרה יד ,רחא ןפואב רובעלו | לועפל
 התרוצ תא .ןיבהל .ידכב ,ונימיב ושבע םישענה ,םירברה לכ
 .הריתעה הרובעה לש היפאו

 לצא' רברל :ןנובתהל רשפא ץרמנ רוי .ןפואבו לכ. םרוק
 ,אוה הזה רברה תבסש רשפא . ונקש תויראטילורפה  תוגלפמה
 הנרוזחת אר דיתעלש---םירבד ,לכמ רתוי ושע הלאה תוגלפמהש ינפמ
 לעופבש ינפמ ,והוש רשפא , םהילע טרחקהל יארכשו יארוב .םהילע
 ארונ פרה תונורחאה םינש :ותש ךשמב ונלש .תואיצמה התשע
 רתוי םשורה םג .ךכופלו ,ונלש תויטסילאיצוסה .תוגלפמה ..לכב.

 ,הפ וא הפ םא , הנמאנו .הצרמנ .רתוי תימצעה .תרקבהו לוג "
 תושדחה תוריציהש המ יכ ,רברב קפס ליטמ ונתאמ ןוא לבא

 תוגלפמה לש הלרה תורפסכ התע םישגופ ונאש .םישדחה תוגויערהו =
 המכ דע ,ןהלש תיביטקאה הדובעה םגו ונלש תויטסילאיצוסה
 תוקומע רתויו תויטאפמיס רתוי ןנה ,ןיידע התע תשגרומ .איהש

 . תירבעה .תוימואלה חורב רתוי --- רקיעה והוו -- םגו <
 הגלפמה לע תאזה תעל התיה העפשה הזיא : לואשל שי התע .
 לש .תינורחאה םיגשה .יתשש וא + הלש יודיוה היא % תינויצח | א

 םוש---ראמ  רוומש המ --- הילע ושע אל ונלש תיללבה .הכפהמה
 "הרבעה תעה לש םי:שיה םיטגימוקודה, לא ונחנא םינופשכ 3% םשוד
 לכ:תא .רורב םיאור נא זא ו תויראמילורפה תיגלפמה 'לש

 הב .ורבעש  ,ךרדה תאו .תושרחה .ןהיתובשחמ ךלהמ .לש ותוהמ
 םילוכיה - ,ימוא-ה-ירבעה  ןויערה .תוחתפתהב תאזה תעה .ךשמב
 יתונשיה :תודועתכ, םג רבהה תא ריכהלו שורדלו רוקחל ונחנא
 +? תינויצה  הגלפמה .לש -- תאזה .תעה .ךשמבש תורפסב

 תונויצה הגלפמהל ש י יכ ,ונל רורב תויהל ךירצ לכ םדוק
 תוצאוינאגרואהש ,רבלב הז .ליבשב םג אולו. ,תורותהל המ לע
 . הבו ירבעה םעבש הלודג :רתויה היצאזינאגרואה איה תונויצה
 ." " .תיבימקאה תימוֶאלה-תירבעה הרובעה לש לורג רתויה םוכסה זכרהמ

 קר אוה אלפומ לבא -- ,ראמ אלפומ רבד םיאור ונא הפו
 נה ,תינויצה תורפסה לא םינופ ואשכ ,הנושארה הריקפב
 ! / ;הרצקה תעה לש ףופהו תישארה ,יביבאה תפוקת, יכ ,םיאור
 =  לתו* .דועו םיירובצה ונייחב המחלמה"תואתו , ןואש האלמ התיהש
 לע התשע תאוה הרצקה הפוקתה יכ  ,ונתוא םיבבופה םייחהב
 המארגורפה לא הפינכה יכ ,קומע םשור :תינויצה םלועההתפקשה
 אל ללכפ יכו  ,םישרח םיגשומו םידבכנ םייונש הברה תינויצה
 לע רשאמ ,םיינויצה םייחה לע תטעומ .רתוי .ותעפשה | התיה
 , ןפואב וקסע םדיק רוע רשא :,ונלש תויטסילאיציכה תונלפמה ייח
 .;  /"ןלימעה דימת רשא ,תולגב הפ "הוהה-תדובעב,, ;: ייטילופב יביטקא
 |( ינוצר , םהלש הדובעה לכ לש הוכרמב תאזח ."הוהה"תדובע, תא
 | 8 תוגלפמה .לש ןתְרובע תא התשע וז הפוק ? העשב יכ ,רמאל
 הפיחד הנתנ ,םייח האלמו תיביטקא רתויל 2 : והיה תויראטילורפה
 יהתדובע לא . ,"הקיטילופה, לא .ךרדַב .היסו .ב .תונויצהל :המוצע
 תימואלרתירבע .המארגורפב תוילאקיראר לאו ,תולגב תישממ הוה
 האלמ איה הפוקתה התוא .לש תינויצה תונותעה . תולגב הבחר
 תא 'רעצ רחא דעצ .ונל תוארהל הלוכי .הנהו היגריניאו םייח
 "2. "תפקשהבו  םינויצה .םייחב  "ביבאה-תפוקת, התשעש | ,הכפהמה
 : ,תינויצה םלועה

 ,  .םגו ןנל .ביבסמ רשא .םייחב תלחתמ "ביבאה:תפוקת, ירחא
 ; דע .ןיידע . תכשמנו תכלוהה ,ההכהו השקה תעה .התוא ונייחב
 הנושאר הריקסב םיאור ונא הפו ,שואי ונייח תא האלממו םויה
 " ,תוירטילורפהו--ונלש תונלפמה לפש העשב .ראמ .אלפומ רבד
 ,יהמנל וחא .ןפואב תורברמו תובשוח וליחתה---ןלוכמ התוו ,ןבומכ
 = םגו םיקמעמב | יובחהו טקשה שפנה ןובשח ונלצא .וליחתהשכ
 הגלפמ קר הראשנ וא ,לוקב תורותהה םע  ייבמופהו * יולגה
 ' םע בוהקמ אבש שרחה םרזה לכל רצה ןמ ומכ---תינויצה--תחא
 'םוימצע םיחיתנ ,תוימצע:הורוקב םע ,םישדח םייח לש תונויסנ
 .תא םג אוקו--הלא לכ תא שקבנ אישל ..םישדח  חור:ידמעמו
 ! הו םהושכ ,הנורחאה תעה לש  תינויצה  תוגית:'ב--קזחה םדה
 %  רברה אלפנ אל םאה .וע רתיב רבגתנ םישרחר  םייחה לש
 "תורותהל,.הברה תונוע ויה תונויצה .היצאזינאגרואהל אקורש ,המוד
 הצרמנ תופתהשה ףתתשהל ,הלש "ןיכרע,ה תא ןבללו ררבל ,םהילע
 - .תירבע| הרובעל | ,תירוהי .הרוטלוקל  םישדחה  תופיאשבו םייחהב
 ,תוקמעו .ת יצר רתיב הישעמל םחיתהל הקושתה לאו ,תומואל
 : אוהו .,הלאה םירברה לכב ופקתשה אל םיינויצה םייחה לבא
 , .תדמוע .תינויצה התיה אל וליאכ הביבסמ השענה לכל רצה ןמ תפטוש
 הרבוע ,הלודג 'רתויה  תוכיישב .םישרחה : םייחה לש הז םרזל
 - תררועמ םג םא יכ- ,תנבומייתלבו האלפומ קר אל התיה וז ןיעכ
 : הלוחג םתעפשהש ,םישרח תונויזח ינש ולגנ .ילמלא ,ונלצא רעצ

 :הנוש רחא .בצטב התע  התוא םירימעמהו תונויצה לע רוחיב דאמ

 % .תרחא תודוהי. תירובצ הטונת לכ לש הזמ ירמגל

 .:אגרואה יכ ,הדבועה (א :םה הל:ה.תונויזחה ינש
 ונתעב הפרהנ אלש הדיחיה אוה תינויצה היצאוינ

 = הי ביטיק א הרובע תרבועוהייהתא תכשממהוהשקה

 -וללה תונויזחה ינשב תחא חרוקס היה ו יהיקרותב הכפהמה ובו
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 תאצמנ תונויצהש ,רחוימה בצמה לכ תא -רורב \ תוארל  ירכב

 ר"ע תורצוצחב תעקות תונויצה ןיא יכ ,םיאור ונאשבו ,ושכע וב

 :תקעוצ הניא יכ ,דאמ םיבחרהו םיקוחרה ,םישדחה היתווקת:יקפוא

 הרצמ הארמ הניא איה םא ! םייחב יתראשנ ידבל ינא קר ,ואר

 ,ךפיהל ,תקמעתמ ומכ איה םא ,תדחוימ | ,תוימיטפוא | וליפא
 ךוהמ תבשוחו התולעפתה תא תוניתמב תשבוכ ,התוימינפב

 עיפשה השקה וננ-] יכ ,ריגהל ונחנא םיכירצ זא--,תוניצר
 האטבתה םא ,ראמ רבדה ןבוכו ,תונויצה לע םג הירופ העפשה

 רתי לכ לצא רשאמ ,תרח>א הרוצב תונויצב וו העפשה

 ,תוירובצה תועונתה
 בצמהל בל םישב הילא םיאב ונאש ,הבושח הנקסמ יהוז

 ףיסונו תונויצה לע רוחיב בםרעתנ םא ,ונלש רובצה לש יחכונה <

 עיבטמה ,ייפוא תוחפ אל ןויזח וניניעל הלגתי זא ,הנפללו: הררבל

 +הז טנימומב תינויצה העונתה לכ לע .רחוימה ומתוח תא

 + תונורחאה םינשה שלש ,םיתש ךשמב תיגויצה לע רבע המ
 ,תישאר שי תאזה תעה:ךשמב תונויצה ייחל יכ ,רמאל .רשפא =

 רשא ,"ביבאה, תפוקתב התיה םתישאר .ףוסו תיעצמא הפוקת

 םע תיספרופגנוזליהה הרדיעוה תא םלועה ריואל האיבה
 םיבורמה םיפיעפה תרוש לב

 תרבועה השקה ונתע איה תיעצמאה הפוקתה ,תינויצה המ ארג

 תינויצוטיטסנוקה הכפהמה--אוה ףוסהו ,ונילע התע

 המלש הרוש איה םג םינכת קפפ ילב רשא ,היקרותב
 ,תינויצה המארגורפה לא םישרה םיפיעס לש"

 הרבע רבכ תחאה :תונויצה הל תנמסמ תופוקת יתש -

 וררועתנ .ןהיתש .,תויחל התע הליחתמ :איה הינשה תאו ,הילע
 בר"המ לבא .היקרותבו היפורב הכפהמה : ביבסמש םייחה "עו

 הנושארה הפוקתהל תויהל הלולעשו שיש העפשהה ןיבש לרבהה

 םא לבא !תינויצה העונתה ךלהמ לכ לע  ,תונויצה לע הינשהו |
 תודוקנ ןהל ןיא יכ ,תרמוא תאז ןיא ,התוכיאב ,תעפשה תלרבנ *

 .השענה תא תוריאמהו הינשה לע תחאה תועיפשמה ,תויללכ
 היתורמע תא ירובצו יטילופ קוזח הקזח :תיסרופגניזליהה ההיעוה

 לא לעופב הפינכה איה ,תיביטקא תימואל הרובעב תונויצה לש >>
 תואלמו תוננער ,תושרח תואיריא לש שרח םרז םיינויצה ,םייחה
 תודלותבש םיפי רתויה  םיפדה  דחאל תויהל תולולעה ,םייח

 טולקל ןיידע  תונויצה הקיפכה אל רשא רועבו ,תינויצה .העונתה = =
 לש .רחא  םרז הנהו ,היה שדחה תואידיאה םֶר) תא הכותל <

 חתפנ ,ןתוירשפאב | תולורג .רתוי דוע ,תושרח תיוקתו  תואידיא | =
 תוערואמ .ינש ,תיקרותה הכלטמב שרחה בצמה :תו.ויצה ינפל
 םינויצה ונפי םאו .תונויצהב תופוקת יתש ורצי םיירובצ:םייטילופ"
 היהי אל ,הנושארה הפוקתה ןמ םהלש "םיטנימוקוד,ה לע התע
 לע,  רמאלו .הזחה לע .תוכהל המ לעו תודותהל המ .לעםהל |

 םכרד תא וארוו
 ,תורירבו תודיהב  רתיב

3% 

 .הָבָהִא תוניִגנִמ

 ,(המיאופמ םיעטק)

. % 

 0 גרבנייטש בקעו
1 

.1 

 !יעבְהִא .סֶלּשְַה תאָלַמ רֶשֶא ,הָרְפִַּה ,תַא
 !יניִבָהְא : ולפיו ומהי. ךל .יבל :ימינ

 ":ורפהב םישדחהו

 תורדש לכ תאש .םג םא  ,תיתורפסה ותדובעל הנש ה"כ ואלמ ,וז =

 ד ןוילג

 ,בָחְה לַש תותָשרה םִע תומולחה תֶא יּתְחְלָש יִּכ

 - + ךבָבְל לֶא םיִבְרּוא , ירא םֶה םיִכּורְ
 =, םָדיצ .םוי רֶבַכ בודק
 ,ריִמָת ךְבְבְל לֶא םירקוס יניִע יִטָּבמּ
 ,הָגְנה לֶא םָינרְקְּ

 ,חָבָהאְה לש חרפה תֶא ּולְרְגְי םש ,ּומי םש
 ,ּ - .ּטָפַטְקֶא וב םויה רע
 חַתָפִיו ותָטַש אובָת חַרֶפַה הָו :עַדָא רָבְכּ
 הָרוא יִמָרז םיפטוש יבבְלמ = וסופ לַעְ יא יִּ

 0 - ימה לָּכ רמת יל
 ויח חור : בל חרפ ושאר ףכו אל םָּג

 ;רָרָועְתָהְו חיִפֶא וב
 צִחְרִי ירועָנ לט -- ייָלָע לפי קָבְאַה יִּכ
 ,ויִמְשְּב חיִר ול בשו
 ףְבְּבְל לע דיִּבְכַי לָחָי חרפה רָשַא וי
 ,ךְדָיְב יל .ּונפְטְקת
 = ,ְדָע חיר חיראו ךדיב יל וגרסת

 0-9 תי רָשָא יִרָה ואוה
 הפה ירשו בהואל הא בפ
 7 ,טרכשי .תומולָחמו

 ,םימיאה תב הדָנַאָה עדי םִא ,הָרְעִה ,ָּתַא
 .יִוְלָשהְו הָנאְָריִת לא
 ףיִלָשָי רָשָא בָהואָה לַע הָרגַאָה רַפַמְת רַפַס
 ;ועְבָש יִרָהַא חַרפַה תֶא
 םיִּנָעָה .םיִלַעָה לע הֶדנַאָה תֶרפְִמ
 : , קֶבָאְּב םיִלְלוגְתִמַה
 ,הָחרֶפְל א גְנָעְת יִכ הָגּנַעֶה הרענה לַע

 כ 5 פחרפו .בושל אל בוש רַשָא
 " ,חיר ינתונ םיִחְרְפ הָלַעַה יִבָבְל םַג :ּהָנאַריִּת לא

 :ןֶתֶא ותפיִלַח ךָל םֶתוא
 ;יחרפ יִבָבְל םע דחי ,ָּךְבָבְל םע לכו ךחרפ
 א םייחה .תרעפ תַחַא
 שרָשִּת ןּפ דַחְפָנ רֶשַא הָתַוא אָריִ רַשַא

 .םיִמְלועְל םיִחְרְּפַה תֶא

/ 
 שמ

 ,ןאמכיפ .בקעי

 תיִרָבַעָה .תּורְפִפה
 שח 2

 .;הקנשבש ,םפילע :םולש לש ולבוי-נח היה יממע רתוי

 . ,1908 תנשב



 3- םלועה + ר ןוילג

 לש וביבח .םכילע:םולש והירה ףופ:ףוס : .אוה םג ףיקה אל םעה
 ינפמ הגות לש לצ םג'הב ברעתהש ,ותגיגחבו ,ירבעה להקה
 ,ונמע לש  תוגלפמה לב טעמב ופתתשה ,לבויה:לעב לש ותלחמ
 ,הבהא האלמו המחו תיבבל התיה לבויה:לעב לא  תוסחיתהה
 יעגר תא ויתוריציב םהל ןתנש ,הז חא וחכש אל םיארוקה בור
 ותחמש טויבו ,םיידימתה םתגאדמו םלמעמ םימיענייִכה .החונמה
 ,םתכרבו םתרות תא 'ץרא יספא לכמ ול וחלש

 + רוהמ:יכהו יסופמ-יכה ידוהיה יממעה רפוסה אוה םכילע:םולש
 ןטיפ כ"ג .אוה .םירפס;רכומ ילדנמ .ותשלוח םנו ותולדג רוס והז
 ןימוחתל רבעמ םג ותקיני תא רבכ קנוי ובש ןמאה" ךא ,יממע
 בוחרה תא רייצמ םירפכ-רכומ ילדנמש העשב .םירוהמה םייממעה
 אוה .םירחא םייחו םירחא תומלוע וינפל םיפחרמ ,וייחו .ידוהוח
 ודסחו ותבהא תא ובבלב דוע רמש קרו ,המכ הז וטינח תא אצו
 :אפה םייחְה תורוצ תא כבחמ כ"ג ס"ומ ילדנמ .ןשיה .ומלועל
 ,םייטנאמור םידירשכ וילע תוביבח ןה ךא ,וטיגה לש םיילאכרַאירט
 אוה הפי ךא ,הרידל בוש רשכומ וניאש ,הי .קיתעו ןשונ ןינבב
 םייח לש לַאידיא המכ הז .אשונ אוה .ובלב .ולש הבישה:תינומרהב
 אב והירה תונטקה "ייתוירב, תנוכשל אב אוהשכו ,ירמגל םירחא
 תויזויצידנטה תורמל ,ןמא לכ םרוק ףוס:ףוס אוה ילדנמ ,יערא חרואכ
 ,ןשיה םידוהיה בוחרל םימעפלרוע וכשומש והזו ,תונושארה ויתוריצי לש

 הכהאב םיכחוגמהו םיטושפה וידוהי תא בבוח םכילע:םולש =
 -ןמא קר אוה םכילע:םולש ,ורויצל טקיבוא קר םניא םה ,תרחא
 , םירחא םייחו םירחא תומלוע לש םתואיצממ ללכ ערוי וניאש ,ידוהי

 ויה .וליא ,דאמ רצ יאדוב היה ,ינויצ אוהש תורמל ,םכילע:םולשל |

 ,תוביבחהו תוגעלנה תורוצה ןתוא ומיגה לש םייחה-תורּוצ םאתפ תוקחמנ =
 .ךכילכ .הקומע  העידיבו. ךכ:לכ .הלודג  הבחב .ןתוא רייצמ אוהש

 ,ותמדא לע ןנאשו טקש יח היהי לארשיו אובל ריתעל הלואגה אובתשכ
 ,תילארשי:ץרא קירביובו .תילארשי:ץרא ץיפוהי היהת יארוב זא םג
 אל "לזמ:םילש ,ש י"פעא ,םיבוט רתוי םיקסע השעי יארוב לידנמ:םחנמו

 :םחנמ אלב .לידנמ:םחנמ אוה ךכיפלש םושמ ,תויהל יארוב לרחי

 םיימצעה וויח תא תויחל .לוכי היה אל :ירוהיה םלועה םילדנמ
 ...םררעה י"ע תמגפנ התיה הינומרַאהה ..תומילשב

 המ םיערויה ,םיטעמה םיררושמה דחא אוה  םכילע:םולש
 הריהב וניעש תורמל  ,םעל תומייק םייח:תורוצ לש ןכרע לודג

 אוה ,ןהמ תובר .תודיספמו תוכחוגמ המ ןיבהל ידכ ,יאדמ .רתוי

 וליא םעה תמשנב .תינחורה  תוינקירה התיה הלודג המכ ,עדוי

 תורחאו  תוביבחהו תוקיתעה וייה תורוצ תא םאתפ ונממ  וללש
 .ןמוקמב ול ויה אל

 ,םוידיהיה םייחה לש הידפולקיצנא יהוז--ע"ש לש ויתורוצו

 אוה ,ויתוריציב  ונינפל םלוכ ,םירבוע ומינה לש םיירקעה ויסופט

 ךא ,ויתוירב לש תכחוגמה תונטקה- לכ תא והמכ ןיאמ עדוו

 הלאה םינעלנה םייחהש ,הלענהו  רוהטה לכ םג םיולג  וינפל =

 אלמו .ךר .דימת טעמכ ולש רומוהה אוה ךכיפלו ,םכותב :םירצוא =

 תא םכילע"םולש עדוי ,  דאמ תוקוחר  םיתעל קר :ץקועו  ,הנינח

 תרתתסמ הרוהטו ,ההובג תוילאידיא המכ ,אוה עדוי , וירובג שפנ
 לדנמ:םחנמש ,אוה | עדוי .תכחוגמה םתוינוציחל תחתמ  םימעפל

 תא תינואג טעמכ = תיתונמא הנבהב :םישגה ובש ,הז--,ולש

 םא ,תעדל ןיאש הו תא ,ידוהי לש יוכרמה םופמה

 ומצע תא המרמש הז תא ,ךפהל םאו ותומימתל ותומימרע תמרוק

 יחצנה הזוהה הז תא ,םירחא תא תומרל בשוח אוהש העשב

 אל הז ימולח רועבו ,דימת  ותוא  תבווע  הניא  ותוימיטפואש

 ,אוה הז  לדנמ:םחנמש -- ,ומוקמב = רחא ול ץנצנמ רבכ  לטב

 .ותביבסב הלענ:יכהו .רוהמ:יכה .םראה :ילוא  ,לכ:תורמל <
 הרוהטה תוישונאה תא הלגַמ .םכילע-םולשש ,םוקמ :.לכפומ

. 

 קסופ .אוה םש ,םינטקה וירובג .שפנב .המימתה תוילאידיאהו
 םישיגרמ ,געלנה לש ויולגב .קר .לודג וחכש ,טסירומוה .קר תויהמ
 ,חקפה רפוסה בלב זא רבועה ימינפהו םחה רדערה תא ונחנא
 תורוחצה היפנכ תא זא תשרופ הבהאו תיכורכר האלמ חור וזיא
 ! ,,.קרבה ותוא .תצוי ןיעהבו ,קוחצה םודנ דחא עגר ,לכה לע

 םימתו .רוהטו ךר ,רחא םכילע:םולשש ,זא שיגרמ .ארוקה
 םכילע:םולש ,םדוקמ = ול .עודיה - םכילע:םולש תא  חצנ ,דליכ
 < תי-והיה המשנה לש ררושמ זא השענ .אוה ,ומצע לע זא םמורתמ
 : + היזנגייזנג\ הרשכה
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 "תירבעה  הקיתוילביב,ה רמג .רחאלש  ,םירפסה קושב
 ,הרומנ = תוינקיר טעמכ  תונורחאה  םינשב וב תטלוש | התיה
 ?אל בורה לע - - םיקרפל םיעיפומ ויהש דומל-ירפס וזיא .דבלמ)

 ! --(םהל ומדקש הלאל םיעורג םייוקח קר -- םימעפלו ,םיצוחנ

 < החסיהב םעמכ ,העונתו םייח וזיא וז הנשב םישגרומ וליחתה
 .לש המלשהו הנושארה  האצוהה --- הרקי הנתמ וגל .האב תערה

 "= ;ונתורפסב דוע התמגוד ןיא הרודיה י"פעש האצוה ,קילאיב יריש

 -יבתכ = ,םירפס:רָכומ:ילדנמ יבתכ לש ןושארה = ךרכה --- ןכדומב
 - = תולובגב = ,ןאמפוש .ג לש ויתומישר ץבוק ,קינאדוימ  והילא

 ,. ןייבשריה ץרפ לש | ויתומרה ץבוק | ,ןופלנצאק קחצי לש ייאטיל

 ,ןאכב ונינמש תואצוהה בורב יפתתשהש ,אסירוא ירפוס ,דועו
 |" = ם"ילומו  ,גרבניימש הרוהי לש ויבתכ | תאצוהל  וישכע  םישגנ
 = = ערואמכ | + םיריעצה | ונירפוס לש  םהיבתכ | תאצוהל --- םידחא

 "'  ףדופש" ,'הדגאה רפס, תעפוה כ"ג ןייצל ךירצ ונתורפסב בושח

 ,,תלעותהל | ךורע .ןיאש רפס ,קילאיב ,נ חו יקצינבר .ח ,י י'ע

 תירבעה " תורפסה יבבוח | וב ושמתשי קר םא ,איבהל .לוכיש

 < ,םימוגרתה עוצקמב וליפא " .טרפב םידמלתמה וניריעצו ללכב

 שי ,הככ וב .םילזלזמ .וישכעשו  השרחה ונתורפסל דוסיה ,היהש

 י'ע השענש ,"ארט;ותרס רמא הכ, תא דוחיבו "הרוג, םונרת ןייצל

 2 ,ןאמשירפ .ד

 " | םירפסה :ןייצא ,וז הנשב ואצי םיפי = ךונח:ירפס. הברה

 ;1 ,(הירומ) = "םיאיבנדירבד,ו . "ארקמה = ירופס,מ = םינורחאה

 " 2 תאמ "השדח ךרד, ,ןמרב  .ש תאמ "תירוטסיה היתמוטסירח,

 = וולו קיטונ ,שווירט תאמ "שרופמ ארקמ,  ;('הישוה,) םניפ

 = ?לש ינשה  קלחה | ; ("ביבא,)  בונבוד ,ש תאמ "םירוהיה תורוק,

 כ'ג האצי .,דועו  דועו ,גרבנייטש | הדּוהי תאמ  היתמותסירחה

 ,(פלג .י ,י תאמ "רדחה,) תחא תיגוגרפ הדותימ
 תחא"תבב | ,תידוירפה ונתורפסב העונתה התכר רתויב

 "ריתעה,---ןילרבב ,ןויצ-ןב ,ש י"ע "רמועה, י"אב תאצל .ליחתה

 ---אשרוובו ,רנרב .ח ,י י"ע "םיביבר,ה -- בובלב ,ץיורוה ייש י"ע

 : .,"םיפשר,ה דבלמ ,הלא לכ ,רבוחלו ןאמשירפ י'ע "םיפשר, "תורפס,

 ;םינש איצוהל ,תונמוזמ אל םיתעל רואל  םיאצויה םיפסאמ םה

 :,יתורפס רמוח ונלצא העש-יפל ןיא םיידימת | םינוחרי  השלש

 ,הלכ אל .רוע ,רחא דצמ .חיכות "ררועמה, תקספהו ,  ךרוצההיד

 וניתוחכ תא רזפש ,םינש שמח ינפל ונתורפסב ליחתהש רבשמה

 < :לרחי .לרחהו  הרקמב בתוכ- בתוכהש דע  ,רבע לכ לא .םיטעומה

 - -םיירבעו םיטסינוגר'זל וננחמ תוגלפתה ,ינש רצמו ,הרקמב כ"ג

 :תודחא .תואצוה קרו ,דאמ  ונ-תוחכ וררופתה הלא ינש י"ע

 ןמזה ,ךשמב ונילא .בישהל תולוכי ויה א מי ק-תונ בו  תויזוירס

 = +עוערה ונתורפס .ןינב תא טאל .טאל קוחלו וניחדנ תא
 .. ,ונתורפס לש הגורצבל הלחתה תנש הנורחאה הנשה התיה הללכב

 = םימדוקה ונתע"יבתכ לע .,העודי .הדמב ומשפתנ םגו םירפס ואצוה

 ונא טאל טאל  ..לודגו ךולה ךלוה .םימתוחה רפסמו םישדח ופסונ

 ששהשמח : ינפל * ונתורפס האצמנ ובש ,בצמה לא .םירזוחו םיכלוה
 / ץ



 ד ןוילג 3 םלועה < ₪

 שי ,הרהמב קספת אל ,וישכע השגרומה תוררועתהה םאו ,חנש
 המדקתהש תוריהמה התואב םדקתהו  ךולה ךלת ונתורפס יכ ,תווקל
 ,רבשמה ינפלש הנורחאה הפוקתב

 יתריקס ןיא ,םוקמ .רסוח ינפמ .רוחיבו תודחא תובס ינפמ
 .הנורחאה הנשב ונתורפסבש םישרחה תונויזחה לכ תא :תפקמ וז
 םהירברש ינפמ אל ,םירפוס לע םגו םירפס לע. 'םג :,ירעצל .יתחספ
 רתויב יתדובעב יתפחסנש ינפמ אלא ,המואמ ונתוא םירמלמ :םניא
 תא ןיבהל .רתויב .,יתערל ,ונדמלמה ,ונתורפכב םרזה ותוא ירחא
 ,וניריעצמ .עודי קלח .לש .םחור-ךלהב תיוכרמה הָהּוקנה

 + תיִדּוהְיַה תּונותעַּב ְי

 אצויה ,"ןע ב על עיינ םא ד, ןוחריה לש הינשה תרבוחב 0
 רינטאר ,ב ,מ תאמ ישאר רמאמ םפדנ ,יקפבולטי'ז .ר"דה ייע

 הזה רמאמה = ,"תונויצה לש היתווקתו היקרותב תוערואמה, דע :
 :תלאש ,תאוה הבושחה הלאשב ןד .אוהש ינפמ אל ונתוא  ןיינעמ
 תובשחמה םרז תא הפי ןפואב ןמסמ והנהש ליבשב םא יכ ,ונייח
 שדחה בצמהו ,היקרותב הכפהמה הררועש ,תושרחה תושגרההו
 םיטניגיליטניאה  יריחנ לצא  ,הדי לע  הווהתנש תונויצה לש
 ,תושדח םינפ רתסלק .התע השבל תונויצה , תועדה+ינוה .םירבעה =
 תישענ--יהת 'תונויצה תרובע ; םיתחופו םיכלוה םינשיה--הידגנתמ =

 לש ץראב .םא יכ ,הארונ תוצירע לש ץראב אל .ךליאו. םויחמ

 , היצוטיטסנוקו שפוח
 :תונויצה דגנכ תונשיה תונעטה תא--,ר רמ בתוב--בטיה ונחנא םיעדוי,

 ידיב לופנל ידכב ,תורואנה תולשממה ןמ ררחתשהל -.אוההניתשלפב בשיתהל,
 דיחוה ןוטלש םע .היסור וליפא תבשחנ היקרות תטועל ,  םיאופ לש הרוכח
 תורירשה , עורג רתויה ןימהמ בלה-ןודז ררוש היקרותב ; תישפח ץראל הבש

 תוחפהו /םירטסינימה לש , ןטלושה לש הוירפאק לע תדסוימה , תיטאיואה
 "1908 תנשב ."דנוב,ה בתב הבכ| ."ולש

 לבא ,ךרע םוש התע ןיא הלאב תוגעמל יכ ,רבהה .רורב
 לע תודיעמ הז ןיממ | תונעט יכ + ןב .םג חוחיבומ .ןה יקז : םע
 קר דסוימ ונניא * ינויצה לאידיאה .ןהילעב לש תוארהירצוק |

 4 ותמשגה --- ,היקרותבש רחא וא הז  יכלממדרטשמ לע
 תוזכרתה לכ םדוק שרודה ,ירוטסיה םיצורפ אוה ינויצה לאודיאה
 אוה םא ,רינטאר רמ קדצ אל ךכיפל ,תודהיבש תוחכה לכ
 : ל"נה הנעטה ןיעמ לע תונויצה דגנכ ויתונעט .תא- תונבל הסנמ
 ,ןטלושהב םחטבמ תא םינויצה, ומש .םדוק יכ  ,חיכומ אוה ָך
 המכחמ אל ןכ = ,היצוטיטסניקה לע םבהי םיטילשמ םה ושכעו

 יפמ וקרונש | ,תורחא וא 0 תועד לע  תונעט  םסבל איה
 רמ 7 ,הרקמב חינוש ."םיאויבריטנואב, . םיריעצה .םיקרותה

 כ. ,בטיה ,עהוי ומצעב .רונטאר

 השדוחמה ,תונויצוטיטס וקה היקרות יכ ,קפס םוש היהיש רשפא יא,
 , םומואל: 7 לש וטשב דאמ רורבו טלוב ןפואב ןמתסת הווחושמהו

 והיקפת אלמל הדית; םהיניבש המחלמה רשא ,םונוש םימע תכ הכולמכ
 , וריתשנ החע דע רשא דועב . םייטילופה םייתב  בושח - רתויה םרוגח לש

 ץירעה לש ולוע  רבוכב םיצחלינח .םימעה לש םהיסירטנוא ,.לובובב =
 םתמחלמ התְעמ חרבהב :ליחתת ,."ויפורואה טריצגוקה ץ י'ע ונאטותעה
 םימעה תרושב ,.תוחתפתההו .םייחה שפוח תוכו דעב | תימינפהו תימצעה
 , תיקרותה = הירוטסיההב הנושארו שארב התעמ ליחתת םתסחלמ רשא

 .+,תילארשיה המואה םג ללב ןטק אל .םוקמ תספות <

 /- זי ו יחוו הניִתשלפב :םידוהיח  ליכשכ | -תיםואל הימונוטוא =

 / 5 .תגשה ,ןכ ..הימונוטוא םהל תתל םידוהיל :םיחיטבמ .םורועצה .םיקרותה הפורצ .הארוההו .רוברה-תפש  םיליחתמל .רפסההיתבב םג .רוכרה ְ
 .. תלאש .לע ,"תיקרות--כ"או = םירבע לכ .םרוק,. ,תירכעב | תויהל ₪

 ןיא לבא , םש תידוהיה הקיטילופה תרטמל תויהל .הכירצו  הלוכיה ,ךרע
 וארוב ללוחתהל = הדיתעש , תימואלה הטחלמה תולובגב יכ , חובשל
 םיצורפל תימואל תירבע הימונוטוא .תגשה יהת , הררחושמה היקרותב
 ,."םובוסכסו המחלמ אלמו ךשוטמ ירוטסיה

 רברה לבקמ זא :,הז ןפואב הלאשה תא םידימעמ .םא
 ותוא םא :,רתוי דוע .אוה רזומ | ךכיפלו -- ירמגל .תרחא הרוצ
 ומצע ולש :תוארה-תדוקנמ- םגש ,תונעטה ןתוא לע ןעשנ רפוסה
 שרחה בצמה : תחאה תא קר .חיכומ הֶז ,ראמ טועפ ךרע ןהל שי
 + ןנתעונתל םישהח םיקפוא חתפו תושרח :תודועת ןמס תונויצה לש
 היצנוניליטניאהש ,דמעמה תא ונמצעל ררבלו עובקל .קר אוה השק
 " שנרומ .תונויצה לא עגונב התע .סופתל הכירצ ונלש תיתגלפמה
 אוהש המ לכ -- ,הבשחמה .תוקמעתה ,שופח הזיא ,קופקפ הזיא

 חיכומ .רינטאר רמ .לש ורמאמ ,  בלה .תא ךשומו .יטאפמיס כ"כ
 תונויצה יפלכ ןעוטכ תארנ אוהש העשב -- רורב ופואב רבדה תא

 רתויה .תועדהו :תונויערה תא. עימשמ .אוה העש התואב ,השדחה "

 ותלחתמו רמאמה תא .ארוק ךנה . .תונויצה לש התוכזב .תונוכנ
 דגנכ םחול אוהש הממ רתוי רבחמה יכ ,שיגרמ התא ופוס רעו
 םידמוע ונאש ,הלהבה תע תאצות יהוז .הילע :ןיגמ אוה  ,תונויצה
 ונלש םיבשוחה תוחומה לכ .לצא תררועמה .תעה לש  ,וישכע הב
 ץעויש ,תוצעב םג .רכינ הז .רבד .,תוימאל-תוילארשי תובשחמ
 םייטילופה . םויחה יאנתב, -התע יכ ,םינויצה הא רמאמה לעב
 ,תונויצה .לש .תויטסימה .תווקתה לעמ וקלתסו .היקרותב םישרחה
 תיטילופ .העונת לכ לש היכהצ לא הזכ  לודג דוגינב 4 תואצמנה
 : , , "תינרודומ

 \ == ,םייח. האלמו .תישממ הרובעב :התע .הקופע  תונויצה
 תויטסיטה תווקתה,.וטצעב רבחמהל רורב םא ,איה .הלודג הלאשו
 תונויצהב אצומ אוהש ,רחוימהו דיחיה אטחה והוש , הנה וזיא ,"חלאה

 - כ

 ג א

 ,תרובע תיִנָכְת"דיע םוחנ םייח יב ישבְיםכַתַה
 .(ונרפוס .תאמ)

 ישב-םכחה רמא | הריחבה  ירחא ' םימוי
 : הלאה םירברכ והורקבש :םידחא

 םינוקתה םנה ,הלועפל איצוהל הצוה :אוהש ,ןושאהה רבדה
 ארקי ןטלושה י'ע ותריחב רשואתש ירחא םיעובש רובעכ ,,תולהקב
 תינכת דבעל :ידכ ,ינחורה .דעוהו .ימואלה . שיל'גימה לש הפסאל
 \ביצקתה ,:תואבה . םינשה .יתשל .תורעה = ביצקתו | דותעל הרובע
 :םפחה :עוצי וז .הפסאב ,שילוגימה לש בורה ומיקיש .ךירצ הוה
 תונקת  ורבעיש ,קוחדיעהוי שיא 80-18 לש הריעוב ורחביש ישב
 עצי הז דבלמ ,יוכו רפסהדיתב ,תורבחה ,םיללוכה .תגהנה, ר'ע
 הדעו 'ההע לכ תודעה לכ ופהתשי הבש . ,תצעימדהפסאל 'ארקל
 !הפסאב ופתתשי םיזנכשאה םג ,םינשכ וא רחא ריצב רחבת
 ירחאו = ,תודעב .םינוקתה לש תיללכ תינכת רבעת וז הפסא ,וז
 . .הילע ץעיתת הדעו הדע" לכו ;תודעהל .הנחלשת ולאה .תונקתהש
 -םכחה רמוא רוע , ןנקתיו ןלבקיש ,ימואלה שיל'גימהל ןתיא ובישי

 ' לב טעמכ ןיא .חתע רעש :ינפמ  ,יזכרמ | ינבר"רעו  דסיל י

 םיאנותעל .שדחה

 ,הרשההירעבש םימכחה ןובו ישארה ישב-םכחה ןוב ו

 לדתשיש ,ישבדםכחה רמא 'רפסה-יתב תלאשל  ענונב
 . ."תפש תירבעה הפשה היהת סהבש םידלידינג .רשפאה .לככ רםיל



 וש 4

 יב

 הנע ,וזכ .םידומל-תונכתל דגנתת אל םניללאה םא ,םיאנותעה דחא
 הדומ. דוע :.הל ודננתי
 תא םג  אצמל לרתשיו

 אל םירפבש :חומב< .והנהש  ,ישבחםכחה
 ,ארקמ-יתבו םעדיתב תוציחנב ישב"םכחה
 ,הול םיצוחנה םיעצמאה

 לכ םדוקש ,רמא לארשי-ץראב הדובעל עגונב
 אבת זאו .םיזנכשאהו םידרפסה ןיב םולש  תושעל הצור אוה
 בושיה תלאשל עגונב .."הקולחה, לש .הכבוסמהו השקה .הלאשה
 םאש ,בוש .םיעטהו ,"םלועה, רפוסל רמאש | וירבה לע, רזח
 ףותה ידיקפ דצמ ישוקב שוגפי-י"אל םילועה דחא
 ול עידוהל שקבמ אוה

 ותרטמ יכ ,רמא ףופב
 רבחל אוה וילע ביבח רתויה
 תרומה -ידוהי תבוטל  תודבועה תשטררדתספההו
 םיינחורה םהיתוחכ תוחתפתהב תונינעתמהו

 ףאוש .חרזמההידוהי לש םייתוברתהו םייללפה
 הנדגאתת ולאה תוירדתפההו תודוגאהש :אוה
 התוחא תא השא הניקעירפת אל ןעמל הנדחאתתו
 הנפי אוה .הליעומ הניאש תורחתהבו תודננתהב
 תא תעד ןעמל ,תוירדתפהה לכשארל הו רברב
 רשאכו ,תודננתההדתודוקנ תאו תוירדתפהה תורטמ
 ךוות ןעמל הפוריאל עפי היהי ץוחנ םאו ,ול חורי

 אוה הוקמ ,ולאה תויורדתפההו תודונאה
 :.דגנמ דומעת אל א"קיה םנש

 ומולחו תינוצקה
 תודונאה לכ תא

 .אטשוק
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 .ןַמיּתִמ םיִבּתְכִמ
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 ( .ןדע

 ווחו םיביחא ד"עב 'ה ו"שרד תנש תבטב ישש (1

 ידיב םיבלענה םהיחא תרצב ץרפב  םידמועה לארשי ילודג \ וניחאל
 דכע ןטלצה ןמחרה באה ינותנ ,ןמיתה ץראב טרפבו רתאו רתא לכב םהושגונ

 םדסחב רשא םישדחה ויצעווו וירש לכו אוה וימי ךיראיו ודוה .םורו רומחלא ?

 בתכמ וגלכק התע הנהו ,םעל .םע ןיב .לידבמ ןיאב םצרא לכב .השפוחה  הנתינ

 ריע לש קרצה ד'בה םותחה לעו היתוביבסו אענצ ישנא ,וניחא תאמ תורוהמ

 ןיאב תואב תוא םתאמ ונלבק רשא בתכמה חסונ הזו ,םהיגיהנמו א'עי אענצ

 ,תרטקה חבזמ .לע ותולעהל ע"כמ ילעב .וגיחאל .וחלשל .ינושקבו  ,רבה ערגנ

 ג"הרה 'רטע שארל אישנ םשארבו לארשו ירש ינפל חוחינל םהל 0 ולוא |

 ברה םגו :איִעי לופוניטנאטסנוק הריבח ריעב .לארשי ירש שאר :םוחנ .ר"המכ

 דמעמה םוקמ ,וקינולאס ריע וניחאל ברו ןושאר ריאס בקעו .ןנברו ג"הרה .ללובה
 ,ץרפב ודמעי .ו"יה סחנפו ינפח םינברה ,םהינשמ -ילואו  ,םישדחה :םירשחל  ישארה
 לש | ע"בסב בתכמה קיתעי החצה ונושלב ריאמ כקעי יבר ברה .םא ןכש לצו

 םהל רשואי םירכח לארשי לכ  תרזעו םתרזעו לאה תרזעבו ,ח"הי הלשממה |
 התיהו םיברעה םמד יכפושו םהישגונ די תרגתמ .וניחא .ןלצניו .,םדי לע דניחאל |

2 

0 

 בא ינב ונלוב ולאמ ולא ונתשנ המ יב היקרות תוצרא 'לבב השפוח םהל

 וונחנ דחא

 םנוכלעו .ויחא רעב ריתעמה

 ,ןופלכ המְלש אירעס םהרבא

 ןמות .ןיראמ : ונלבק הלאה \ םיבתפכמה תא (1

 א, (סנןשלכו םבתכב |

 / .אטשוקב םוחנ םייח 'ה ישאב םכחה .ןודאהל ונחלש .םבתכמה ספוט תא <

 :תכרעמה

 םתוא םיסיפדמ ונננהו

 ,.אעבנצ
 ו ל

 חלשיו םהיצחול ינפמ 'ח לא וקעצי יכ
 .(ע'י סיעסי) .םליצהו ברו עישומ םהל

 ינב םינמחר ינב םינמחר לארשי םע יליצא .םידבכנ םינודא
 ,וחילציו ויחי םהילע 'ה .,בקעיו קחצי םהרבא

 תלשממ יניתנ לכל שפחה רוא חרז יכ ,לכל הלגנ רבכ ה"שדחא
 ןוטלושה דוככ .רדה תלמחב םהיתובשומ תומוקמ לכב ,ה'רי הממורה המרגוה
 "= ,תודופיה הקוחה יפכ  תויוכזה לכב  םיוש לכהו ,תד לרבה ילב הרי .ןמחרה
 " רשא ותוכלמ רדהל םתדות ישגר ושיגה המרגות תכלממ יחרזאו יניתנ בורו
 .םתוכלט רדהל תיפרגלת .םתדות ומדקו םקלח ונתנ ןמיתה ץרא יצופנ םהיחא םג
 ,ונח .ץיראב .םלפנ םיוח .ןמות ילוג םירבעה םכיחא יכ ,תעדומ שארמ תאזו .ה'רו
 ובשות טרפבו ץראה יבשות  םויר'זה .םיברעה = יחיב םירופמ  ,םונש יפלא הז
 רשיל הלשממה ןפת תורחה רואכ וכ  ,ווק .המחו ןןמית תריב אענצ ת"יע
 ;םנוהו םהיתויוגב םיטלושה .,םהב םידורה ידימ םתיח תחשמ לואגל ,םישקעמה
 המ ,םהילולעת יקוח רומשל וידחי וצעונ םירזכאה םיברעה יכ ,אוה ךפהנ הנהו
 לקעל המהו ,טפשמה יתב לכב םינוממ םהו ,ומק םירז םיברע םובר התע יכ םג
 יקזנל םיעגונה םיברה תשקבל ןה ,םבירב םידוהיה תא תוועל ,םירבדה סקעלו
 ידוהי שואו  ,םהידי תחת :םיצוצרו םיקושע היהנ ןעמל  ,ריחי יקזנב ןהו ללכה

 ירבדו םימוזג ירמאבו והופחדי תיוזל תיוזמ --- ,טפשמה?תיבל שגנו בציתי רש
 םהילע תשוי רשא ןוה אלא הז םהל יד אלו ,טפשמה ומקעיו והוליהבי םידחפ
 םוצוצרה םכוחא ,םינמחר םינודא ,אנ .םהילע םדחפמ ונממ וחקי םדי גישה רשאו
 ידוהי רבעי םא רשא  ,םייר'זה םיברעה ירלי ידיב ףא םיבלענ  ,ןמיתב םינועמהו
 < ןושיא - לעו  .וינפב וכפשי ,אענצ  ריעה יליבשב השא וא שיא = ,לוחג וא ןטק
 ם'יה'זה = םיאורר .םדיאל וקחציו  ,החומ ילבמ האור לכ ןיעו ,םינבאו רפע ווניע
 הזש .דע :ןנוחו .למוח .ןיאב = םיריונפב  ןכוה רשא  םיעצפנה ובר המכו םיברעה
 לדבה ילב םורענ לבקמ ידשכה רפסההתיב יכ ,ימשרה ע"כמה עידוה םימי שדוחב
 "תשרחו ןושלו  כתכ םהינב תא/רמלל .םילחימ המכ הז רשא ,םכיחא ןהו ,תד
 ירחאו 'זנה .רפסה:תיב שאר םלבקל םירלי 'ה 'זנה רפסה:תיבל וכילוה ,השעמ
 דועבו  ,הגנמ ודמעיש , לעש לבב םהודלי וניבה םי'ר'זה ילודגל הז עדונ רשא
 רע םינבאב םיברעה ידלי םהילע 7ורויו .ס"הב ךרד  םידוהיה ידלי םירבועש
 רליה לבוה איהה תעבנ ויעצפ לדוגמ םימכ ומד ךפשנ םהמ דחאו ,םורזפש
 השירדו .הריקחב .טפשמה תיב יבשוול ערונש ףאו ,ומדב ללוגתמ טפשמה תיבל
 ומדו .םיטוש המה םידלי  ,םרבאב ןיע ומילעה ,איה הלודג יכ םויר'זה תמשא
 םאו באמ .םותי ,דליח לש םדה ילאוג ועגי קירלו ,הנעי אלו ארקי ,שררנ ןנניא
 תחת ,עשרה המש טפשמה םוקמ  ,ןייד תילו ןיד תיל ,וטפשמ רואל איצוהל
 ,סתיח תחשמ ליצהל םהידלי םירוהיה ואיבחה םושקעמה לגרלו ונלבקש ףשפוחה

 תיב לכב .לבוקת אל  'ידוהיה הודע .,ונילע המוצעה האנשה לדוגל ,

 הגה .תודופיה .הקוחה רבד עמשהב יכ ,הארוגו .הלודג הרצ תאז םג ףאו ,טפשמ
 בזכ רבד לכבו עשרב םהילע .לילעהלו םידוהיה תוכהל םמצע םיברעה ונוכה
 . תפוחל .רקשב  םהילע  ירועיו  ,ןוממ זב זובל תולילע .לילעהלו ,סהב לולזל
 :  ץורל תורהממ  ןילגר  ,עהי אלו האר אלש ימ תא ךפהל ידוהיה
 *" םאָו ,ונודב .בוח ירוהיה אצי ,יברע םע היהיש טפשמו ןיוד ןכ לע רשא ,דיעהל
 " וחוראבו ,המותס םאו ,רועשכל הנמילשי טפשמה תיב ,חיו יצחל תודעה היהת
 .(ובחוא .ןח'רי הלשממה ירש כור יללעמ ירפ הז לב ,רפוסי יכ ןמואי אל ,סנוצרב
 תעפ םגו ,םיללמוא םוינע ןוה ללש  לולשל תוטטושמ םהיניע רשא ,עצבה
 הקוחה םהל .םירומו  תוחדה ילעב ראשו  םייד'זה ןוב האנק םיליטמ םורתסמב

 * ןיהש םהיעשפ לכ .לע תופכל םמצע תבוטל הז:לכו ,השפוחה דגנ תידוסיה

 " לכו לארשי ירש .ןניתא םהא :התעמ ,ם מש ןמוש ,םתורוק .תצק הלא  ,םיוההו

 םוצערנהו םיאכדנה ויחא םע הבוט תושעל תלכי וריבו סשו די ול שי רשא שיא
 סמרמל | םינותנה ,ותלחנ ךובתו ומע תרצ לע  וינתמ רזאי  ,רצ .דימ םצלחל
 ואשי :ןידמ לע םידמועה .לארשי ירשלו םורמל תואושנ וניניע הגה .,הררופ .הדע
 : תואושכ וניניע דועו ,םינועמ ןכוש ינפל ןוצרל הלעת םומעל התקרצו ,'ד.תאמ הכרב

 \ ,השעמה תשרחו ןושלו בתכמל לארשי ינב ירענל רפס:תיב ונל דסיל לכ תישאר םכילע
 ,הקרצה םכלו .א"עי אענצ ריעה לש קדצ ד"בח םכוחא ורבד הכ

 < .לארשי יעור םתא ונונח

 תיייע ינברמ ה"עב

 ףאו ,תמאה



 ר ןוילג 3 םלועה =< ו

 .ַעּובָשַה
 + תונויצה

 עזכרמה דעוה דילעש תיאניתשלפה היפימוקה תאמ
 לש םוכסב ישילשה .םולשתה תא יכ םיעידומ וננה הזב

 "לארשידץראב .בושיה תרשכהל הרבחה, :תוינמ רעב לבור השלש
 שדחל ןושארה םויה דע סינכהל ךירצ (1800 - 20+61סקוהסמ% 60ן)
 ,וז הנש ץראמ

 ינשב .תוינמה דעב םלשל םילוכי םישדח | םירנויצקא
 . רועש לכ ,ק 80  ,ר 4 ונייה ,םירועש

 ,ק 60 .ר 9 הינמ לכ ריחמ
 .הנושארה השירדה פ'ע םיחלשנ םיטקפסורפו המיתחל תונוילג
 "לארשי-ץראב ירבעה  בושיה תרשכהל הרבחה, ינינע לכב

 :הסירראה פ"ע תונפל ךירצ היסורב
 ךאהמהס, 2. ג. 10הה566קצ, .\ה0א6ה ותק מ

 יו

 תיזכרמה הכשלה לא ופנ כנראונאיב 19 דע 16 ןמ--
 :הלאה םימוכסה \ היסורב תמיקה:ןרקה לש

 ,פוק 89 ,ר 0 תויללכ . תובדנ

 , 08 , 0 תורבוש:יסקנפ
 , 09 98 תואספוקמ
 9 תורעקמ

 6 לצרה:רעי
 ,.100 .(םימלש םימולשת) .בהזה רפס =!

 , 8% ,9 (םירועשל)
 , 68 ,1 ק"קה יות דעב

 0 0 90 0 םיקנלב דעב

 .פוק 58 לבור 84% ה"סב

 :דלוג ,מ ,א ונתוא רקב רבעה עובשב קסכטיומ :ונל עידומ בורובז ,נ ,מ ףמ--
 רע תונויצה תוחתפתה ד'ע לודגה תפנכה תיבב םאנ אוה ,גרוברטפמ  ןויטש
 אוהה םויה תרחמל .השרחה היקרותב ונתעונת לש שרחה הבצמ ר'עו םויה
 םשוה ןהירחא וריאשה תואצרהה יתש ,בולקה םלואב ןייטשדלוג ,רמ הצרה
 םיקיזחמ וננה .קוידב אלמת יזכרמה  דעוה תשירד ,םיעמושה להק לכב .קומע
 .ונריעב הירופה ותדובע דעב ןייטשדלוג מל הבט

 ונריע תא רקב רבעה עוכשב  :ץילדיסמ :ונולא בתוכ אריעז רמ =-
 םיביטקאה םורבחה תפסאל ארקיו קראמיינ ןויצ:ןב רמ יזכרמה דעוה תוכאלמב
 ,יזפרמה דעוה  תשירד ר"עו תאזה תעב חונויצה בצמ ד'ע םהונפל הצרוו

 ונתדובע בצמ לע חמשל רשפא .םידחא םימי דועב אלמת תאזה השירדח /
 הלודג תוררועתה םונורחאה םימיב תרכינ םש רשא , בוקול הבורקה ונתנובשב
 .םונויצה וב"

 ונתריעב תינויצה הדוגאה :בתוכ ןילהאוו ךלפ הניצלימעמ יול ,ג רמ --
 ימ םינודאה לע םיננואתמ דוחיבו ,תאזה הריעבש םידיסחה רצמ הברח תלבוס

 שמתשהל םמצעל םישרמה ,ןויפדלאג צו גירעב
 ,"םימלשו םיארי, םישנא יבגל ללכ םירשכ םניאש

 תרבוחה האצי הסידואב *קיתוילביב- .עקיפאק עשיטסינויצ,ה תאצוהב -- /

 .ףולגלל ,ל ,מ תאמ *ץראל ונתת הלואג, 15 'מונ :
 תיתנשח הפסאה םש התיה הלאה םימיב יכ ,וגל םועידומ ןיצ ירצמ -- ל

 ךשמב יב ררבוה ,סרגנוקל א"יה הנשל םתדובעמ ח'וד תושעל יודכ ,סינויצה לש
 ןוק 90 ,,ר 787 פ"נה תבוטל :הלאה םימוכסה ימוקמה רעוהל וסנכנ הנשה
 יאסודואה דעוה תבוטל ;,ר .201 תורדתסה:יכרצל ;,ר 6 .ךסב .ורכמנ "נח יות
 50 ,ר 758 תיתגלפמה הפוקה דעב | ;,ר 218 "לצרה רעו, דעב ןק 6. 0
 יר 85 יתגלפמ סמ ןק 25 ,ר 195 םילקש ;וק 50 .ר/ 874 הקיתוולבוב ןיק
 תופנכה ויה הָ"סב | .םונוש  םיונויצ םידסומ .תכוטל םינטק םימוכס דועו .ק "8

 םיעצמאב וז הוצמ:תמחלמב

/ 

 הלא - רבלמ 7 ₪ ל הרבעה הנָשב ןוצורצב תינויצה תוררתסחה

 םירמוא תעכ .םיימואל םיפשנ תכירעבו תינויצה .תוגותעהו תורפפה תצפהב וקסע

 , יאלגנאה לשו ןודנולב קנאב:לאינולוקה לש תוינמה תצפחל תשגל ןיצירצב ונירכח

 ,לארשיגץראב קנאב:אניתשלפ
 םואנ אשנ טאק רמו תינויצטיגא:חפסא םינווצה וכרע (ןילופ) אלאקב ---

 ,הרוגאה לא וחפסנ להקהמ םיבר ,תונורחאה םינשב תונויצה תוחתפהה לע
 , םינושה םימרוגה תורמל :ונילא םיכתוכ אצינדורוהמ --

 ,ונידוהי לש ללכב ערה בצמהו ונתריעב 'תירובצ הדובע דעב םיעורפמה
 דוחיבו * תינויצה התדובע תא "לצרה,, ונתדוגא הכישממ , קחודב םיסנרפתמה
 תוכרענ- תופוכת םיתעל . ונתריעל רפיק .מ רמ תאיב ןמזמ ונתדובע הרבגתה
 תודסוט תבוטל  תומורת םיצבקמו ונתורפס תא ונחנא םיציפמ , תוינויצ תופסא
 םינותעה דעב םימתוח תשיכרכ ונקפעתה | םינורחאה םימיב . םינוש םיינויצ
 דועו "תלשה, דעב םגו "ריעצה לעופה, , "טעווסואר, ,"םלועה, םייתגלפמה
 הדובעהש לע לכח .הבוומ תומכב םימתוחח רפסמ תא לידגהל הלע ונדיבו
 .קוחרמ ע"על םידמוע ונלש ב"בהְו םיריעצה י"ע קר תלהנתמ

 .קסבטיו ךלפ ,ינאיל קואווב תינויצה הדובעה הררועתנ --

 ךלפ ,ויבינופ מ ןכ םג םיעידומ תינייצ הדובעל תוררועתה דע --
 ,ללכב תירובצ הדובע םוש תאזה ריעב התיה אלש תודחא םינש הז . הנבוק

 הכשוממ הקספ| יוחא : םיכתוכ ,בוליהומ ךלפ ,ןיבולומ --
 שדחמ םיקהל היה הדיקפתש הנושארה תינויצה הפסאה רבעה עובשב הארקנ

 . םייביטקא רתויה םירבחהמ שיא םישלשמ רתוי ופסאנ . תינויצה הדוגאה תא

 העונתה תולשלתשה לע האצרה ץיביליצנא רעבוד רמ ארק הפסאה תשקב פ"ע
 תישעמהו תירוטלוקה הדובעה ד'ע םאנ ןוספלוו רמ | , תינויצהו תימואלה
 תואלמל ונטלחה ..הדוגאה ינינע לכ תא להנל שדח דעו רחבנ . לארשי-ץראב
 וסנכנ הדוגאה לא-יב ןיוצל שי . ןורחאה ובתכמב יוכרמה דעוה תשירד ירחא
 . + ונריעב םידבכג רתויהו םיחתופמה םישנאה לכ

 םונורחאה םימיב : ינדלמ 'ו בקעי רמ עידומ קסבטיו ךלפ ןיצולמ
 תוצירחב םידבוע םיבר םיריעצ -- . ונריע יבשוי ןיב ימואלה חורה הפ קזחתה
 םינגובתמ חספה גח רחא .םינויצה םידסומה ראשו תימואלה הפוקה תבוטל
 תופתתשהב לודג ינויצ ףשנ ךרענ רבעה עובשב , י"אל עוסנל םיבר םיריעצ
 ..ם"היב ידימלת .ופתתשה .ףשנב .,ל ב.ש-רמ לש .ןקותמה- ס"היבב ילאוחו- רמ
 תסנכה .םיפסאנה לע בוט םשוו השע םידימלתה לש יחה ירבעה רוברה
 תודא האצרה  ילאיחי רמ ארק לומתא .תימואלה הפוקל השדקומ ףשנה
 + בר להק ינפל תונויצהו היקרות

 םישדח םירבח ופסותנ :,םינויצה תפסא התיה טפוהופב --

 ,תונויצהל היטנ ,העונתהל ץוחמ ודמע רשא ,הלא
 הגורחאה תעב רקב,ץיברוה רמ ףיטמה --

 ,ינאיצואו
 דוקש | ,אויאיןוארומ תא

 תינויצה תורדתסה לש תישילשה תיתנשה הריעוה
 .תימורדה הקירפאב

 תושילשה הדיעוה גרובסינאהאי רועב החחפנ ,ראונאי 9 ,ןושארה םויב
 רתוי הדיעוב ופתתשה .תימורדה הקירפאב תינויצה היצארידיפה ירבח לש
 רמ .אישנה היה ר"ויה .הנידמה יקלח לכמ םישנו םישנא  ,םיריצ םינומשמ
 + סורומ ןאמייה

 ,תוביטקאה תינויצה הדנאגאפורפה ד"ע ר"ויה הצרה הדיעוה תחיתפ ירחא
 םועטה אוה . תונווחאה םינשה הרשע םיתש ךשמב היצארידיפה י"ע התשענש
 התע םיהתפנה םישדחה םיקפואה תאו תיקרותה הכפהמה תא תדחוימ המעטהב

 םייסו ,הניתשלפב תישעמה הדובעה ךרע לע רבדל רבע הזמ .ינווצה ןויערל
 תוחתפתהה .ךרדב המידק דחא דעצ היהת תאזה הדיעוה יב ,הוקתה תעבהב
 . תימורדה הקירפאב תינויצה

 םש לע ולבקתנ רשא " ,הכרב לש תומרגלטהו .םיכתכמה וארקנ כ"חא
 םינויצה אישנ לש וירבדל םיפסאנה ועמש תדחוימ בל-תמושתב , הדיעוה
 רתויהו תואלפומ רתויה תחא התיה הכפהמה , :חרזמב תוערואמה דע ןוספלאוו
 ןיבו תונווצה ןיב דירפמ םוהת םוש ןיא ..הירוטסיהה לכב התלועפב תוירופ
 : +"תישפחה היקרות

 ,ןהכ .ה + םינודאה תאמ הכרב-יבתכמ ולבקתנ ןכ
 . דועו .ךיירדלוג .ש ,רילסוק .ל

 : תאוה העצהה תא הדיעוה לא םינכה ןיריה ר"ד בוה
 הולשל ךורצ , היליציסב) הירבאלאקב הרק רשא , ארונה ןוסאה ילגרל

 גיהנמ .לא בורק .דמעשו  ,םידוהיה דידי  ,,לאונמע רוטקיוו יקלטיאה .ךלמהל
 ,.ופסאתנש ,תימורדה הקירפא ינויצ, : תאוה .המרגלטה תא ,לצריה ר"ד .םינויצח
 תא יקלטיאה סעה לכלו 8 רוהל םיעיבמ םחלש תיתנשה תוצנירופגוקהל

 , יודרונ ,מ ר"ד

 " וצופנו
 *ךותב םג הפ רכנ ללכב ,קוודב יזנרמה דעוה תשירד תא תואלמל טלחה ,םילקש
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 הללוחתה רשא , הארונה הפווטסטקה לע םכרעצב הקומעה םתופתתשה ישגר
 י "הבלממה יקלחמ דחאב

 ,רחא הפ םיפפאנה תאמ הלבקתנ העצהה
 ךיירדלוג .ה .י רמ .ה ד ג א ג א פר פ ה רבדב םיחוכיו וררועתנ כ"חא

 יתימורדה הקירפאב תינויצה הדנאגאפורפה יברצל דנופ ודסייש , עיצה .הקסידפמ
 התוא ררועל םיעצמאה תא אוצמל ךירצו ,םידחא תומוקמב התפר העונתה
 ,ונויצה ןויערל היצאטיגא תושעל ץיראב םיריצ חולשל כ'ג םיעיצמ . התמדרתמ

 לבא  .תימורדה הקירפאב ינויצ ןותע דוטי ד"ע העצהב ןכ םג וגד
 לא ףרצל טלחוה הו םוקמב .ךכל םישורדה ףסכה-יעצמא ןיא יכ = , ררבתנ
 , "דרוקיר טפינויצ, , תילגנא תפשב היצארידיפה י"ע אצויה שדחה ח"הודה

 + תידוהי ןושלב תדחוימ הפסוה םג
 ,תימורדה הקירפא לכל לקשה-םוי ועבקיש , עיצה רדנסכלא םירומ רמ

 ,רבמצד שדח ימימ רחאב הנש לכב לקשה םוי תא עובקל טלחוה
 ."םירוענה -ינב תודוג א, תלאש ד"ע וררועתנ םיכורא םיחוביו

 ךדיאמ לבא ,וללה תודוגאה לש הבורמה ןתלעותבו ןתובישחב וריבה לכה
 ןפוא לככ תוכירצה ,ולא ןיעט תודוגאה לש הגהנהה ישוק לע םג וארה אסיג
 תומיאתמ הנייהתש ידבב םילודגה תודוגא לש תידימתה ןהחגשה תחת דומעל
 . הירופ הרובע דוכעלו ןתרטמל

 יב ,העצה הררועתג .הדנאגאפורפה ד"ע םיחוביוה וכשמג ינשה םויב

 תעידי יב , םירמוא העצהה-ילעב . תילגנאה ןושלב םג "מ ל ע ו ו, ה תא ואיצוי
 רפח תילגנא ירבוד לש לודגה ןומהה לכו , כ"כ הרוגש הניא תיזנכשאה ןושלה
 ,הילגנא תפשל "תינויצה אתיב-אפלאה , תא םגרתל העצהה הלבקתג .יגויצ ןאגרוא

 ריעב האבה הנשב תינווצה היצארידיפה לש הדיעוה תא אורקל טלחוה
 .יולריבמוק

 -דעול ןומא-יש גר עיבהל שלחוה םיחוכיו םוש ילבו רחא הפב
 ..ןוספלאוו רמ אישנלו ינויצה לעופה

 ליבשב דחוומ ץרמב הנדובעתש , תודוגאה תאמ שורדל ;וטלחה הלכקתנ
 . תמיקה-ןרקה

 םיאיצומ ונאש , הגהגהה-דעו לש ח"הודה ד"ע םיחוכיוה לא ושגנ כ"חא
 : : וללה תועידיה תא ונממ

 65 .דכנכ" , 85 -= אוה וז הדיעול ןהיריצ תא וחלשש :, תודוגאה רפסמ "

 םינשה יתש לש םיזירקה .הנושארה הדיעוה לש 58--ו הינשה הדיעוה לש
 ךכ ליבשב ולכי אָל תודוגא 87 . תורוגאה תלועפ לע הערל עיפשה תונורחאה

 לבא .ןמצע לע וליטהש ,ףסבה םוכפ תא היצארידיפה תפוק לא איצמהל
 תמועל םיזוחא הרשעב וז הנשב היצארידיפה תסנכה התברתנ רבדה תורמל

 ךלוה וללה תודוגאה בצמ יב ,םיחיכומ םינמיס םנשי ןכ .תופלוחה םינשה
 רפסמ הלע וו הנשב יב ,הדבועה תא דעוה ןייצמ רעצ ישגרב .בוטו ךולה

 .הרבעש הנשה תמועל םילקש 1815--ב תוחפ והזש ,81 %/0--ל קר םילקשה

 לבקתג הז םוכס .גנילרטש ארטיל 808 לש םובפ ףסאנ יתגלפמה ,דגופהל
 עיגמה תא ןיידע ופינכה אל םיבר יכ ,הומ אצויו , םינויצ תואמ שמחו ףלאמ
 .הרבעש הגשבש 1510 תמועל ש"ל 1628 ופפסאנ תמי קה-ןרקה רעב ,םהמ

 ,קראמ 68,190 לש םוכפ תוגוש תוינויצ תורטמל הרבעה הנשב ופסאג ה"סב

 . תימורדה הקירפאב יגויצה ןויערה לש ותוטשפתה לע חיכומ ןמאג תוא הוש

 ג םירומ ןאמייה -- אישנל : הלאה  םיינויצה םינקפעה דעוה לא ורחבנ
 , ץגירפש א -- דעוה ירבחל | פמאהארבא ,מ או ןייבונסקאש .ב .,י -- םינגפל
 וו , ךיירדלוג ,ה .י ,ןאמיורג יראה ,  דירפנאמ ןתג ר"ד  ,ץיבומייח ,י .ב
 ימו ןאמויה ףסוו , ןאמדוג .ה ר"ד ,רדנפכלא .וו , לאטניזור .ר- , רוגוצנאד

 ,םיראה .

 םירוענה-ינב תדוגא, ירבח תפסא התיה ,ראונאי 17 ,ןושארה םויב
 ,סירפאס רמ ,אישנה ,"ל רו פו ניטנ א םש נוק ב תמיקה-ןרקה תבוטל םידבועה
 לכ לש ותבוחמ יכ  ,תדחוימ השגדהב היכוהו הפי םואנב הבישיה תא חתפ
 רהוע אוה .עיגמ וחכש המכ דע .תמיקה*ןרקה תבוטל לועפלו דובעל איה רכח
 ,תמיקה:ןרקה ןויער תא רתויו רתוי םעב .ץיפהל לדתשהל םיפסאנה םירבחה תא
 ברעההירועשב ףתתשהל תוציחנה לע םאונ הריעה הגוהחאב ,התוהמו יתדועת
 רחוימהו דיחיה  יעצמאה והזש ,םיפסאגה תא  תעדל חיכוהו .תירבעה הפשל
 הפסאב אשנ דאמ ןיינעמ םואג  ,תילארשיה תוימואלח !לש החופמלו התמרהל
 תא םיביהרמו םיטלוב | םירויצב רייצ אוה ,ךאב רי וא לא ר שי ר'דה וז
 ,וכרדב הארש ,םינושה תוזחמה וילע ושעש םימשרה תאו ,לארשו:ץראל ועסמ
 , ..ןוצר עבושב לכקתנש ,דעוה לש ויתולועפ ד"ע ח"ו ר"ויה הצרה הנורחאב

 פ אר, תידוהיה ןושלב שדחה ינויצה ןועובשה לש .ןושארה ןוילגה-<
 הדוגאה .י"ע אצוי הזה ןותעה .ראורביפ 25 םויב אצוי "קלאפ עשידוו
 ןותעה יברוע ,תיאקירימאה תיגויצה היצאריריפה די לע רשא תינויצה תוגותעה

 ,ןופראזאל ,מו ןופריב א ,ד םינודאה םה

 לש דמעמב :פאהיטב םינויצה לש תיתנשה הדיעוהב-

 9 ,ןושארה םויב החתפנ ,ץראה ירע הרשע שמח חכ.יאב ,םירוצ האמל בורק

 ח"וחה פ"ע .,פאחיט ינויצ לש תיעיברה תיתנשה הדיעוה ו ק א ו ו ריעב ראונאי

 תוגויצהו הברתמו ךלוה םירבחה רפסמ יכ  ,אצוי המצע ינפב הרוגא לכ לש

 ; ,דאמ הפי בצמב תאצמנ סאחיטב

 רסיתת :פאחיטב תוינויצה תורוגאה לכ תופתתשהב יכ ,העצה הרריעתנ

 הלכקתנ וז העצה ."פאהחימ , םשב תדחוימ תידוהי הינולוק הניתשלפב

 םיראלוד האמ ףכית וז הרטמל הבדנ תודוגאה תחאו  ,דחא הפ םיפסאנה תאמ

 ,תודוגאה .רהי םג ושע הככו
 \פתתשהש ,לודג גניטימ ינוריעה | ןורטאיתהב היה ברעב םויה ותואב

 ואשנ ,ריעה שאר תאמ תילאיציפוא הכרב תעבהב תתפנשו םיבר םירצונ םג וב

 טלחוה .,דועו ,הניתשלפב תישעמה הדובעהו הדנאגאפורפ ד"ע תואצרהו םימואנ
 הטלחה הלבקתנ ,הניתשלפ  תואצותמ הכורעת האבה תיתנשה ,הדיעוב ךורעל

 השרחה :הינולוקה דופי רבד תא ' לעופה לא  איצוהל רשפאה לכב לדתשהל

 ,הניתש לפב

 .לֶאְרְשַיהְץֶרֶא
 וחלש הגה דע ..םילודג םיחור תאוה הנשב ןתי בהזה-יחופת רחסמ --

 תרכמנ הנה דע  ,תאזה הנשב ופסאי רשא ,בהוה-יחופת תיצחמ םידוהיה רבב
 ,,(בהוהיחופת 140 םנשי הפיתב) קנארפ 10--11 ריחמב הבית לכ הילגנאב
 דע םדרפה ןמ הבית לב דעב תואצוהה . םלועמ וילא ווק אל רשא ריחמ והז
 "ל,רפ 7 דע הבות לכמ חויר ראשי כלו , ,רפ השלש דע ךרעב :תולוע הילגנא
 :המדאב ועוקשהש ףסכה לע תיברבו סדרפב הדיבעה דעב תואצוהה דבלמ ןבומכ
 הנשב דפפהה לע םג םימחנתמו הוקת-התפב םיחמש םלכ הזה בצמה ינפמ
 ,תיחכונה .הנשה דעב לודג דנדיויד ןתיש קר אל תאוה הנשב חוירה ..הרבעש
 תאוה הנשב ופסאי הוקת-חתפב .הרבעש הנשמ ןוערגה תא הפכי םג םא יפ
 ,ףלא רשע השמהכ -- הדוהיב תורחאה תובשומהמו תובית ףלא םיעבראב
 תגתונש םוכסה .תמועל דוע לודג וניא- םירוהיה וב םיפתתשמש . הוה קלחה
 וז הדובעב םידוהיה תופתתשה לבא ,תובית ןוילימכ .ךרעב -- ללבב ץראה
 ןםירפ תא' ונהי הוקת-חתפ יפדרפ לבשכ . , םינש שמח רועב . הלודגו .תכלוה
 .הנשב תובית ןוילימ יצח הדבלב תאזה הבשומה ןתת

 תבטהב .דיתעל תווקת הוקת-חתפ ירכא בל תא אלממ בוטה קושה בצמ
 לבא ,םתדובע תכשמהל םהל ךוצנה ףסב תוולהל תלכיה םהילע לקות םבצמ
 החתפב .םוהיהז .תויהלו תואצוהב ץמקל וישבע םתוא הדמל הרבעש הערה הגשה
 לעב ולבקי םא םג | בטיה חיורהל ולכוי םה ןמוה ךשמבש , םיבשוח הוקת
 + קנארפ העברא קר בהז יחופת תבית

 םישדח .םיקוש םהל אוצמל ןויסנ םג תאוה הגשב ושע הוקת-חתפב
 לופוניטנטסנוקל ,הינמרגל ןטק !םוכסב בהו יחופת והלש םירבאה - הילגנא דבלמ
 תואצותהו םיבוט םיחקמ ולפק הילרטסואבו ., טעמ ודיספה הינמרגב . הילרטסואלו
 ;םירצמל לורבה תלסמ .הנבתש רחאלש ,םיוקמ .דוע תועודי ןניא לופוניטנטסנוקמ
 פוטו לודג קוש לארשי-ץראל חתפי וא , הלשממה ינפל וישכע םיעיצמש יפב

 + הבורקה .םירצמב
 [, םילמעתמו שא-יבכמ תרוגא דסול םוננוכתמ הוקת-חתפ ירועצ ---
 לע .תואצרה עובשב םעפ הוקת-חתפב אירקמ ןהכ-ןיוטשנרב ר"ד --

 ר'דה + לודג להק דימת :ןהילא תובשומ תואצרהה . תואירבהו עבטה תועירי
 ,הבשומב תואירבה בצמ רבד לע ןובשחי-ןיד הבשומה ינפל הצרה ןהפ-ןייטשנרב
 7 הוקת-חתפב ותמ הרבעש הנשבש ,םואצומ ונחנא םינינעמה םירפסמה ןיב
 + 70 ודלונו םישנא

 ,חירפעב ברע ירועש] "ריעצה לעופה , ררס ופיב תונבל רפסה"תיבב --
 םירועשה .תותכ שלשל םהיתועידי יפל םיקלחתמה , שיא האממ .רתוי םידמלתמ
 + רויצלו תירבעל , תיתפרצל ברע-ירועש ורדס היפנמיגב , רבשדילב םה הלאה
 היסנמוגב וישכע ורדפ הו דבלמ .ןטק רכש םימלשמ הלאה םירועשה רעב
 , ץיבוגבש סדנהמה ,ןמטמ .ר"ד םינודאה םיאירקמ , עבטה-תועיהיב תוארקה

 ( + יקסנאקליו םונורגאהו רלימ ר"ד ., ןיטשנוור
 ,זיראפל םישרח העבראל 'עפנ ,ו"אב א"קי לש החכ אב , קנרפ ,ה --
 המואתמ םולשוריב רבּפ אל הו החתפנש תירבעה היפנמיגה תינכת --

 רפס=תיב 'חתפל וחירכהש תובפה ןה ולאו .ופיב היסנמיגה לש התינכת לא
 / / : םילשוריב םג הוב

 ,וויא.רבכ ןנשי , ונמע ינבמ שפנ ףלא םישמחכ הכותב הנומה םילשוריב (א
 ליבשבו . ינוניב רפס תיבב ןזגה ךונח ןהידליל תחל  תוצפחה תוחפשמ תואמ
 ,םינבל רחסמה .תקלחמו םוירנמפה דבלמ , םילשורוב ונניא הוב ירבע רפס-תיבש
 הארוהל םהינב תא שידקהל .םיצפח םניאש וא ,תונכ םהל שיש םירוהה הלא הגה
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 תודוסיה לכל הנייהתש תויכזהה
 לכ

 , תינמרגה היפנמגהל וא ל"וחל .םהינב תא  םיחלוש רחפמל וא
 עודי  ידוהידיא רפסלתיבב םידליה ךונה י"ע דיספמ ימואלה ךונההש לודגה
 + וראבל ךרוצ ןיאו לבל

 דספהה תא

 דצמ ןה םירוהה לע השק ופיב תירבעה הוסנמגהל םידליה חולש '(.ב
 םיחלוש ולא םימעטמו , םהינבמ דרפהל םירוהה ןואס ינפמ'ןהו .הבורמה האצוהה
 .הפב תינטרגה היסנמגהל םהינב תאםימלשורי .םיטנגלטנא הברה.

 ינפמ , ינוניב .רפט-תיב | ץוחנ הבושי תלעותל)  םילשורי  תלדגהל
 תבושימ ןהיניעב הבוט רתוי םילשורי תבישוש תוינוריע .תוחפשמ הברה ןנשיש
 ,הפ בשיתהמ ןתוא 'בבעמ ריעה ךותב ינוניב רפס"תיב ןורסח לבא , ופי

 איה הינמ לכ  ,תוינט דוסי לע ונדמעה היסנמגה לש התוירמוח תא
 +.קנרפ 950 תב איה

 : תוינמ דעב ףסב חולשל תבתבה
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 *לארשו:ץרא  תועידי,  יברעהיינויה - ןותעה --
 :םיארוק רפוחמ קספנ ,םילשוריב תאצל

 תחא ,'הליש , לש .תולודג תופסא יתש םילשוריב ויה רבכ אל הז -=

 םימאונה ,רוטקפס ןודאה לש | ונועמב =-- תינשחו "ןויצ .ירעש , = תפנכה:תובב

 לב .טעטכו וחילצה תופסאה .ןיקנייש .מו .לימכוב תרבגהו ןוראה ויה. תופסאחב
 \ יםעה:לוק,ל םתמיתח .ונהנ .םופסאנה

 םרגלתב ונפ ופי ירחוסש  םיעידומ .אטשוק  ינותע -- 15% ב ףוה ה
 השירדל .'פקות לכב הֶז שרוד ופי רחסמ ףוח תינב רבדב םוירטסינימה לא .ןירמג
 אל .התע דע ואבש הו ןודינב תובורמה תועצהה לכ .בל םוירטסינימב .ומש תאוה
 . היוארה תונוצרב םהילע .וחוגשה

 יב תשדח תיוחפמ הרבח

 רבכ אל הז  .ליתתהש

 אטשוק ינותע --.םלשורובו
 התע תדפונ ש"ל ףלא תא מ לש :ידופי ןוה םע .תירחסמ הרפהש םועידומ

 םירעה יתש תא תופיל ןוישר  לבקל תרמוא וו הרבח > , םלשוריבז .ופוב
 תובוחרכ תוינוריע : תוילמשח | תוליפמ תונבל םגו למשחב ןרואהל , תורבזנה
 ,ושגג רבב , ףוח תונבל .םגו תובורקה תוידוהיה. תובשומה .לא .ופימו .ופיו םלשוהו
 + הנכהה תרובעל , םינותעה .םיפוסומ

 .הָרָוָמב
 םימיב הוח | ייב:הזיר דמחא . היקרוהב טנמלרפה .אושנ ==

 םידוהיל .עגונב ותעד תא "הקופיא, .ןותעה לש וכרעל הלאה
 :הלאה םירבדב ,היקרות .יבשוי

 ןתוא הנייהת , הזיר .רמחא רמא  ,םירוהיה ונצרא \ ינבל,
 לדבה םוש ילב ,הבלממב

 ורבדיש אוה יעבט הבד םישרומה תיבב ,תונושלהל עגונבו
 תא בועל המוא םוש ביחנ אל ול הצוחמ ךא ,תיקרות
 הנשל

 ליטהל  ,והומכ ןואש סמח היהי .וזכ .םימואל .תבורמ ץראב
 םג וז ,תעדה לע הלעיש רשפא יא הו ,תחא ןושל םלב לע
 !ץראהל הנבס"

 רפס יתב הל שיש המא לכל ,ונושל דחא לכל !אל
 ,הזב הנותנ הטלחמו .הרומג תירח ,תומואלה ןושלה םהב .םידמולש

 הצורש ימו ,תיקרות ןושלב ויהי הנידמה לש .רפסה .יתב קר ּ
 ."תימשרה ןושלה תא עריש ךירצ הלשממה תורשמב תרשל

 םיטרפ םיאיבמ אטשוק ינתע .דדג בב ןוש ש ונהא תריחבל-

 לבב :םהינימב םידיחיה -- וז רוע לש םירמשמה . רדגבכ תוריחבהמ םינינעמ
 "םורגופ , רדסל ולדתשה המה . םידוהיב םתמח לכ תא תולכל וצר -- היקרות
 ענמל וצפח תוריחבה רות עיגהכו , םדיב זופי הלע אלש המ , םידוהיב ןטק
 ירחא םדיב הלע רבדה ,םיוחבנה תיכ לא םריצ תא וחלשי  םידוהיהש
 םויב ,89--םידמחמהלש העשב הב הינש הגרדמט םירחוב 99 ויה םידוהילש
 ןוששו , ידוהיה תבוטל םהיתועד תא םידמחמה ועיבה אל תוריחבה

 ולדתשיו "הוחאהו ןויוש ה דעול הרח הזה רבדה .רחבנ אל ומוסךפ לב תורמלי
 , םודוהיה  חכ אבל ומוקמ תא הנפי םירמחמה םיריצה דחאש םהיתוחכ לכב
 . הדגבב הלודג הכ תירסומהו תינחורה םתעפשהש

 ירוהיה ריצה לש ונב .,יקרותה טנמלרפה לש יעיברה ריצה רחבנ הכו ,
 .ןושארה יקרותה טנמלרפב ירדגבה

 םאהפמה) מסתו <. יפה , ה ץח א 9

 וניחא ולחה ילופונירדנאו יקינולס , אטשוק תיפוריאה היקרות ירעב---

 ךרע ד"ע םירמאמ שידקהל הברמ תילוינפשיהה תונותעה . תירבעב ןינעתהל

 + רובדהו רוטלה-תפש רותב הציפהל תוציחנהו תימואלה ונתפש

 דעוה ד'ע םינינעמ םירמאמ לש הרוש התע סיפדמ "ופמיט,ה --

 .אטשוקב ןיקשיסוא רמ לש ותוהש ילגרל , יאסידואה

 הנשב ןתנהל ליבונ לש ודוסימ םולשהיסרפ דיתע םינותעה תועירו יפל--

 ןמ הנוצר עבש תא  העיבמ תינאמותועה תונותעה ,םיריעצה=| םיקרותה דעול וז

 + רבדה

 ,לֶאְרְשָי .תוצופתּב

 תלאשב םג. םו'צידוה םאונה עגנ תיבלממה המוהה לש ח'לה הבושוב - -

 רעב םג םתלהל המורה לא ונאב ונחנא :ןירבד רתי ךותב יולג עיביו םירוהיה

 וררוע ,הדחוימ המעטהב ורמאנש , הלאה םירבדה  .םידוהיה לש םהיתויכז:יווש

 םימיחקה לש שרחה פרוקה הנושארה םעפב הלגתנ הזב ,םיינמיה םרקב .לוהג ןואש

 ;םידוהיה םתלאשל עגונב

 ןיוטשנריב .ץנאגניא רמולמה ריבגה ל סי רב ב .תמ רבעה עובשב --

 םיריבגה .דתא היה חונמה .ןייח ימיל שלשהו םיעבשה תנשב ,השראוומ

 תירובצה יתונקפמב ,תירבעה ותלכשהב ןויטצהש  ,ןילופב םיטעמה םידוהיה

 ול .רשא .ןווצמה דקעה:תיבו םירפפל הלודגה ותבחב עדונ .אוה ,ונורופ תקרצבו

 /תירבעה .הקיתיאילבוכה דפימ םג היה אה ,םידמולמה ילודג לכ םסרופמ

 םהיתדובעב עויסל דימת התיהש  ,השראווב םירואנל תסנכה:תיב די לע רשא

 אל וז הקיתואילביבב ,ןילופ לש ןולופרטמב םירפוטו .םימכח הברה לש תויתורפסה

 םג םירפסב םג ןורחאה ומוי דע ךומתמ לדה

 ןיב ןיב

 :תורפסל .רכמתהו םילודגה תא = ןייטשנריב בזע תובר םינש הז ויקסע

 ךשא תיפארגונטיאה הרוגאהל םשמ חלש םירצמב | ותויהב ,תודחא םינש ינפל

 -- יתואיצמה>תורקי תוקיתע לש ץובק יאשראווה םואיזומה רי לע

 תידוהיה הפשב ::םידוהיחדימגתפ הברה "םינש ףךשמב  ץבק הז דבלמ

 .םידחוימ םוכרכ ינשב םהוא איצוהו ,הרבודמה

 םינושה רפחהו .הקדצה .תודסומל םוצע חוגמה

 .השראווב

 תא

 ןוה לרחא בוע

 ויוקארקב .היעדמה הקיתוילביבהל בדנ ולש םורפסה דקע-תיב

 .תוטמְאְו תורפס

 יתדלוהל השמהו םינומשה .תנש גח תא | וגנח הלאה  םימוב --

 ,םלעארויא ףסוי רייצה לש

 "ךונה, םשב .יתער ףסאמ לש הנושארה תרבוחה ופימ .הלבקתנ --

 קוק וא ,א ברה לַש םתכירעב ק"האב "תורפסההיבבוח,, י"ע תאצל .ליחתהש

 < -בהממ בו אד

 י"ע האצויה :תינוגר'זה הקיתואילכיבה לש  הנושארה תרבוחה .האצי --

 ,גרבראייפ / מ" תאמ "ןאל, םונר)ו -- איהו ,אשרווב ןימיש .ב

 : תנייטצמ רפסה לש ותוינוציהו ןוא יל רמ י"ע הפי השענ םוגרתה . ותנומת

 , םעטבו רודיהב

 110200800818 לאנרו'זה לש הנושארה תרבוחה אצת אבה שרחב --

 "תידוהיה  תופארגונטיא-תירוטפיהה הרבחה,, י"ע אצויה צער 0 הינהוזשמ"

 .בונבוד ,ש לש ותכורעב

 הסמל תורוהיה הדוגאה ירבח םידחא מ"עב לש הבוטאוצינואה פ"ע ---

 .יתוגמא:יגחוט לאגרו'ז איצוהל וטילחה הג לי ו ב יקפלוקוטנא ש"עש תונמאלו

 הפו .ריוצמ היהו לאנרו" זה ,תרבודמה תידוהי תפשב

 וירקחמ י"ע םסרופמה ,גרבשיפ מרידה

 שאר אוה .גרבשופ ,ררה ,קרוידויגב תועדמה הימדקאה אישג .ןגפל .הגמתג ,םודוהוה

 תובורמה תוופרגונומה ןמ ,דגאליאיפילייאב  םורזה:תסונכ ,תודיקפב רשא םואפורה

 ו"היסור:יטילפ לצא .תרלומה לא  םיעוגעגהירעצ,  ותרבחמ .דוחיב .תמסרופמ לש
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 םויל .קרוידוינב ןיימשפא-ןיוועל רמ ידידי תא :ךרבמ ונגה ל

 8 כז 8 זז. 25. ר/ הזפ0]והוו, 708/80 28, <

₪ 

 ב ץע םמש לע יתעטנ ןורכזלו ןמשרה .רידה םע ותב תלולכ
 0% 3 ,"לצרה .רעי,ב

 ש

 5 + רפסה | ליאל אצל <. | תאצוה | 2 < 3 .---- % -- .הנלו ,גרבדלוג ל .י

 - 5 ץ 5. , | | יארזלא דוד א ישי עזגמ רטח
 3 ב .---- .ןיוצמ ימואל רופס ----

 || 5 5 4 5 | .[ (רלעפסנאקיב) ילעראזיד ןימינב רעה אפ = ן1ביב , יפ) ילעראזיד ןימי
 ₪ יו 0 - ש ש ש -ר ב םיקלה ינשב / ש 548 ,יקסוואקאר א"א .י'ע .תירבעל נוה

 ₪ 5 ב - 1 3 3 (פ'ל) ,פאק 70 וריחמ ה השדח ארודהמ

 < כ אשראוו לצא ףסאיחא, תרבח
 ₪ 0 פה. < 431605 | 0188 < 01111847

/ | 

| 

 \ ל ד 188. וג 01 -שמאפו0אה = | םירעבל תופשלו רחסמל רפס-תיב . ּ ְ : 1 :
 | הפי לאלצב רמ וזוג <61-ה וז 7 :ב 6 י 7 9 ו

 : 00000 הטוסת 01180080 | | ]ג ,,606 /[סתעול*

 ןש 1001ו10ו10%01/1010]10גת 8 . = 150866 | םוורבעו םייללכ םידומל ,תושרח .תופשל
 | \ 1 \ \ [ | \ \ 0000. .ימואלו יתד ,יטרפ ךונח ,רחסמה תועיריעא=

 . . . 0 יתוגיוצמ תודועת ,הלועמ החגשה /

 ו < ספת: 330 0
 ,אניתשלפ תריקחל שדקומה ידיחיה ידוהוה ןוחריה ו

 .תלבקתמ המיתהה ןיא הנשמ תוחפ ןמזל 0 ו ו ןייאמ .נ'ע טרופקנרפ ,ך 8 .בוט רינ לעו ,1,50 טושפ רינ לע הנשל ןוחריה .ריחמ :
 1 לצא ןוחריה לע םתחל רשפא הוסורב : םירבע םירענל ןויסנפ

 ' 2. אוגטאמפףץ 667ת050 14. להנמה דב. ג. סתםה60ו תה 1תה50 \ הס 6 18. .(הלשממה ידי לע רשואמ)
 םיניע הָאְרמ |זרירר

 , |[ הנכה ,ולאוריבידניאו .הנומאה חורב ,רבדל םיחמומ םישנא י"ע .להנתמ .ךונחה-
 הרעטטוב :דנוא  הרעיוא| .ליבשב .םג 'דועו םוקינביטילופהל , םויזנמיגל ,רחסמל רפס"תיבל הסינכל הֶרומ
 , | = .החגשה .,הניוצמ הלבלב ,תטרוק העיד םוש םהל ושכר אל רועש .הלאכ םירענ

 .| תָטָשְב רבע תַפָש דימְל תשאר ] 8 עט | + תיסורז תירבע תופשל םירחוימ רומל ירועש + בל רשויו הבהא ךותמ הלועמ 0 8 5 המאק דנוא הרוטנעגא . ובע תופשל םי . הבז ַ

 + תירָבעְּבתיִרְבַע
 רולו = הָביִתְבל = :אָרְקמל = רפס|
 הָמּושְפו הק . ךְבְְּב * םיִליחְממְל

 7 יסםי | : / 2 | * םישנאמ  הלהת ידיגמ תורועתו .הצילמ יבתכ . תע לכב ,םילבקתמ .םיבינח
 טפעטעופנאימסימ |  שרוד לבל םנת םיחלשנ םיטקפסורפ .ל"וחבו .ץראב םידבכנ

 + , יוביל |, ץיבוסונמ :.מ תאמ
 תישָמח .הֶאצוה

 : דול 7 7 ,הבחרמו הרּבעמ הנְקְתִמ
 לכ תאמ הרתי הבהב לבקתנ הוה רפסה
 משפתנ רצק ןמז- ךשמבו םירבעה םירומה
 ספרנ-יכ רע ,תוכברל לארשי תוצופת לכב
 + |] תורעהו ןויסנה לגל -תעכו + תורוד מ ש .חב
 םובר היפסינו םינוקת וב השענ (רנד יננמ םירמ
 ! ןעמל !םופרכ תוגזולגינשמ רחוי ףסונ דבל ןושאהה קלחהב)

 !הכרב .קווחט ולכל .ותושעלו  תָוצ 'ללבש
 םינפקה  ונינבל ךודה תא  לוסל" ,הבורמ
 + תירבעבחר-ע .תפש רומל .םהל | לקה"ו
 יה 60 ב קלח ,ק 40 'א קלח :היחמה |

 + ל"ןמס .יִדיִמ) -סיִלְפְסְסי קחסמ .ית.לככ :'גינסמ
 ה םסהמ. הומהה =.

 1 פוט, חה
 ל

 ןאפ 2 8
 חת[ | 0 אצמנו רואל אצי התע הז -

 וזו 0 דו אסיג רד יאמו --
 4 - .ןמםוש ג האמ .

 1 לא -תונפל ,פוק 95 ריחמה

 | 82 0. 818 ומ 1

 וו
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 1909 רהאי סאד ףיוא טנעמנאבא םאד ןעמונעגנא טרעוו םע

 גנוטיוצ .עבילגעט יד .ףיוא

 פ רעד,
 רעטנעבעיז

 ;נעלפור ם'נופ רטנעצ .ןיא ,גרוברעטעפ ןיא גידנעהעגסיירא
 רטנעצ ןיא ןיז ןעסיוועב ןיא ןוא ןעבעל ןעשיטולאפ  ןעשיד
 "רניירפ, רעד זיא -- ךיוא ןעבעל ןעשיטילֶאפ ןעש ירי .םינּופ

 סֶאּוו ,טנירצלא .טימ רעזעל .ענייז .ןעבַאמ .וצ םנָטקעב רנאטשמיא
 סנעטויצ-ויב ןעפעל  םעניימענלא ם'ניא ןּוא .ןעשידוי ןוא טהישעג
 + ןעלעווק עמסרעכיז יד .ןופ :ןּוא

 עלא ,"ןעבעל ןעבילגעמ, םעד יא ןעגנוניישרע .עגיטכיוו עלא
 ןהַא ןעלעוו ,ןעפעל .ןץיראפ- הטרעוו ןעבְאה סָאוו ,ןעשינעהעשעג
 רענעגייא רעד ןיא "דניירפ, ןיא .ןעדעוו טכארבעג  גנוגיטעפשרעפ
 . ןעננוטייצ :עשירוי-מינ עלא :ןיא .ןעוו : ,םויצ

 טָאה ע:לעוו ,גנומייצ עשידוי עגיצנייא יד סלא ,"דניירפ רעד,
 ינעווטפרַארּוסְטג .ןיא ןוא עמוד ענעויטסרארוסָאנ רעד ןיא טרָא'נא

 ךילטויצ ןוא ,ןעטכירעב ןעבעג ןענָאק רעטייוו ךיוא .טעוו  ,טעוואס
 יד ןיא .ןעננוציז יד ןופ ןעטנעמְאמ  עטסניטכיוו .יד .ןעבעגרעביא
 + ןעטלאטשנַא עשירעבעגצעועג .עשידנעלסור

 ןיראפ טרָא רעדנוזעב ₪ ןעבעגָּא ךילא .טעוו "דניירפ רעד,
 :נעדנָאפסעראק ענעגייא .ערעזנוא  ,רנאלםייא ןיא ןעבעל .ןעשידוי
 -:עמַא ןוא אפֶארייא ןיא ןערטנעצ עשירוי ערעסערג עלא 'ןיא ןעט
 :סנָאיצאוינָאלָאק עשודוי יד ןיא ,טקירפא ןיא ןוא ןעיזא ןיא ,אקיר
 עיירמ .ןעבעג ןעלעו --- אניטנעגרַא ןוא .אניטסעלאפ יוו ,ןערטנעצ
 י ןעבעל .ןעשירוי ןעגימרְמר .ם'נופ  ןעגנורעדקיש

 א ראפ טרָאינא ןעבענּבַא רעטייוו ךיוא טעוו ידניירפ רעה,
 עיושרע עסיוועג .ןעגעוו .ןענָאטטעילעפ עניילק עשיטסירָאמּוה-שירימ

 0 ,ןעּבעל .ןעבילטפאשלעועג .ןיא .ןעגניב
 רעשידוי רעד ייב יא טציא ךיז טריפש :ןעיו:םרעדנַא :יוו רהעמ

 :רוטלוק שידוי וצ גנארר א - עסאמ עשידוי יד יב יא ,ץנענילעטנוא
 :רעפ לֶאז .גנַארה רעגיזָאד רעד זַא ןהעז .טייפרא-רומלוק ןיא ןעבעל

 שה

 : חספ לש טריפשו ש"י ןעטסקאסשענ םעד
 (טירפשנייפ) .טריציפיטקער ךיוא

 תעצט6 רפת0 האסהטוש 0 דרכ
 ע םסםוגהב ס6פואה. ₪ תפסה הסה סו ד
 ; םיקידצה םינואנה םינברהמ םירשכה טימ

 ייב ןעלעטשעב ןאמ ןעק :
 כ 5. הכס, 0. ==
 ש"וו רעד ;גנולרנאהעב עטסעב .ןעזיירפ עטסיונענ
 ,קאטשענ ןעמוג ןייז פיס םסואוועב זיא טריפשי
 ,טלאסשענ לאטסירק ןייז שימ ,היר ןעסענעננא
 .ת'ערת 1865 רהאי ןופ 'קע ראוואו רער ₪
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 גנאגרהאי

 ךענעו סֶאוו ,ןעמרָאּפ יד ןעמהעננָא לֶאּו .,ןעצונ טימ ןערעוו טדנעוו
 יא סֶאד - ןעבעל ןעלַאְנָאיצַאנ רעזנוא ראפ גיטסנינ ןוא גיטינ
 "דניירפ רעד, ןּוא .ןאגרָא ןעשירוי ןערעי רַאּפ עבַאגפיוא עטסנרע'נַא
 :ןירער ןעפלעהוצטימ ,ןעטפערק טיול ,ןעהימעב טסנרע ךיז .טעוו

 , יארעטיל ןייז ןרעסערגרעפ ןֶא .טציא ןופ .טעוו "רניירפ רעד,
 :עטיל ןוא = קיטסירעטעלעב רעלעניגירָא ראפ גנּולייטּבָא .ןעשיר
 + קיטירק:רּוטאר

 *דניירפ רעה, .טעוו .ןעלקיטרַא עשירָאטסיהירּוטַארעטיל .ןוא
 וי ערעגנוי ןוא ערעטלע יד טימ רעועל ענייז ןעכאמ טנָאקעב
 .לנוגעוועב ןוא .ןעגנומערטש עלַא טימ יו רעלעטשטפירש עשיד
 + רוטָארעטיל .רעזנּוא ןיא ןעג

- 

 :ןעגנירב "דניירפ רעד, ךיוא טעוו םייצ ּוצ טייצ ןופ

 , ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא .עבילטפאשנעסיוו:רעלּופָאּפ
 םוצ רעועל ערעונוא ןּופ יירטוצ רעד וא ,רעכיו ןענעז רימ

 :*רעפ וצ שיטקַאפ םייקכילנעמ יד ןעבעג ךיוא זנוא טעוו "דניירפ,
 .רֶאּפ ךיז ןעמהענ רימ םֶאוו ,גנידצלַא  ןעכילקריוו

 : דנאלסור ןוא  ויירפ.סטנעמענאבא

 -- רהָאי לעטרעיפ א  ,,ר 8.80 ---.רהָאי בלאה א -.,,ר ל -- רהָאיא
 ק 60 -- שריח א ,,ר 5

 :.דנאלסווא ןיא .ןיירפ.םטנעמענאבא

 -- רהֶאי לעטרעיפא ,,ר 6 -- רהָאי בלַאה ַא ,.ר 15 רהָאיא
 ,לפּור 2 -- שדוח א ,,ר8

 .ןערָאטנאק:טסָאּפ עשידנעלסילא יד ךרוד .ךיז ןעמ ןֶאְק .ןערינָאּבא

 :עספערדא
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 .ירבע ךועובש
 [ 2: .הוטפרטלקמ  שוכרל : תפאוש = תונויצה
 ,.לארשי = ץראב  לארשי : םעל \ יולנ-טפשמ

 ל תמר גזופ)

=\0 

 :ןכתה
 ,לארשי-ץרא בושיל יאסידואה דעוה לש תיללכה הפסאה 4

 0 כ 7 הפסאה .תוטלחה 1 9 2
 , .הפסאה תובישי 7

 - שב 2 +םינג ןיע <

 ..רלפנתב שרב כי. .ברטמה - תוצבאמ
 םילאש מ :+(ב) תונויצב תופוקת יתש יי 8

 פי =. םירהניםראל .דוע 5
 וז ומ :. םיטידאקה .לש .השדחה הקיטקאטה 6

 5 םירחכנה .תיכב םימואלה תלאש) היקרותמ םיבתכמ 6% 5
 .,"מרח ,א = , (היקרותב . .

 ה .ןישבמ- : , .חינימורמ םיבתכמ 8

 : : - ₪5 \,תילוינפשה :תונותעמ 6
 : / ורמ כ .,(גולוקינ) ךוט םטסונ 9% 8

 ; לארשו-תוצופתב ן חרזסב ; לארשי.ץראב ;תונויצה) :עובשה 1 5

 5 5 . : : + (תוגמאו תורפס

 ,פוק 88 .שרחל ,לבוה 1-הנש עבהל ,לכוו 5 הנש .יעחל ,לבוה 4 הנשל :היפווב "םלועהע .ריחמ
 +. ,רלוד 2 15 .הקירימאב ., גנוליש 9  הילגנאב , קרטט .9/ הינמרגב , םירתכ 10 היהאגנוא.הירטסואב |: ל"וחב :

 < 7 5 ו תנש עברלו יצחל הז .ןובשחכו , קנרפ 1% תועראה רתובו הוצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ראב 2 ו

 :ק 30 הסורדאה .יוגש רעב
: 8 , 0 / / 

 < /'פוק 40 - םידומעה ראש לעו .,'פוק 60 .ןושארה דומעה לע -- , םיתעבְרא תקלוחמ טוטפ הרוש .לכ דעב : תועדומ .ריחמ

 2 7 :  :הפירדאה .
 ו 0 1 8 2



 . םלועהי לש תיצארטפינימדאה תאמ / --- ₪ הר
 :םימתוחה לא 41 6%

 לכמ  םיפדהל םירלפמוכא- המכ : תערל :היהי רשפאש ידכ/ ,המותתה ףסכ חולשמב 1 רד הל אנ:'וליאוי -ןותעה לע .םתחל םיצורה . '(א =
 תונוילגה .יכ. ןעי  ,סתמיתח :ןמז דע :ואציש תונוילגה .תא כ"חא ולב קי יא ל .םתמיתחב :והמהמתי  רשא : םימתוחה :. ןוילגו .ןוילג-
 , םימתוחה .יובר ינפמ: הָלְכְו .ךלוה .ראשנה טעמהו .םצמוצמ .רפסמב :םיספדנ

 םיכורצ .("םלועה, לש  םלש .טקילפמוק .םהל היהוש ידכ) רבמצד שדח לש םינורחאה תונוילגה ינש תא .לבקל םיצפתהה ,םישדח ה םיטתוחהה (ב -
 :"פוק 20 'םתמיתח ףסכ לע ףימוהל

 107, ]הגטו הסירדאה פע ןלקב -תחא = ,ל"וחב תוקלחט יתש  היצארטסינימדאה החתפ ל"וחמ, םימתוחה דעב ףסכה חלשמ תא לקהל ודב .>(ג\
 התעמו ,860ת8|15וג, 110 0. 01. ויהוו60: הסירדאה פ'ע (היצילכ) וואלסינאטסב --- תינשו - [600816010מ 21 רול 17 "5 113011606.
 ףסכה יב ,הטרופב ץומקה .ינפמ ןוש אר ה םו ק מ ה םֶהְל חונש ספא .,םורכזנה תומוקמה ינשמ רחאל טתמיתח ףסכ תא .חלשל ל"וחב . םימתוחה-רלבוי
 .(208(-01]148-00ַמש ) ראודההתודועת יספוט תועצמאב ,הינטרגו הירגנוא-הירטסואב , ראורה-יתבב לבקתמ ."טלעוו יד, תכרעמ ש"ע

 תגר ט ש ב ףפכה הוהיש דבלבו המורכו םיקראמ ,  םיקנארפ : ל"ּוח יפסכ הגל יו ב "ם 2ןעה,, לש היצארטסינימדאה תלבקמ ליוחב \ םיטתוחה 'תאט = .(ד |
 : . םתנידמ םש תא םג ופיפויו יקנו רו רב .ב תכ'ב םיבתבנ :תויהל םיִכירצ םיפירדאה . תועבטמב אלו =

 + ירבעה קנאב-לאיגולוקה לש תוינמה ישולתכ םתמיתה ףפכ תא חלשל .םילכי חיסוהב .ןכ .ל"וחב וטכ 'םומתוחה =.(
 ומב .בותכלו לורדנבה יבג לע םשרנה םֶהְלש .רמונה תא  םהיבתכמכ םשרל אנ וליאוי .הוצארטסונימדאה לא הנעט וא הלאש וויא 'םהל .שוש  םימתוהה 0

 . : + םושדחה .וא םינשיה םומתוחה ןמ םח 'םא ןכ = =

 -ושולתמש ינפמ  ,דחוימ  בתכמב םהלש הסירדאהו םפסכ תרטמ ד"ע דימ .עידוהל .םוכירצ ,הנליוב תכרעמהל .רשי .םתמיתח-ימד תא. םיחלושה .ל'וחב םימתוחה = 1
 וגולע ב"חא םיננולתמ םימתוחהו . םדעומב ןותעה תונוילג חלשמְב בובע .אב הז ליבשב .המואמ .תעדל רשפא יא הטסופהמ  םילבקתמה תוקירה תואחמה

 , : = : םינכופה לא 1
 , םידחאל הריכמלו םימתוהה לא תונוילגה חלשמב בוכע : היהי אלש יידכ ,היצארטסינימראה םע םהיתונובשח תא דימ תוושהל םושקכתמ םינבופה לכ." (א=
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 ּ - 5 . םימעפ יתש רחא םתוח םש םהיתונמוה-יבתכמב ריבזהל .ילבל רהזהל כ"ג םישקפתמ םינבופה (ב

 תיקותפ תופ פע מכ, םא יב תורנמ  תופטקמב אל םלועה לע הנמוהה:תורבוש תא חלשל םינכוכה םילכי חולש שה תואצוהב ץמקל *(5-

 , !פוק .ותש .חונב .תואקרמ ןהילע .קיבְרהְלו = =

 : תולודג תוחנה -
 היאנתו .החנהה ימרפ) "ףסאיחא, ירפפ לע ראמ הלודגה החנההב םיכו ראונאי שדח ךשמב "םלועה, לע םימתוחה = (א |

 : .(רבקיד .שרוחמ "םלועה, לש .ןושארה :ןוילגה לא  חפסנש .דחוימה- טקפסורפהב .םוראובמ \

 ,הטרופה .םע רחו -'ר 8,580 ריחמל -- רישעה  יתורפסה םנכתב םיעדונה "קלאפ עשידוי םאח,, (םינש שלשמ) םיטקלפבוק" השלש . :(5/

 0 ו ןועובשה "לע .המיתחה :.תלבקתמ 0 ה תציקהמ
 םהש ומכ םהיאולמו םהיטרפ לכב הרע .לארשי ץרא ינינע תא תערל 0 ₪

 לע .חנמי--םווו .םוו לב לש םויחב,טילגתמ : , / . : 0 ג ד ה

 יימויח  יבצח 0 (ןודנולב יקפלבופ קחצי ייע ליויח) =
 לתו ןשי - : היסורב .םימתוחה . דעב--וריחמ

 ררבע ימוי .ןותע .תבוח "יבצה 7 תורה - ו התע .כיוה 250 ? חנש וצחל הנשל ל . ף 1 - 6 : , צ

 הלאה םילמה חעמשמ לכב לארשי ץראב ימואל .'פאק 10 תונב התסופה תואקרמב וא .היסוה תורטשב .הולשל
 :+תכש .עברלו יצחל ךרעה יפל ןכו הנשל .כ"ור הרשע הופורב וריחמ / :

 6 ]טומה 00. 118200 ]0810 81650 , :תכרעמה .תיבל .הסירדאה
 5% : ווג סמטת < 6. מאן ו גטו 1090

 % ."םלוע ה, ןכוס : 0 1 7:לצא םותחל .היפורב 0
 טרפב \ התביבסו קראיונ ריעלו .ללכב אקירמא : תנירמל = 0. המס 9 קוסמה הם \\

 . (םיימיב) .ןאמרעקורד 0 רמ ונטו המ 01 ה ₪ 1010 1100108 ומ 31411 81008 - 0-0
 1. עוטה, 10886 50 0081 ו. 0 םינויצל .ארקמ :יתבו :םינבל 6 \ : ל ב" 5 0 ו 5

 ל 25 ,ערפמל .הנשה לכ דעב .אוה .םולשהו
 מ 3 %ב - כ 1 יהקוטהטבמ קרתה המעשה שרכש ם רתש ₪60 טיל 4 5% ו 0

 כ ל. שש 1 !ףידע הריתהר אחכ
1 

 שתה ₪5 0 כ 54 1.4 2 71.5 4 81 תא ינפממ הנקי רומאב אלו רתהב ןקה תא חלנל ץפח
 5 135 54 5 ּ 0% 58 5 :- 2 1 5 ב פצ 60116 (* שדחה .חולגה-קבא

 25 5 +3 םפפ | 5 <, [7 ₪ | [ע | םירתא םיעגרב ןקוה תולגל ליעומו :םיענ .ותירו .הפוו פוט ,אוה ןכ
 78 ו שב 63 )כ + 10% 1 + םיקסופב .ראובטב  הלחתבל | ולופא .הרותה .ןמ :אוה רתומו ט"ויחצע

 ו לצי ב עמהאנבאנ :י'ע --- ,'א כיור תובת יתש ,'ק .60,'א .הבח-
 44 44 ּ תלו

 ל -- ל י:יתבתב ה
 = 1 2 ל 4 2 2 ו
 יםלועהו ןכוס- - 3 0808 ה 10 16 ה א א

 ..התביבסבו .(הילודופ ךלפ) ץענאוושז  ריעב רעב 'םלועה) ןכס

 .,ןייטשדלאנ רתלא .רמ הרמה < .טראמיינ ןויצנב רמ ותימ



 (ב'ס! הוו

 ,ט"סרת  טבש וכ ;אנליוו

 1[. ג, 17-56 60" 4.

 יִאְסיִדּואַה דַעָּוה לש תיִלְלַּבַה הָפָסֶאָה

 .לֶאְרָשיִדיִרֶא בּושיְל
 .(ונרפוס תאמ)

0 

 הָפַפ אָח תוטל קהה
+ 
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 = תורבואה -- ,א ְ

 ןמזב הררועתהש הפיאשה לא בל המישב ,תיללכה הפסאה ,1
 ,י"אב  תועקרק תונקל תונוש תוצובקו םידיחי- םישנא .לצא ןורחאה
 תוצובקהו םידיחיה תדובע תוזכרתהב קסעתהל דעוה ירי תא האלממ
 הלאה :תוינקח תאצוהל ודיב םנשיש םיעצמאה לכב עייסלו הלאה
 . לעופה לא

 המכסהב ,י"אב ארבל דעוה ידי תא האלממ תיללכה הפסאה 5
 ותועצמאבש  ,רחוימ ןגרוא ,םש םידבועה םירחאה תודסומה .םע
 ,םידיחי לש. ןיב < ;תורבח לש ןיב . ,תוינקה לכ לעופה לא. הנאצת

 הרוצ הזיאב יעקרק טידרקל ןגרוא תריצי יכ ,בל לא םישב 8
 ,הנושאר הגרדממ תובישח .ול- שיש רבד וישכע איה .היחתש
 םע .םירבדב אבל הבוחה תא העוה לע תיללכה הפסאה תלטמ

 ארבל < ידכב ,םיטרפ :ןוה .ילעב םעו - תונוש .בושי לש .תורבח =
 .הזכ .טיררק לש דסומ .םידחואמ .תוחכב | =

 שכרל ורצמ דעוה לדתשמ יעקרק טיררק לש דנופה תבוטל ,4
 קלח יויגיע תואר יפ לע וז של ,שידקמו םירחוימ | םימוכס |
 ,םירחוימה ויפסכמ <

* 

 . םילָעופה תֶלֶאְשְל ב

 תילאמרונה ותוחתפההש ,תאצומ תיללכה הפסאהש ינפמ ,1
 קוחל יטמטסיס ןפואב ולרתשיש ,תשרוד .י"אב ירבעה בושיה לש
 לעופה תדובע רוחיב ,ירבעה לעופה תדובע :תא ץראב םסכלו

 -ץראב .וחכדיאב לעו .רעיה לע .הבוח .תלטמ איה -- ,יעקרקה
 ; םייחב הזה פיצנירפה תא תורידתב םשגל לארשו

 םינתונ םיירמחה ויעצמאו ויתוחכש הדמב ,עייפל דעוה לע
 םוירוטלוקהו םיילכלכה םילעפמה םתוא לכל ,הזל תורשפאה .תא ול
 תרובעל תלעות םיאיבמהו 'הרטמה | לא םיליבומה ,םילעופה לש |
 יוחמת .יתב רוסי :,תינוצירמ הרוע רודס +ןוגכ | ,י'אב  בושיח < /
 - 2% ל ה טוו ל

+ 

 תה 11, 4-ת0 606088 1909 2. א כ

, 

 שיש תלעותב רבד לש ורקיעב הריבהב תיללכה הפסאה 8
 :ותדובע תא  ךישמהל דעוהל העיצמ ,םילעופ לש תווח דוסיב
 ,םירחאה םיינויצוינולוקה תודסומה םע המכסהב  ,הז  עוצקמב
 . .רבעב ותדובע לש ןויפנה םע תובשחתהבו

 ! "יב םיפיעסב םישרופמה םילעפמה תא םייחב םשגל ידכב 4%
 תורשפאו ךרוצ היהיש המכ דע ,שמתשהל תושרה דעוהל שי 'גו
 תפק לש היעצמאב ןיב : ,תויללכה .ויתוסנכהמ קלחב יב  ,הול
 2 קר :שמתשהל רתומ םילעופה תפק ףסכב םלואו , םילעופה
 ,וז הרטמל םעפו :םעפ לכב. תושורדה המראה : תוקלח

 = = םיעצמאה .ירחא תוקחתהל רעוהל .עיצמ תיללכה הפסאה ,5
 םירשכומה םיטנמלאה רצמ י"אל הרידנה םרו תא תוברהל םילגוסמה
 ,ץראב  יעקרק לעופ תדובע לש םישקה םיאנתל לגתפהל תמאב
 . ענמהל דעוה ףירצ  ןפוא לכב םלואו ,חתפתהל התע הז תלחהמה
 ,יתוכאלמ ןפואב היצרגימאה תא .לידגהלמ

 ,הָיִצמְרופניִאָה .יננ על .
5 

 רחאל .היצמרופניאה ןינע תא הריכהב ,תיללכה הפסאה 1
 " לכמ .םייתוברתהו םיילכלכה םייחה תוחתפתהל םיבושחה םימרונה
 " תוכשל תא .אבהל םג קזחלו חתפל יחרכה ךרוצל תאצומ ,םהידרצ
 ,ל"וחב םג ןכ .לארשי-ץראב .ומכ .תוילארשיצראה  ןיעידומה

 ; הז .ינפמ
 תא אבהל םג וב םייולתה םיעצמאה לכב דעוה חיטבמ ₪

 :תודסומו .תורבח לש םתרזעב רסיש ןיעירומה תוכשל לש ןמויק
 ,ל"וחב :ןיבו לאהשו-ץ ראב ןיב ,םירחא םיירבע

 ר"ע היצמרופניאה תדובע לש התובחרתהו התוחתפתה םשל 3
 "  ותדובעב ומכ ,שכרל דעוה ינפל תיללכה הפסאה 0 לארשיהץרא
 : ןיבו םיירמח םיעצמאב ןיב .,םתופתהשהו םבל תמושת תא ,רבעב
 ,ל"וחבו איסורב םירהא םיירבע םידסומו הורבח לש ל רקיעב

 :ףונחה) רפפההית ננעל . ד
 ךונחהו רפסה-יהב ינינעב דעוה תרובע לש תימואלה המגמה ,1

 . לארשידץראב
 . "יתבו ךונח לש םימיאתמ תודפומ :קזחלו ארבל ףאוש דעוה ₪

 :,רובצהל , חוטב אהי םמויקש ירחא ,םתגהנה תא רסמל ירכב הפס

 יא ירבעה

 וותוחכ תא וטירקהבש | רעוהל העיצמ תיללכה .הפסאה (א , :
 .הלבשהל ןכ ו הלמשהל ןיב ,יללכה ךונחה 6 0



 ה ררילב 3> םלועה < 5

 ינירמה רטשמה .תונונתההו לורלהה בצמב רבכ איה ירה ,המידק = םיילאנויסיפורפ .םיסרוקל .אבהל םג הז םע דחי עייסי ,תינוניב
 םישרחה םייחה יאנת ,תובושח תובוח ונילע ליטמ היקרותב שדחה .םהב שגרויש ךרוצהל המאתהב םינוש םינוסמ

 תויהל םילוכי .תינרדומה .התוחתפתהו תינמוהועה הנירמה לש | רפסה יתב תא לגסל דעוהל :העיצמ תיללכה הפסאה (ב
 ,"ורגנכ --הכז אל ,רזע--הכז, ."תומ םס, וא  ,"םייח םס, וא ונל  ,רצ ותואמ רפכה קשמ לש ויתורטמו ויכרצל ושמשיש תובשומב
 יקוח יושב שמתשהל םיכחנ םא ,ונינפל רשא תא ןיבנ םא ,הרטמה לא רתויב םיאתמל ואצמי רבדל םיחמומש

 תועוצקמ לכב תפקמו תיביסנטניא הדובע רובעלו ,ןגוהכ הנירמה * םישורדה םיעצמאה תא שפחל דעוהל העיצמ תיללכה הפסאה ,4
 ושעו -- נא תאו השענ אל םאו ,ונתרובעב הכרב הארנ--.בושיה  תבוטל הדובעל תובחה רתוי תורדש תורשפאה הדמב ךשמל ידכב
 . םידקיש ,םע ותו א לש ונינקל היהת לארשי-ץרא ,םירחאה תאז שיש ,רעקסניפ ר"דה םש לע רפסה יתב ינינעל תמיקה .ןרקה
 חקנ ןיאמ םלואו ,ויתועידיו יתרובע ,ושוכר תא םשל  םינכהל .דעוה ידיב

 רבכ וז הלאש לע --%וז הרטמל םיצוחנה םיברה םיעצמאה תא ,תובשומב ןיבו .םירעב ןיב רבוע דעוה 5
 היה הנושארב, : ט"יה האמה לש לודג יכה ידוהיה הבושת בישה
 תא רדסלו ררועל אובנשכש ,רעשל שי- - ,"ףסכה כ"חאו ,ןויערה
 לע היהי ,תיקנעה ונתרובעל םישוררה םימוצעהו םיברה תוחכה
 סוניקואה יבחרמ ינפ לע .בושח ריקפת אלמל הנטקה ונתרבח
 לע אלא העונת ידיל תואב וללהו ,תולודגה רוטקה תוינא תוטש
 השרמ ,ונפוחמ קחרה אל בשויה ,ונלש דעוה .ןמק רטק ידי
 תועגונה ,תוינכת לש המלש הרוש םעפה םכל עיצהל ומצעל
 תויצוינגרואו .תורסומ תרובעל םג אלא ,אוה  ותדובעל קר אל
 הדובע ,המרא :םילמ שלשב הלולכ ינתרובע תינכת , תורחא

 המדאה תלאשל בל םישל היהנ .םיכירצ לכ םדוק ,רפסהיתי ב ח
 ימואלה = ונשוכר = תא תוברהל םילגוסמה םיעצמאה  ָך"ֶע ןודלו . הפסאה תובישי
 ונילעו ,יעקרק טיררק תריצי איה הז רבהל יחרכה יאנת ,ץראב ו 1
 ;רשפאה לככ וב ףהתשהלו הזה לעפמה תמשגהל ונחכ לכב עייפל ,הנושאר הבישי

 |  ,"אב םילעופה תלאש ב םג ןודל | היהי  ונילע םירהצה ונפל הרשע תחאה העשב ,ראונאי 5% ,'ב םווב
 4 לש  םיגשה | םהיתועצקמב .תירבעה | הדובע ה  תוחתפתה םירבח 450 דמעמב ןויצ יבבוח לש תיללכה הפסאה החתפנ |

 =< -לבח. .וניתופיאש תומשגתהל " ישאר יאנת איה םיילכלכה םייחה = ,איסור תוצק לכמ הפסאה לא ואב שיא םישמחו האמכ ,ךרעב
 11 תוחתפתהל קזנ איבהל  םילולעה םיכופכס וניתוכרעמב ולפנש | םג ויה .םיאבה ןיב .תונוש תודונאל  םיריצ = רותב םהמ םיבר
 תא ,ונרעצל ,וארה אל וונילעופ ןיבש םיילאידיא רתויהו םילועמה = בונאיוהר : ,או = דנאלרוג = ,גרבדלוג ,ב ,גרברלוג ל ,י היה
 םירחא רשא לע רעמצהל שי רתוי הברה דוע םלואו ,יוארה טקמה = ןיימשדלוג .,או םוזור .י ,הבקפוממ סניפ .מו האומ ברה. ,אנליוומ
 אל .וניתוכרעמב .םינש המכ הו םירבועה י"אב העדל ונירבחמ | ,אשראומ גרובצנינ .נ חו םיובנירג ,י  ,םיובנסינ .,י ,גרוברטפמ
 עמשהל הבירצ וז המב לטמ .יוארה = ןפואב, םילעופל :ופחיתה = הפסאה לא .םירחאו ןד .נ'ע בוטסורמ ץנימ ,דרגטבםילומ ןיקממ
 היניטסקמ י"א לכב בל ומישי  הילאש ,תיביטטירוטואה הלמה התוא = דעוה שאר ,ל"וחבו איסורבש םיפוש םינותע ירפוס םירשעכ םג ואב
 : 1 הקשנש המראה קר :ונמצעל ררבל ונא םיכירצ תחא .הלותמ דע | הפסאה תא חתפ (םיפכ תואיחמ לש םערב שגפע ןיקשיפוא
 +ונל תמאב היהת ונפא .תעיזב = רבעב דעוה .תלועפ תא הרצקב הותה ובש ,יתמארגורפ םואנב

 ,תירבעה היסנמגב ךמות רעוה .6
 תודסומ לע וירומ י"ע לעפל אבהל םג לדהשמ דעוה ,ל

 .ימואל חורב י"אב םירחאה םירבעה  ךונחה"
 התוחתפתהו הקוזחל עייסמו י"אב םירומה תרוגאב ךמות דעוה ,8
 םהל שיש ,י"אב םופדבש םירבהל תוידיסבופ ןתונ דעוה ,9

 +יבונחדירוטלוק :ךרע
 ןוירנימס קיזחהלו רסיל ,דעוהל העיצמ תיללכה הפסאה ,10 =

 ,י"אבש םידליההיננ ליבשב תורומ  תנכהל

 לע .רפפה;תיב אוה תיבושיה ונתרובעב בושח םרוג רמ רמא ,"הוב םכל יוסומ | דעוה, ., דיתעב  ותרובע  תינכתו
 . , .הז .עוצקמב וניתודועת ר"ע ןורל אופא היהת ונתפסא | אוהו ורבעש םונשה שלשב ויתולועפ לש .ח"ודה תא, ,ןיקשיסוא
 וניתוחכ םא ,ךרע זא קר היהי וללה תורובעה לכל םלואו תכלל איהה תעה לכב לדתשה רעוה ,םכטפשמל החונמב .הכחמ
 2 אופא ויהי ונילע  ,יעברכ םינגרואמ היהנ םא = ,םידחואמ ויהי = היתוטלחה תא איצוהלו הנורחאה תיללכה הפפאה ול התותהש .ךרדב
 םכל עודיכ ,י"א ידוהי תורדתסה תלאשב םג קסעתהל | ,הסידואב רדסל רעיה לדתשה הלאה תוטלחהה חורב ,לעופל
 םימעטמש ,הז ןודנב  תונויסנ הזיא םינש שמח ינפל .דוע ושענ = ,םיפיעס המכל תפעתסמו הנוכנ ןיעידומ-תורש י"א ירעבו אטשוקב-

 ; ,זא וחילצה אל םינוש | תוררועתהל עייסלו בושיה תרוכעל הבורמ תלעות איבהל הלולעה
 וניניב  יאדוב :היהי  תונוש . תולאשב | ,וניתרועת םה הלא .תיטרפה הביטַאיצניאה

 ,"םימש םשל  תקולחמ, היהת תאו לבא ,תוערב לודג לדבה | הרובע רובעל קוחל דעוה ול םש י'אב דעוה תהובעב
 איה תחא  תירקיעה ונתרועת ףוס ףוס ..הרשכו היוצר .הנוכב תקולחמ = רצ הויאמ עייסל לכויש ,רבר .לכב ךמתל .תילֶאנויצַאר :תיבושי
 ובצמב ןתיאו דגואמ ידוהי רובצ תוארל הפיאשה :ונתוא דחאמ דחא ןויערו הב * םיבשיתמהו  ץראה לש  ירוטלוקחו ילכלכה .בצמה * תמרהל <
 ,(תוכשוממו תורעופ םיפכ תואיחמ) תובא .ץראב ירוטלוקהוילכלכה | קר האיבמה ,םייטרפ םישנא לש הכימת לכמ  ןיטולחל :ענמהלו *

 ---הפסאה הפסאנ וימלואבש---,"ארעיסעב , ירבעה בולכה םשב רשא לכ תא השע רעוהש פ"עא ,םלואו :,היצאוילרומיד ידיל
 הדובעב  םתוא .ךרבמו הכרבב םיפסאנה תא ןוסניול רמ םרקמ תיללכה הפסאה לש היתוטלחה תא לעופל .איצוהל ירכב ודיב היה

 תואירק י'ע רחא הפ ורחבנ , םוידיזרפה תריחבל םישגנ ,הירופ | איה הרעצמו הלד יכ ,בטיה אוה רוכמו .ערוי ז"בב ,תמדוקה "
 ן ברפלמיה = ר"דה -- והנשמל | ;ןיקשיפוא -- ר"ויל :המכסה לש אל לבא ,בושיה יכרצלו | וניתודועתל .המאתהב דאמ  ותרובע ><
 .% (הסידוא) ,סובירט .י= ,ריפס .י ר"ד ,םולבניליל .ל- ,מ :םיריכזמל ,וריבש םיעצמאה טועמ אלא ,הזב םשא דעו |

 ,(אנליוו) בונאיורד .או (אשרוו) םיובנירג ,י ,(נרוברטפ) ןייטשרלונ ,א = איה ר בע ב  הרובעה תלאשמ הבושח .רתוי הברה םלואו
 .בושיה | ינקפעו םירבחה תומשנ תא  כ"חא ריכומ  ר"ויה = /תודועת יכ ,ונמצעל ררבל ונילע ,די תע ב .הרובעה לש הלאשה

 ,א רעוה שאר 'היהש ימ :םינשה שלש ךשמב \םמלועל וכלהש = תדעוצ הנניא העונת וא האיריא = הזיא \ םא ,ןנינפל \ תובושחי ל
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 ,םירחאו בוקסלפ .ר"ד ,יקפררנב ר"ד ,ןהכ ואיל רד ,גרבנירג
 ר"דו = שקוק רזוע ְך"ד :ל"וחכש הערל | וניהבח תא ןכ ומכ
 :םרבק תא םש ואצמו י"אב ורבעש םירבחה .תאו .,ןהכ רלופואיל
 ןיקנעה ,"הוקת חתפ, הבשומה ידסיממ רחא ,ר פ פ מ ט ש עשוהי
 תא ,הנברקו בושיה תדובע לש םיעונצה םירובגה דחא ,הרדחמ
 םהיתומוקממ ומק םיפסאנה לכ .םירחאו גרבנשריה ריצה
 == .רובכו לבא תואל

 ותרובע ד"ע םיכהלנ םיחוכו וררועתה הרצק הקספה ירחא
 .תועש שלשכ וכשמנש ,ורבעש םינשה שלשב דעוה לש

 הבס לכ ונל ןיא ,דעוה לש וחבשב רבדמ האזמ ברה
 האידיא וא העונת לכ יכ ,רברה תמא ,דעוה ישעמ תא רקבל
 בצמב רבכ איה ירה .תוחתפתהו .הילע לש בצמב :תאצמנ הנניאש
 רמאל רשפא םג ןכ ,ללכב ירבעה םעה לע ומכ ,לבא ,הדירו
 תונורחאה םינשה שלשב םוריח תעשב ומצעב ומויקש ,דעוה לע
 השעמ רבכ והנה ץוחבמו תיבמ םיבר םירוצעמו םיעירפמ .תוחמל
 לש הרובעה תינכְתל םיכסמ אוה | .לודג ינויח חכל :ןמיסו בר
 ,רצוי ןוצר וא ,הדובע ,ץראה תלואג וא ,המר א:דעוה
 םהילעש ,םירבדה תשלש םה --ופפה וא ,רפסה"תיבו
 . תרמוע ונתעונת

 םיפלא תרשע ךסכ ןוערגה תא לבקל עיצמ גרב דלוג ב
 טיציפיד .הלאה הרובעה תונש שלשב רעוה תפקב האבש כ'ור
 לכ ונטעמה רשא לע הפרחה ונלוכלו הרובעל קהבומ ןמיס אוה
 יעצמא | ,דעוה לש ויתוסנכה תא תוברהל ידכב הדוכעב .ךכ
 ,הז םע .בשחתהל דעוה .לעו תונורחאה םינשב וטעמתנ .דעוה
 הדובעב < םילדה  ויתוחכ תא .רזפל .ילבלו הבורמ םופתל ילבל
 עודי עוצקמב .ותהובע .תא .םצמצל וילע ..םינושו .םנבר. תועוצקמב

 לש וסוחי תא השק רקבמ :םאונה ..ויתוחכל המאתהב בושיה לש
 תופאושהו .י"אב כ"ג .תודבועה .תורחא תויצזינגרואו תודסומל דעוה
 תינכת לע רעוה חתמש תרוקבה ,רעוה לש וול המוד הרטמל
 קונ איבה ."לארשי.ץראב .בושיה תרשכהל הרבחה, לש הדובעה
 וז הרבחל ,איסורב .התבוטל הלומעתה תדובעב וז ההבחל בר
 דימעהל  היהי רשפא התרזעב קר .תובושח תויבושי תודועת שי
 אל ול איצמהלו עקרקה לע י'אב ירבעה יעקרקה לעופה תא
 ,םיצוחנה הרובעה ירישכמו םינינבה תא םג אלא ,המרא תקלח קר
 הילעופל | תנתונה "תרגכ, המרפה תא הבוטל ריכזמ םאונה
 כ'חא םהל איצמתשו תישעמ המדאה תדובע לש םלשי סוזרוק
 הבטמב י"אב תחא םעפ םאונה בשישכ .ךורא ןמזל הריכחב המרא
 הזיא ,הלאשה תא םהינפל עיצה םיחמומ םימונורגא השמח לש
 ונע וז .הלאש לעו ,בושיה לש והוחתפתהל רתויב ץוחנ אוה רבד
 כ"חא רקבמ ,ג רמ .הר'גפכ תומרפ רשע דע שמחמ :םלוכ
 ,םיימשרה וניתודסומל הסוחי תאו דעוה לא הבורקה תונותעה תא
 ןויער .ןיא ,הרובע תינכת ןיא יב ,הנעטב דימת האב וז  תונותע
 ,ידמל שי הביטוציניאו  ןויער  .הלאה תוהסומב הביטיציניא ןיאו
 ' קר .האיבמ .תרוקבה .הז ןבומבו היצזילאירל םיעצמאה קר םירסח
 הבושח רתויה הלאשה קפס ילב איה יררגאה טידרקה תלאש :,קזנ
 הזב תושעל דעוה חכב יאו םינויללימ םיצוחנ הזל לבא  ,ונלש
 םא ,תלעות וא קר איבת" ותדובע יכ ,ריכהל דעוה לע -- .רבד
 םישנאו ת'רסומ לש הכורא תרשרשמ תחא אילוחכ ומצע 'תא .הארי
 ולש עוצקמב דחא לכ  םידבועהו תחא הרטמל םיפאושה ,םינוש
 , . ,וז הרטמ םשל

 לש ריקפת וחרכ לעב וילע לבק רעוה :בוכורב מ א

 ויהש הלא | .וזכ הרבח ונל ןיאש :ינפמ | ,תינויצזינולק .הרבח ==
 .םיכחמו הרובע .תינכת לכ ילב םיבשוי המ רבד :תושעל םילוכי = =

 היהש | ,ןגרואה , ןגרוא םוש .רעוהל  ןיא אלה | תונותעהל עגונב

 36 םלועה <

 ו-0

 העודי הפסאב הלבקתנש הטלחהה ילגרל תאצלמ לרח ול בורק
 ;ל"וח ירעמ תחאב הצחמו הנש ינפל התיהש העדל ונירבח לש
 ,דעוה .לש ויתולועפל םילובג עובקלמ רהזהל תיללכה הפסאה לע
 ןיא וירעלבמ לבא ,םיטעמ םנמא םה ודיב םנשיש םיעצמאה
 יאנתו ץראה תא עדויה ,י"אב תובר םינש הז דבועה רחא דפומ
 תויהל רעוהל וחינה .הישנא לאו הילא בורקהו הבש םייחה
 םררועמהו | םירחאה תורסומה לש הבוחה שגר תא ררועמה
 העשב ,תושעל ךירצו רשפאש המ תוארהל ול והינה ,הרובעל
 -- ,ישממ השעמ  לכמ םיאריו םידי קובחב םיבשוי םירחאהש

 תכרעמל חלש יכ ,הרבועה תא ןמסמ ןמפוו םונורגאה
 לש הדובעה תינכת רבד לע יביטקיבוא \ רמאמ "טעווסזאר,ה
 תא ותעידיו ויתונויסנ רוסי לע בתכש ,"בושיה תרשכהל הרבחה,
 אל "טעווסזארה, תכרעמו ,להקב םסרפל ול בוחל אצמשו ץראה
 לש החבשב םירמאמ המכ המסרפש העשב ,ותוא םיפרהל הצפח
 ןויסנה .אקורש  ,םאונה בשוח "הר'גס,ל עגונב ,הרשכהה תרבח
 ,היאר ןאכמ איבהל אופא רשפא .יאו הפי הלע אל הרג'סב
 -- הנופנ איה בושיה תרשכה תרבח לש הדובעה תינכתש

 "ץרא בושיל הרבחה תופנכהש ,תיכומ ץיבוניבר
 שרחה רעוהש העשמ וברתה ,הברדא ,אלא ,וטעמתנ אל לארשי
 לש םידחוימה םיאנתה תא ןובשחב איבהל ךירצ .השארב דמוע
 .עגונב' .הרבחה .תופנכה ירמגל :וקספנ טעמכ הבש ,1908 .תנש
 5 ותעדב יולת :ונניאש "ןמוה רה,ש ,םאונה  ריעמ  תונותעהל
 ,הגהנהה דגנכ םיפירח רתויה םירמאמה תא םיפדה ,היהיש ימ
 קר םצמטצהל הבירצ רעוה תרובעש ,םיבשוחה הלאל רוגנב
 קינמפפ לש ורמאממ : היאר  איבמ אוה ,י"אב  ךונחה  ינינעב
 ,יעקרק טידרק תריציב דעוה לש ותדועת תא האורה ,"םלועה,ב
 תויהל הכירצ .דעוה לש ותדובע | רקיעש  ,םיבשוח | םירחא
 ,םושיח תועוצקמ לכב תפקמ הרובע דובענ אל םא לבא  ,היצמרופניאה
 תכשל לש התרובע רקיע התע תעל ..היצמרופניאל םוקמ לכ היהי אל
 ,.םיבר דעב עירפהל אלא ,י"אל היצרגימאהל עייסל אל איה ןיעידומה
 .,םתיחמ תא םש אצמל רוע םהל רשפא יאש ינפמ ,י"אל .עוסנלמ

 תוניתעה לשו\ דעוה ירכח לש היטנה :ןייטשדלוג א
 האיבמ "םירחא,ה לע השק תרוקב דימת חותמל רעוהל הבורקה
 תודחאתה ד"ע בושחל ךירצ וזכ תיניצר .תירוטסיה העשב .קזנ קר
 לכ .האיבמ. הנניאש תרוקב רייע אלו תיביטיוופ .הרובעו תוחכה
 . < חתהובע תא ריכזהל קר יאדכ ,י'אב םידבוע םירחאה םג ,ירפ
 : רשא לע רעמצמ םאונה .י"אב ינפמוק-אניתשלפדאלגנאה לש
 "| "לכונ המ ,םושחל היה ךירצש העשב ,תירדה תרוקבב םיקסעתמ
 "רציכ ץעיתהל ,הצוחנה תיללכה הדובעה * רצואל ונחנא איבהל
 הדובעב .ונל עייסל םירחאה  ולכוי  דציכו םירחאהל עייסל לכונ
 .תיללכה ונתרטמ םשל

 תובשומבו ופיב קר דבועה דעוה לע ןנואתמ בונאיורד ,א
 קסעתהל .דעוה לע .ץראה רתיל ללכ בל םש ונניאו הל תובורקה
 + לודג .ינחור חכל היהי הז י"ע יכ | ,י"אב .ךונחה ינינעב רקיעב
 ,לבא ,דאמ בושח רבד יאדובו יארוב איה י"אב תועקרק תינק
 2 ,רעוה לש ויעצמא יפל הז .ןיא

 םימאונה תמישר .תא רוגסל ןיקמ ט לש ותעצה תלבקתמ
 , . .רחא 0 םיעגר השמחל םנמז תא ליכגהלו

 .רסל הביטיציניאה יכ  ,ריעהל ץוחנל אצומ ןיקמיש
 --- ןיעידומה תוכשל תא דסי דעוהו ,רעוה תאמ האצי ןיעידומדתורש
 ותרובעש הזמ לבא ,ךונחה עוצקמב רעוה לש ותדובע תא וללה הפ
 ,הנקסמה תא איצוהל ןיא .דחא עוצקמב הפי התלע דעוה לש
 < \ ףכדל רשפא לכמ תוחפ .רחא עוצקמב .דובעל .ךירצ :ונניא דעוהש
 ,'ץהאה תלואנ, לש עוצקמב הלבגה רע
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 ,דיעהל ילע י"אמ התע הז בשש שיא רותב :גרב ליפש
 ללהמ עפונה , לארשי-ץראב הברה :תרכינ רעוה לש ותעפשה .יכ =

 , ךונחה עוצקמב רעוה תרובע תא דוחיב
 שארל היצלפרטניא בויקבש םירבחה םשב רסימ רק לוק רמ

 התשענ ופיל תונבב "ופסה תיב ןינב תרובעש ,אוה ערויה .,דעוה
 תקחרהל המרג הבס הזיאו םיברע י'ע .אלא ,םירבע םילעופ י"ע אל
 + הרובעהמ םירבעה םילעופה

 תכשל .דעוה תדובעב תובר תוערגמ תאצומ ר ל ל ה. תרמ
 יטרפ לכל םיפעתסמו םייטסיטמפ םירפסמ תנתונ הנניא .ןיעידומה
 תונלפמ לש הדובעה תובשל תונתונש הלאכ  ,םיילכלכה .םייחה
 ,ןוצר העבש הנניא ךונחה עוצקמב רעוה תרובעמ םג ..ל"וחב .ד"ופה

 רעטצמ (םיפכ תואיחמ לש םערב שגפנ) םול בנ ילי ל: ,ל ,מ
 לש תרוקבל םייתונלפמה םידוגנהו םיכוסכסה תא ופינכה רשא- לע
 העשב .דעוה לש ויתולועפ .גוח תלבנהל דגנתמ .אוה ..דעוה  תדובע
 י"אב תילאיר .הדובע י"ע קר יכ .,רתוי קפס ליטמ ונניא שיאש וז

 היקרותב .ינידמה רטשמה יונש תעש ,וז העשב ;ונתרטמל עיננ
 רסוח וז הלבגהל  םוקמ לכ ןיא---,הב םיירובצה םייחה  ינוקתו |,

 תוברהל לרתשהל םירבחה לע ,הברדא .דגנכ םעמ ונניא םיעצמא
 רעוה חתמש תרוקבל עגונב --- .רשפאה לככ דעוה תוסנכה תא
 אלש ,הדבועה תא םאונה ןייצמ ,בושיה תרשכהל הרבחה לע |

 תינכת דננכ ותעד תא עיבה ובש ,ובתכמ תא םופהב םסרפ .דעוה
 ,גרוברו ריפיפורפה אלא ,בושיה תרשכהל הרבחה לש הדובעה <

 ןמטנורב ,(י"אמ לעופ) ץיבוניבר ה"ה םיחוכוב רוע ופתתשה| <
 ,אריפש ,(ןוגרזב םג ."דעוה תועירי, תא איצוהל עיצמ) (בלסונירטקי) \ <

 ( =[. ףאמוא) .דלפנוב רג  ,ןמרקא)  יקסבורמוק .(בויק) .קלופ
 תוטעמתמ וא תוברתמ דעוה תופנכה יכ ,ריעמ גריבדלוג ב
 תריצי <; העדל -ונירבח-ןיב  ררושה--יללכה חורה .בצמל--המאתחב
 םיקוסע ;נבה ילהנמ .דעוה לש וחכ יפל הנניא" יעקרק .טידרק
 ץרֶאמ שדחבש רשפאו הז ןורינב הרורב העצה דובעב | וישכע
 יאסידואה .דעוה לע הזה  לעפמה תומשגתהל הלחתהה 'השעת
 הרובעב קסוע .ודבל אוה היה ולאכ ,ינתואגה טבמהמ ררחתשהל
 .לארשי"ץראב

 רבהל ינא ץפח, ,םינושה םירקבמל בישמ ןיקשיפואי
 ד"ע אל ,םהילע וארה םימאונהש ,םידרוב םיטרפ תודא לע אל
 ר"ע ונודיש העשב רברנ הז לע -- ח"ורה לש םידרוב םירפסמ
 ד"ע אלא -- ,ומצע ינפב טרפו טרפ לכב דיתעב ונתדובע תינכת
 רבדה רשפאש המכ דע ,תויללכה תומילבורפה ד"ע .,ילכלכה חורה

 רשא לע גרבדלוג .ב ונרבחל הדות ינא .ריכמ ,םיחכונה םיאנתב ,
 תוהסומב םידבועה ונירבח ןיבו ונניבש םחיה תלאשב הפ עננ >>

 לע עימשהלו וז הלאש ררבל העשה העינה .תורחא תווצזינגרואו
 םינתונ םכלוכ יכ .,רבדב קפס ליטמ ינניא .םירורב םירבד .התודא =

 קלחל הנמקה הרובעל רשכומל ותוא בושחל ידכב  ,דעוב ןומא .יד
 ,םיחומב םכלוכ יכ ןי"אבש םינושה תודסומל תוטועפה תוידיפבוסה תא
 הזב אל .תומוערתל םוקמ תנתונ הניא דעוה לש םיפסכה ינינע תגהנהש =
 גרבדלוג רמש ,הלאשה תא ררבל ינא ץפח ,ןודל: ילע .אופא =

 תדרויו .הלוע רעוה תבוטל הדובעה ייכ ,רמוא גרברלוג רמ ,הב.עגנ =
 יננה הלאה םירבדה לע .תיללכה ונתעונת לש הבצמל המאתהב
 יב  ."ללכ,המ :קלח ,תמאב אוה ונלש :רעוה :,ידי יתשב .םתוח" +
 תורפומב םג ונתעו:ת .תבוטל רובעל ןיכסהש ,שיא םיאור םתא =
 ...הול תורשפאה תא יל םינתונש המכ דע--תורחא תויצוינגרואוי =
 לכוא .אל--?םש וא .הפ .יתמשנ איה היא :ינולאשת םא 0

 יל .תורקו .תולאמשהו תיניסיה .ידי ,הרורב הבושת םכל תונעל
 תואיחמ) ,תדכוע תינמיה לבא ,בלה לא הבורק תילאמשה ,תחאכ
 םידבועה לכ לש הלודגה החפשממ ךחַא  תויהל ךירצ דעוה ,(םיִפכ

 ו

 םג ,םימעפל ,םנשיו םינב םנשי החפשמב לבא ,ונתרטמ .תבוטל
 ! היחו = אלו--גרוה ןב תויהל ץפח ונגיא  דעיה .םיגרוח םינב
 רקלוק .רמל---,םירקבמהמ דחא לכל תומרפב כ'חא הנוע םאונה
 ,ופיב .תונבל ס"היב ןינבב הדביעה רבדב ותלאש לע הנוע אוה
 ילבמ ,םירוהי ,ידיב אקוד השעת ןינבה תכאלמש אוה שרוד יכ
 יכ .דעוהל ועירוה ופימ םלואו ,תורתיה תואצוהה םע בשחתהל
 ןינבה .תרובע .ירחא אלמל םהל היה רשפא יא םתולדתשה לכב
 אצמ ןינבה לע חקפמה דעוהו ,ןשיה רטשמה ימוב דוע .הליחתהש
 רבדה .לכ תא .דימעהל אלש ידכב ,הדובעב דימ  ליחתהל ץוחנל
 רמגותש ירחא איצונ וז הלאשב ןורחאה טפשמה .תא -- ,הנכסב
 םירבדה .יטרפ .לע .ןורל תונמדזהה ונל ..היהתשכ ,ןינבה .תכאלמ
 תורשפאה תא רעוהל תתל השירדב רמוג .םאונד .השעמה םוקמב
 תדובע .ע"על .תולבגה .ילבמ הרובעה תועוצקמ לכב קסעתהל
 תונקת י"ע אל רמולכ "בתכבש  הרותב, = תלבגומ הנה = רעוה
 ךנה םעפב םעפכ ,"הפ-לעפבש | הרות,ב אלא | ,הרבחה
 ..המודכו ."םירחאל | קיזו הז רבה, ,"רופא הז .רבד, יכ ,שיגרמ
 אוהש ,הרועתהל ליחתמ אוהש העשב ,הומ ררחתשהל ץפח דעוה
 םיקיזא .לובסל לכוי אל החפשמה ןבל "גרוח ןב,מ  תויהל לדתשמ
 םיפפ .תואיחמ) , תוחתפתהו העונתל בחרמ שרוד אוהו וירי לע
 תרשאמ ןיקמטו האזמ  ה'ה לש םתעצה פע ,(תוכשוממו תורעוס
 תא םיפכ .תואיחמ לש שער לוקל רחא הפ תיללכה הפסאה
 הצורחה | ותדובע לע התדות תא ול העיבמו  דעוה לש ח"ודה
 , =-הנמאנהו

 הכרב לש תומרגלט .האממ רתוי הלבק .תיללכה .הפסאה
 ולבקתנ .תוצראה ראשבו לארשי"ץראב  ,איסורב תונוש .םירעמ
 - רוכומו-.טאטופיד ,חילצמ  ידנפא-םיסינ ןודאהמ הכרב לש תומרגלט
 ,אטשוקמ ישאב םכח ,םוחנ םייח ברהמו ,יקרותה טנמלרפה לש

 הלאה תומרגלטמה ,'תחלצומו הירופ הדובעב םתכרב תא םיעיבמה

 , םהיתומוקממ .ומק םיפסאנה , םיפכ תואיחמ לש םערב ולבקתנ

 ,(אבי ףוס)
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 םוקמ לע המכ הז םירמוע .ונא לארשידץראב בושיה תרובעב
 תורמל ,םילעופה רפסמ םגו תופסותמ ןניא תושרח תובשומ ,רחא
 תורכאתהל שורדה לודגה םוכסה .הברתמ ונניא ,הקזחה הלומעתה לכ
 םתסנרפ .אוצמל םילוכיה ,ףסכ-ילעב םישנא החור  לארשי-ץראב
 השקה הרובעהו ,המדאה תדובעב רשאמ תולק רתוי תורחא תודובעב
 םניא דיתעל היקת ילב םייח םעו םצמוצמה רכשה םע לעופה לש
 ;םיריעצ תוחכ יד םהל. ךושמל םילוכי

 תא ךושמל ךיא ,הלובחת וזיא שקבל תרכהה דלונ ןכלו
 תא אוצמל ךיא ,תורכאתהה תא .ליזוהל הז םע דחיו לעופה
 ,הנטק הלחנ  לעב רכא לש בצמל לעופה תא .איביש ,רבעמה
 ינפל ול אצמש יןויסנה .דלונ תאזה הפיאשה לש הדלוה רותב
 הלודגה .הבשומל הכומסה | ,ה'זדפ הבשומב ותמשגה תא הנש
 . הוקתדחתפ

 81--ל םימולשתל ה'זדפ תמדא תא ןתנ יאסירואה רעוה
 םנוד 4 הז .דבלמו םנור 11 לש קלח לבק .םהמ דחא לכ .לעופ
 םיכירצ המראה רעב .הרוע לכ ולבק אל םילעופה ..ףתושמ קלחב
 חי ,םינש .וזיא לש ךשמב םא םג ,םפפכ בטימב לשל ויה

- 
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 תונבלו ראב .םהל .רופחל .םנובשח לע ויה םיכירצ ,תיבר .םע
 וא  ,תוקרידינג .ושעי .םילעופה םתמרא לעש ובשח .םיתב םהל
 ,תובלחמ םהל ושעי " וא .תופוע-לודגב .וקסעתי .םהמ .םירחאש
 תא הלקנ לע רוכמל תלכיה תא ,םהל ןתת .הוקתדחתפל הברקהו
 םיסדרפכ םילעופ רותב םג  דובעל הז- םע = רחיו .םתבשומ-לובו
 אוצמל וצפח הלאה תודובעה יתש תודחאתה ידי .לע .,םיפורקה

 םיולת רוע .ויהי אל רשא  ,םילעופה הלאש ןורתפל םיעצמאה תא
 תלכיה תא ולבקישו ,ןטקה הרכשבו םירחא לצא הרובעה בצמב קר
 ,ןתיא .רתויו חטבומ :רתוי ימונוקא בצמל .םמורתהל טאל טאל

 םלוכ ויה = ה'זרפב ובשיתהש םילעופה יכ ,ףיסוהל  ךירצ
 ,המרא-תדובעלו לארשיהץראל םשפנו :םבל .לכב םירוסמה  םיריעצ
 םילעופה .תונוש תובשומב בר ומז םילעופ רותב ודבע םהמ :םיבר
 ויה םיכירצש שיא רחאו םישלשה תא םהיניב ורחב .םמצעב
 הניחכב .,םיבומ .רתויה םילעופה ןמ  תמאב ויה  םיִרחבנהו .,זחאהל
 ,בוט .רתויה רטוחה ןמ :היזרפ הבשומה :ההסונ וז

 ודהיש :,ה'זהפ .הדסונש .ירחא ,הנש יעבר השלשכ הז ורבע
 לכב ,רצק דוע הזה .ןמזהש יפ לע .ףאו :,"םינג-ןיע, .םשב .התוא
 הנושארב ,ןינעמה ןויסנהמ דומלל הברה תורשפאה רבכ שי .תאז
 תאוה הנטקה הבשומה  תוחתפתהמ ,ונכררכ  ,בהלתהל : וגיברה
 דץראב םילעופה תלאש ןורתפ לע .ומכ ןטקה ןויסנה לע ונטבהו

 לש רומג לוטב פע תובזכנה תווקתה ואב .ןכ .ירחא קר .ן לארשי <
 , ןויסנה .ךרע .לכ

 ואבהל חיטבהל ונל לובי אוה המו .ונל .ןתנ ןויפנהש המ ,הארנ
 לע םתדובעמ תונהיל םילעופה דוע ולכי אל ןושארה ץיקב

 וקיפסה אל .םהו < רחואמ .ןמזב .םתמדא הא םהל וקלח ,םתמדא
 תא .קומע . שורחל-.הה..ךיהצ .. .תושגרהה .תונכהה לכ -תא .תושעל
 הבשומב ויה אל ,ללכ הדבועמהאלחץרא דוע התיה איהש ינפמ ,ץראה
 םדוק ,האקשה תושרודה | ;תוקרי :עורזל ולכי אל ןכ  לעו .,םימ
 הברה היולת הריפחה :תוחלצה : ,ראב- רופחל םינג ןיעב ולחה לכ
 ,קומע רתוי .וא בורק רתוי 'םימ .אוצמל רשפא ,הרקמב םימעפ
 הלעה  ,ןבומכו ,םירטמ 59 לש קמועב קר ,םימ ואצמ םינג-ןיעב
 דחי "ראבה .םהוקמ ובשחש הממ : ,רתוי .הברה תואצוהה תא הז
 םינכומה םימה .דעב .הכרבה םעו .םימה תא תולעהל .עינמה םע
 יד דוע  תנתונ .הנניא תאזה .ראבה לבא . קנרפ 17,000- -ל .ולע

 ,תורונצ תושעל דוע > ךירצ .הז דבלמו .,םינגה תא" תוקשהל :םימ
 םימח וקיפסי וישכע .םינגה לכל הכרבה -ןמ .םימה תא וליבויש
 תא וקימעי םא לבא  ,קלח לכמ םנוד % רתויה לכל. תוקשהל
 בוטרה לוחה :ןמ .םג םימ .לבקל שדח ןנפמ ופיסוי םא -וא "ראבה
 תוקשהל ליבשב וקיפסי םימהש תווקל היהי .רשפא וא הזה .קמעב

 ן קו / נסמה י"ע וא תוקמעתה י"ע .ראבה ןוקת  ,קלח לכמ .םנוד 6--5 
 ירחא קרו. ,ירפ .םיפלא .תרשעמ תוחפ. אל ולעי תורונצה םע החי

 רוע הזה רברה ,הנוגה הרמב העירוב קסעתהל םילעופל רשפא הוה הז
 ראבה תא ונקתי רשא דעו :,םיעצמאב רופחמה ינפמ  השענ אל <

 טיעמהל | םיחרכומ םינג ןיע .יבשוי = ויהי .תורונצה תא ושעישו
 קר טעמכ דובעל םיצלאנ ויהיו םה םהיכרצל קר קיפסתש העירוב
 הוקת-תפמ םתסנרפב םיולת םתויהבו ,.הוקתדחתפב םילעופ .רותב
 םתמרא לש תודובעה ןתוא לא םג תשנל .םילוכי  םניא. ,דבלב
 היקת-חתפ האצמנ .םילעופה רשואל ןתושעל רבכ היה רשפאש
 תא ירמגל בוועל םיצלאנ ויה הז 0 קפס ןיאו ,םהולא בורק
 .םתוא סנרפל .הלוכי .התיה אל .רשא ,םתבשומ

 רוע ולכי אל .םילעופה םא ,לודג ְךְכ לכ אל ערה לבא
 םיריכש רותב קר רובעל .וחרכוהו םתמדאמ חיורהל הנושארה .הנשב
 האצות וזיא רבב וגל .הארמ .הנושארה . הגשה . ,הרז המרא לע
 קוחל יתמאה יעצמאה תא אצמל ה וז אלש =- איהו ,תרחא

 5 36 םלועה

 תורכאתה לע תואצוההש .ונל הארמ ןויסנה ,.םילעופה .תגלפמ תא

 =-,תוחפה .לכל ,ידמ רתוי  תולורג רבכ ןה .םינג-ןיעב .ומכ .תאזכ
 ,םילעופ לש םינטקה תוחכה יפכמ רתוי

 הברה .ןה הלאה .תואצוהה ,ונרבד .רבכ ראבה .תואצוה לע

 ושררי בוש םירוניצהו םישדחה םינוקתה . הנושארב ובשחשמ רתוי

 הברה םילוע םיתבה סנ : ,לעופו לעופ לכ רצמ םילוהנ .םימוכס

 רחט .םיתב 9% םינג-ןיעב רבכ םידמוע וישכע .יבשחשמ רתוו

 תונבל  תולובחתה לכ תורמלו ,(ורמגנ אל רוע רשא הלא םע

 םיתב  ,ןבאדיתב ונב ,םינג-ןיע ינב ידיב הז הלע אל לוזב םיתב

 ץעמ תשר . םישוע) תויסורפ .תורוקמ םיתבו .תוימוקמ תונבלממ
 רתויה םה -- ןבאה יתב ,(תונטק םינכאבו רמחב התוא םיאלממו

 הינשה הגררמב ,(חבטמו םירדח ינש) ירפ 1800 רע ּולע- .םיבוט

 ינש) 'רפ 1500  הלע םריחמ .תויסורפה תורוקה לש םיתבה םידמוע

 ? רע ולעש תוימוקמה תונבלממ םה םילוז רתויה םיתבהו ,(חכטמו םירדח

 בטיה םיניגמ םניאו (חבטמו דחא רחח) םינטק םה םג םא ,ירפ ףלא
 . ףרוחב 5 םימשגה ינפמ

 רוע .תוצוחנה .תואצוהה םע דחי תה תולודגה .תואצוהה

 םתופתתשה תא ךישמהל תלכיה םהל ןיאש לודג- קלחל וארה דיתעב

 ,םישנאל םהיקלח תא רופמלו הרובחה ןמ ל וצלאיו םינג-ןיעב

 תא תאשלו תומרוקה תואצוהה לכ: תא םלשל םדיב תלכיה רשא

 .,םיהבח 11 רבכ ואצי הזה רצקה ןמוה ךשמב , דיחעב תואצוהה

 תגשמ הנניא םדיש ינפמ ,הרהמב תאצל וחרכוי םירחא רועו

 .הרבחה תונקת יפ לע בוצקה רעומה רע םיתב םהל תונבל

 דחא לכל ץוחנ זחאהל ל ,םיאצומ | םינג:ןיע .ינב
 "רשפא יא הזכ .םוכס ילב ,'רפ 3000-מ תוחפ אל .םוכס םהמ

 והזו ,:םינג:ןיעב .םיקתהל .הוהי
 :רשפאשמ לודנ רתוי

 רפ 0 תיבה

 940 -- .לוביה דעבו .הדפ רעב .תפרה
 -= = 180 החפשמל לודג רזעל היהת רשא ,הרפ

 77/0800 8-- קלח לכ לע ראבה תואצוה

 -- | 1800 :-- == הדובעה .תואצוה

 100 - המדאה

 הכה 2000 1-1 ייהלפ

 "'רשפא יאו הזכ םוכס תחא:תבב חיורהל רשפא -יא לעופל
 ןיאש : רחאמו. ,הזה  ףסכה תא ול ףוסאיש :ויתואצוהב ץמקל ול
 החפשמ לכל : תולודג ךכ לכ :תואולה נתי  רשא  תודוגא ונל
 ןובשח ':לע םלשל רתויה לכל .לכוי לעופש .ינפמ  ,תובר .םינשל
 'רפ 100 --- ותריד דעב םלשמ :אוה .רשא ףסכה תא -קר  ויתובוח
 םינג .ןוע- ןויסנב  תוארל הוקת לכ ןיא ךכיפל -- ,הנשל
 רובעל .תלכיה תא .םהל תתלו םילעופה בצמ תא תונשל .השדח
 תישארב םיבשוח :ויהש ומכ .,רכא-יצחו לעופ-יצח .בצמל
 ,.הבשומה

 תלאש ןורתפל ךרד תוארהל החילצה אל םיננ:ןיע םא .לבא
 :יאש \ ,רורב .ןפואב התארה םג םאו  ,לארשי:ץראב םילעופה
 הנתנ -- ,לעופה .ייחב םישרח תודוסי אורבל .הזכ ןפואב רשפא
 ] ְ "ונשקב אל םש רשא ,רחא עוצקמב תויבויח תואצות ז"כב ונל
 ,ךרד .ונל תוארהל הארנה יפכ לכות םינג ןיע תוחתפתה .ןתוא

 ::םוצמצב יושעה .םהלש .ביצקתה

 ":ךרד וזא

 : דופי

 " םאו ,םינטק םיעצמאב תונטק תובשומ רסיל היהי רשפא ךיא
 תודבכנ .רתוי הנייהת הלאה תואצותה זא ,הזב חילצי ןויסנה

 .גישהל וצפח .רשא תואצותהמ

 ..תלכיה תא הל תנתונ .הלודג הבשומ לצא םינג:ןיע תברק
 ,הבורמ המדא תשרוד הנניאש ,תיביסנטניא הרובעב ק קסעתהל

 .ךובכב .םנרפתהל * תורשפאה תא .תנתונה. ,הבוט הדוכע םא יִכ
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 תא בטיה ודבעי םינג-ןיע יבשוי םא ,דאמ ןטק המרא קלחמ

 אצמת החפשמ לכ וא  ,הבלחב :ןנוהכ וקסעתי .םא וא 'םתמדא
 לבא ,תאזה הרובעה ןמ קר :הירוסחמ תא תואלמל תלכיה .תא
 ,תרחא הבשומב םילעופ רותב םג םהל דובעל .רשפא היהי אל זא
 םא םג ,לעופה ןמז לכ תא חקת תיביסנטניא הדובעש ינפמ
 ,םנוד רשע:רחא לעב ןטקה וקלח תא קר רבעי

 תווקל שי זא ,ראבה תא ונקתיו תורונצה תא ושעי םא
 תוקרי:ןג לש הרובעו המדא םנוד 5-6 תוקשהל היהי רשפאש
 לע ,הנשה ךשמב לעופה יתותע לכ תא רבכ טעמכ חקת הוכ
 םימל םיקוקוה ץיק:תוקרי עורזל היהי רשפא היהי הזה קלחה
 ,תוקרי ףרחב עורזל היהי רשפא ראשנה חטשה לכ לעו ,םיבורמ
 םיכרצנ םניאש םיחיטבא ןיעמ תוקרי---ץיקבו ,םימל םיכרצנה
 :ץראב םיבר  תונויסנ ידי לע ושענש תונובשחה יפל ,האקשהל
 .רפ 800 דע 500 דעב תוקרי םנוד לכמ לבקל רשפא לארשי
 ,הזה םוכסה יצח רע םג  הנילעת אל תואצוהה ,הנשב וטורב
 לבקי םאו ,:טנ םנוד לכמ ,רפ 106 לבקל היהי השק אל ןכבו
 רבד ראשנה קלחהמ דוע לבקי .םאו ונגמ חויר ,רפ 600 רכא
 טעמ  דוע ול ויהי םאו ץיקב םיחיטבאהמו ףרוחה .תוקרימ המ
 ול אוצמל היהי רשפא זא -- ,הרפו ודעב תוקרי ,הרידו םיצע
 היהי רשפא הבשומה חתפתתש רע .לקנב םתיחמ תא והחפשמלו
 םישדחה ינשב תוחפה לכל ,הוקת:חתפב דובעל םינג:ןיע יבשויל -

 תלכיה הנתינ הוכ ןפואב .הלודג רתוי הרובעב השירדה רשא
 .ירמגל שדח ךרדב תובשומ רסול

 :ןיעב םינינעה .תוחתפתה לבא :,רמגנ אל רוע הזה ןויסנה
 ,םינינעה .ךלהמ יפכ = ,תווקל שיו  ,תאזה .ךרדל הליבומ םינג = =

 ,חילצו הזה ךרדב ןויפנהש

 םא .יכ ,םוקמ לכב דסיל רשפא יא הלאכ תובשומ ,ןבומכ
 הדובע תגהנה .רשפא רבכ םש רשא ,תובשומל וא םירעל בורק *

 אוצמל דימת םש היהי רשפא םירכאלש ינפמ  ,תיביסנטניא
 הפוריא ברעמב ..םבלחו םהיתופוע ,םהיתוקרי דעב .בוט 'קוש .םהל
 רטקה לש חטשמ םתמרא לע םיקתהל םילוכיה םירכא םנשי
 בר רפסמב םיאצמנ םירטקה ינש דע דחא רטקהמ תוזוחא , רחא
 םנ םוקמ רבכ תנתונ לארשי:ץרא תוחתפתה .תפרצבו הינמרגב
 ,תומייקה תובשומה ןיבּו םירעל ביבסמ תאזכ הרובע תגהנהל
 םימוכס םהל שיש םישנא  םהל שכרל םילכי הלאכ תונטק :תולחנ
 המראה תא האולהב ןתיש דפומ הזיא אצמי רוע םא ,םינטק
 רעב םג  תובשיתהל תורשפאה תפקשנ וא ,םיתבה תא םנ וא
 לארשי:ץראב תורכאתה לע םולחל םג הנה דע ולכי אלש ,םישנא
 , בוטהו .קזחה םנוצר תורמל

 .האב איה תוחתפתה ליבשב אל םינג:ןיע  ומכ- הבשומ
 תורבח וא לשבמ?יתב וא תובשומב םיתב קר  םיצוחנ .םהל
 הנטק רתוי הדמב זא -- ,המדא םהל שוכרל .םאו ,הרזעל תוירדה
 לודג רקויב הלעת אל תובשיתההש ידכב | ,םינג:ןיעב .רשאמ

 םינג:ןיע \ תבשומ .םילעופה לש םינטקה | תוחכה 'יפל היהתשו
 ףקשנ תאוה הבשומהל םאו תונטק תובשימ דופי ליבשב :ןויסנ איה
 ,הוקת*חתפל םוקמה תברקל תודוהל ונחנא םיכירצ --- ,דיתע :הזיא
 התפתת רשא דע ,םמחל תא חיורהל םיננ-ןיע  ינבל תנתונה

 ויה אל םונג ןיע יבשוי הוקה חתפ אלמלא ,םהלש .הבשומה - |
 ,רחא םוי .םג םיקתהל .םילוכי

-- 

 .רלפנרב .ןועמש ר"ד

 < בְרעמה .תוצְראַמ

 ,ב

 ,ברעמה .ידוהיל המרנ רשאכ ,ךרעב ,הנש םיעברא ינפל
 ודמע ,םצפחב קר היולת וזו ,הרומגה העימטה איה רקיעה יכ
 םיקלוחמ ,תיבה ןמ ,תירוט םהה ,תי מו א לה תורהיה תא ורעבו
 םפאשב ,םתצקמ יכ ,יתד ןווח רותב תודהיה םויקל עגונב קר ויה
 ,וניבהו םירבדה תתמא לע ודמע ,תימואלה .תודהיה תא םתהל
 ,תירלוקיטרפ רמולכ--תימואל איה ,תיתדה קר וליפא ,תודהי לכ לכ
 טועמ הטיעמהל ורמא הז םעטמ .םימעל לארשי ןיב תלרבמ
 ולאו .דיהתעה לע ש"כמו ,ילארשיה ר בע ה לע רתול ;טועמ רחא
 וקיזחה אלו ,ןוינ ה ב ןירה קמוע תא ךכ לכ וצמ אל םדגנכש
 ,דיתעה לש תודהיה ר"ע .בושחל וברה אלו רבעה לש תודהיב
 . הלילשב -- םלכ וותשנ תימואלה .התעפשהבו תורהיה תעדב
 ,הכרע ליפשהלו תודהיב גלגלל םירצונ םירפוס וליגרה םהה םימיבו
 וררחש, רשא ,םידוהי םירפופ םג אלא ,םירצינ םירפוס קר אלו
 רפסה תא ,לשמל ,תוארל יד ,"םודק טפשמ לכמ םמצע תא
 היה זאו -- הנש םיעשת ינפל בתכנ רשא ,ט םוי לש ירוטפהה
 ןחפקשה תדוקנש --- הינמרג ידוהי ברקב םג תודהיו הרות חיר דוע
 ,ט"יח האמל םינומשה תונש דע םידוהיה יבוט לכ לש וז איה
 ,הנושמו הרזומ הפקשה וזיא -- םירמוא ויה --- תמאב איה תורהיה
 םילמע םה תעכ יכ ,תויהב לבא , היסאמ .םמע םירוהיה .ואיבהש
 תרוש .,תיאפוראה  תוברתה תא םמצע לע לבקלו הנממ .רטפהל
 , םדיב םיבכעמ ןיא :יכ  ,תנתונ ןידה

 הרוצ .תודהיה :יפלכ .אירוגטקה הלבק םינורחאה .םימיבו
 דע יכ ,אוה רורב :,ללכב ונרוד .תור ךלהל .תמאתמ --- השדח
 תנבהב ,םיישומש םיעדמ ב ןורחאה רודה םדקתהש המכ
 יוברב האצמ אל םדאבש תי רפומה שפנה הנה ,היתוחכו עבטה
 תילכת תא תשקבמ איה ןיידע  .עוגרמ תוישומשה \ תועידיח
 תואיצמה לש תירסומה תומלשה תרות תא :רמולכ ,תואיצמה
 ריבסהל ונימאהש ,ט"יה האמל םיששה  תונשב ,םימי ויה :, תישיאה
 תרבגת ימי םהה םימיהו ,היטרפ לכל .עבטה תנבה .תועצמאב לכה
 לש  םתלחות הבזכנ יכ : ,םיאור ונא לבא ,תויעבטה  תוריקחה
 עבטה ררס תא תערל םדאל יד ןיא .וירבחו טושילומ בקעי
 רדפה תא ןיבהל קקותשמ אוה אלא ,םיבורמה היתוחכ תלועפו
 ומצע עבט תנבהב קפתסמ םדאה ןיא :רבדה רקיעבו ,ירפומה
 רותב ומצע .תואיצמ .תנבהל תקקותשמ ושפנ אלא ןאו שנ רותב
 ונימיבו תקפסמ הבושת עבטה תעד .האיצמה אל הז לע . אשונ
 :השדח הרוצב ,ןבומכ -- תיתד הע פש ה שדחמ הרכג הלא

 תודלות רקחב ,תוירפומהו תויתדה תולאשב םירבדמ םירפס
 םימיב דאמ ובר היגשומו הינויער תולשלתשהו .תדה :תוחתפתה
 ףל .ןיאש .טעמכ --ברעמבש םייתוברתה  םימעה .ברקב םינורחאה
 ירפס .םינוש םינפואב ,הז :עוצקמב שדח רפס אצי אלש .םוי
 םינוש םינונגפב םירפס ,םעה ןומהל האירק ירפס ,תרקבו רקחמ
 רקחמ .טרפה לא םיאב םה ללכה ןמ .םעבש םיליכשמה דעב
 םישרח .טרפב תיחישמה תדה תוהמב ןידל םיאב םה ללכב תרה
 ירלפופ ןונגסב םא -- "ושי תודלות, שדח רפס םיאצומ ונא םירקבל
 נוחב תסנכנ תודהיה םג ,ןבומכו .. תרקבמ-תירקחמ האצרהב וא
 =- יתורפס .ערואממ רתוי איה יתנבה יפל רשא ,תאזה הריקחה
 . ירוטלוק ערואמ :איה

 ' תמאה תא ררבל ,וז .תורפסב תשקובמה תילכתה התיה ולא
 ירוטסהה חכה הז --- תודהיל םנש .'קפס ןיא .,רצ לכמ תירוטפהה
 ויה.-- םימעה לש תיתוברתה תוחתפתהה לע ךכ .לכ ץיפשמה



 ה ןוילנ

 ונניא לארשיל ימינפה םדוגנ לבא ,יוארה המוקמ תא םיעפוק
 םייעדמה םירקוחה םג ,םינפ אשמ ילב תורהיה רקחב ןירל םחינמ
 לע םטפשמב ןידה תוועמ םמצע תא וררחש אל םישפח רתויה
 רשא) דליוא תוריקחמ הלועה ללכה תא תוארל יד ,תודהיה
 תא םתעידיש) םייק ,ןניר .(הבורמ התיה תודהיה תא ותעירי
 ,ןילרב מ'צ -- ונימיבו  ,(ךכ \ לכ .הטעכ = התוהי -תוחהוה
 רשפא יאש םירבד ,יעדמ ןוננסב טופטפ אלא םניא וירבה לכש
 וליפאו ןקנרה ,ןפליופ ,שאר רבוכב םירמאנ -- םרמאל
 למע אוה ללכבו  ,ויתוריקחבו וטפשמב רתויב ריהוה ,רריש
 ,טפשמ איצוהל אלו ויתוריקח תואצות תוצרהל
 תפוקתבש תורהיה רבד לע רבדמ אוהו ,וז הפיאש ותקבש םימעפל
 .העודיה םירש במה תפקשהב ינש .תיב

 םהל יר ןיא .ה"ואמ םיגולואיתה םהל ולגס רחא רבד רועו
 לטבל ,םמצע תא וליגרה אלא ,תודהיה תודוא לע וובב .רברל
 עוצקמב אקורו -- לארשי ימכח לש תיערמה הדובעה ךרע תא
 תעד יכ .,וטילחה ט"יה האמה תונשכ רבכ .תוההיה רקה
 לארשי  ימכח ירימ רבכ ואצי יערמה הרקחו תירבעה הפשה
 .ותעשב םויניזיג רבכ טילחה הז  ,םירצונה םיגולואיתה תושרב וסנכנו
 םכחו .,ןילופונומל קיהכ תנבה תא .םהל ושע םינורחאה .םימיב
 .ערפמל ותרובע תא ולספ ,הזה יערמה עוצקמב קסוע היהש ידוהי
 תורפסב  הריקחה םג ושע אלא ,הזב םתער דיע הררקתנ אלו
 קלח ירוהיל .ןיאש .,יטרפה םנינקל .לארשי  תודלותבו תיקומלתה
 ידוהי ןיא יכ ,םכל רמאיו ןמ לד תא ,לשמל ,ולאש ,וב הלחנו
 וילגרו .וידי .תא אצומ  ונניאו  ,רומלתב .אתתעמש תרוצב יקב
 סילופ .תומימ םהיתובא ושע רשאכ שממ .םהלש איה לכה , וב
 ןאיה .םהל וכ - .,והמאו .תילארשיה .ההותה--תא-..וחקל .יכ .,ךליאו
 תא וריבפה ;איה םהלש יכ ,ורמאו ילארשיה רבעה :תא וחקל
 ,םתנוכל לארשיל ואבנ רשא םיאיבנה ידועי

 תורבועל בל ברעמבש לארשי .ימכח ומש תונורחאה םינשב
 תיערמ הרובעב קר +וזכ המחלמ .בישהל רשפא ךיאו ,הלאה
 תומלאו\ תופיקת ןיא םיערמה לש הקילבופירב ,תדמתמו הפוכת
 המכ רע יכ .רבג םילאד לכ :החנהה :יפ לע םינר ןיאו ,תנהונ
 םידסומ  ,חצנת תמאה -- תמאה ןמ םהיניע תא םימילעמ םהש
 איה רבכש ,היצנרפב תירוהיה הפקשהה ,מ"ר) םיבושח םייעדמ
 תירבעה הפקשההו ,הנש םישלשל | בורק הז תכלוהו תרמתמ
 ימכח לש םתלעמב ריכהל ,ה"וא ימכח תא וסנא (תילננאה
 ,םהיתוחכוהו .םהירורב ירבדל  ןזוא תומהל םג ףוסבלו ,לארשי
 םינושארה םימיבש .,םייערמה םהינותעב וליפא יב  ,םיאור ונא תעכ
 ,הברה תעכ ולא םיעיפשמ | ,לארשי ימכח ינפב םירוגפ ויה
 ,רבכ סרהנ .,ההובג המוח והופיקהו םה והושע רשא ,הזה וטוגה
 + רומגה יוושה תא ופקתו םמוקמ תא םידוהיה ושבכ םיעדמה .םלועב

 חכב  םהילע הפכנ ירוטפהה הכרעו תודהיה תרכה םגו
 ,תיעדמה הריקחה לש  הנייזדילכב .,תמאה

 םיליכשמ להק ינפל קנרה שרוד יחכנה ףרחה ימיב
 תיחישמה תדה תווהתה תישאר תורוא לע םעה תונפ לכמ .םינובנו
 יתשב טשפתנש לורגה ורפסב רבכ הלעהש המ הז) התוטשפתהו
 ,ותבשב תבש ידמ תיתורפס:תיערמ האצרהב םאונ :אוה  ,(תורורהמ
 ,הלאכ | םימואנש :תוארל ,בל חמשמ | איה ומצע ינפב רבדכ
 עובשב עובש ידמ םיבשומ ,בלבש םירבד .אוה םנונע .אשונ רשא
 ויעמוש  ינפל .הצרמ .קנרה .עומשל םיאבה םילנכשמ לש להק
 ויתוציקע תא םהמ הרז לבא -- הז עוצקמב וירקחמ תיצמח תא
 ,תורירמ לכ .קיתמהל \ לדתשה וימואנב ,הבהדא :. תודהיה יפלכ
 תרה תא ,ןבומכ ,תבשמ /אוה  .תורהיה .רובכב | ועגפי  .אלש

 אוהו  ,התחלצה תבסו התובישח תא ררכל לרתשמו תיחישמה =
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 אוה לבא ,תורהיה .לא תיחישמה תרה סוחי ררבל ןכ םג .סונא
 עילבי םגו  ;תודהיה תא ליפשהל ילבל ,וירברב .דאמ | ריהז
 תודהיה תא םינגמה ולא יפלכ הפירח תרקב םימעפל  וימואנב
 םה תודהיה לע ויתועדו ויטפשמ אל ,השדחה תרה רוקמ רותב
 השועש 'המ = ,לודג .שודח איה תודהיה לא וסוחי אלא ,םישדח
 אוה םג  ,תמדוקה הנשה לש ףרחב שטיליד השע ,התע קנרה
 תיחישמה תדה תישאר רבד לע .םיליכשמ להק ינפל אשמ עימשה
 ףרוח לכב הניכמה איה גנימיל םש ל תארקנה הרוגאה)
 תא .םייפל לרתשהו ,(ראופמ םלואב הלאה םימואנה תא ףרוחו
 "האילביבהו לבב, רבד לע וישורדב זיגרה רשא | אוה --- םידוהיה
 . רפסמ תונש ינפל תובבלה תא

 ינידמה בצמה . תונורחאה םינשב השענ ץטרג תאיבנ ךפה
 הל תשפות תודהיה לבא--הברה לקלקתנ םירוהיה לש
 תנווכמה ,תיעדמה הריקחה םלועב ,רסומהו תוערה םלועב .םוקמ
 ,תוישונאה תעה תרבגהל ,תירסומה .תומלשה .תנבהל

,%- 
 + תּונויצַּב תופוקת יתש

 ב

 תונויצה ונל הריאשה םינפואה .לכב דאמ .תניוצמ הדועת
 לש ןושארה רווחה-בתכמ והז :הנושארה הפוקתה לש
 תנש רבמיציר שדחב הנליווב אציש ,ינויצה יזכרמה דעוה
 ןיבה :יכ :,הזה ראילוקריצה חיכומ :רבכ ותלחתב ףכית .6
 םימיב, ,תונויצה לש שדחה ךלהמהב טנימומה תא בטיה .ךירעהו
 תורדתפההל התיה ,ראולוקריצה  עידומ . ,רבמיבונ "כ רע .א"כמ
 הריעוה .סרוםנניוליהב תישילשה התריעו  תיפורה תינויצה
 םעפב ,ונתעונת תודלותב השרה הפוקתתנמםמ תאזוה
 תא ןמסתו היתושירד תא רורב ןפואב תונויצה העיבה הנושארה
 םיכררה .אופא המה וזיא .."ותרטמ תמשגהל םיכילומה ,םיכררה
 :וקריצה .? הנושארה םעפב תונויצב וותוה רשא ,הלאה םישרחה
 ןהלאה םיכרדה רחא לע רוחיבו ,תוכיראב הז לע רברמ ראיל
 רתויה ןפואב היהי .רשפא םייללכ םיאנת וזיאב ,הלאשה הררועתנ,
 תמיופמ תינכת תלעב תורדתפה לעופה לא אָיצוהל בוט
 ' ונליבשב רבעל ץוחנה רבדל ונל היהנ ךכיפל ,םידוהיה ברקב
 הטלחה .ידיל האב הדיעוה . ..תימואלו תיללכ תיטילופ המרגורפ
 ,הפונ תונויצב תוערואמה י"ע ,תישאר :םימעט ינש ינפמ וזכ
 םיצורפ לעכ תונויצה לע טיבנש ,ךכ יריל ונתוא . ואיובה רשא
 קר אל היולת תונויצה לש התחלצה יכ ,ריכנ .יכו ,תוחתפתה לש
 הכלה ,היצאזינאגרוא הב דוחיב אלא ,היטאמולפירהב
 ונתשנש ינפמ ,תינש ןםידוהיה תוחכה לש ,תקוהתמו
 ,"םישדח םיכרד ונינפל חתפ הזו ,ונתוא םיבבופה םייחה יאנת

 .ותמשגה יכ :,הנושארה םעפב = תונויצה םנמא ,הריכה הפ
 <  םיחנומה ,םיידדצ תיחכב אל לכ םרוק היולת ינויצה לאידיאה לש
 = ,ונלש .תונגראתהה תרמב ,ונמצעב דוחיב םא יכ ,ונל הצוחכ
 םירחואמה .םידוהיה קר ,ונלש םיימינפה םיממעה  תוחכה :יוברב
 ץוחנ ןושארה קרפה לעו ,לודגה ינויצה ןויערה תא םישגהל ולכוי
 הרובע י"ע תלה תוצרא לכ ירוהי תא רחאל : הרטמה תא גיצהל
 התיה וז .יטילופהו ינחורה ןבומב תקסופ הניאש תימואל תידוהי
 רשא ,תיסרופגניוליהה .הריעוה .לש .םייח האלמהו .השרחה הלמה
 + "ונתעונת .תורלותב .השרח .הפוקת ו
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 תחא םא ,תונויצב השרח הפוקת ינפל ונחנא םידמוע 'התעו .
 השדח תינויצ \ תימואל המרגורפ תריציל ומרג רשא *, תובסה
 רשא  םייחה :יאנת, ונתשנש המ התיה' ,תיסרופגניזליהה  הדיעוב
 תויהל ךירצ אלה --- "םישהח םיכרד :ונינפל 'חתפ הוו ,וניביבפמ
 ב"כ חתע ונתשנש ,"ביבסמ רשא םייחה יאנת, .יכ ,יארוב רורב
 םישדח םיכרה קפס ילב אורבל םיכירצ ,תיקרותה/הנידמב בוטל
 קר החילצה רשא -- הנושארה הכפהמה םא  ,תינויצה הרובעב
 םינויצהל קר ,ןריד ןדינבו ,היסור ידוהי ינפל החתפ--כ"כ רצק .ןמול
 םינויצהל לדגי הומ .רתוי הברה אלה -- ,םישדח םיכרד םיפורה
 תורושקש ,ץראב הללוחתה רשא ,ָהינשה הכפהמה לש הכרע |

 עיפהל .ךירצ רשא ץראב ,םינויצה םילאידיאהו תווקתה לכ הב
 םוקמבו ,תיביטקאה הלועפה לכ תא ,היגריניאה .לכ תא .הילא
 תאלממ--ונינפל תמאב איה .תחתפנ םא--השדח ךרד לכ רשא
 םידוהיה לכ לש םג אלא  ,םינויצה בכל קר אל .החמש-ישגר
 ,השרחה הדיבעה-תמארגורפ אופא איה .היאו \ ,ונלש םוימואלה
 העבוה רשא  ,םישרחה םיכררה ר"ע השרחה הלמה .אופא היא
 התע הרסחהו הרבעש תעה התוא יאנתל עגונב סרופנניזליהב תמאב
 + השרחה הפוקתה לש םישרחה םיאנתהל עגונב

 לש הידינארטהי ינפל ,הידינארט ינפל םידמוע  ונחנא הפו
 החיכוה  תיסרופגניזליהה 'הלמה = , ונתינגראתה-יתלבו  ונחכ"רסוח
 ונייה אל .יכ ,םידומ לכה ,הבש .תמאה :לכ תא הרצק כ"כ תעב
 שדחה רטשמה ןמ ונמצעל" תלעוה קיפהל התע םג ןיידע םינכומ
 !ןיא .תוחכ לבא -- תוירשפא ונתינ . היקרותב גהנוהש = ,יוצרה
 רשא ,םייחה יאגת ונתשי יכ ,ןיירע איה יד אל :רבחה רורב
 םיכירצ .וניתוחכ ,םיקוח תויהל םיכירצ ונמצעב ונחנא --- ,ביבפמ
 םאּו .,ןגרואפ -תויהל -.ךירצ -ימואלה -גננוצר - ,דחו םידחואמ .תויהל
 תישעל  תובומ רתויה תוירשפאה תעשב דימת ונידי .הניפרת אל
 ךרד הפ הארמ הנושארה הפוקתה | ,םיליעומו  םיישממ :םישעמ
 -תירוהיה היהה-תדובע םע  תיפרופגניזליהה המארגורפה ..הינשהל
 םיירובצהו םיירוטלוקה .םידוהיה ייח תועצקמ לבב הלש תימואל
 ןגראתהל ךירצ םעה ,דחוימ לודג ךרע יחכונה בצמה .רואל תלבקמ'
 ,הזמ הז םיקְנּוי ויהי םימוחתהו ,הניתשלפב םג הלוגב: םג

 תיארנ .ךרדה ,הרורב איה השדחהרהנשיה הדובעה תרטמ
 התע שורדל ונאב ילמלא לבא :- ,םייללכה היוקב קר ןיעל
 ,רשפא-יתלבו . תלעות-אלל הז היה תטרופמו- תללכושמ .המארנורפ
 = ןהילאמ ךרד דימת ןהל תושבוכ תישעמ הדובע לש תומארנורפ
 ךיתב קר .רורב והזו -- הרובעה ךלהמו יללכה ףררה קר  דבכנ
 , תוישעמ תומארגורפ תוארכנו םימרפה םיררכתמ .הפוג .הרובעה
 רמאנ רבכ הזה דחאה רברהו -- רידת רוכזל .ךירצ דחא רבר קה
 םיצורפ איה תונויצה, :יהמל רורב ןפואב סרופנניוליהב
 היצוינאגרואהב דוחיב היולתה ,תוחתפתה לש
 ."םיירוהיה תוהכה לש תקזחתמו תכלוהה

 לע ארבנה * ,תונויצה לש" שדחה  בצמהו היקרותב הכפהמה
 יכ ,דבלב םינויצה -בל תא קר אל החמשו הוקת םיאלממ ,הדו
 םיימואלה םידוהיה ,ונחנא .,םיימואלה םידוהיה .,ונלוכ בבל תא םא
 -- ונא ונצרא לע ירבעה םואלה תיחת לש האידיאה :יקודאו
 םידוהיה רצמ השענה ,ישממ דעצ לכ לא הבהאב דימת ונטבה

 ונבל קפור ,ררוקו השק שואי לש ןמז ,וננמזב התעו ,הניתשלפב <
 היריגארטה תא ונחנא םיערוי ,ןכ ,הוקתו היפצמ .לודג  רתוי .חכב
 לש ,תונגראתה רדעה לש ,הנכה רפוח לש הידיגארטה --- .ינלש
 ןמ ,הרובעמ  ונתוא .עירפהל הו ךירצ :יכה לבא -- םידידןוופה \
 ? הרובעה .לא .הפיאשה =

 םהיתונעטו \ ,ינויצוטיטפנוק .רטשמ | התע גהנוה היקרותב

 רימת םירומ- ויהש ,הלא לש  ,תוארחרצוק ךוהמ ואבש = תוקרוצה +

 ה ןוילג

 ההע תולטב ,הבוקרה תוצירעהו שישקאבה ץרא לע םהיתועבצאב
 ,ךפהה תא התע םירמואה  םיאב םישדח םידגנתמ לבא .ןהילאמ
 הרובעה לע הערל עיפשת תיקרותה היצוטיטסנוקה אקוה יכ
 ונא .םיקוחר - - סומלופב ןאכב םנכהל ונתנווכ ןיא .ןבומכ .,תינויצה
 ,התע ש"כמו ,הלאכ םירבד תודוא לע םומלופב אוּבמ ללכב
 ןיידע יאש ינפמ .ירשפא-יתלב רבד אוה הזכ םומלופש העשב
 תוחבוע י"ע רבד ונתיא חיכוהל לולע היחיש ,הז  עוצקמב ןויסנ לכ
 התשענ " תונויצה .לא ךרדה יכ ,קפס לכ ןיא לבא .םישעמו
 :יד לש םרז התע סנכוה תונויצה .ךותל .יכ ,רתוי תיש פחל
 םיניבמ הככ .וז הלמ לש הנבומ אולמב תויטארקומ
 םיפחיתמ וליחתה רשא ,םיתמאה םיטארקומידה םנ .בצמה תא
 ירואיתה .ןותעהש  ,רבדה :ןיינעמ ,היטאפמיס  רתיב תונויצה לא
 רחאב שינדמ "טייצ עיינ יד, תיזנכשאה  היטארקומיר-לאיצוסה לש"
 תיררצ העפשה, יכ ,רבדה תא השרחה היקרות ד"ע  וירמאממ
 ,תינויצה העונתה תיחת 'הארנכ .היהת םיריעצה םיקרותה ןוחצנ לש
 ןויער לא וצר רתויב תסחיתמ תינויצוטיטסנוקה היקריתש ינפמ

 יאדוב .ולרתשי \םיריעצה םיקרותה . הניתשלפב םידוהיה תובשיתז
 ,"(* םירוהיה לש  תיאנותעהו  תיאסנאניפה העפשהה תא םהל שוכרל

 ,תונורחאה םינשה יתש ךשמב םינויצה לע ורבע תופוקת יתש
 וז ךרה יכ ,החיכומ הינשהו ,הדובעה ךרד תא הארמ הנושארה
 ןגראל -- דימת " שרחהו ןשיה -- אוה הזה ךררה | .הנוכנ איה
 קר יכ ןעי ,הניתשלפבו תולגב םהיתוחכ תא דחאל ,םידוהיה תא
 תא םייחב םישגהל. ולכוי םינכומהו .םיקוחה ,םידחואמה .םידוהיה
 ,וישכע וב םירמוע ונאש ,השקה וננמזב ..הלודגה תינויצה האיריאה
 ךכיפלו ,תיביטקא  הרובעב תקסוע  תינויצה הגלפמה קר הראשנ
 וא -יןלגב - -- .ליחתהשכ --.התע- .,.רתויב--הלּוהג- הילעש - תוירחאה
 ,ונמע .יריחב לצא הבשחמה תוקמעתה = ,שפנה-ןובשח --- יאשחב
 ושואיב  ,תויגארטל רע .יניצר  ,יניצר :כ"כ .אוה טנימומהשכ התע
 ינפל תדמוע התע -- תיטאה ותריציבו .וחכ-רסוחב , ותוקתבו
 ילב ,קספה"ילב אורבל : השודקו תוירחאההתבר :הרועת תונויצה
 תא ,הל שיש םימצמוצמה תוחכב ,דעצ רחא רעצ ,שעהו ןואש
 חיפת> ,ןויערה לא םיריההיפר תא ךושמת הדובעה ,ונמע .תודיתע
 < ,זוע .חור םהב

 ,םִיִרָחְנ .םֶרֶאל דוע =

 וודנל .ןמרה רמ .דוע ...ךלוהו רבגתמ ימטופוזימה "ףולבה,
 הליחתה,  רבכו- -יזוהיל - ארטיל ,ש"יל ןוילמ 18 ךסה תא ףסא אל
 יכ  ,םיריכזמ: ,הרוכבה .טפשמ ד"ע : תישאר ,"תבתוכ  הינרבוגה
 לקנרפרגהבצרה ואיל רידה יייע | רוענ .ןושארה | ןויערה
 ינא .עדוי .:אוהה ןותעב םירמאמ הברהב "'רשנעכאוו 'רעטסאב,
 ד"ע .בתכש  וירמאמו . וירפפמ  לקנרפהנרבצרה ואיל .ר"דה תא
 ,לודג .קפסב תלטומםירהנ .םרא :ד"ע .ותויחמומ , ןילופב .םידוהיה
 ץראב : בושי  ודסיי .,תינולפ : הנידמל = םידוהי = וכלי : האצמההו
 היה ;ימ ,חכותהל  יאדכ יאש .דע .,ךכ לכ חלק איה  תינומלא
 תויהל | רתְוי לקנ ,הלאכ  םירבדב ,אקוד .,ןורחאה .ימו ןושארה
 הלמ קרוז :אוהש  ויר---ןושורחש  ינפמ * ,ןורחאה תויהמ ןושארה
 < ;וררבוה רבכש .םיאנת הברה .םע בשחל .ךירצ  ןורחאהו  ,ויפמ
 תנתונ .א'טוה םג יכי ,ונל םוזמור ,תונש ,ררבל .ךירצ :אוהש וא
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 :ומש) ירגות ינולפ ןותעש ,תושילש ,הזה רברל הבל תא
 םראל אובל םידוהיה תא :ןימזמו ררועמ רמאמ איבה .("רסאוני,
 וילע .ופיסויו רמאמה תא ואיבה םירגות םינותע הזיאו ,םירהנ
 ובתכמב רגיר ק יגב ןאמי לוס אב הנה תיעיברו ,םהלשמ םיכפונ
 רכזיו ,הימטופוזימ לע אוה םג ודי ךומסיו = טו טוט," ה לא
 ,ל"נה ןיתעב ותעד תא ונמזב עירוה רבכ חונמה ויבאש . ,תונושאר
 תורחא תוירגות תונירמ לא * תונפל .בוטו * ,הוקת ןיא * םינויצלש
 התעו ,יבא אבנ רבכ :רגירק ייב ןאמילופ  חצנמ  התע--'וכו
 .האובנה המיקתנ

 תא תוארל ינא .לוכיש ,רשואמה בצמב יננה ,הרקמב
 תאובנב הברה יתקסעתהש ירחא ,ןבה י"ע האובנה  תומיקתה
 : .הנמוב באה

 לש  םירגותה, םשב רמאמ יתבתכ : םינש עבש שש ינפל
 .רגירק ףפוי רמ היה םהה םירגותה דחא ."6ו. .0ז0מ."
 .ןשיה םי'זירה ימיב 'וכו .דיקפ ,ןמגרותמ היהש ימ ,ירגות הנוממ
 ,רשכו רשי  ירוהיו  ןוגה םדא ,עודיכ ,היה רגירק .ףסוי רמ
 ןמאנ ,ןבומכו .ותרמשמ תיבוחב קדקדמ ,תוירבל בוהא ,ןהקש
 תתרמו עז ,ןרפק ,ןדחפ היהש הזכ שיא לע אלפתהל ןיא .תוכלמל
 יםיטילופ, םשה תא עמשש ןויב הוכ םרא ,יטילופ ןינע לכל ענונב
 קר אל התיה וז המיא ,ןכופמ היה הו ןינעב ריברה | ,עזערזנ
 הלפנש הרבה ,יטילופ ןינע לכל עגונב םג יכ ,תונויצה לא עגונב
 שיא לכ לע .ןופא טימהל התיח הלולע הלאכ םינינעב שיא יפמ
 -ץרא תא םג ערי הזכ שיא םאו , הנוהכב שמשמ שיא לע רוחיבו
 םג םיכחמ י"אד אריוא ,לודג  רתויה ןופאה היה  הז--לארשי
 תודח ויניע םא .קוחרמ האור םראש רבד ,םגפל--עורגה ןבומב
 בומ ןפואב האור אוה ,ויתופקשהל -לודג :קפוא ,שי םאו  ,תוריהבז
 הבורק תולכתפה ,בורקמ קדקדמו שמשממו רקופ אוהשמ ,רתוי
 האור ,םימרפ יטרפו םיטרפב םדא ךבתסמ .תבכעמ איה תאזכ
 קסופו החמומ ומצע תא אצומ ,םינטקה םיינמוה םילושכמה תא
 םיקוחרה  ןוימדה .ילעב .םתוא" לכ ינפ לע .אושנו םורמ  ,ןורחא
 םה !םתוא אנ ולאשי ,המ "ועדי אלו .הניתשלפ  ד'ע  .םירבדמה
 תא אל םיריכמ םה :,ןויפנ .ילעב םה ,הניתשלפ תא םיעדוי
 ,שמט הניתשלפ תא םא יכ ,לאידיאה-הניתשלפה

 ךירצ עודמ םיניבמ ונלוכו ,הזה סופטה תא םיערוי ונלוכ
 הלילשב | םחיתהל ,ותפקשהו ותנוכת יפל ,היה חרכומ ,היה
 .תונויצה לא

 יכהו יכהרא , ןבה"רגותה --התעו ,באה-רגותה היה הז

 ,תינויצוטיטסנוק השדח הלשממב המרגותב הנשיה הלשממה הרמוה

 הרודהמ תאו ןיא ,הנושארהמ העורג איה וז השרח הרודהמ
 ,םילוקלק םע הרורהמ אלא ,םינוקת םע

 ,שיייל 'לימ 18 ףוסאל ,יודנל ךמרה רמואש ומכ ,רשפא םא
 לא םידוהיה .תא  ליבוהל ךירצ ןיא אלה ,דחא ןוילמ וליפא וא
 ,םירשנ רושנל ,תולפמ לופל ,תולעת םש רופחל ,יסרפה םיה-ןושל
 בושיה תא  לידגהל, רשפא ,לבא ,בושיל רבדמה תא .ךופהל
 ', לארשיחץראב

 םהש רתוי ,םינותעה ראשבו "-פאהוני,ב  םיעיופמה-םיאנתה
 רייצל .ונל .רשפא , ותוא  םיקיחרמ םה ,ןויערה תא  םיברקמ
 היוצרו הבוט .איהש םירהנ:םראב הלוהג תיבושי העצה וננוימרב
 םיקומנה .ליבשב אל .לבא---תרחא ץראב .בושימ .לתוי- הברה וגל
 ,םהה םירמאמב רקיעה םהש ,םיירגותה

 הדיעוב -

 9 . 3% םלועה <

 .םימיחאקח לש הָשָרָהה הָקיִטְקַמַה
 הקיטקאטה תא תונשל םיטידאקה ומילחה תיאפקסומה הדיעוב

 כ"חא םימעומ םימי ורבע אל ,םידוהיה תלאשל עגונב םהלש
 לוקבו יולגב עירוהל ודיל האבש ,תונמרוהב  בו'צידור שמתשה
 המורה \ לא | םיטידאקה וסנכנ יכ ,המורה תמב לעמ םר
 ומכ הלא וירברב .םידוהיה  תויכז:יווש לע .םג ןגהל אנדיאהד
 ,ותנלפמ לש השרחה התטלחה תא בו'צידור רשיא

 ץראב התע םיררושה ,םיאנתה י'פע יכ ,רמאל רשפא
 סחיה תא רוכול יד ,וזכ הטלחהב הרובגה ןמ הכרה שי המודבו
 ידכב המורבש בורהו ןוילעה ןוטלשה דצמ  םידוהיה:תלאש לא
 ,התע וב .םידמוע ונאש  ,טנימומב אקור לבקל יכ ,רורב ןיבהל
 עגמב ,.אוה , םידוהיה תויכו רעב םוחלל .הטלחהה תא
 ,ירובצ:יטילופ  הרובג:השעמ ,םיטידאקהכ םיילאיר. םיאקיטילופל
 "שי וז הטלחהל םלוא ,לודג רתויה דובכה תא הגלפמהל ליחנמה
 תא .רוריבב תנמסמ איה :יטילופה ןבומב לודג  רתוי ךרע רוע
 תינוציק ,תינויציזופואו תי ל א מ ש רותב םיטירקה לש הקיטילופה
 ןפואב . םיטידאקה וניגי התעמש הוב ,המודבש בורה לכל ענונב
 ינשל המודה תא םיקלחמ םה םידוהיה לש םהיתויכז לע יבוטקא
 ולדתשי | ןימי רצב םיבשויה ,הלא לכ ,ילאמשלו ינמיל : םיקלח
 : רותב ונבצמ תא | רתוי .דוע .ערהל 'םדיל אבתש ,תונמרוה .לכב
 רצב םיבשויה הלא לכו ,יכה ואלב דאמ ערה | ,תויכז:ירסוחמ
 ונייה. ,וניתויכ דעב הצרמנ המחלמ םוחלל זא וכרטצי לאמש
 רשפא התע םיררושה םיאנתה י"פע ,  תויטארקומידהו קרצה דעב
 הפיקה לכב קרפה לע םידוהיה:תלאש הלעת ךא םא :יכ ,רבדה
 סחי לכ  ירמגל ףופ .ףוס קיספהל םיטידאקה תא הז חירכי זא
 הטלחהה  חיכית הזכ ןפואבו = ,םיינמיהו םיטסירבאיטקואה םע
 רצל .רכנימד דעצ ללכב התשע תיטידאקה הגלפמה יכ ,השרחה
 הכרעו הדיקפת והז ,וילא םרג אפונ טנימומהש ,דעצ ,לאמש
 , תוללכה תיטילופה .בצמה-תרוקנמ השדחה תיטידאקה הטלחהה לש

 ךרע וז .הטלחהל שי .תדחוימה  תידוהיה  תוארה:תדוקנמו
 ףתתשהש ,םימפרופמה םיטידאקה םינקסעה רחא ,ןיינעמ .רתוי

 לא םיטיראקה ואב  יכ : ,םונותעב הסמ | תיאבקסומה
 םיידוהיה. רובצה-ינקסעו : יאבקסומה דעוהש ינפמ השדחה הטלחהה
 הקיטילופ םישרוד םידוהיה לכ יכ. ,ועידוה רבאניוו ,מו .בונילצ ר"דה
 הקיתש לש הקיטילופה יכ ,םהיתויכז  תבוטל  תיביטקאו  :היולג
 לכב הררוע הכ דע םיטידקה הב וזחא רשא ,םירוהיה-תלאשב
 ונע הז לע .תידוהיה .להקהדתער דצמ .תורמרמתה הדגנכ םוקמ
 םתעד תא ועדו אלש ינפמ ,הזב םימשא םה ןיא יכ ,םיטידאקה
 ,הקיתש לש הקיטילופ וגהנ אל  ךכופל יכו ,םידוהיה לש .תיתמאה
 תלאשב תדחוימ הקיטקאט םוש ללכב םהל התיה אל: םא יכ
 םהלש הקיטקאטה תא םיפילחמ םה האלהו םויהמ .לבא  .םידוהיה
 תא ןאככ םיאור ונא .הז ןפואב ,תיבימקאו היולג התוא םישועו
 חרתי תובישח דוחיב .ונתנ םיטידאקה יכ ,דאמ תיופואה הרבועה
 %: רורב ,רבדה תא והאביש ךיא ,םידוהיה לש להקה תערדל

 ; וננורכזכ .םשרהל תאזה :הרבועה איה היואר יכ ,אוה ילואו
 ;הב שמתשהל םיאכה .םימיב דוע .ךרטצנ

 ועיביש  ,הוב קר קפתפהל םיטידאקה םיכירצו םילוכיה לבא
 םהיתויכז .הבוטל .םיימתפ םירבד ורבדיו םיינמיה דגנכ םתס האחמ
 תיטילופה .המכחה ןמ  םגו הרטמה לא עלוק \ רתוו + םידוהיה לש
 'םהיתויכז רבב קוח-תעצה םיטידאקה ופינכי םא רבדב היהת

 לבא ,רבהבש ילאיפיצנירפה דצה ללכב רבכנ הפ * ,םירוהיה לש
 ,יטילופה ןבומב םכוחמ : הזכש רעצ היה .תישעמה בצמה-תרוקנמ םג
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 תויכזל .עגונב תוישעמ תוישממ הואצות וזיא ידיל רברה איבי םא
 ורסומה הכרע היהיש רבלמ יכ ,אוה רורב ,ןיא םא םידוהיה
 יכ ,לעג'פב חיכומ היה .םג ,ונלוכל רבכנ .ווכ .קוחדתעצה לש
 םג םא יכ  ,הירואיתב קר אל םתטלחה תא םיטיראקה .ולבק <

 ומישגהלו יישעמו ילאיר ןפואב הדעב םוחלל םה םינמוזמו םינכומ
 המודב וליפא הער לכ ונל םורגל לכות אל וזכ קוח-תעצה  ,םויחב
 תואיצמב אוהש יפכמ ער רתויל ונבצמ תא תושעלש ינפמ ,הנריאהד
 ,םינפואה לכב ביטהל איה הלולע רשא רועב ,דוע רשפא יא

 לש השדחה םתמלחה תודוא לע רבדל ןיידע השק .ללכב
 העורי וז הטלחה ןיא תישארש ינפמ  .רוריב .רתויב םיטידאקה
 דוע הפוג תיטידאקה תונותעהש ינפמ ,חינשו  ,היטרפב רוע .ונל
 הרואכל , לכ :הזה ןינעה לכ רבה לע 'המואמ | ונל \ הרפס אל
 יכ ,בושחל .ךירצ לבא ,רשח לש לצ הזיא ררועל הז רבה לולע
 םיטידאקה םלוא | ..תוקומע רתוי  תינווכ .םיטידאקהל הזב .ןנשי
 ,םהלש השרחה הקיטקאטה תא םתונותעב ררכל םיכירצ .םמצע
 םע אבהלו ןאכמ בשחתהל םימתבו תמאב םה םיצור םא .יכ ,ןעי
 תא קוידב תערל להקה ותוא ךירצ אלה ,תירבעה  להקהדתער |

 ינפמ םהל היהי אלש רכב ,תושעל םיטידאקה וטילחה .רשא
 לע רובעל םיטידאקה םיצור,ש ,רשחה ינפמ וליפא רחפל המ
 ."הקיתשב םידוהיה"תלאש

4 - - 
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 י 6 , %

 ,(יקרותה םירחבנה-תיבב םימואלה תלאש)
 ישנא, ,םיריעצה .םיקרותהש ,היקרותב תימואלה . הלאשה

 אבי :ומוקמ לע לכהשב,  :,ןיטיה"ץקל תוחדל ולרתשה ,ייבצמה
 לכב התע רע וררשש ,והבהו והתה תא שריי ררפהשכ ,"םולשב "

 ץראה לש יפסכהו ילכלכה הבצמשכ ,םייקרותה םייחה .תועצקמ =
 לכב המצע תושרב תדמוע הלשממל יהת היקרותו  בטוי .הלוכ-
 םיריעצה .םיקרותה  הנחמ תא הקלחש וז הלאש -- ,ירמגלו
 לא ךכ-ךחאו תוריחבה לא וכלהש ,הזפרהה -ילע ב ל :םינשל
 ןיא -- םתרמיאו "ןויושהו  הוחא,ה לש לגדה תחת םירחבנה"תיב
 םואלה ינב ,דחא םואל נב םלכש | ,היקרותב םימואל"תלאש

 ,('תישפחה .הדוגאה,) ןיררעדחבס ךיסנה ירחא םיכלוהלו ; ינמותועה |
 ,היקרותב םינושה םימואלל הבחר רתוי וא תוחפ הימונותוא ושררש <

 םינושה 8םימואלה לא הלשממה תוסחיתה לש :וז .הבושח הלאש =
 היקרותב םינושה םימואלה לש תופחיתהה תלאש םג .ומכ ,ךפְלו
 לש "םויהדרחס, לע רבעש עובשב  התלע ,םמצע ןיבל :םהיניב"

 םימי השלש ךשמ םיבהלנ םיחוכו . ררועתו  ,יקרותה םירחבנהדתיב = =
 ,הלחתהה ךא וז .יכ ןהרתפנ םרט רוע וז הלאשש ןבומכו .,םופוצר

 ;תאוה הלאשה הצרפ הקוחב םיבר םימי והומחסש םהזכ
 תולאש,ה רתי לכ תא הקזחב הזה םרוה ףורגי םא תוארל דוע .ןיאו
 ירבח ;םירחבנה-תיב לש בורה ידיב הלעי וא  ,הוקרותב "תורעובה

 ,ךרד ול .תונפלו ,המ"ןמול רוע .ותוא רוכסל  ,"ןויושהו  הוחא,ה =
 , ךכל: היואר העשה תא ואצמישכ קר

 הזה .ןמובש תובושח  רתויהמ קנה | וז" הלֶאש ןפוא .לכב :
 הויולג ,התוחתפתה לא בל םעפל םעפמ םישנש  יאדכו .ןהיקרותב = =

 ,הילא. להקה-תעדו םירחבנה-תיב תוסחיתהלו |

 םהידיב וחקיו "ןויושהו :הוחאה, ירבח לש םבכוכ חרז .רשאכ
 קוספה תֶא  .זירכהל -ורהמ . ,היקרות לש . הלשממההתוכשומ תא
 לכ | םהיניעב ויה םינמותועו  ,"!םינמותועל -- היקרות, :םהלש

 תיקרות תוימואלב ורוהש היניתנו היקרות יבשותמ הלא
 ןיבש לדבהב ודוה .יהוחאהו> ןויושה, ירבח םג םנמא ,דבל
 לבא ן דועו םירגלוב ,םינמרא ,םינוי םינמותועו יקרות ינמותוע
 = -ותעיפו ןירדע"חבס דבלמ--םיריעצה םיקרותה ואר הזה לדבהה
 ינינעב הפר תונלבפ התארה תמרוקה הלשממה םג ,דבלב תדב
 תא ושפתש הלא םג תכלל וצר איהה הלשממה יכרדבו ;תדה
 ומסרפש הדובעה-תינכתבו ,הכפהמה ירחא םהיריב הלשממה-ןפר
 תונושארה תודובעה תחא רותב ,לשמל ,ונמ םתלשממ ימי תישארב
 הפשה תא  גיהנהל ורמאיו .היקרותב רפסה:תיב תמָאלה תא
 .היקרותבש רפסה-יתב לכב דומל"תפש רותב תיקרותה

 ,יקרותה שפהה לש שברהדחריב המסרפתנש ו: תינכת
 ,םינושה םימואלה ןיבש תוקיבחהו תוקישנה ורמגנ םרמ דועשכ
 ,ןוחמת התעשב םג .הררוע ,שבכו באז ייח .םהיניב ויח זא רעש
 םימואלה ינב ןיבש תימואתפהו תבהלנה הבהאהש הזל םרג התורכהו
 תודגנתה הררוע אל .הרכזנה תינכתה לבא .תצק ררקתת םינושה
 םיקוחר טנמלרפה לא תוריחבה ימיש זא ובשח בושח ,תואהמו
 םהיתועד תא םויה-ירובג ,רשפא ,ונשי -- ורמא -- זא רע .ןיידע
 םימעה לא םיקרותה תוסחיתה לש הכובסה הלאשה לע תוינוצקה
 .םינושה םימואלה ינב ובשח ,עדוי ימו .םכותב םיבשויה ,םינכשה
 ,תוריחבב ןוחצנה תא ולחני ןיררעדחבס ירחא םיהונה ילוא ,היקרותב
 ,זגרתהל הבס לכ ואצמ אלו

 ולחנ "הוחאהו ןויושה, ירבח ., תוריחבה ימי ורבע הנה לבא
 והנהו םרי לע .רחבנ םירחבנה-תיב לש לודגה בורה .ריהומ .ןוחצנ
 בר למעב םינכהל הלע "תישפחה הרונאל,ש העשב הב ,םהלש
 לע .זירכהל וליפא םיאריח ,שיא םירשעכ קר. םירחבנה-תיב .לא
 5 ,םימואלהדתלאש ןורתפל עגונב .תוישפחה םהיתועד

 םהיריב הלשממה תא וחקלש ןויכ ,"ןויושהו הוחא,ה ירבחו
 םוח תצק גפ ,תוירחאה לדוג לכ תא ושיגריו םימי-ךרואל
 תצק התיהנ םירחאה םימואלל םתופחיתהו | ,תינוצקה םתוימואל
 םימעהמ לולשל ,םתמלחה תא וחינה ןפוא לכב ,"תילארביל, רתוי
 ,התע רע םהל ושכרש תורחוימה תויכזה תא םכותב םיבשויה
 התע רע םירחבנה-תיב בור לש ופיסכטו  ,םיבוט רתוי םימיל
 ובש ,ןמול ,םימןאלה לש המיענ-יאה הלאשה תא קיחרהל היִה
 ,היקרותל תצק חורי

 יל הרוה .ךכו --- היקרותב בצמה תא עדויה לכ םנמא םאו
 העפשה-לעב רותב עוריה ,טנמלרפה לש םיריצה רחא רבכ אל הז
 םיכסי---"הוחאהו  ןויושה, לש ישארה דעוה ירבחמ רחא םנ אוהו
 ,"םימיה-ורבדב 1908 תנש, ינידמה ורמאמב יוררונ סקאמ ירבדל
 תוישפחה ויתועד ירחא םיהונה ידיב והנה היקרות לש הדיתע יכ
 םישלש --םירשע דועב אובי הזה ריתעה לבא ;ןיררערחבס לש
 יקרותה םירחבנה-תיב בור סחיתי זא דעו ;ךכ-רחא ילואו הנש
 , יחכונה םירחבנה-תיב סחיתמש ומכ  ,הפ םימואלה-תלאשל

 תלאשל  יקרותה םירחבנה - תיב | תופחיתהש | אוה ןבומו
 ןינעל : הכירצ . ,תילילש וא תיבויח וז תוסחיתה .יהת  ,םימואלה
 בורק. ,הזה .טנמלרפב גראנה היקרות לש הדיתעש : ,שיא לכ
 | ,םינויצה ,ונתוא .רוחובו ,ובלל

 הרוצב ,םימואלה:תלאש | הנה ,םינויצה = ,ונל = עגונבו
 ונדמלל קר. הלוכי = ,יקרותה םירחבנה:תיבב התע הררועתנש
 חיכוהל ונידיב הלעי :םאו ןאוש-תווקת ןניא .היקרותב וניתווקתש
 ץראבו היקרותב ירדוהיה בושיה יכ  ,םירחבנה:תיב .בורלו הלשממל
 תורבגתה וירחא רורגי .אלו = ,תלעות .ךא :היקרותל איבי לארשי
 תופיאשמ ונחנא םיקוחר יכו  ,היקרותב תורז .תולשממ תעפשה
 יזא-- קוחרהו : בורקה :דיתעב היקרות לעמ. תינירמ .תולרבתהל
 .ךפהל אלא ,וניתופיאשל דגנהת אל .היקרות
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 תורתסנ תופיאשב םינויה תא םיקרותה םירשוח םא יכ
 רי טושפל םה  םיצור יכ -- םירגלובה תא ,ןוי תא .דחאתהל
 תירבב ואבו  יכ --- םייכאלאווה תאו. ,דנגידרפ  יניתנ ,םהיחאל
 :הלא ומכב דושחל ולכוי אל םידוהיה ונתוא הנה --- הינימור תא

 ,..הינודקמ  תלאש
 .יקרותה .םירחבנה:תיבל םימואלה .תלאש הפנכוה הז םשב

 רמג ךא התע הז .םיחרי ינש "קר ורבע הז 'םירחבנ תיב לע
 יניעש ,הז .םירחבנ:תיב .הנידמה>ינינעב קוסעל ליחתהו ,רדתפהל
 םינושארה םימיב = וילא .תואושנ ויה הנידמיינינעב םיקסועה לב
 קופעל ולחה ויריצשכ  ,םינורחא רתויה  םימיב 'השענ ,וחתפהל
 תצק םגו ןינעמ:יא  ,ךכביהמ לש םירכדבו | םיטועפ םינינעב
 המכ דע --- היקרותב להקה:תעד םגו תָיקרותה  תונותעהו ,םמעשמ>

 וולע = ןנולתהל ולחה -- ,תונוהע ילב להק:תעד הפ תירשפאש
 ,יאשחב

 ,הינודקמ:תלאש יקרותה םירחבנה>תיבב הררועתה הנה לבא
 תא בושחנ אל םא ,"םילודגה וימי, ויה םיטנמלרפה ריעצל םגו
 איצרה החפ:לימאיקשכ | (ראוני תישארב) .,ןושארה "לודגה םוי,ה
 ,הלשממה:תינכת רע

 :תיב לש םינושארה "םילודגה םימיה, .םירושק םנחל אלו
 / .תינודקמה הלאשב יקרותה םירחבנה

 ברעתהל ץוח:תולשממל תישארה הבסה טעמכ התיה הינודקמ
 ,לודגה הנחמה ךנחתהו לדג המש היקרות לש םיימינפה הינינעב
 העונתה הלחה המשו ;"ןויושהו הוחאה, לש רעוה ןעשנ וילעש '

 .רדפה תא הכפהש ,ילוי שדחב
 לכו .ןןורחאה .עובשב. םירחבנה:תיב :רבע .םימי השלש ךאו :

 ,הינודקמה הלאשל ושידקה םימיה תשלש = =
 תובושח  רתויהמ .טעמכ ןה .ןורחאה עובשה לש תובישיהו

 הלאש .התע רע םירחבנה:תיב :תובישי לכ לש תויפוא רתויהמו
 הלאכ םנשיו -- םיניוצמ םימאונ לש המלש הרוש הררוע וז
 יכופכס :תיפוריאה היקרות עגנב עוגנל -- יקרותה .םירחבנה:תיבב
 ,הינודקמב םימואלה

 ולפנתה םינויה חכ:יאבשכ  הנומתה .התיה  רוחיב . תיפואו
 םיערה םיעגפהו . ,תורצה לכב םומישאיו םשפנ*יאונש םוהגלובה לע
 םיעשפה לכ תא םיללוגמ םדצמ םירגלובהו  ,הינודקמ תא .ואצמש
 םייכאלאווה .לע -- דחי  םהינש | ןםינויה .ישאר לע םיאטחהו
 ,םיקרותה תא רחי הלא לכו ן,"ףסכ-עצבב הינימורל .םירכטנה,
 רדסה ימיב הדיקפת תא האלמ אלש, הלשממה לע םילפנתמ
 ו"התע ףא יוארכ .ותוא האלממ הניאו ןשיה

 לכב הלאה | םימאונה לכ י"ע .הלגנ היקרות לש .עצפה
 ויפוב = ;םינויח םימאונה ישארמ דחא ירבד .וארומ לכבו .ורועכ
 :תולשממ לש ןתעפשהו [תונגרנ לכ לע רוא:יוק םיכילשמ  ,ידנפא
 -- ,םל:יולגב רמא -- הינודקמ לש םירגלובה, :הינודקמב ץוח
 ."'וכו היברפל םיברסה ,ןויל םינויה ,הירגלובל םטבמ תא ונפה

 ךופכסה תלאש ,הינודרקמב תישארה הלאשהש העשב הבו
 םינויה ןיב םיירצונל הלפתה-יתב תא קלחל ךיא) הלפתה:יתב רע
 :ריצ קיפפמ | ,םימואלה?תלאש תא הירחא הררג --- (םירגלובהו
 :םוצע סעכבו הלודג .תומימתב םימאונה לכ תא (יקרות) .הנרימס

 !הינודקמ ןיא --
 ףונה תא \ וארקיש לבו" ונוא הזה | יקרותה "טוירטפ,ה

 ,י;רז םשב הזה .יקרותח
 הלאשל .שידקיש םירחבנה:תיב-'תא .עירפה אל הז ,ןבומכו

 .םימוי הוע תינודקמה
 היגשמה  תורחא םינש  .היהש = ,החפהימליח > ,םינפה-רשו

 תוגירטניאהו םיכוסכסה לכב יקבהו  ,הינודקמ ינינע לע ישארה
 טעמכ הלועו ומצע תא חירטמ ,המש םינושה םיימואלה ןיבש

 לע םינרטקמה לש םהירבד לע תונעל םאונו  םאונ לכ ירחא
 ,הינורקמב התשעשמ רתוי תושעל הלכי אל הלשממה : הלשממה
 םד תכיפשבו םיחא-תמחלמב | םירורמ הזה לבחה יבשות לכשכ
 םימעה .יחילש תועפשה ילגרל ,םה םיסחיתמ הלשממלו םהינכש
 .היולג .תודננתהבו ןומאדיאב  ,םירזה

 הלכי אל יכ ,תנעוטו תרזוחו תנעומ הלשממהש העשב הבו
 םינושה םיימואלהש ךירצ לכ םהק יכו ,התשעשמ רתוי תושעל
 ,הלפתה-יתב רברב .םהיתומחלמל ץק : ומישיו  םהיניב  ומילשי
 ;םינויכ - םירחבנה-תיבב הינודקמ לש חכההיאב םישרוד
 הכובמה תא א כד ת הלשממהש םיכאלַאווכו םיקרותכ ,םירגלובכ
 הלשת היכו הכ רע התשע רשאמ ץרמ  רתויב  תינודקמה
 תא .וזרכהש ירחא םשמ "הארקש ,אבצה תא שדהמ
 , ,היצוטיטפנוקה

 ' םירחכנה-תיבב 4 םימואלה:תלאש .רוריב לש הלחתהה יהוז
 ל .היקרותב

 טנמלרפה לש "םויה רדפ,מ .,הרסוה תינודקמה הלאשה ,םנמא
 לבא ,הלשממהב ןומא:תעבה םע רבעמ:לש-הלומרופ  הלבקתנו
 םעפ אלו .ה לא ש ה - ןו ר תפ ונניא םירחא םינינעל הוה רבעמה
 ןיתחתה:תיבב תאזה "הרוראה,  הלאשב רוע וקסעי םיתש אלו
 תא ושרגי אל םינפה-רש תובושתו | םימואנה | יכ ,לובממסבש
 ;םידודגה תא שרגי אבצה םג םאו ;הינורקממ םינושה "םירודגה
 רטפת אל .וזמו ,ץוח:תוכלמ לש "העפשה,ה המש דוע הראשנ זא
 ,כ"כ הרהמב היקרות

 < ;לפטל | יקרּותה םירחבנה,תיב היה ךורצ .סנואמ וא .ןוצרמו
 יי .םימואלה :תלאש ב :רתויב וילע הביבח הניאש ,הלאשב

 הוכרהה-תשירד לע ייןויושהו היחא,ה ירבח וחתו אל ,הרואבל
 יכ .,תורפסמ םיינידמה םלועב הפ. תובשנמה תוחורה לבא ,םהלש
 הוחא,ה .ירבחמ םיבר .תובלב םיקופקפ .הררוע תינודקמה הלאשה
 = /תב:יאב םע תורשפל התע םיטונה .םברקמ םיטעמ אלו ;"ןויושהו *

 " התע אלש ,יןויושהו הוחא,ה דעו חכונ ןפוא לכב ,םינושה םימואלה
 = הלשממה תאמ ושכרש ,םהיתויכז תא םימואלהמ לולשל רשבה:תעש

 \ = הוחא,ה לע םילגודהמ םיבר התע םירברמ הז רבד  לעו ,תמדוקה
 ב ,םר לוקב "ןויושהו

 םהיעבצ תא תצק ושמשט "ןויושהו הוחא,ה לש םינותע ה םגו
 - ,תחנב רתוי םירבדמו םייניבושה

 , שידקמ ,"ןויושהו הוחא,המ םיינוצקה לש םאטבמ-ילכ .,"ןינמ,ה
 < תלאשל, ךורא רמאמ ,הינודקמ תלאש רי'ע טנמלרפב םיחוכוה ירחא
 < תכ:יאבל .הצרמנ החכות רוע םיאצומ ונניא הז רמאמב .,"םימואלה
 םיכלוהל ."םידגוב, ייונכ אלו םהימואל תויכז תא םישרודה ,םימואלה
 :תלאש .יכ ."ןינמ,ה חיכומ ינתונעו טקש "ןומ,,ב .ןירדע:חבס .ירחא
 = :שגר לש וחכ לדג המשש ינפמ הינודקמב דוחיב הרהחתנ םימואלה
 " ךותמ  לדבהל .םה םיצור יכו םינושה םימואלה נב ןיב תודגנתהה
 ,םומואל:תלאש שי היקרות יפונ רתיב םג יכ הרומו ,ינאמותועה להקה
 "ינפמ ,הינודקמב וז לש תינלוחה הרוצה תא \ הלבק אל .םש לבא
 = ,הוקתב >ייןיגט,ה .םיפמו הלורג הכ הניא ץוחמ העפשהה םשש
 וז תודגנתה לע  רבגתהל:ידכ םיצרמנ  םיעצמאב ןוחאת הלשממהש
 \רמוא = ,ךירצו, (ץוחמ העפשהה לע םגו הינודקמב םימואלה ןיבש
 ?נוליח תוברח תא : טורמנש,, ,הינמרג רסוק לש ונושלב הוה ןותעה
 0% ,יישבו דימת יהי םהלש הפרשה:קבאשו

 = ,יםדקיא,ה .לש ויתועד םה םימואלה-תלאש לע תורורב .רתוי
 < םינורחאה ויתונוילגמ ךחאכ אוה םג שיהקמה  ,הלשממה לש חנותע
 : : וז הלאשל \ רמאמ
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 הינודקמב .םירקמל םינורחאה םימיב .ונתנש .םירואבה ןמ,
 .תוימואל לש ףירח חיר הלע ,אוהה רמאמה ליחתמ ,ןותחתה תיבב
 לש םינותעה) הזה .תיבב הנדסות --- תוימואל -- ולאכ תוגלפמ םא
 ,א -- . בורקב רסוהל תודמוע תוימואל תוגלפמ יכ .םיעידומ םויה
 ךירצו המדק ר'ע :תווקתה לכל ןירוטפדתכרב תתל  היהי ךירצ ('ח
 תופיאשה תא חכשל ןיא .ונצ ול םויופצ .תונופא ינפמ .רחפל היהי
 ךירצו .,םיימינפ 6 תוביר י'ע .ונצרא תא ובי-חהש ,תונשיה
 ,םינמותועה לכ ןיבש תורחאהו רשקה רע ןויערה תא םמוקמב חתפל
 לש תורחוימה תופיאשה לש ןתמשגה םשל קר רובעי דחא לכ םא
 ."הכ ףילחת דוע הנשיה תונגרנה יכ רורב ,ול ךייש  אוהש ומואל

 !םיאבה םיקוספב "םדקיא,ה .םייסמו
 הבכרמ ונצרא ,תינויצוטימסנוק הלשממ התע שי .ונצראל,

 תדהיעצמאב אלו חכב שמתשהל רשפאהיאו םינוש םימוצל .ינבמ
 ויתורלות םימואלה רחא לכל .ורבח לע םהמ .דרחא רכב ןעמל
 רתול םואל םוש םיכסי אל םלועלו -,םהב האגתמ אוהש ,ונושלו
 ,םינוי ,םיקרות .ויתויכזו ורבח ינינע ליבשב :אוה ויתויכזו וינינע לע-
 ישגרב עגפנ אלו -- היהנש המ היהנ -- ,דועו םינמרא ,םירגלוב
 ונלכ ךלנ ..ימואלה םנואגב אלו תימצעה-םתכהאב אל  ,ונירבח
 ,"המולשלו ונצרא תוחתפתהל דובענו המדקה ךרדב

 םוקמ שובכל םימואלה-תלאש הנוכנ .,םיארוקה םיאורש ומכ
 םימחולה םידדצה ינש ,היקרותב תוינירמה תילאשה .שארב ןוגה
 .הטלחמ הרשפמ ןיידע םיקוחר

 יולת םיאבה םימיב הל ונפיש ךרדבו וז הלאש .תוחתפתהבו
 ,הלוב היקרית לש הדיתע -

 ,הָינמּורמ בָּתְכמ

 העובשה תפרח הרסוה יכ ,לארשיל ע"הכב הנרה הרבע םינורחאה םימיב
 ,(1ווזגומ וה גונג דחסעש ]ג068100) "לארשיל קחכ העובשה, נוררוצ יפב הארקנה
 ,םיניבח ימי תשרומ ,תיארפה העובשה> חסונ אוה הינמורב רשא םידוהיה לעמ

 ' אלו םינש תורשע .הז וכ םימחלנ תאזה  ץראב ןהינברו לארשי  תולהק רשא
 היתוללק .לכ םע העובשה .השעמ הזו .הזה םויה רע וגממ ץלחהל ולו
 :הב םיולתה םיגעלנהו .םיליהבמה םישעמה .ןומהו היתוטרפו

 "הרשכ הוקמ,ב םימב ,ורשב תא ץחרו ועבשה םויב םוצ םוצי עבשנה
 םינבל והושיבלי םש ןתסנכה תיב 5% אבו .וילגרו וידי ינרפצ תא ושעו רחאו
 ו -- פע דמוע אוהו .הרות:רפס ודיב ונתנו ןיליפתו .תילט וולע .ומשו
 תושפנ פפמל .םירוחש תורנ ולעהו העובשה השעמ תולכ דע תתפי שדקה

 לעמ ודיב זחאו תורנה דחא חקו שמשהו םימעפ שלש רפושב ועקו נתו ותיבו

 הנוע אוהו העובשה ןגשתפ תא וינפל ארקי שמשה וא ברהו עבשנה שאר

 ! הלאה םירבדכ הלמב הלמ וירחא
 :תיבב  עבשהל יתאב הלעמ לש דייב תעד .לעו םוקמה תעד .לע,,

 וםהרכא יהלאב ,ץראו םימש השוע םייח םיהלאב עבשנ :ינא ,שודקה תסנכה
 השודקה הרותהו תמא שודקה תסנכה היבו .תמא םיחלא תויהכ  ,כקעיו קחצו *

 רבלמ יל .ףסכ .דוע .םא .ןינוה וא יצפח יתנפצ םא ,תמא יתעובש  הככ ,תמא
 הדנה .,יתשא ןוה ,יתיבב ואצמנ רשא :םיידעהו ףסכה ןיא םא ,אצמנה .ףסכה
 ירצונה ינולפ םא ,תמא אלו רקש רבוד ינא םא ,היבא תיבמ הל ןתנ רשא
 ירצונה . ינולפל יתמלש אל םא ,ונממ שרור אוה רשא ףסבה תא יב השונ
 ידימ תקל אל םא ,ירבדכ ףסכ וב השונ ינניא םא  ,ירבדכ יישנ לכ תא"
 בלב וא רקשל עבשנ ינא םאו | ,יתרמא רשאכ ,םיצפחה תא וא ףסכ ינולפ
 הזמ) הנומאל אל יתעובשו ירצונה ינולפ לע יבלב ער בושחא םא וא בלו
 רמוא הללק לכ רחאו ,וירחא הנוע אוהו  .ויפמ .ד'יב חילש- ארקי האלהו
 ץראה ינעלבתו .,החכותה  תשרפב תובותכה תולאה לכ ילע הנאבת ("ןמא,
 ינותעבי .םיער  תומולחו .,ותרע \ לכ תאו חרק תא העלב רשאב
 קרבה  ,ולע .לכא תנש יבורק לכלו ינבלו יתשאל .בורקב ןתי 'הו .,ילע אבי

 רשאכו = ,יתוסב יינפפאת אל ץראהו ,לארשימ החמי ימשו ,יגמלהוו ינעגפו =

 ו

 , םנורתפו

 ו הנאבת אלו 0 תא הָמדאה ו הָככ ל תא סיה אוקח

 םירמ התכה רשאכו / ,ילע ואבי  .ויעגנו בויא תורצ לכ ,לארשי רכק לא
 עבשנ ינא םא יכנא םג עגנא הככ :,רקש הרבד רשא רבד לע השמ תוחא
 ץראב .דנו:ענ - יתייהו ,יב 'ה םישי םיערה הערפו םירצמ יודמ לכו ,רקשל

 הנשה יל. היהת "הרוחש המיתחו, ,ול אצמי אלו יתולגב םחל תפ שקבמ

 יאובב היהא רורא ,ןמהבכ הלאה לכ יב הצברו רקשל  יתעבשנ 'םאו ,תאוה

 וה הכהו ,םחל רסחו :ער ,הראמה תא יב 'ה חלשו ,יתאצב היהא רוראו
 תועובעבאו םולודג :םיעגנבו ער ןיחשב ,סנימל םיערה םיילחה .לכב יתוא
 ןורועבו .ןועגשב  יתיכוהו ,אפרהל לכוא אל רשא ירקדק דעו ילגר ףכמ

 כהְד תא .חילצא אלו ,הלפאב רועה ששמי רשאכ םירהצב ששממ יתייהו

 לכמ ינואבדיו יתוא וקשעו  ,םירבד:תולילע לכ ילע ומשו ,הנפא רשא לכב

 תאיבב תוארל הכזא אלו ,יתערמ ינליצהלו ינעישוהל לכוי אל שיאו ירבע

 'ה רשאכו ,ןמא ,ןמא ,ןמא "הנושמ תומל,ו .ת ירכהל יתורחא יהתו ,חישמה

 ."הלס ,ןמא ,ןמא ,ןמא  ,תמאב יתעבשנ הככ תמא םיהלא

 םוגיבה ימיב םהיקקוחמו םימעה ילשומ והומש רשא ,הזה העובשה:חסונ
 הינטורב םג רשאו ,ירצונ ןיבו ידוהי שיא ןיב טפשמו ביר תויהב "לארשיל קח,ל
 המכ הז קוח תויהמ רפוה ,ירצונ תעיבת לע עבשנה ידוהי ןעמל קר .ןקתנ
 ץראב לבא ןהינמורב םגו הפוריא תוצרא לכב (ט"יה האמל םיעבראה תונשב)
 לר 'רסוה ,טפשמו קח תולוכגל ץיוחמ  םידמוע םידוהיה היבשוי רשא = ,תאזה
 ןסע וב םישוע םדוע ריעו  ריעב  םיטפושהו  ,םויחה רפסמ אלו  םוקוחה .רפפמ
 ןושיה הפונה תא וחינוה סהב םירשיהו  םיבוטה :ובל תורירשכ שיא םודוהיה
 ץראה חרזא תא עיבשהכ ןידההתיבב ידוהיה טפשנה תא ועיבשהו הזה ןשונה
 תאזה הל וגסב םיקוזחמ םדוע --- בורה םהו -- ער םידוהיה לע םכבל רשאו

 םג  ,ירוהי - ןוד:לעב לב לע .התוא םיליטמו ידה תרושמ םינפל םה םישוע םגו
 .תלהק ישאר .הלחתב וררועתה .נ"רת .תנשב .והיחא ידוהי שיא .םע רבד .ול תויהב
 םהודי ושע אלו ,תאזה העובשה תפרח תא םהילעמ ריסהל ,םשארב ברהו יסאי
 .םידוהיה וענכנ רשא דע ,זע לכב הב וקוזחיו םבל תא םיטפושה ושקה יכ ןהישות
 ,הינמור ירעב ,םעפב םעפ ה מחלמה השדחתה הבש ןכ ירחא ,םהמ םוקזחה ינפמ
 ""רבפ .ץראה וקח וכ  םיעדווה - ,םידוהיה .,חכ:םהיקשוע ןיבו טפשמה יקושע ןיב
 שי רשא לכב .תאזה הצאנל םיממוקתמ ,תדחוימה העובשה לבסמ םמכש ריפה

 טפושהו .ןטפושה ןמ - - ברה תאו תפנכה תיב תא --- "םתרזע, םיענומו םדי לאל
 ןחואישי לעולב יצעוי וא ובל ןודז רשא שיו ,הרממה ברה לע ףסכ שנע םישי

 לע םידוהיה ישדק תא ללחלו םירטושה דוב הקזחב נ"כהיב תותלד תא חותפל
 "םיהלא ילותפנ, ינפמ .הצקו תינשה וא תחאה הכרעמה  .האלת רשא דע ...,םהינפ
 :ןיר:תיב דע םיטפושה םע הלהקה ביר אבי רשא דע וא רוחא הגוסנו הלא
 "-- םופדרנה ברה תאו הלהקה תא קידצהו ןוילעה ןידח תיב דע וא לילגה
 םהייח תא  ררמלו הכו הכ םהינברבו םידוהיב ללעתהל םיטפושה ובושי רחאו
 רזוחו ,ןודזה .ןיבו קידצה ןיב ללועההל המחלמה הבשו "םידוהיה תעובש , רבדב
 ,,,הלולח

 ר"דה ,:אוה  ,הזה רבדב |ללוחמה לארשי ךובכל םימהולה ישארמ רחא
 הפרחה תא ריסהל םינשו םימי הז ץמאתמה ,ינשקופ תדעל ברהה ,טכאכנ בק ע +
 ןידה:תיבו ותלהקב ירפ ולמע השע םגו 'ןהינמורב רשא םידוהיה .לעמ .תאזה

 1906 וריע יטפוש םע ובירב הזה ברה תא קידצה אוהה לילגב רשא לודגה

 עיבשהב רוזעלו תוארל טפושה רבדב .טפשמה תיב לא .אוכמ םג :ותוא רוטפיו
 (א"פרת) יפאיב .סרגנוקל הָינמְור ירעמ תוליהקה יחילש ףפאהבו ,ידוהי שיא תא
 הכהב ותלהק ישארלו ול עיביו ,הבוטל טכאנ  ר"ֶד ברה תלועפ תא  דעוה .ריכה
 עומש ,ירחא  ,וטילחה הזה = פרגנוקב --- ;תאזה הוצמ-תמחלמ םמחל לע יולגב

 אל .רשא ,םינברה ,תולהקה לכמ  שוררל ,הזה ןיגעב טכאנ ר"דה תאצרה תא
 !הילע םדוהמ | ונתי אלו "םידוהיה תעובש,ל םתוא  םיטפושה תאירקל ואצמי

 'תבמ ןשיה העובשה:חסונ תא תיבשי רשא ,םיטפשמה רש לא השקב ךורעלו
 הפרחלו הערל ,םיעבשנה םידוהיה תא לירבהל םיטפושה דוע ופיסוי 09 טפשמה
 ,ץראה ייבשוי לכמ

 ץראב םידוהיל ןיא 'םג יכ ןתולועפל האצי אל ,תאזה .הנורחאה הטלחהה
 הלשממה ןובו םניב ץילמה תויהל טפשמה ול היהי רשא .,דעו וא שיא ,תאזה
 תינעלו שורדל וברה רשאו הינמורב ןנוכל ושקכ רשא . ,תולהקה לכ תורדתסה)
 תאזכ תורדתפה יכ ףא ,הכ דע תולועפל האצי אל ,תומבה לעמו ע"הכב וב
 * וגהנמכ .םלוע הכו .הב.ןיבו .(םוקמ לכב רשאמ רתוי הברה הינמורכ ונל הצוחנ
 ; . ,םדוקמכ תמיוק התיח טיבה םינכר לש םהיתואחמ תורמל העובשהו ,גהונ

 ָך"ְד שארההברה .תא :יסאי.ריעב םיטפושה "ודככ, ובָש הנורחאה הָנשב
 ו < . %- .
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 ומש םגו ,"םידוהיה .תעובש ,ב ,תאזה הלהקב םירחאה םינברה .תֶאו .רבורמינ
 םעפ ףסכ שנע ,תאוה השיבמה העובשה תא ךורעל וגאמ רשאכ ,םהילעו וילע
 רשא ,ןוילעה ןידה .תיב ינפל וטפשמ תא :רבורמינ ר"ד .בירקה רשא דע ןםעפב
 (רבמבונ 24 םויב) .רואל ותלהקו ברה טפשמ תא איצ ה הזח תיבהו .,טשרקובב
 איצוק ןוילעה ןידה תיב) תאזה העובשה תפרחמ תינש םידוהיה תא רוטפיו

 ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל,ו -- (1904 תנש  הנושארב הזכ טפשמ
 תעובשל, ץקה .אב :רמאל תאזה הרושבה תא ואיצוה לארשיל .ע"הכ לכו "רקוו
 !הינמורב ."םירוהיה

 העומשל ,ונינוא וללצ הנהו --- איהה העומשה לע. םיחמש ונדוע ךא

 :רמאל (תאזה .השדחה

 'ביוט ברה = טפשמ אב סויה -- ,ראונאי 8 סאו

 ה תיב ינפל תינש ,םידוהיה תעובש ךורעל םיטפושה לא

 שרדהל ןאמ רשא ,

 :תיב .תונולתל טפש

 לע שנע םשיו ,ןשיה העובשה+חפונ תא לטבל השקבה תא :רוחא בישה טפשמה =

 םידוהיה .לע תאזה העובשה תא םיקל, טפשמ ןירחיו ,ףסכ .תואמ שלש בר
 ,,"הכרעל .תואי רשא בר אצמו רשאב תסנכה .יתב רחאב התוא ךורעלו םדקב

 הינבר לעו הלהקה לע יפאיב הקזח המחלמה תויהב ,םידחא םוחהי ינפל
 יבוממ רחא לא רבד הלאה םירוטה בתוכ .הסנ | ,"םידוהיה .תעובש,  תודא לע

 דעוהב הינמורב תודהיה לעמ הזה עגנה רוסי תאזב ךא יכ ,וינפל ךורעיו ונינבר !

 ירבדב הלשממה לא םעה םשב .רכרל טפשמה :ימל :יכ) - תאזח .ץראה .ינבר 'לב

 תוטה ןעמל הלשממה לא ןורכז רפס םכרעבו ,הדיעול ((םחמו רתוי :ןידו .תד
 עובה הוה ברה ךא ,תחא םעפ הזה .ןולקה :תוא תא ונמכש לעמ רופהל הבבל

 הלילעה בר היהי הזה בירב יסאי תדע לחנת וכ הוק רשא ןוחצנה יכ ,ותנומא .יל
 ,וניאר .רשאכו- .ץיראה ןמ ףולחת : לולכ םידוהיה  תעובשו הינמור  תולהק .לבל

 +..ל"וחבו ץראב להקה תער פג תאז חתיה
 ---הוח ןוחצנה יכ ,שארמ תוארל טושפ שוא לכל הוה לקנ המ םנמאו

 היהי אל םג ןכ ןושארה היה אל רשאכ --- פוהריפ ןוחצנ ,תואלתה בר ןוחצנ

 ימ ,הלאכ "תונוחצנו, תורצ ונל ונוכנ דועו .היהיש אוה היהש המ יכו ןורהאה

 "םלוע-- םעוה = ןקזמ .וגורכז חב = לשכ אבס .לארשי  ,לבא = -ןיתמ "רע" ערהי
 תונושאר  רוכזי אל ,העש ייח 'םא יכ וטלועב ול .ןיא רשא ,עגוה םעל היה

 ..."תישארב,מ םייחה .תרות תא ליחתהל  וילע  םעפ לכבו תודיתע שוחי אלו
 תחאה הנפה ןפא םג ,זאס תולגב ונכרד איה תאז -- רהת לע חוטב

 תכלוהו תררופתמ | ,תינויצה תוררתסהה =- תאזה ץראב לארשי : תובל תראשנה
 תירחאל  ץאלאגל  תינויצה תורדתפהה ישאר ודיעוה * רשא הריעוהו ,די םפאב
 *,.התארקל תונוכנ תוינויצה תודוגאה ויה אל יכ ,התיה אלו האב אל ,רבמצר שדחה

 -דיב .תינויצה תדובע תא תורבועו ןנוכמ לע תודמוע ןרוע רפסמ תודוגא ק
 ,רלפצרווש השמ 'ה רפוסה  רשא ,"דוד ,ןויצ יבבוח, תדוגא ןשארבו ;םיצורח

 הדוגאה ,הינפואב היחה חורהו האישנ אוה ,"8108(!]88 ע"הכמ ל"ומו ךרוע
 השדחה תונויצה דסוה תישארמ הינוכמ לע תדמוע ,הל םירבח האמכ רשא ,תאזה
 הגיצהל איה היואר יכ רע ,הנשל הנשמ ץמא הפוסומו ליה השועו תכלוה .איהו
 היתוסנכה ויה יכ ,הארנ הנורחאה הנשל האיצוה רשא ,ןובשחו:ןידב ,םיברל תפומל
 תורדתסהה דעול המורתו םילקש :הזמ ;3540 תואצוההו ,לקש 4531 תאוה הנשב
 תמיק ןרקל ,877 -- תיזכרמה .תוררתסהה לש תמיק ןרקל = ,819 -- .ינמורה
 -- ילארשי-יצראה דעול המורת = ,750 -- תיז יצע האמ ,1908 --- לארשול
 :תיבל 50 -- "לאלצב,ל = ,100 -- דחא םנוד .ריחמ ,םיעטונ תודגאל ,0
 י79 =- ץיבוגר'צב לצרה תבצמל ,25 -- םילשוריב רשא ימואלה  םירפפה
 יבצ םכחה !םהב ,ךלוהה רודמ הינמורב םש ישנא תומש הבתכ בהוה .רפסב
 ,יסאיב הלבשהה יצולחמ דחא ,רלפצרווש ןימינב .ירבעה רפופה ,שלנופ  םחנמ

 (פואילוי) הדוהי ר"דהו טשרקוכב ןתדעב תושעל לידגה רשא ,לביל בקעי בודנה
 .ןורחאה רודב ה נמורב לארשיב ויה רשא םילודגה םימכחה דחא שרב

 יולסו
-><== == 

 , תילוינאפשה תּונותַעָהַמ
 וקי נו לס ב יב ,עוחומ היפוסב אצויה ,"ץול,.ילוונאפשה ןותעה

 ךרעי הוה .ןותעה ...תירבעה :ןושלב יתע:בתכמ .תאצל  בורקב .לחו
 ,ע"פשב | ןושארה .ןותעה .היהי הז ,"ראמריביל לא,ה :ורזוע .ו"ע
 עיבהל םא .יתלב .ראשנ אל .,חרומב םילוינאפש .םירוהי י"ע דסוימה
 .ירשפא ןרתויה םדקהב לעופה לא אצת תאזה העצהה יכ  ,ץיפחה .תא

 ,"הירבע,. השדחה הונאה .יכ . םג .עידומ :ןותעה ותוא <
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 ןפואב .תחתפתמו תכלוה ,תירבעה הפשה תיחת תרטמל הדסונש

 , תויתורפס תואצרהו תופסא תכרוע תאזה הדוגאה ,דאמ יוצר

 םואנ וב  םפדוי אבה | ןוילגב יכ ,הערומ 'אצמנ ןורחאה  ןוילגב

 רבד לע, זיירפנירהיא ר"-ה יראגלובה ללוכה-ברה תאמ ירבע

 ."תירבעה תורפכב םישדחה םימרזה

 ,הכונח לש תימואל:תירבע  הגיגח רייע עידומ "ר פו ש,ה
 םיידרפסה םירוהיה  "ע  הנושאהה םעפב | הכרענש
 . תינויצ הדוגא רסיל וטילחה טשיראקובב םיררפסה .טש יי רקובב

 סומלופב . "רפוש,ה .אצי .ןורחאה : ןוילגבש ישארה רמאמב
 ררוח ליחתהש  ,היצאלימיסאה לש סרהמה חורה דגנכ דאמ .ףירח
 ,םנק םימכח .הירגלובב םירבעה םירומה ינוח לא
 ,םיטסיסקראמ םע םידחאתמ ,םהירבד יפל םייביטאבריסנוק

 םירומה לש  תויצניריפנוקהב | ..ימואלה = חורה = דגנכ = המחלמב
 ."ריתעה ךייש הוה טועימהל, לבא ,טועימה םה ,םיימואלה םידוהיה

 :תודחאל, ירבע בולכ רסונ הניטסירפב יכ  ,עירומ "הקופיא,ה
 אשנ | ,הזה בולכה ירבחל התיהש: ,הנושארה הפסאב ."המדקלו
 ילכקתנ רשא | ,ןיוצמ םיאנ .הנש .הרשע םיתש ןבכ ירוהי רענ
 םימואנה .לכ לש ישארה :דופיה המוצע .תולעפתהב םיעמושה תאמ
 ,םינמותועה םע םירוהיה לש .םתורבחתה התיה הפסא  התואב

 ,ליחה ר"ע .עירומ | יקינולפב אצויה  "דאטריביל,  ןותעה
 : :הלאה םירבדכ .,תאוה ריעב תונויצה השועש

 םג הל החצנ שדחה ינויצוטיטפנוקה .רטשמה  תובקעב,
 ''תא  ונל ונשכר רשא םרטב .היקריתב  וניחא תובל . תא, תונויצה
 ונלצא םיכלהמ תתל רשפא היה אל תונותעהו תופסאה שפוח
 ,התע קר הגשוה תאוה תורשפאה ,הלענה תינויצה האידיאהל
 ףרוע .תונפל - םילוכי םניא  ,היקרותב .םיבשויה = ,םירוהיה םתוא
 לעפמה תרטמל  דחי דנאתהל םיכירצ םירוהיה לכ .תונויצהל
 היקרותב םיבשויה םידוהיה לע יב ,רבדה ןבומ ..ונתלואג לש .לורגה
 רמאהל . ךירצ הז: רבד  ,בושח .רתויה ריקפתה תא הוב אלמל
 ,ןואפקה:בצממ ררחתשהל ונחנא םיכירצ ., לכל יולגו הבורמ ףקותב
 ירפוס .ונילא םהב .ונפ רשא ,םירברה .  תקומה .חורה>תורירקמ
 לכמ .רתוו: :,.ץרמנ .םשור ונילע תושע יתלבל | ולכו אל .ונמע
 ,ונצראב .םימ:ףטשכ ונילע וריטמהש | ,םילינרה האירקה-תולוק
 םילוכיה ,הלא לש םתלמ ,תירבעה הלמה | ונילע העיפשמ
 הרוטלוקהו ונמע לש תימינפה ותוהמב םירושקהו רבר ונתוא תורוהל
 רייצלו יטנאמור הטעמ ונלש רבעה לע תומעהל םיניבמ םה ,ולש
 , תואיצמב איהש ומכ ,םייתמאה הינפ רתסלקב היצאלימיסאה תא
 לעפמ הזיא .,ףועי לצ הזיא ,חרופ קבא הזיא תונויצה ןיא םהל
 <: ?תריבע , ,המלש הרות -- םא יכ ,הקרצ:השעמ הזיא ,קסע לש
 תונויצה הכירצ הככ .. ,תואמ תינשו םימלש תורוד ימימ חורה
 ,.,תכנחמ ,תירוטלוק ,הקומע ,תימואל :היקרותב םג .תויהל

 רוד רמ = , םהילע ."ןויצ:ינב, וחקל תישארה הדובעה תא,
 ,המרגורפה תא רביע "ריניווא ליא, .ןותעה תא .ךרועה  ,ןיטנירולפ
 אוה  "ןויצ.ינב לש בולקה,* ,דחוימ סרטנוקב .התע המסרפתנש
 םירמוא .וז הרטמל  ,תוינויצה תודוגאה לכ ןיב חירבמה  חירבה
 ,ירבע .ארקמ-רהח םנ דסיל

 ו +

 יו

 .ע'נ ,ךוט בטםוג

 תגיהכב התרבח לשמ הבוחמ" ותרצ ןיאש םוי .ךל ןיא .ןורחאה ןמז ךשמב
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 | יםוישיקה ןח כ ואיל ריד ןנממ חקול .ונכותב השוע- תרמה ש  תומשה
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 עוג הז ינפל ,ןהב דלופואיל ר'ד ה'לתחש ,טכ ע פ ןרה א רמ קלתסנ
 ונתאמ וחקול הלא וניתמ לכ טעמכ --- ירדנבמ ;י ק פר דג ב ר"דה וומו .ימדב
 תונוכתה וב ןיאש .שיא .תתימ ר"ע הביצעמ העומש ונלבק התו ,םה:מו ימדב
 ךותב ןקפעו  לעופ היה אל וייח ימיב םגו ,ויתונש םצעב 'רטפנ אלש ,הלאה
 !הגלפמבש םיונמה דחא ,ןגרואמ ינויצכ ובשחל רשפאה ,אוה קפס ףא ,ונתגלפמ
 רמ וייחל םועבשו שמחה תנשב רטפנ ,דאמ הלודג איה וז הדבא תאז לכב
 לגרומה ןבומב ינויצ ךוט בוטסוג היה אל ,רומאכ ,גרובמה ב ךו ט בו ט סוג
 רתוי ינויצ היה לגרהה .תרושמ םינפלו רתוי לצאנ .ןבומב לבא ,הוה םשה לש
 תייחטשו תילאמרופ תוכיישב םתבוח ידי  םיאצויה , הנחמב רשא םיברמ לודנ
 ויתועד ךו ת מו  ויתיפקשחבו ויתועדב ימואל | ידוהי "היה .בטסוג  ,ונתגלפמל

 םלועבש םירבדל רתוי הטונה ,תינקפעה הדורטה ,הימוהה גרובמהב  ,ויתופקשהו
 יכ ןחרזמה ןמ אל ,הזה יזנבשאה ידוהיה היה ,תורפסלו םינויעל רשאמ השעמה
 ,הגוהו .בשוח ידוהי שיא --- וייח יכרד לכו וכונחו .ותדלוממ רומג יברעמ םא
 ןקפעו ןלבקו רחוס .ךוט בטסוג לש תניוצמה  תוילניגירואה החיה \ תא"
 רוקח קימעמ תובשחמ לעב הזה שיאה היה .,השעמה תשרח עוצקמב ןווצמי
 ,תידוהיה תוימואלה לש הירוב לע רמועו תועדה תאו תוחורה תא ןווכמו

 ,רובצה ינקפעבש םילוגדהו םילועמהו םירחבנהמ דחא היה הזה שואהו
 , ךונחל ,הקרצל עגוגה לכב גרובמהב הלהקה ינינעמ דחא ןינע ףא היה אל
 וחורב .תניוצמה ותוזירזב חוגמה וילע דקש אל רשא םתכימתלו םיינעה תלכלכל
 ,הלהקה לש תומא 'דב ומצע תא םצמצ אל אוה לבא ,החותפה ודיבו הבידנה
 שיא .היה אל ,לארשי,ללכ ינינעב  תוזירז  ןורתיבו הרתי הביחב .קסוע היהו
 , הינימורב  דובעשהש שיא היה אל ,המואה לש הדעצב = ונממ רתוי ףתתשמ
 לש הלודגה הידיגרטהשו  ,היסורכ תוינערופהו  תוערפהש ,היצילגב תוינעהש
 לא ועגנ ,םהלש הזחמה:תומב ןמ תחא איה גרובמה ריעהש , םינומה ילוטלט
 לכו  ,םימיב אב שיא רבכ היה אוה .ךוט בטסוג לש ובל לא רשאמ רתוו ובל
 ,תוידוהיה תוירדתסהה יריצ ודעוותנ המשש ,הלורג הפסא וזיא םש התיהש םוקמ
 .אצמנ ךוט בטסוג -- תושעל רשפאש המ לעו ךירצש המ- לע ץעותהל תונושה
 ןכרבר ללממ אל םגו ,המרב תואישנ גהונ אל ,תולעל ליפעמ אל ,םפותב
 תויגוציחה ךותבו ,הבורמה תא קיזחמ היה הזה טעומה לבא ,םיטעומ ויה וירבד
 הפסאב ונויהשב .,הירופ ,הקזח ,הנידע ,תיליצא שפנ הרתתפה תינתונעהו הטושפה
 אצמנ- - (1908 'שב) בוגושיק .ירחא "זנכשא ידוהיל .הרזעה .תרבה, לש הלודג
 ,שיגרמו עדוי שיא 'אוה הז יכ רכה ןוחבל עדוש ימ לכו ,ונכותב ךוט .בטסוג םג
 זנכשאב תטשפתמ "תורב ינב,, תעוגת הליחתהשכ .םישעמב ליגרו תובשחמ הגוה
 הקירמאב חל שישמ רתוי ןכותו .תושי וז העונת .ךותל סינכהל היה "ןירצו
 ריעמ .עסונ היהו ,הלאה םידבועה דחא ךוט בטסוג היה ,תינקעצהו תינלוקה
 אלמ | לבא , ץרמנ רוצקב --= ףיטמ םגו שרודו .ץעוי ,תופפאב ףתתשמ | ,רועל
 העונתה לא פחיתהל "תירב ינב,, םיכירצ .דציכ ,הלאשה הררועתהשכו ,תיצמת
 תוללובתה יגהנמל םירבעושמה ,לגרהה ידבע .,םירדוהמה םירבחה בורו ,תונויצה
 ללכה ןמ איצוהל וצרו ,הברה רוקח ילב השקה ןידה תדמ תא וחתמ ,רבכמ

 ןושארה  טעמכ ךוט

 לבב .דגנתיו  ,הלאשה יקמוע ךותל רדח םא יכ , תודנלו לוספל זפחנ אל רשא
 הרטמ הנניא "תירב ינכ, תרטמש .,העדה לע ןגיו ,תטלחומה תואנקה לא :וחכ
 תובז הל ןיא תאז התנוכתבש ו ,תדלומ ילב תבו עבצ תרסח תינאמוה-תופורטנליפ
 תוינונקהו םילושכמה לכ .תוהמלו ,ימואל:ידוהי תויהל ךירצ הרקיע לבא ,םויק
 ותערב אוה דמע ,םידוה תאו בלה תא תופרהל ויה םילוכיש ,ואשחבו ,איסהרפב
 רשא ילב ול התיהש הלודגה העפשהו  ,וז הדוקנב ודמעמ תא קיזחה םגו
 וזוזהל וידגנמל התשרה אל  ,ותדיקשו וישעמו ןיתודמ חכב קר ,הב להתשה

 הכשלב להנמו שאר רותב םג יכ ,בושח רבח רותב קר אל .אוה ראשנו :,ומוקממ | |

 .ותדלומ ריעב וז
 החצ תיזנכשא םיבותכ םיבתכמ יתלבק לבק תובר םינש הז -- ינא רכוזו

 םהיכרצ המ ,היסורב םידוהיה ד'ע מ"ומו תולאש םואלמ ויה םיבתכמהו ,גרובמהמ
 .ברעמב הגוהנה היפורטנליפה תטישמ םה םיצורמה ,םליבשב תושעל רשפא המ
 םכותמש  םיבתכמ אלא ,'םירמאמ,, אלו "םולש תורגא, ויה אל םהה םיבתכמה
 תא ריכהל הצורו הדוהו שפוח ,ונימב דחוימ שיא לש תדחוימ .הנוכת הרבינ
 ול בישמ יתייהו | ,ןהב .םצמטצמ אל לבא ,תורבח ךותב לעופו דטוע ,תמאה

 רבכש שיא ינפל דמע ,התרבחל תוערפ תפוקת ןיב ,םימיה דחאבו. ,דובכה:ינפמ
 תא רוקחלו תוארל אבו חרמ אוהו ,ריעצ שיאב . זירז ךא ,ןקז היה זא
 תופולח .ושדחתנ םעפב םעפ האלהו זאמו !ךוט בטסוג היה הז ,םידוהיה בצמ

 ינא יתעדיו ,תיגויצה העונתה הלחה רשאכו .,ושרחתנו .ןרזחו ןעקתשנו םיכתכמה .

[ 

 דחאבו | ,וננחמב ךוט תא סג תוארל ונלוכי ולא ,בושח רבדה היה המכ דע

 ויה רבכ ושפנו ובל ךא ,עומשלו תוארל ךא אב אוה ,ויתיאר האר םיפרננקה

 תכשלו ,הנורחאה םעפב ןיתיאר  גרובמהב םינש יתש ינפל יתייהשכו ,ונל 'םירופמ

 קמעיו הגהיו ,הב תבשל רחאיו  ,הפפאל אב ןקזהו ,תינויצ היצח "תירב ינב,

 םירבחמ םיבתכמ יתלכק ןמז  הזיא רובעכו ,קרפה לע זא ודמעש :םינינעה לכב
 =--,תורדתסהה ךותל סנכהל קר אל --- וריעהלו ךוט לא .בותכל ינושקבש .גרובמהב
 יתבתכ זאו  ,םיברב ותעד תא עימשהל םג ךא -- וחו רב הב היח אוה יכ
 זא אבש ,ימש לע בותכהו ןיוצמה ןרמאמ תא חלש הזה בתכמה לגרלו .ןוילא

 רשא שיא שפנ תרבדמ אוהה רמאמה ךותמו .וזנכנשאה ימשרה וננותעב סופרב
 ךותמש ,הטיגו רליש לש ורודמ יפויהו השגרהה ילעב תפוקתב דוע דמוע . ולוכ
 תרכהל עיגה (רמוא .יולה הרוהי 'ר היהש ומכ) ברק:ברקו תימינפ תועד-תמחלמ
 .תידוהיה המואה

 םיבושחהו םינקזה םידוהיה ןיב םיטעמה הלוגפ ידיחי דחא היה הזה הונמה
 .הזח םשה ןבומ רחבמב ימואל ידוהי םשב .וארקל רשפאש ,זנכשאבש םיירקיעה
 ןותעל רמאס הזיא תלוש היה --- ךכל הכירצ .התיה העשהשב קר - םיתעל
 , הנוכב היה בתוכ .תושטולמו  תוזורח תוילגרמכ | ווה וירבדו ,ידוהי יזנכשא
 ,אמיחרו אליחדב אלא ,רי רחאלכ אל ,השודק לש רבד ול התיה הביתכהו
 קפקפמ הפי שפנ לעבו םירקוח תועד אלמו הפוריא תורפסב יקב היה םנמאו

 לבא  ,םתרטמל ורשכו םא :תונויצ לש םועצמאה ר"ע רצק אל ןמז ךשמב היה

 הרוטלק ,ךרוצ ד"עו ,םיקודאבש םיקודאהמ רחא אוה היה ימואלה ןויערה רבדב

 ,הנש םירשעו שמח ינפל הז םירמאמ בתוכ היה לארש* ץראב זכרתתש תינחור

 קלח חקל תועובש .ינש ינפל דועו ,רתויו רתוי ונילא ברקתה תונוהחחאה םינשב
 ותארק דוע איהה הפסאהמ ונלבקש לוקוטורפבו ,גרובמהב תחא תיגויצ הפסאב
 ! זנבשאבש הלוגפה ישנאמ הז ןקז קלתסנש העומשה אב הנהו --- וירבד תא

 רואנ ןב וירחא חינהו ,םינויצה דמחמו הלהקה?ביבחנ בוט םשב רטפנ חונמה

 ,ובל לכ .תא אלממ ינויצה ןויערהש , רפוסו דמולמו
 ויהיו ,הבורק רתוי חעידי ךומ בטסוג תא ועדי רשא הלאש יוארו יאדכ

 ףןירמאמ תא םג ופפאו ,קוידב ויתודלות .תא .ובתכי ---תובר םינש ומע םיבלהתמ

 טעמפ רשא הקזח תימואל השגרהו הרתי הניב ,הכז שפנ תפקשנ םהמ רשא ,םינושה

 !ךורב ורכז יהי ,זנכשאב םידוהיה ינקז ןיב התמגוה יתאצמ אל

+ 
 .עּובָשה

 , תונויצה

 תפוקל ופנכנ ראונאיב 96 דע 18 ,םוימ עובשה ךשמב--
 ! הלאה  םימוכסה היפורב תמיקה ןרקה לש תיזכרמה הכשלה

 .פוק 88 לבור 5 תויללכ .תובדנ
 4 ימצעהפמ
 0 תורבושדיקסנפ רעב
 06 8 תואספוקמ
 8 "לצרה רעי, תבוטל
 ,0 (םימלש םימולשת) "הפס

 8 85 (םירועשל) =

 ל 5 ס"ע .ורכמנ ק"קה יות

 ו תומרגלטל םיקנלב

 ,פוק 88 לבור .?83 ה'סב

 תיאניתשלפה היפימוקה תפוקל .סנכנ הנורחאה .תעה דע--
 לש תוינמ 1886 דעב  ריע 101 ןמ יזכרמה דעוה די .לעש
 לבור 6486 לש םוכס "לארשי:ץראב בושיה תרשכהל הרבחה,
 .םוק 1

 ,קסלודופ:ץנמק ומכ  תודחא תולודג | םירע יכ ןייצל .ךירצ
 ,םושטידרב ,בויק ,אשראוו ,ילוואש ,בוקורמיפ ,יוביל ,בונישיק
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 ואב אל שילקו  רימוטיז = ,ררגטבסילי  ,קוטסיליב = ,קסיורבב
 .הזה בושחה רפומה לש םירנויצקאה תמישרב

 דעוה תוכאלמב אטילד קפירבמ ץישידורוה .ל 'ה רקב רבעה עובשב --
 פצמ ר"ע ודובבל הארקנש הפסא ינפל הצרה אוה ",ודול ריעה תא יוכומה
 ,תובוחה תא לעופל איצוהל ידכ היסימוק הדפונו ,לארשי-ץראבו היקרותב םינינעה
 + לעופה לא :איצוהל ודול ינויצ לע ולטוהש

 .האולמב אלמת יזכרמה"דעוה תשירד
 הפשהב ירבע ןועובש (ןטסיגד לבח) דנברד5 תאצל לחי כווקב--

 ,ינויצ ןועובשה היהי ותינכת פ"ע ,םייררהה םידוהיה ןיב תרבודמה הפש ,םיטאטה

 :ןדג א רמ ונילא בתוכ קפלודופ-ץנמקמ

 !תיללכ הפפא ימוקמה םילקושה דעו י"ע ךרענ ראונאי שדחל 4 םויב
 .תינויצה ותדובע לש יתגשה ח"ודה תא רעוה ארק הב רשא

 שלש ,תידוהיב \ תווחמ ינש ,תופפא םישמחכ וכרענ הנשה  ךשמב
 יאניתשלפ ףשנ ,תירבעה תורפסה ד"ע תואצרה שמח , הניתשלפ ד"ע תואצרה
 ל"נה םיפשנב .םכילע-םולש דובכל יתורפס ףשנו . הפיו גורפ תופתתשהב
 ןמדלוג .י ,קילירוג ,ש ,גרבנירג .ח ,י"אמ  ןיקתו : הלאה םירבחה ופתתשה
 ךלפב םידחא תומוקמב כ"ג וכרענ דעוה י"ע --.הפי .לו רפילש .ד ,גורפ ,ש
 --י ל"נה םירבחה תופתתשהב תואצרהו םיפשנ לודופ

 לש רפסמב ק"וק איצוה דעוה .904 ולבקתנו םיבתבמ 61% וחלשנ דעוה י"ע
 ףתתשה דעוה ,לודופ יגויצ לש הדיעו ןגראל ותעדב היה םגו םירלפמטבא 0
 ,םיירובצה תודסומה ינינעב כ"ג

 הפוקה תבוטל כ"ור 800; םילקש דעב כ"ור 185--: ויה דעוה תופנכה

 --ףסאנ תמיקה ןרק תבוטל ; יאסירואה דעוה תבוטל 'ר 220.39 ; תיתגלפמה
 ץש .פורפ) םירבח ינש דעוה י"ע בהוה.רפסב ומשרנ הול ץוח .'ר 0

 תבוטל ;'ר 99,10-ףסאנ לצרה רעי תבומל . (תילגומ ימוקמה וגרבחו
 --יבור 76 ךס לע םינוש םיצפח "לאלצכ,מ ונק כ"ג .'ר 12,70--"לאלצב/
 תורענל ימוקמה פ"היב תבוטל --ב"ור 994---רחא הזחמ תסנכה בדג כ"ג דעוה
 . בור 100 --םכילע-םולש תבוטל חלשגו

 ; כ"'ור 398.40--ךס לע הנשה ךשמב הטשפתנ תינויצה תורפסה

 ,סבא 296 ;"קלאפ עשידוי םאד, 'כסא 880 ; "טעוופןאר, .לפמסכא 1008)

 ,"הקיתולביב הקיפוק,ה לש 'םבא 1272 ; "ריעצה לעופה,ו "םלועה, .,'חלשה ,
 םימובלא 7 ; תונוש תואצוהמ 'פבא 70 ; יכרמה דעוהמ ולבקתנש 'סבא 8

 .(םיימואל םיפיטרכ 505 ; םיאניתשלפ
 לע םימתוח 28--ע'על 1909 תגשל םישדח םימתוח שכר ב'ג דעוה

 כ"ג וחלשנ הנשה ךשמב--."הלשה, לע--5--ו "םלועה, לע--9 , "טעווסואר,
 ילעבל דנדיויד םלש דעוה .ק"וק 1200-מ רתוי ריעב וטשפתנו םילקושה לכל
 + ירבעה קנב.לאינולוקה לש תוינמה

 .'ר 8000=מ רתוי ויה ללכב תאוה הנשה ךשמב תואצוההו תוסנכהה לכ
 הכרענו ₪,"לאלצב, לש הדובע:תואצות ,הכורעת וגיצה הפסאה תעב

 +ל"נה לש םיטקודורפה תאמ .הלרגהו תייבמופ הרימ
 י"ע הניתשלפב םידוהיה ייחמ תונומת וארה הפסאה תריגס ינפל

 + םסקהיסנפ
 "ןדרי, .םשב תופתוש \ לש דופי לע הרוגא הדסוג גוצנימירקב --

 ונניא םיפתושה רפסמ ., תוירפכ תודובע םשל לארשי-ץראב תועקרק :תינקל
 תישארב . לבור תואמ שמח לש םוכסב וקלח תא םינכמ דחאו רחא לכ . לבגומ
 ביחתהש םוכסה ןמ האמל םיזוחא 20 רבחו רבח לכ םינכמ הדוגאה לא ופנכה
 תבשחג הדוגאה .הרבחה תואצוה ןובשח לע האמל םיווחא 2 םגו םינפהל
 רחא רטפתי רשא ,רבחה .לבור 50000 לש םוכס ףסאי רשא תעב תמיקל
 ןוהל .ףרטצי סינכהש ךפהו ותוכז תא דבאי -- םיראשנה םימולשתה ןמ ךכ
 לכ .הינינע לכ תא להנמה ינמו דעו םהיניב םירחוב הדוגאה ידסימ . הדוגאה
 ,גוצנימירקב הדעה בר תבתכ פ"ע תונפל ולכוי ,ל"נה הדוגאב םינינעתמה ,הלא
 , + גרבגדיירפ .א רמ

 , טרופמ ןורכו רפס איצוה הירגנו אב םינויצה לש יצראה דעוה
 טשפתנ הוה ןורכוה.רפס .תונויצה לש התוהמו התדועת תא הבחרב .ררבמה
 ,םייכלממה םיריכומה , םירטסינימה ,לכל חלשנו םיראלפמוקיא  יפלא הברהב
 םירוטנרבוגה לכל , םינודאה-תיבו טנמלרפה ירחבנ לכל ,תוירטסינימה תוצעומהי
 שארב םירמועהו ידוהיה רובצה ינקפע לכל ,ווחמה ירש לכל ,םהינגסז
 לבל ,םידוהיה לש םינושה ט"הב ילהנמל , הירגנואב תוילארשיה תולהקה
 לבל םגו ,םייטילופה םיבולקה לכל ,ץראב תואצויה םייטילופה םינותעה
 + תיגולואינהו תיפקודוטרואה , טשיפארובב םידוהיה .תודע ילהנמו יגיהנמ

 לש תירוטפהה תוחתפתהה לע הריקס ותמדקהב | ןתונ ןורכזה.רפס
 ,תילאידיאה .תלעותה תא חיכומו ךלוה כ'חא ,תוגושה תולגהיתוצראב םידוהיה
 לבל איבהל .הלולע  הנורחאה * תוגויצה.תרטמ לש  התומשגתהש ,תישעמהז

- 

 םכצמ לע ספבמ אוה תינויצה העונתה לש התוציחנ תא .ילארשיה םואלה
 יימשטנאה םרוה לעו טפשמהייצוצר םידוהיה םינוילמה הברה לש ביצעמה
 . שפוחה-תוצרא ,תורואנה תוצראהב וליפא םינש המכ הז שגרומה

 תודפומה לב לש םהיתודועתו םתוהמ תא ןורכזה-רפס ראבמ ינשה .וקלחב
 ,ומצע ינפב דחא לכ ,םיינויצה

 תונויצה תלאשב ןד , ןורחאה אוהו ,ןורכוה רפפ לש ישילשה קלחה
 אוהו ,תיראגנואה תויחרואה לש בצמה-תדוקנמ וניו , ימוקמה בצמה-תדוקנמ
 העונתב היראגנוא-ידוהי לש םתופתתשה י'ע יכ ,תוצרמג תויארב חיכומ
 גהכ דע ויהש ומכ , םיבוט םייראגנוא םיחרוא ן"כב תויהל םיקסופ םניא..תינויצה

 לש . תוכחרה תורדשב | וצ םישרודה ,םיברה ץפח תא אלמל --
 הותוקתו  תונויצה לש יחכונה בצמה רבד לע תוקיודמ תועידי םידוהיה ינומה
 תעב ךוועל תיאקירימ אה תינויצה היצארידיפה הטילחה , אובל דיתעל
 היצארידיפה \ .קרוי.וינ ריעה ילבח לכב 1ַז הרטמל תובר תוינומה תופסא תחא
 תאשל 'וחיטבה םימאונה ילודג לכו  ,ראורביפב יעיבשה םוי תא הול הדעי
 + תונויצה תבוטל םינוש תויסנב-יתככ להקב םהימואנ

 ברעב ,ראונאי 17 ,ןושארה ם"ב היה הד אנא קב ו טג וו רוט ריעב

 ךרענ גניטימה .שיא תואמ יתשו ףלאמ רתוי וב ופתתשהש ,לודג ינומה גניטימ
 :השעמ תרטמל תידאנאקה היצארידיפה םע דחי וטנורוטב םינויצה תדוגא י"ע
 ,ל קש ה תבוטל הדנאנאפורפ

 .לֶאְרְשְיהְץֶרֶאְּב
 ."תובוחר,ב םידבוע רבכ םישדחה םינמיתה םידוהיה ]ה

 .תיתרשמ רותב םהישנ םג תודבוע הז דבלמ ,םילעופ םירשעכ
 ןוצר םיעבש םרכאה  ,םייברע םילעופ ומכ רכש םילבקמ םילעופה
 תרובעל ולגרוה אל רוע םהש םג םא ,םישרחה םילעופה תדובעמ
 םישנא ללכב םהש ינפמ ,םינמיתל השק רוע הרובעה ,המדא
 םעפ םילכוא םינמותה ,חכ-יטעמו בערדיעוגנ םה .דאמ ישלח
 הדובעל םג ולגרתיו וקזחתי ,ואירבי זא ,בטוי םלכאמ םא לבא ,םויב
 הרובעל הלקנ לע .תולגרתמ תוינמיתה םישנה ,םיבוט םילעופל ויהו
 יבשוי ,תיבוט תורזיע ןהב תואצומ תוירבעה תוחפשמהו . ,תיבב

 וישכע םיעיצמ םהש | ,םינמיתהמ ןוצר םיעבש ךכ לכ .תובוחר

 םנח: תתל ץפה הבשומה רעו ,םהבשומב םדעב םיתב תונבל
 תודפומש ,עיצמ אוהו ,םינמיתה דעב םנוד םישלש ןב שרגמ

 םידיתעשו ואב רבכש ,םינמיתה רעב םיתב תונבל ףסכ וולי םינוש

 םילעופה .רפסמ הברתנ םינמיתה ירי לע .םילעופ רותב אובל
 .שיא 90 רע וישכע הלעו תובוחרב .םירבעה

 'ינחיטה ת שר ח ה - תי ב תכאלמ הלאה םיטיב רמגות הפיחב --

 ליחתת םישדח ינש דועב ."דיתע , תירינויצקאה הרבחה י"ע רסונ רשא

 רחסמה .תחרפהל הבורמ תלעות איבהל הלולע תאוה הקירבאפה .וב הדובעה
 .הפיחב הישעתהו

 .ולוקה התדובע תא הי ר ב ט ב ביחרהל א" קי תפאוש הנורחאה תעב

 תומוא השדח הינולוק .םישדח םיטסינולוק עקרקה לע דימעהלו תינויצאוינ
 א"קי תאמ לבקי השדחה הינו לוקה לש םיטסיגולוקה דחא לכ ,"ןגיתיב ,ב דסיל אקי
 םירישכמה.ילב תא תונקל .רפ םיפלא תשלשו תפר הבישיל-ןועמ ,המדא םאנוד 0
 העבש עקרקה לע היצארטפינימדאה הדימעה הנורחאה הנשב .דועו הנקמ ,םיצוחנה.

 .תרנבב הששוהיפצב השש ,קהש מב העבוא ,המיב םיטסינולוק
 יב ,א"קי תאמ תימשר הערוה לבק "ןויצל-ןושאר,, הינולוקה לש רוטארטסינימ דאה
 ןויצל-ןושאר ימהכב התע דע ורבעש ,םידוהי םילעופ לש רפסמ תחקל איה תבשוח
 .טסינימדאה ,ל י ל ג ב .דלישטור ןוראבה תמדא לע םיטסינולוק רותב םתוא בשילו
 ..אלמתהל ןהמ תודחא קר ולכו הכ דע לבא,הברה .םילעופמ תושקב הלבק רבכ היצאר

 וא יאמ חריב רקבל רמוא ,טליבוור ,תויאקירימאה תירבהתוצרא אושנ ---
 ,הניתשלפ תא וז הנש ינוי

 / .חָרָוְמַ
 תוריחבב ופתתשה אלש ,תויקרותה תורעה יתש ,י ש בםכ הה

 תא ונשיש םיכפה אל ימואלה שיליגימהש ינפמ ,ישבדםכחה

 ומילש ה  ראוני .חל 94-ב ויהש ,תוריחבה דע הריחבה תונקת

 ' רימ ול החלש ילופונירדנא תדע .,םוחנ םייח ,יש בםכחה תא
 המרגלת .לבקתנ םושלשו ,הכרב לש ,המרגלת הריחבה ירחא
 ?,י קינו לס  ,היקרותב .הבושח רתויה הדעהמ םג וזכ

,/ % . 



 ה ןוילג 3 םלועה < 16

 ותריחבל םוחנ םייח ברה תא תכרבמ | תיקינולפה הרעה
 םכחה .תלהנה תחת שיל'גימד שגי הרהמבש התוקה :תא" העיבמו
 : . הריחבה-תונקת יונשל .שדחה ישב

 יסוי לכב וולא םיבחמ .אב םרט רוע ןטלושה י"ע ישב.םכחה רושא=
 -םכחה דעב) ךלמה-רצחמ תובכרמ שש וילא ןטלושה חלשי רשואי- ישב.םכחהשב
 תאוה הֶחרואה לכ ,ישב םכחה יתרשמ דעב םיסופו (שיל'גימה ירבחמ םידחאו ישב
 שאר תא רקבל עסי ךכדרחאו ןטלושה ינפל גצוי ישבדםכחה ,קסאק-וידליאל עפת
 דובכל "טיקנב, אטשוקב תידוהיה הדעה ןיכת ברעב ,החפ.לימאיק ,םיריטסינימה
 , ישב-םבחה רושא

 ןג .והז .ירבע םידלו-ןג תחותפ יקונולסב וגגח הז עובש 'א םויב =
 תלהנהל . תירבע ךא וב ודמלי ה + וז הלהקבש ןושארה ירבעה םידליה
 ,םולשורוב תנגג רותב םיתנש השמשש ,ץיבונוח ,י תרבגה התנמנ ןגה

 ןוב .לורבה-תלפמ ןונב לע תונלבקה תאש ונל עדונ ןמאנ רוקממ =
 + תיקלטיא הרבח הלפק ופיו דיעפ.טרופ

 .ןדריה רבעב תיבושי הדובעב קוסעל תונוישר הלבק תיצנרפ הרבה =
 ונוציחה רחסמל קנבה .םיסור  םיקנפ ינש בורקב .ודסוי אטשוקב

 יתוקלחמ אטשוקב ודסיי יינודהו יבוואה קנאבה1
 ,היקרותב םינבלאה

 ישרומ .תיבל םג | שיגיו םסרפ ונבלאה טעה

 :תאוה תרגאה
 הגשוהש ,תוצירעה לע תורחה ןוחצג ,הנוחצנכ הצורמ "הרועצה היקרות,

 המרגלת חלשל ,םינכלאל ,םהל היה יד  ,םישפחה םינבלאה ז עיס לש התרועב

 ,םיריעצה םיקרותה .תושירדל דימ רתענ ןטלושהו ,ןטלושהל תהא
 םינבלאה ודבא םוימש :ינפמ ,ול האב ינבלאה םעה לש תאזה העפשהה

 םתוימצע .לע רמשל וערו םא ףא היקרות תלשממב וכמת ,םויה רע םתשפח תא

 .םהידיל ואבש םועצמאה לכב .תומואלה
 ער .לומג = םינבלאהל = םיקרותה .ולמג  ךכיפל

 ,תובר םימעפ = ונחרמ - ,םידבע .םע .ןמכ .ונהא ;
 ,ראמ ונב הלדג תומואלה ונתרכהש

 המ שוררל םיצוה -ונא .ןיא ןכל- ןורמגל התע"ךפהנ .םינינעה- .דמעמ
 ל ונל .הכלממ םיצור ונא ןיא .הצירעה היקרותמ ונשרד רשא תא תושפחה
 תונמרוהב שמתשהל תוירכנה תונירמה תא ררוטת תאזכ השירה רשא ,ונעדי יפ

 וערקל הערקלו היקרות לע לפנתהל ,םהל הנתנה תאזה = >
 שי ,תדחוימ הבלממב
 .ןהילע םיכסהל

 :םירקיע העבראב תוללכנ וניתושירד א

 ,תינבלאה המואה תו ש י ת.א .י מ ש ר ןפואב היקרות ריבתש (א
 ,הינבלאב = ,םוימונפה וינינעב = תיכ ל ן וטל ש ל = םיכפת .היקרותש (ב,

 תוטלחהה לכ טולחי ימוקמ םינמאנ תיבו .היקרות  ביצנ דומעי ה תגידמ שארב |
 ,המצע .הינבלאל תועגונה |

 ןושלה יהת ,םיהובגהו  םיכומנה  ,רפסה:יתב  לכב = דומלה  ןושל (ג = =
 ,יחרכה היהי- םיכומגה  רפפההותכב רק ,תינבלאה

 אל : םינבלאה .ליחה,ישנא םלוא  ,ינמותועה אבצב ודבעי םינכלאה (ד

 ,הינבלא  תנידמ תולובגמ ואצי 0
 ומוכסי אל יב היהו ,םישרור ונגהש תו ק ד וצ ה  תויכזה הנה הלא

 םחלהל :דחא .שיאכ .ונלכ םמוקתנ .םימיה .דחאב יכ ,םועידומ ונירה = ,ןהילע

 םינוילמ הש לש לש ןוצר ,קצומה ונוצר תא םועיבמ ונגה: הזבו , ןרובע \ .
 , הינ וב: תולוכגמ .הליחתמה הלודג\ ץרא  לבחב - םיבשויה .םינבלא יעחו

 יאגאה םיה ךראל ,םשמ | ,הינורקמ- תנידמ | יצח דע :הירגלובו = .היברפמז <
 :רחב  ירויטנא למנה דע ,יטירראה םיהו ינויה .םיה .ךראלו ,םוינויה .תולובגהו
 ויהש * ,םעה:ישרומ:תיבב = ונישרומ רשא  ונעריב * ,תאז  םיעידומ ונגה  .,\רוחש
 היקרות לש ,םימעה  ראשמ .םישרומה ראשל ךרעב םיבורמ .רתויה חויהל. םיכירצ |

 ,הלשממה תוטלחהל  דגנתהל .ילוא וזיעי אלו .ןטק טועמ קר ווהי ,הריעצה = /

 ישרומ | תיבל ונחלש אל. ,םושרומ לש לודג רפסמל עיגהל םיכירצ ונייהש ,ונחנא

 .םנמא טעמ אל הז םג ,שיא םירשעו הגמש אלא םעה
 שי = ךא | ,םיסבודותרוא ,םילותק . ,םימלשומ ונברקב שו םנמא ןח < |( <
 / ,"תוימואלה, רקוע :אוהו רתי וגל רקיה רחא רקיע

 וגל .ויה םדוק םא .גשגשלו | הרפל יהלחה וגתורפסש הנש םישלש .הנה

 רבד | תא ינמתועה םעה

 וגהנתה םיקרותה | ,דימה

 תונורחאה םינשב דוחיב

 וננוצר ןוא םא ,םלוא :ם
 הביוחמו הלוכי .תישפחה .היקרותש .,תורחא :תושירד וגל

 : קל 5 קרה ,
 םמהממה) עט סניקאש14 62. 1'גס60ק8 , 0התבהפתגה ץה. 9

 הינבלאב דאמ לדג םרפסמ התע הנח ,דבלב טסרקוכבו  לובמטסב םינטק םונותע
 ינבלאה :י"ע ךרענו ןודנולב רואל אצויה 'הינבלא,, ץבוקה םהיניב ,רפנבו המצע
 רואל תאצויה ,"הינבלא תוקת, = ,תימורדה הינבלאמ ,הצינוק יב קיאפ ימילשומה

 אצויה "יבמוק, ,תינופצה הינבלאמ ,ילותק ינכלא יינוי יב הלוקינ י"ע אמורב

 ,תיזכרמה הינבלאמ יפכודותיוא  ינבלא ,יצפ ריתוס י"ע ןותפובב רואל
 םהיתונומאב םיגושה] םינבלאה ןיב דוגנ םוש רתוי  ןיא יכ םיאור הזמ

 י"תינבלאה םתדלומו ינבלאה םעה תכוטל רחא םכש ם דבוע החי םלב ,הכרדא יכו

 ,לֶאְרַשְי .תוצּופְתּב

 טאטופידה הנה אב הלאה םימיב :םיעירומ הבקסוממ --

 ברה תא 5 אוה  .םידוהיה:תלאש דעב רמוח ףוסאל בוקאלקאמ
 תועירי ץיפהל, תיאבקפומה הדוגאה לש שאר:בשויה תאו הזאמ

 תאצל ןנוכתמ בוקאלקאמ .יבכרה ,וו ,"תוההיהו םידוהיה ר"ע תונוכנ
 לש עוריה ראלוקריצה .ר"ע םיינמיה תלאשב הב ונודושכ המודהב
 " רתויב תובוט תואצותל הוקמ וניאש ברהל ראב בוקאלקאמ .ןיפילוטס
 ,בושחל רוסיה ולשי ז"כב ךא ,םידוהיה:תלאשב המודה ןידתש ,הומ
 .םיעודי םיטרפב תוחנה תושעל ןוכנ זכרמהש

 :ווב הנטקה הריעב הרבעה הנשב חספה |גחל ךומס הרק עודיכ --
 ןיב .,טוחש ירצונ דלי ואצמ םש .םד.תלילע לש הרקמ הנליוו ווחמבש ודיוו
 הנטק תירצונ 'הדלי .םורגופ ידיל אובל רבדה היה .בורקו ,המו;ומ המק םירכאה
 תא טחש רקיוו ידוהיה יכ ,הדיעה ,הצרנה לש ותוחא ,םינש הנומש תבכ
 בתב,םגו ,טחש רשא ,לגע לש םדיימתכ וידגב לע ואצמ ידוהיה ןוסאל ,דליה
 ותוא ואיבהו זא ורסא רקיוו ידוהיה תא .רשח ררועש , הנטק זע ד"ע ןשי די
 וחלש :םדה-ימתכ םע וידגב תא .םויה דע וב בשיש ,יאנליווה םירוסאהיתיב לא
 אל גרוברטפב ,רבדה ךשמנ ךכיפלו ,אוה םדא םד םא ררבל ידכב גרוברטפל
 אל הדליה ירבד דבלמ ידוהיה דגנכ תרחא תודעו ,אוה םד הזיא ררבל ולבי
 הקיוו .ידוהיה  דננב  היריגי-קהיבתכ | תא רורוקורפה ןיכה רככ הו לכבו ויה
 םוטפשמה.תבשל לבא ,תיתד הרטמל ירצונה דליה תא טחש יכ ,ותוא 'םישאהש
 תיבמ רקיוו תא איצוהל :טלחתו  ,רקיוו תמשא תא החיכומ היאר םוש האצמ אל
 יירמגל וטפשמ תא לטבלו םירוסאה

 הו עובשב ררחתשנ רקיוו
 .םישדח הנמש

 "וב בשיש רחאל יאנליווה םורוסאה-תיבמ

 ,תונמאו .תּורפס
 כט ב :

 8000008 105" ןוחריה לש הנושארה תרפוחה הלבקתנ--
 י"ע .ךרענה  "טפירשנעבאוו = עשידוי,ה לש ןושארה ןוילגה אצו --

 21 רופ ול

 ףשנאנליווב תורפסו תזנמאל תידוהיה הדוגאה י"ע ךרענ ראונאיב ח"כב-.-
 .ידלוטריב ןוזלדנמ רוטיוופמוקה- לש .ותדלוהל .האמה.תנשל שדקומ
 .מוקה תודלות ד"ע האצרה ארק הכקסוסמ רוש דוד ילאקיזומה רוטקילה
 !וונוטת וארה ותדלומו רוטיוופמוקה לש הפוקתה תרבסהל .ויתוריציו רוטיוופ

 יףויצב הלכו * ,ןופלדנמ השמ ,ףוסולופה ונקו-יבאב לחה  ,םפקהיסנפ .י"ע תובר
 תויפוא רתויה ויתוריצי ,ידותעה רוטיוופמוקה ךגהתנ םהבש ,םייחהו הביבסה

 :רתנספה לע .אירקמה י"ע ונגונ מ: ,ב לש
 האצרה ראוניב 'לב ר וש רט ארק אנליווב םיטנגילטניא רש גוחב--

 ד"ע .האצרה לודג להק ינפל;ארק ראונאי א"ל םויבו .אנותשלפב ועסמ ימשר ד"ע
 ..ןיופחטב 5 רוטיוופמוקה

 סחיתמ םלעארזיא ףסוי ןמאה רייצה יכ ,רברה עודו --

 תוימואלה .תוירבעה תוירוטלוקה תופיאשה לא הבורמ- היטפמיסב
 םלעארויאל תאלמ םויב יכ ,ןילרבמ םיפרגלטמ התע .הנית של פב
 * תא םילשוריב = "לאלצב,ל  הנתמב חלש םינש שמחו : םינומש
 ,ומצעב התוא ריוצ רש א ,ותנומת
 ו -

 העיריה .יכ ,המרגלת ןלקמ ונלבק ןוילגה .תמיתח ירחא --
 -יניתנ  םידוהיב תוערפ וזיא .רבד .לע .םידחא םינותעב הספדנש
 תועידיה פ'ע ,ר ו ם יי לכ :ה ל ן י א \ תפצב םיבשויה הירטסיוא
 הל המור .הרקמ לכ םש היה אל .השעמה"םוקממ .ולבקתנש
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 .גרּבדלוג ל י

 ו ה ₪ 1

 + ל"ומהי :ךרועה :



 1909 .רהאי םאד ףיוא .טנעמנאבַא םאד ןטמונעגנא טרעוו םע

 גנוטייצ  עכילגעט :יד .ףיוא

 פ רעד,
 רעם ב עב עוד

 כ

 יא ,גרוברעטעפ ןיא :גירנעהעגסיורא

 רטנעצ .ןיא ןיז .[ע םיררע ג: ךןיא ןוא ןעבעל  ןעשימילָאּפ ןעשיד

 ."רנוירפ, רעד זיא -- .ךווא ןעבעל ןעשיטילֶאפ ןע ש י דרי .ם'נופו

 סָאּו ,גנידצלא .טימ רעועל ענויז ןעבאמי וצ .טנָאקעּב רנאטשטוא
 םנעטיוצ-ייב ןעבעל םעניימעגלא ם'ניא .ןוא ןעשידוי ןיא טהישענ
 , ןעלעווק עטסרעכיז .יד :ןופ ןוא

 עלא ,"ןעבעל ןעבילגעט, םעד ןיא ןעגנוניישרע .עגיטכיוו עלא
 ןהֶא ןעלעוו ,ןעבעל ראפ .הטרעוו  ןעּבָאה סאו ,ןעשינעהעשעג
 רענעגייא .רער ןיא "דניירפ, ןיא .ןערעוו טבארבעג .גנוגיטעפשרעפ-
 + ןעגנוטייצ .עשידוי-טינ .עלא -ןיא  ןעוו - ,טיוצ

 טאה עבלעוו ,גנומייצ עשידוי עניצנייא יד פלא ,"דניירפ רעד,

 ינעווטסראדּוסאג .ןוא ןוא עמור ענעווטסרארופאג רעד ןיא טראמא

 ףילטייצ ןוא ,ןעטכירעב ןעבענ ןענָאק רעטייוו ךינא .םעוו ;טעוואס
 יד ןיא .ןעננוציז יד ןופ ןעטנעמטמ .עטסגימכיוו יד  ןעבענרעבוא
 ..ןעטלאטשנא .עשירעבענצעועג .עשירנעלסור

 ץראפ מרא רעדנוזעב א ןעבעגּבְא .ךויא .טעוו "דניירפ .רער,

 :נעדנָאפסעראק .ענענייא .ערעוגוא .רנאלסיוא :ןיא .ןעבעל. ןעשידו

 :עמ ןוא .אפרייא יא ןערטנעצ עשירוי ערעסערג .עלַא .ןיא .ןעט
 :סנָאיצאְוינָאְלֶאק עשידוי יד ןיא ,אקירפא ןיא ןּא ןעיזַא ןיא .,אקיר
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 + ןעבעל .ןעשידוי  ןעגיטראר :םינופ .ןעגנורערליש
 :אס ראפ טרָאינַא ןעבעְנּבַא רעטייוו ךייא םעוו יידניירפ רעד,

 :ישרע עסיוועג ןעגעוו .ןענָאטעילעפ עגיילק עשיטסירָאמוה:שיריט

 + ןעבעל .ןעבילטפאשלעועג :ןיא :ןעננונ
 רעשידוי רעד יוב יא טציא  ךיז טריפש :ןעוו:פרעדנא יו רהעמ

 םשירוטלוק שידוו וצ גנארד א  עסאמ עשירוי יד יב יא ,ץנענילעטביא-=
 :רעפ לֶאו גנארד רעגיוָאד רער וא ןהעז ,טייכרא-רוטלוק .ןוא ןעבעל
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 188. רזה פס א - שם פו0א ג | םירענל תופשלו רחפמל רפסדתיב
 1-7 ו
 : : ו - חל אוק

 1000780 500 161181090 | ]ב רט
1 % 6 " 7 7 

 101 010001107010]נום ₪ . = 20866 | .םוורבעו .םווללפ- םודומל

0000 
 ,תושרח .תופש
 :| ,ימואלו יתד ןיטרפ ךונח ,רהסמה תועידיש

 . | = = ,תוניוצמ תודועת ..הלועמ .החגשה"

 סו פז א. 5 /

(.12 801 .)0000001 

 ןייאמ נ'ע טרופקנרפ

 םירבע םירענל ןויסנפ <
 : (הלשממה ירי לע .רשואמ)

 , . אוןוטהתפו, 6 6תמ656-, 18. להנמה
 הנפה .,ילאוריבידניאו הנומאה חורב  ,רבדל םיחמומ םישנא י"ע .להנתמ  ךונההל
 ליבשב .םג דועו םוקינכיטילופהל .,םויזנמיגל , רחפמל .רפס-תיבל הסינכל .הרומ .
 התנשה .,הגווצמ .הלכלכ .תמדוק העידי םוש םהל ושכר אל ךועש הלאכ םירעג =

 ,,תופורו  תורבע תופשל .םידחוימ דומל .ירועש ..בל .רשויו הבהא ךותמ  הלועמ

 = שרוד לכל .םגח םיחלשנ .םוטקפסורפ .ל"וחבו ץראב םידבכנ | |

 < = .עיירט  ןעבעג ןעלעה --- אניטנענרא .ןוא .אנימסעלאפ רוו ,ןערטנעצ =

 = .םושנאמ הלחת .ידיגמ .תודועתו .הצילמ יבתכ .,.תע לכב .םילבקתמ .פוכונת<

 רייר
 גנאגרההאי

 ןענעו סָאוו-,ןעמרַאפ יד ןעמהעננָא לֶאז :,ןעצונ םימ :ןערעוו טדנעוו = ?נעלסור .ם'נופ רטנעצ ]
 זיא סאה --- ןעבעל .ןעלַאנָאיצֶאנ רעזנוא ראפ גיטסניג .ןוא . גיטיינ
 "רניירפ רעד,ןוא .ןאגרֶא ןעשידוי ןערעי ראפ עבָאנפיוא עטסנרע'נא

 :ןירעה ןעפלעהוצטימ :,ןעטפערק טיול ,ןעהימעּב .טסנרע ךיז .טעוו

 :ארעטיל ןייז .ןרעסערגרעפ ןֶא .טציא ןופ טעוו "דניירפ רעד,
 "עול .ןוא - קימסירעמעלעב = רעלעניגורַא ראפ .גנוליימבש - ןעשיר
 , קיטירק:רוטאר

 "רניירפ רעד, .טעוו .ןעלקימרא עשיראטפיה:רומארעטיל ןוא
 בי .ערעננוי .ןוא ערעטלע :יד .םימ רעזעל .ענייו ןעכאמ טנָאקעב
 :בוגעוועב ןוא .ןעננומערטש עלא .טימ .יוו :רעלעמשמפירש עשיר
 ,.רוטארעטיל .רעזנוא .ןיא ןעג

 .ךעגניירב "דנייר פ רע ד, ךיוא טעו םייצ וצ םיוצ :ןופ
 2 ,ןענָאטעילעפ .ןוא .ןעלקיטרא .עכילטפאשנעסיוו-רעְלּופְמפ

 םּוצ העועל .ערעונוא ןופ יורטוצ .רעה זא  ,רעכיו ןענעז .רימ
 -העפ ןצ שיטקאפ םייקכילנעמ :יד ןעבעג .ךיוא.זנוא טעוו ."דניירפ,
 1 ,רָאּפ .ךיז .ןעמהענ .רימ סָאוו  ,גנירצלא ןעבילקריוו

 :רגאלסור ןיא ויירפ.םטנעמענאבא

 = "רהְאו לעטרעיפ א .,,ר 8.50 -- ראי לאה א ,,רל --רחָמיא
 ,ק 69 -- שיח 8 ,,ר 5
 . "| דנאלסווא .ןיא .ןוירפ.טטנעמענאבא

 = "ףהאי .לעטרעיפא :,,ר- 6. = ראי .בלאה א ,,ר .15-להָאיא
 . ,לבור 1 5 שדוח א ,,ר 8 2

 = ,ןערָטטנאק:טסֶאפ עשידנעלסיוא יר ךרוד .ףיז .ןעמ ןֶאק .ןערינָאּבא
- 
[ 

 :עספערדא :

 = 5 עפ 6 תוסס 5
000 3030000 66 =" 
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 עו

 0 1306 58211בר רטט 8 3 0
 0 כ טס

 6 ל
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0 0 
 ו 0 0



7 
3 

 חספ לש טריפשו שייי ןעטפקאסשע פער ט :
 (טירפשנייפ) טריציפיטקער .ךיוא .
 תערוטוס ח=0 \אסהטופ סחטקדדש
 ע םסתא8 סספוהה. ₪ תפסה הסה סודו
 ; םיקידצה םינואגה םינברהמ םירשכה טימ

 ייב ןעלעטשעב ןאמ ןעק ,
 כ ם. ₪5, 004. =
 ש"וי רער ;גנולרנאהעב עטסעב ,ןעזיירפ עטסיונעג
 ;קאמשעג ןעסונ ןייז .שימ טסואוועב זיא  שריפשו
 .טלאמשענ לאטסירק ןייז םימ ,חיר ןעמענעננא
 ,ה"פרת 1866 רהאי ןופ 'וקע ראוואז רעד ₪

5 8 8 

 ל הוה
0 

 2 ,םיאפורה תצעב ועמש

 :ןיי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח  םיאפילה

 .הסזרב
 םיטפיצירח - יתוא .םיליכמש .הדמ .התואב .לזרבה רוסי תא .ליפמ

 יב שי ילזרב,, ןייבש לורבה .דופיו .,םואפורה לש םילועמ .התויה

 .חיתשל = תפי  אוהו - ףוגה .תא \ אורבהלו םדה .תא :רהמל ודב
 תונייח לאש :לכמ  רתויב .לוזו : רתויב ליעומו םינטקלו  .םילודגל-

 ,אשרוב "למרכ, תלבח .לצא .הריכמה

 | תאצוה | -
1 
 רב
/ 

 - -- ' חואל אצי

 .יארילא דוד א ישי עזנמ רטח
 5% .---= ןיוצמ .ימואל .רופס /

 יעפסנאקיב) ילעראזיד ןימינב רע תמ
 , יקסוואקאר  א"א :י'ע  תירפעל :םגרה

 םיקלח ינשב

 = הפסח |

 ו
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 | הרטה
 0 ב השדה ארודהמ |

 5 אשראוו לצא ףסאיהא, תרבח -

 = וה. < 1 0: | | | הש <
 הכרזה סי דד 25. | | = \ הסנה טפו 29.

\ : : 6 1 

 הריכמל .אצמנו רואל .אצו .התע הז :
 אסינ ךדיאמ, %% : ף 6

 .ןמ פוש ג תאמ-

 "+ לא .תונפלי ,יפוק 55 .ריחמה --

 ₪. ל 81 ו

 -רעטמוב דנוא דרי
 | המאק .דנוא "רוטנעגא [

 , טפעטענסנאיססימ .
 > ןאפ

 | 1 אסוס
 1 ות הפה. 77.

0 
 + ם לרע הא ממו

 :היתוביבסבו קספעטיוו רועב 1 0

 ;ןיקליג ,ש רמ =
 יהי. החמאה, ם0 20-00 העץ

 "ם לע ןכוס

 + הותוביבסבו א שך ם א ל ריעב =

 - .יקסוואדזארד ב וו רש

 = + עססעררא-סמארגעלעמ

 תו

= : 

 < 68110-ענצ מ 8

 319909 רהאו ףיוא טנעטענאבא :םאב ןעמונעגנא טרעוו סע

 גנוטייצ .עכילנעמ ע5סעטיירפשרעפ יד = ףיזא
 ןעבעל .רעזנוא, וז ₪.

 6 ,גנאגרהאי  רעטירד

 י. ןעטפערק עשירארעמיל

 יד ןופ תועידי עלעיצעפס ןוא .םעיצאמראפניא עטסעשירפ יד רעסיוא

 ןעלקיטראיטייל ךיא ."ןעבעל .רעזנוא, טרעלקרע ,ןעלעווק עט שרק
 >יא לוו , ןעגארפיטיוצ . עבילטפאשלעועג ןוא עשיטילאפ עלא ןעטכיורעביא ןוא
 םלא רעועל םעד .ןעריסערעטניא  םאוו ,ןעגנוריסאפ :עגיטכיוו עלא טפיוהרעב

 + רעגריב ןוא שנעמ ,דוי -

 "יד ןופ ןעשעפעד רעפיוא "ןעבעל רעזנוא, טגנערב עמוד ,ףוסאג רעד ןופ
 ןעשעפעד ענעגיוא .ךיוא , ןערוטנעגא.ןעפארגעלעט

 עמור .רעד .ןיא טנערנאפסעראק ןעלעיצעפס .רהיא ןופ
 םפוו ץלא ןענעוו - ןעטבירעב עיונעב ןוא .ןעגנורלעמ עשיפארגעלעט

 2 ".,ןעטאטופעד יד ןעשיווצ ןוא עמוד רעד ןיא רֶאּפיטמוק

 :/( ןענארפ עלא וצ םאוקרעטפיוא סרעדנוזעב ווא *ןעבעל רעזנוא,
 + רגאלסיוא ןיא ןוא דנאלסור ןיא ןעדוי טימ ,ןא ףיו ןערהעק םאוו

 סעשירארעטיל לעיפ .רעועל .ערהיא טננעוב "ןעבעל  רעזנוא,
 ,קיטורק ,ןעטבינרעביא עשירארעטיל ,ןעגנולהעצרע , ןענאטעילעפ , לאירעטאמ
 ל + רעביירש עטסעב ערעונוא ןופ ןעכיילגפעד ןוא ראמוה

 נרעבבכאה ,₪ רעבעגסיורא.ראטקארער ,ראטקעפס ,[כ ראטקאדער

 :דנאלפור ןיא ןייופ:םטנעמענאבא

 :לעטרעופ ,לבור 8 ףילרהעי-בלאה ,לבור 6 ףילרהעי
 ,ןעקעפָאק 60 טָאנָאמ א ,1.50 = ףילרהעי

 אפ פאכ 2 7אנ רעמונ .םענלעצנייא א ןופ ץיירּכ אאשמ =
 ססההאמוה ,ל[/137 1!" םהקתמממה) 0ה5088 8.

 ת6טמאסוג <םאפמה םחמא> ב וו העאקהווה 161

 ב
| 
 | . ו

| 

3 
 7-60 א

 יתטחצעט 0207 "טנווד ב דץ א ן]ז

 ף6ש 1 םסוסוש 5 וש ' 0 ש וש 1
 8" א יש יתמסה <

₪6 

 סוו* 600ש \600\ש '

 סם 6

 ועביש סנאהש טוזחורתו/
 "םלועה , ןבופ <

 אנרארוה ריעב

 ,'תפי לאלצב רמ
 יש

 : לועה ינכוס 5
 התביבסבו יוק םמ .ריעב

 ([ה6 ואתה 13.) ילאהטנעזאר ממ ריד ה :
 < 01008085 טק. ה. 06000070 .ךןאנעלצ |,' ר'ר 'הו

 000185 הו חסיד הז. א 0 :

 :ןוא עשיטסיצילבופ עטסעב יד .לייטנא ןעמהענ .םע .רעבלעוו .ןיא



 תישילש הנש

 ה ועופש ! . ף מ מ ₪ (
 "2 .תוטפ"טלקמ שוכרל תפאוש | תונויצה

 = . לארשי = ץראב  לארשי  םעל | יולג-טפשמ : 2

| 5 6 0 
 0 ל ליב | תמרגמפ)

 :ןכתה
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 . 'פוק 88  שרחלו ,לבור 1 הנש עבול ,לבור ל הנש יצחל  ,לבור 4 הגש + היסורב ?םלועה 1, ריחמ <

 = ,רלוד 95/2 - הקירימאב ,ננילוש 9 . חילננאב , קראמ 9: .הינטרגב ב 10 .הוראגנואי :הירטסואב + ל"וחב

 ,הנש עברלו וצחל הז ןובשחכו , קנרפ 18 תוצראה ףתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראב :
 4 יק 30 הסירדאה יונש רעב 4% ; / [%

 . כ
 1 תועדומ .רוחמ 'פוק 40. םידוטשיח ראש לעו ,'פוק 60 ןושארה דומעה לע - , םותעברא תקלוחמ טיטפ הרוש לכ דעב

 :הפורראה

 תת 1 = 7 1460800102 ,,1180131, 0188.

 פא 10 וילג לכ .ריחמ



 ."םלועה, קש היצארטסינימדאה תאמ
 :םימתוחה לא 1

 לכמ .םיפדהל םירלפמזבא המכ תערל היהי רשפאש ירכ ,המיתחה ףסכ חולשמב זר דזה ל אנ :וליאוי .ןותעה לע .םתחל םיצורה =(
 תונוילגה .יכ .ןעי ,םתמיתח ןמו דע ואציש תונוילגה .תא כ"תא ול בקי א ל םתמיתחב והמהמתי רשא  םימתוחה ,(וילנו .ןוולג
 . םימתוחה יובר ינפמ הלְכו ךלוה ראשנה טעמהו םצמוצמ 'רפסמב םיספדנ

 םיכירצ ("םלועה, לש םלש טקילפמוק םהל היהיש ידכ) רבטצד שדח לש םינורחאה תונוילגה ינש תא לכקל םיצפחה ,םיש דחה םימתחה (2
 .'פוק .20/ םתמיתח ףסב לע .ףוסוהל

 207, 0|8ם0ומ : הסיודאה פ"ע ןלקב תחא ,ל"והב תוקלחמ יתש היצארטסינימדאה החתפ ל"וחמ םימתוחה דעב ףסכה חלשמ תא לקהל יד ()
 התעטו .3(8ת1818ג0, 1107עת סע. 11. 13יג800: הפירדאה פ"ע (היצילג) וואלסינאטסב -- תיגשו 15008100 ,,21 \/ ד" 3011 06
 ףסכה יכ ,הטרופב ץומקה ינפמ ן וש אר ה םו ק מ ה םהל חונש טפא , םירכונה תומוקמה ינשמ רחאל םתמיתח ףסב תא חלשל .ל"וחב םימתוחה ולפוי
 .(2084-1188-80]ש0186) ראודה"תודועת יספוט תועצמאב , הינמרגו הירגנוא-הירטסואב , ראודה"יתבב לבקתמ "טלעוו יד, תברעמ .ש"ע

 תורט ש ב ףסכה היהיש דבלבו המודכו םיקראמ , םיקנארפ :ל"וח יפפכ הנליוב "ם 2ועה, לש היצארטסינימדאה תלבקמ ל"וחב .םימתוחה .תאמ |(

 .םתנידמ םש תא םג ופיסויו יקנו רורב בתכ ב םיבתכנ תויהל םיכירצ םיסורדאה . תועבטמב אלו
 , ורבעה קנאב-לאיגולוקה לש תוינמה ישולתב םתמיתה ףסכ תא חלשל םילכי היטורב ןכ ל"וחב ומכ םימתוחה =(

 ושכ בותכלו לורדנבה יבג לע םשרגה םהלש רמונה תא םהיבתכמב םשרל אנ וליאוי היצארטסינימדאה לא הנעט וא הלאש וזיא םהל שיש םימתוחה 0
 , = + םישדחה וא םינשוה םימתוחה ןמ םח םא ןכ 2
 -ישולתמש ינפמ ןדחוימ בתכמב םהלש הסירדאהו םפסכ תרטמ ד"ע דימ עירוהל םיבירצ ,הנליוב תכרעמהל רשי .םתמיתח-ימד תא םוחלושה .ל"וחב םימתוחה זץ

 . וגילע ב"חא םינגולתמ םימתוחהו . םדעומב ןותעה תונוילג חלשמב בוכע אב הו ליבשב המואמ תעדל רשפא יא הטסופהמ םילבקתמה תוקורה תואחמה = =

 .םינכוסה לא ו
 , םידחאל הריכטלו םימתוחה לא תונוילגה הלשמב בוכע היהי אלש ידכ , היצארטסינימדאה םע םהיתונובשח תא דימ תוושהל םישקבתמ םינכופה לכ =(

----------------------------7-------- 1 

 . םימעפ יתש רחא םתוח םש םהיתונמוהדיבתכמב ריכוהל ילבל רהוהל כ"ג םישקבתמ םינכוסה = (ב
 תוחותפ תופטעמב םא יכ תווופ תופטקמב אל םלועה לע הנמוהה*תורבוש תא תלשל םינכוסה םילכי חולש מה תואצותב ץימקל

 + 'פוק יתש חונב תואקרמ .ןהילע קיבדהלו

 + תולורג תוחנה בנש
 היאנתו החנהה יטרפ) "ףסאיהא, ירפפ לע דאמ הלודגה החנההב םיכוז ראונאי שדח ךשמב "םלועה, לע םימתוחה = (%

 ,(רבקיד שדוחמ "םלועה, לש ןושארה ןוילגה לא חפסנש דחוימה טקפפורפהב םיראובמ

 .הטרופה םע דחי 'ר 9,506 ריחמל -- רישעה יתורפסה םנכתב םיעדונה "קלאפ עשידוי סאד, (םינש שלשמ) םיטקלפמוק השלש ב

 הצורש ימ 2 ןועובשה לע .המיתחה תלבקתמ
 - לחה 1 היו ה 0 רני

 לימויה .יבצה, (ןודנולב יקפלבוס קחצי ייע ל'ויה)
 הרוהי ןב 'א .י"ע ךרענ :היפורב םימתוחה רעב וריחמ

 * ירבע יטוי ןותע תבוח "יבצה, אלמי  םינותעהל תורה הנהנ המשחהש התע ,כ"ור 2.50 :הנש יצחל הנשל כ'ור 5

 .הלאה םולמה תעטשמ לכב לארשי ץראב ימואל ,'פאק 10 תונב התפופה תואקרמב וא היפור תורטשב חולשל
 , הגש עברלו יצחל ךרעה יפל ןכו הנשל כ"ור הרשע היפורב וריחמ

 ל . ,הוגפמסממ< 6. קאמה ות, רוסו .10א00א, מ 5 תוג08 466. 1182001 ]07ש8810מ 86
 יפלועה, ןכוס ֶּ : לצא םותחל .היסורב

 טרפב התביבסו קראיונ ריעלו .ללכב אקירמא תנידמל 4. תהוהםסוזו, 9 0 ל16]הה. וה ל 80

 (ם"מיב) ןאמרעקורד ,ם רמ ונס גהמ 10 10120 11000181 זת 2141781008. סו. 00

 3 . ,הנשל כ"ור 8 קר-- החנה םינויצל ארקמ יתבו  םינברל
 10 עזטט6סעותהמ, \ש-106, 50 681 85. .ערפסל הנשה םכ "לקס איה םוטש

 :תכרעמה תיבל הפירדאה

 ו 9
 -- א, וב כ !ףידע הריתהד אחכ שי - 2 ב 0 8% ּצ

 ים איב 2 01-57[ יד--%-----הדההההליהלז-ה תה 6-קל ידה ליל 6
 רו 5% 4[ שב 0 [ תא ינממ הנקי רוסאב אלו רתהב ןקוה תא הלגל ץפחה לכ

 ב 3% + ₪." 64 צ : : 222% 5 33323 ל 4 ב ,8196116ת4* שדחה .הולנה-קבא :
 -1- לצ 24 ₪ 4-2, ₪ שם ₪ שץ  םיוחא םיעגרב ןקוה הולגל ליעומו םיעג וחירו הפיו בוט ,אוה ןכ ומשב

 8 ל 5 3 3 רו 2 + ש% 1 , םיקסופב ראובטכ .הלחתבל וליפא הרותה ןמ אוה רתומו ט"ויהצע :
 קב. 5 ,4ילב "7 3 "5 27 | עמהאנכאנ י'ע -- ,'א כ"ור תובת יתש ,'ק 60 'א הבת ריחמ =

 1 רץ אנ ול ל
 ל א 5 5 % :ותבתב

 'םלו ע ה, .ןכוס 10508 אה( 10 10016 0ג] , 00820 ₪

 .התביבסבו (הילודופ ךלפ) ץענַאוושו ריעב י ריעב ."ם לק ה, = ןכומ

 ןיימשדלאג רתלא :רפ הרימה - קראמכיינ דויצבב רמ.:היחמיגמנו אפיה -קפירב



 ,הימושר  לובגב  םירמוע ונא  ןיידעש  ,הנורחאה |

. 

 אנליוו

 וז[ ,א ג, 54-60מ 60

 + םֶאר . ,א

 הל .יתית, :רמא ל הפסאה ל םימאונה 0 רחא
 יללכה הכלחמב בושח ערואמ לש הרוצ הלבק .איהש ,וז הפסאל
 וללה " םירבדהשו רמואה רמא הפיש  ,המורמכ | ,"תונויצה לש
 ,רבלב הצילמה תראפתל אל ורמאנ

 הרשאתנש םויה ןמל ןויצ יבבוחל ויה .תויללכ תופסא .עבש
 7 תופמאה "לכ לש "ןתוחמו = ןכרע :לע רומענשכ : ,םויה/-רעו :הרפחה
 ונינעמ ויה ןהמ שלש "םיתשש " תודוהל ךרטצנ  תומדוקה
 תא :ןיידע םירכוז יאדו .ןויצ יבבוחמ .םיבר ,וישכע לש .וזמ רתוו
 ץראב .ירבעה בושיה לש רבשמה תונשב תויללכה תופסאה
 הלודגה הלאשה לע הרורב הבושת בישהל ונכרצוהשכ ,לארשי
 תרכינ .תויהל הכירצו הלוכי .המבו ךאיה | ,ונינפל .זא .הרמעש
 ףפור /היהש | ,בושיה לש ורוצב לע ןויצ .יבבוח לש םתעפשה
 םירקיעו תושדח תועד וא -.ועבוה המבה לעמ ,לופנל רמעו ולוכ
 ידיל האב .זא ,בושיה .תדובעל עגונב הררוסמ .הטיש לש םישדח
 תרפה ,ךכ רמול רשפא םא ,בושיה תדובע .לש הירואיתה הוולג
 םרובעשו םתושר תחתמ האיציה ,הרובעה שפוח ,תוספורטופאה
 ךונחה לש ודיקפת . ,תימכה לא  תוכיאה תלבקה | ,םיגיהנמ לש
 םישרח ויהש .וללה םירברה | לכ -- ,יופו .'וכו י"אב .רפסה :תובו

 רצק ןמז ךשמב  ,ךכ רחא ושענשו ורמאנש העשב םינבומ יתלבו
 הנושאר ועמשנ ,םהילאמ םינבומ ךכ לכו:םימושפ ךכ לכ ,ךרעב
 וררבתנ ןהה תופסאה ךותמ ,תורומאה תויללכה תופסאה תעשב
 ולגרתנו ,םמצעמ .םהילע ודמע אלש ,םינינע ןויצ יבבוחל ורבסוהו
 םיקה .בושיהל תוכיישה תולאשהל ענונב רתויב םינקמע = תויהל
 תופסאה ןתואש םירמוא ונא וז הפכשה תדוקנמו ,ץראב  ךבכ
 ווש קפס לכ ןיא לבא ,ושכע לש וזמ תונינעמ רתוי ויה

 לב
 ,הל ומדקש ולאל ויה אלש הל שי רחוימ דיקפתו . הרחוימ

 תופסאב םירבדמה ישאר ויה .דבלב הרקמ יפ לע אל

 לכל ,וא ,"םתהמ, ךכ תנמ לע ואב .בורקמ. הוש ,םישנא .תומדוקה
 ,םהל , םירורבו .םועודי ויה םיקה בושיה ונינעש ולא" \,תוחפה
 היה אל ,ןינד ונא הילעש ,הנורחאה  תיללכה .הפסאבש רועב

 םירבדמה ישאר .ןיב .םגו ללב .רבונ לארשי .ץהא .ינב לש םמושר ! +
 ויכרצו .בושיה .ינינעש ,(ץיבוניבה רמו ןמסוז .רמ) םינש קר ו

 ,דבלב .םירפסב ,הוירקהו העומשה "פע 0 אל :םהל 'םיע

 ,ט"סרת ,רדא 'ג

 "גת חמ]1\, 11-ע0 268888 1909

 ורוצבל .תועגונה תולאשב רוחיב ,רומאכ  ,וקפע תומרוקה תופפאה
 / הקפע  הנורחאה הפסאהש העשב ,ץראב רבכ םוקה בושיה לש
 = = תלואנ תלאשב -- ,ירמגל .תרחא תירוסי הלאשב .הנושארו רקיעב
 " " \,.םש ילבעה בושיה לש ולודגל םילובומה םיכרדהו ראה

 ד'ע .הבשחמה ונמלועב הפט התיה תודחא .םינש ךשמב
 :,ןכות הל יאש אמסוס ןיעכ ."לארשי ץראב תישממה הדובעה,
 -וז הריבעל ללכב וזננתה .ולא .,האליטרע .אלזאד  הבשחמ ןיעב
 י'פעא .,ולאו ,םתודננההל רשכה ואצמ דוהחהו .לופלפה ךרד י"פעו
 ,וב. םירומכ  ןארנו..ומצעל .אוהשכ .'פוצנירפ,הל .םשארב .ןנענש .

 =. .היח .הזה ."פיצנורפ,הש ללכ םהל  תפכיא \ היה אל םוקמ לכמ
 תוערואמ ואבש רע ,"אחישמל אתכליה, לש הרוצ שבולו ךלוה
 "  םידגנתמה לש םידודחהו \ םילופלפהש * ,וריהו .םינורחאה .היקרית
 םינפ  םיריבפמה .רצמ ארירג האדוהשו ,רוסי םוש םהל ןיא
 < .תונויצה רופיש ,הטושפה 4 תמאה ,םולכ הוש הניא "פיצנירפ,הל
 תלואנ .,בושיה לש ולודג ,תישממה .לארשו ץרא איה תישממה
 םידוחי-לש םהיריכ  הרובעה שובכו םירוהי לש םהילטיפקב ץראה
 יבוטמ הברה לש םחמב הטלקנ אלש ,תאזה הטושפה ,תמאה
 םוחרי .ךשמב .הרורב הרכהל וישכע התשענ ,םינש ךשמב םינויצ
 הרכהה .םנמאו  .היקרותב :היצוטיטסנוקה ןתממ :ורבעש  םירחא
 * תוללכה . הפסאה 'ימיב רומנ  יוטב האמבתנש ,המורמכ .תאוה
 הפסאה- לש. .הדחוימה התובישח  יהוז ..ןויצ:יבבוח לש הנורחאה
 בושה ערואמ, לש הרוצ הפסאהל  הנתנש איה .וז תובישחו
 , =-"תונויצה לש יללבה  הכלהמב

 וניא וללכב "ץראב רבכ םיקה :ירבעה .בושיהש םירמוא שי
 '/ .רצכתמו ןוזנ תויהל לולע .אוהשו .םירחא ול ןגאהיש , ךכל דוע קוקו
 = ןוידעשו רבדב : םיקפקפמ םה :ןיידעש .ולא .וליפא םלואו ,וכותמ
 :העשהש תוחוהל םיביח ,הז ןורינב רומגה ןוחטבה פהל רפח
 ביחרהל  תוירשפאה תא, שארב .חהכהב הדימעמ הב ןימיק ונאש
 לופטה תא הנורחאה .הרושב הרימעמו/ ,ולידגהלו . בושיה ידעצ תא
 .תלואג .תלאשש ,רבדה איה  יעבט 6 3 לש ורוצבב
 איה  ,"תיררגאה .הלאשה, ,ושכע .הל  םיארוקש  ומכ ,וא 'ץראה
 :הרזחש .איהו :הנוהחאה  תיללכה . הפסאב ו םוקמ .הספתש
 ! רשפא .,אנינעמ .אלשו אנינעט תועצההו םיחוכוה לכב רימת הרוענו
 רמולכ ,תישממה .תונויצה לש הבושחו הלודג .רתויה התוכו .יהווש
 ,שדח סרטניא . .ונכותב  הררוע .איהש  ,ילארשיצראה .בושיה לש
 % ,עקרקל בער אל םא :,יעקרק סרטניא . ,ונממ ומעט 'לטינ .רבבש
 תא ררועל הברמה לכו ,עקרקה לא :םיעוגעג \ תוחפה-לכל .ירה
 ,חבושמ הז יח ,ןובק .ידול דע םאיבהלו :וללה \םיעונעגה



 תיררגאה  הלאשה

 3 םלועה -<- ₪

 איהש  ,הנורחאה - תיללכה  הפסאה לש החבש :תא ריגהל .ץוחנו |
 היה .רכונ .התשע הפיו ,וללה םיעוגעגה תא הנוכב ומכ" הררוע
 םיפסאנה לכ אל םאש ,"תיררגאה הלאשה, ר"ע םיחוכוה תעשב
 הלודג הלאש ונל ןיאש ,םיריכמו םיעדוי לודגה םבור .פ'הכל ירה |

 םאוגה ירבד וקדצ הו עוצקמל עגונבש רשפאו ,וומ תירקעו
 םינויצה לש בוטה םרצי אוה ןויצ .יבבוח לש דעוה,ש ,רמאש
 תא הזה בוטה רציה חינמ וניא םנמא תונורחאה -םינשב ,"םלוכ
 ...עקרקל םיעוגעגה תא םהב הרגמו :ןושיל םינויצה

 לכ לש לודגה םבורש ,ונרמאשכ וניעט אלש  המודמכ
 הלאש וז העשב ונל ןיאש וריכהו ועדי  תיללכה .הפסאה ירבח
 ד"ע םיחוכוה תעשב םאו ,ץראה  תלואג לש וזמ תירקע רתוו

 ושררש ולא דחא רצמ :םימרז ינש וררבתנ
 טיררקל .ןגרוא תריציל, רבדב ליחתמה .היהי .הרכחה דעו .יצ

 ירה ;ךכל ודגנתהש ולא ינש רצמו ,"היהתש הרוצ וזיאב .יעקרק =
 ותוציחנב ללכב ודוה אל םינורחאה ולאש בושחל וז.איה .תויחמש
 התיה םידגנתמה תעדש אלא ,רבדה אוה ךכ אל ,הזכ רסומ לש

 דוסיב .הבורמ: הרמב היולת ץראה תלואגש םושמ :אקודש הטונ =
 הצוחנ הוה רפומה לש ותריציש םושמ אקורו יעקרק טודרקל 'דטומ
 ףוסש ,רעוה לע הזה דפומה תריצי .תא לגלגל רשפא יא ,םדקומב
 םידגנתמה ,םיבורמ ויכרצו תוטעומ ויתופנכה ,םירעצמ ויתוחכ:ףוס

 הלחתה לש התוירחא ומצע לע ליטהל לוכו דעוה .ןיאש ,וששח =
 י"ע חרכומ  דעוה היהי אמש ,םידננתמה וששח רועו ,וזכ הלוחנ
 תא דובעל ודיב היהי אלו דחא רבדל  ונויע לכ תא עיסהל ה
 םגשו םהב הפונמו ליגר אוהש ,םירחא תועוצקמב :הירופה ותרובע
 תונקת ןונכ ,ירבעה .בושיה לש ותוברתה הלוהנ הרמב היולת 'םהב
 , המודכו ,רפסה יתבו ךונחה ינינעו ןיעירומה תוכשל רודס ,םילעופה
 ,תיללכה הפפאה לש היתוטלחה לע ןאכ רוזחל ךרוצה ןמ ןיא = =
 ,(םדוקה ןוילג "םלועה, 'יע)  וניארוקל תועודי רבכ : ןה .ירהש *
 ,תיללכה הפסאב טלשש ידוסיה ןומה לע ריעהל קר התיה :ונתנופ =

 רק | ,רנרק .הדוהו

 הָמְרְַה יִנָפ לע רצ ףנק ל
 ל

 תֶלְבְה לש .תיִלַטְּב ףּוטע בור דר
 .בֶתַּכַה תשודק לע ּךֶרָבְל

 טְלֶה תֶא יענו בֶרְועָה אָתֶא
 = םיִנָפַּב רוחשה ומוטרה

 הָעיִרִִּב .ערפה לע = םּורְבַה דִרָח

 . ימלא ַתְרּכ בש
 = תובוחְרְּב םיִטשפִתַמ סיָנּונְב בל םיִלזָ

 :טָבשּב תירחש ש גְלָש ה

 תלה ,הָדְִב ֶתְחְלִמ ,הֶלּוע
 לכ 9 . טאל אנפלואה תיָּב לֶא <

 רוק בַתַּכ .תרחנו - רעצָו דעצ

 = | ליבשה ..תינונבל אל
 אָבּוקְ בש יִכנָא ףקשנ

 ו וילג

 אחישמל אתכליה הניא לארשי-ץראב תישממה הדובעהש---אוהו
 הבושחו הצוחנ רתויה הדובעהש דועו ,םוי לכב הנמוש הרובע אלא
 בושיה ינפב תושרח תוירשפאו םישדח םיכרד תשבוכה וז איה
 הז ןוט ,דימת בחרתמו לדג תויהל ךירצה ,לארשי-ץראב ירבעה
 לע ורמעש תולאשה לכל עגונב םיחוכוה לכבו תואצרהה לכב טלש
 צ"וח לש וז הפפאל ןתנש אוהו ,ץראה תלואג לש :וזב קר אלו קרפה
 ,,,'תונויצה לש יללכה הכלהמב בושח .ערואמ, לש הרוצ ,השדח הרוצ

 םנמא הזכו הזכ + בלה לא רמ קפס בנגתי רשא שי םלואו
 ןינוגה תובורמו תוירחאה תובר תודובעו תיללכה הפסאה הטילחה
 הצרמנ הפיאשו עקרקל םילודג םיעוגענ ירה ;רעוה לע הליטה
 ;םידוהי יריב הדובעה שובכו םילעופה תלאשל ןוכנ ןורתפ .אוצמל
 היצמרופניאה ינינע לש הבורמה  םתובישחב היולג האדוה ירה
 =- ,הארוההו ךונחה תורסומ לש לורגהו דחוימה םכרע תרכהו
 ויחיש םיחוטב תויהל תושרה ונל שי םאה םלואו ,הפיו בוט לכה
 םיריעמ הרבחה תבומל םהיחלושו םיפסאנה לש םידיתעה .םהישעמ
 םה םיעדוישו םירבדה .ורמאנ תובבלה םומח תעשב קר אלש םהילע
 הפסאה התיה אלש דעוהל היה חונ ילוא -- ל תלכיל ךרוצ ןיב המ
 טועמש ,וכררב תכלל ףיסומ היהו וזכ הלודג תוירחא וילע תלטמ
 ,ולא תולאש לע בישהל השק -- +התע רע ול הותה ויתוסנכה
 -- !ודיגי .ואובי םימי

 יאָפיִדְואה דַעּוה לָש תיִלְלְּבַה הָפָסֶא
 , לָאְרשייירא בוז של

 .,(וגרפופ .תאמ)
 (ךשמה)

 הינש הבישי

 (םירהצה ירחא תועש 11--7 ראונאיב 27 'ג םוי)
 היצזינולוקה,ר'ע ןיקשיפוא לש ותאצרהב תחתפנ הבישיה

5 

 תואְטַטִמו יִבַתַּב לע

 <. ףלקה לע יִנַא . רֶבִּה 0

 .תוקְרִי \

 תאמ

 , ,ץיבוקרב .ד .י

 (ךשמה)

 , םונטקה היתויחאו  היחא וצבקתנ הילימרתו  היוגראו הרפשל ביבסמ
 ן םתוחא יפלכ הפ םירעופו שאר םיפקוו ,םיאתשמו םושירחמ , םיפופצ םידמוע
 התעונת םירמוש ,הב םהינוע .םיניזמ , הריתי הונעו .ןירא-ךרד .ךותמ הב םילכתפמ
 לבא . תופוושהו "תולדה .םהייחלב תרעוב השוב לש .תומימדאו הרבדל םיבאתו
 םואתפ .םחור לפנ , ולועיש תמחמ םירוסיב םיתועתמה ,אבא ינפ וארש רחאמ
 ודמעו עקרקב םהינפ ושבכ ,וישבע וצובתנ ולא  תוקונית . םתחמש הקלתכנו
 ךלוח .ובלש ,רוכאה באה הז לע םבלב  םירמרמתמ  םהיניעב שואיהו : םיכובנ
 םיקחרממ .םהילא !תאבש , העשב הב .אקוד םתחמש רפחל ןוכתמה ,ולועוש רחא

 ל בובסמ ; סולומרתו םוזגרא ןומהו
 < הךכוסו השארב האנ תעבגמש ,השובלב .הרודהתו האלפנה ,הריכבה וו םתוחא



 ו ןוילב

 . "דותעל | תוביטקפסרפהו רבב י"א לש
 היקרותב םידוהיה לש םכצמ לע הפקשהב ליחתמ םאונה

 םנמא ולבס םה ,תויכז יווש 'לימת היה היקרות ידוהיל ,הנשיה
 יניתנ .רותב אלא | ,םידוהי רותב אל לבא | ,ןשי% .רטשמהמ
 הערל הנושארב .ולרבנ אל - ,ל"וח יגיתג ,םידוהיה ,םג ..היקרות
 ךרעב הנש ה"ב ינפל קר .םירוהי םניאש ל"וח יניתנמ םהיתויכזב
 םירוהיל ., ל"וח יניתנ םידוהיה לש םהיתויכז תא ליבגמה קוח אצי
 ,י"אב | תועקרק תינק (ב = ,י"אל .הטינכה (א :זא .הרסאנ :וללה
 ,לדבה ילבמ .ל"וח יניתנ םידוהיה לכ דגנכ ןווכמ היה הזה קוחה
 םהיניתנ לש םהיתויכז תלבגה דגנכ וחמ תולשממה בורש אלא
 עגונב הריזגה תא הלטבו תיקרותה הלשממה הרזח כ"עו םידוהיה
 ידוהיל .עגונב אלא הפקתב הראשנ אלו תוצראה בור יניתנל
 וחמ אל וללה תונידמה לש ןהיתולשממש ינפמ ,איניטורו איסוף
 ,םלועמ םנמא וקדקד אל הסינכה רוסיאב .הזה  קוחה  דגנפ
 "אב תועקרק תינק .רופיאב .ןידה .רמוח לכב וגהנתה הז תמועל
 דגנכ םחלהל ,ןשיה רמשמה ימי לכב כ"חא ךשמנ הזה םצמה
 אל םיימוקמה  םוידוהיה .תוחכה לש הוצוינגרוא י'ע הזה 5צמה
 ,אוהה ןמזה לש םייטילופה םיאנתב תורשפא לפ .התיה

 הברה לכ םרוק ?שרחה רטשמה הז .ןודנב ונל איבה המ
 תובימקפסרפ התע וחתפנ וללה םילוהיל ,היקרות ידיהיל עגונב ראמ
 דחואמ .םואל רותב יכ .רבדב קפס םוש ןיא = , תוריהומו = תופחר
 .הנידמה : ינינע לע דאמ הברה היקרות ידוהי ועיפשי ןגרואמו
 רדסל . ,ונחורב היקרות  יריהי לע לעפל לרתשהל התע ונילע
 ,ונתדובעל םתוא ךשמלו תוימואלה וניתופיאש חורב םתוא ןנראלו
 תחא וישכע תויהל הכירצ היקרות ידוהי לש םתורדתפה
 עוצקמב םולכ וישכע רע ונישע אל ,ונרעצל ,.תוישארה וניתדובעמ
 - -,י"אב רובעל םיצפחה םתוא לכ קסעתהל םיִכיִרצ וז הרובעב .הז
 קוחלו דחאל (א :םירדצ ינש תב תויהל הכירצ י'אב הדובעה
 םיטנמלא םתהל איבהל (ב ;ץראב רבכ ונל שיש המ לכ תא
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 סופתל הכירצ שארה םוקמה תא .םייוצרו םיקזח ,םישרח
 רומלל ונל שי הברה הז עוצקמב ,"ץראה תלואנ, וז הדובעב
 ,םנוד ףלא תואמ ששכ קר שכרל ונריב הלע וישבע דע .רבעהמ
 -- ;א'קיהו רלישטור ןורבה יפסכב .הנקנ :הומ לודג .רתויה קלחהו
 םושיח \ תורלותב דלישטור ןורבה לש וכרעש ,ריעהל םוקמ הפ
 ךיא == ,בושחל | וניכסה ונתאמ םיבר רשאמ .רתוי הברה לודג
 תובס .ונדיב .םנשיש תועקרקה ךרעב דאמ המה םיטעמ ,היהיש
 -. .תומכב תועקרק תשיכר רעב ועירפה ,תוינוצחו תוימינפ ,תונוש
 םירחוימה םיאנתת םה תוימינפה תובסה ,הבורמ רתוי
 םייררגאה םיקוחה - ילגרל הז עוצקמב | היקרותב ללכב םיררושה
 םיררושה םייררגאה םיקוחה םייונב ערונכ = ,רתויב םיכבופמה
 ," ןארוקה יקוח לע  :םינושמו * םינוש * תודוסי  ינש לע  זויקרותב
 " בוריעו .ינשה רצמ ןואילופאנ לש םיקוחה רפס לעו דחא רצמ
 םיתואנ .יתלכו = םיכבוסמל וללה םיקוחה תא השוע הז תוישרפ
 'פלכב םידה רדגנכ רשחה םה תוינוצחה תובסה ,רתויב
 איבנ םא .ץראב םתרמע תא קוחל םדעב עירפהל תולדתשההו
 "ףרעב יכ ,תודוהל היהנ םיכירצ הלאה םיעירפמה לכ תא ןובשחב
 .הבהה ונדיב הלע רבכ

 .ןתת השדחה היקרות .הבוטל יחכנה בצמה הנתשי ריתעב
 םיימינפה םיעירפמה . תפקמו הבחר תיביסנטניא הרובעל םוקמ ונל
 םיקוחה ינוקתב בורקב קסעתי יקרותה טנמלרפה .,בורקב ורסוי
 :אוה יחרכה הז .רבד .תורואנ רתויה תונירמה חורב םייררגאה
 ןיא הז אלבש ינפמ  ,השרחה היקרותל
 תמש הבוטל .בורקב הנושת ןכ ומכ .ללכ :תירשפא הנידמה :ייח
 לע קיעמה .*רושעה, סמ  .,היקרותב :וישכע תררושה םי פמה
 ./ רב ואבי" ,ןפוא לכב  ,וא ירמגל | בורקב לטובי המדאה ,תרובע
 . ,םיינוצחה םיעירפמל עגונב םג -- .הבוטל םיירקעו םילודג םייונש

 ,ל"וח ידוהי לש םהיתויכז תלבגהו "םירז,ה דגנכ רשחהל רמולכ
 : : תוריהוו הבורמ .הדובע הכירצ הזל םלואו .הבוטל .בצמה הנתשי

 לועיש .,אבא--.שחלב הרבדו הרפש הפיסוה-, ..לעשמ אבא ירה--
 ל ךל ןינמ הז

 ךסת .,וופב .ןיא רוברהו שואי ךותמ ודי עגענ ,שערנו םודא ולב ,םאה
 -הנעמב םאה האצו ומוקמב . ויברק עועומה ,השקה ולועישל רוחו וידיב והוח
 הינפ , השאר יבג לע התחפטמ תנקתמ ,התב יפלכ התעיספ תנוכמ ,הנושל
 + הנושמ תוריהמב תוצמצממ תוחלה היניעו השעמ תעשב !םיקימסמ

 , לש .וכרד ןיא ? ךמא ירבד ,יתב ,ףא העמושה . . , ךכב המ יו --
 םירבדה ,טע <"? ןינמ, : יתב ,תלאש הלאש ,הבוט בורמ לעתשהל םדא
 -- ,ופוס דעו ותלחתמ ,ונינעכ רבד ,לכה ךל רפסאו רמוא םא . םיקיתע
 םינגב | ונימו לכ ונא | םיקסוע ירה ... .? רפסל יל שי המ ,רמול יואר ,וא
 | יתגוכ . םיאושיק לש מו עיגהשכ ,וישבע טרפבו םיקפוע ונא , לובובכ , םואנה =

 ; לודג רשוע וגא םירשעתמו וז איה הזונג הדמחש ,םדא רובסכ . , , םיאושיק

 ירמאת אמש .ונלש רשועה ,םשה ורב ,עודיו  יולג , םולכ אל ? יאמ אלא
 לבהל םדא ...טע ! רמול ואר ? תעדוי ינא .םולכ ? ונחנא הז המל ,ןכ םא
 ןוצר השועה ,הו רושכ , לידבחל ,המהבכ לושמ ,ולבס תחת תונעתהלו דלונ
 .לופול םוי אוב דע , םיכשומו םיחרוט , םיכשומו םיחרוט , לועב ךשומו .והקלמ
 ךואוש ןויכמ + ןג לש וכרד ,םשה ךוהכ ,איה ךכ ירה .,,הצרא םיפא םילפונו
 יומצע תא שובחלו .םוקל םדא בייח ; רוקב אלו םשגב אל םיחיגשמ ןוא ,רקובה
 --זאו ; הדובעל .תוסנכנו םירפכה ןמ תוילרעה תואב דימ ,רקובה ריאיש ןויכמ
 לבב קודב ,רנה רואל שפח ,ךחמ שבי ,ריע לש הבוחרב עגושמכ ץורו .םוט
 רבש ברעדתעל םלשל ידב , ךסה-תולימג גישת אמש ,םיקדפהו םירוחה
 תיגשה םיניע עבשבו- םירזגל ,ןויצ אנוש ,  ךמצע ערקו םוק וא ,  תולעופה
 עבטמ סג רבד ,רמול יואר ,איה תילרע ירהש ! תודבועה ולא  תוילרע לע
 ןגב"התוא .םיבווע .ןיאו הנמיה ןיע םימילעמ  ןיאש , תולרעה .עבטמ : התיירב

 < םולמ בותכלו םעפ בשיל תוהש וליפא ןיאש דע  ,ולסעל שיא ,םשה ךורב
 ,אוה ירה ?םיבתוכה ימו יט ...בןתבל :יתנוכ .ונרשבו ונמצע ,ונדליל תודחא
 שוש יפילעיףא .., רק ך א ל ם ?ול תפכיא המ :םלועמ ועבט ךכ ,םשח ךוהב
 אוה םלועה גהנמש ,ינא הרובסכ ,ונ ?קוחרמ עישוהל תא הלוכי המב :תושקהל
 ,תוירבח ראש לש ןהינב .:ותנוכ .,.הברדא
 ףינוע ירהו = ,יתב ,תאב ירה .םולכ אל ?יאמ אלא , ...םסיכב היוצמ ,לשמל
 םורוסי ול ואוביש ,םימשה ןמ איה הריזג ,אמתסמ .,,אוה לעתשמ :תואורה
 ול עריא ןופאה , םייחל הפסוה ןיעכ ולא

 / הז היה  וליא :דימת :ירבד ךכ ירה ,יתב | ,אנ יעמש ,ןכ יפ לע ףאו ...ותזחא
 לבא .,.ךראוצל .רדוס לוט ,הילא :ול תננשמו תנעוט יתייה םימעפ המכ ..,םדא
 םולכ .לתוכה לא ירכדו .וילא ירכד ?האנה ךיבא תא ,ותוא תעדוי תא ןיא םולכ
 ּוא.וגל ויה .ויתפ .תומי ,םימשבש וניבא ,ונ--ז: ..,? לתובל םינוא שי
 , םד"תזקהו חרק לש :תויפחלשו  תואופרו םיאפור ! הפי הרדפ ףכית הליחתה
 ץיקה הנה יכ ,הרעוסו ישפנל הבוזע ,תודיחי ןאכ ינאו , תוינערופ' ינימ ראשו
 " בורבה---ןכב הלפא-ךשוהו , םידרוי םימשגו , ריואב .היולת  רככ הניצהו , רבע
 ' , שפנ דע םימ ונל ועינה . , ; תוגורעה יבג לע ביקרמו חנומו ןיידע לטינ אל
 בלבש םורוסוכ :םולכ .,רטול יואר ,יכ ..,םשה ךורב , בלבש םירופיה = חבלמ
 ! ךלהתמ הז םדא ךליאו העש התואמ יכ , האור ןיע לכש ןמוב , םיחיגשמ ונא
 +, + ? הברוח ינפכ וינפו ונטיה ותויח הלטינ , לצב

 הכומסה .תווזרןרקב תדמוע םאה .התוה ,הרובד תעש , העשה .התוא לב
 ןוהשוב ילש הכר. תומימדא ,היחל לע העבצאו  המוק-תפופכו \ הנטק ; רונתל
 םונפב - התכ לא הציצמ 'איהו ,  תולדה :היתותסלב, תחרופ ,קונית . לש וזכ
 ! , תוחלה היניעב התוא | תגנוהו .הולא תגרוע הלוב , וונג .רואב םירואמו םיבוט

 ן רועש

 ייוודה

 ?!לש תינרדומ .תוחתפתה

 7 הטורפהשו ךרכ תבישי םתבישיש

 "  'גחל .ךומס , ףוסאה .ימיב . , דקתשא
 ?' הנוצ !ונל רוע ובושי לא םיסיה םתוא ..,בורב לש ןמז עינהשכ שממ ,תובופה

/ 



 ,ושענש | תואיגש ןקתל ידכב | ,רובעל שי הברה ,ונרצמ :הריתו :
 ,רעשל שי  ,ונתאמ רשה ריסהלו  וניתופיאש תא ררבל  ידכב =

 וקסעתי .היקרותבש םיעירכמה םיגוחהש ,העשה עגה בורקבש
 קר ךירצ .וז .העשל .עקרקה תא ןיכהל אופא ונילע ,וניתופיאשב |

 הסינכה רוסיא -- ..לדתשהל :שי הובו וניתופיאש תא  וניביש
 רתוו  ,רבעה לש .הלאש אלא רע ונניאו .השעמב ' לטב " רבב
 וז הלאש , תועקרק תשיכר ר"ע הלאשה איה וז הלאשמ  תכבובמ
 ,השרחה היקרות תא התע תקסעמה תרחא הלאשב איה .היולח

 ןיא .ערונכ = ,הנידמה .יקוחב "תימפשמ תוושיא, תוכז תלאש איה
 םיריכמ הלאה םיקוחה ןיאו היקרות יקוחב הוה גשומה * ןיירע '

 "הימפשמ  תוישיא, אלו  "תינפוג - תוישיא, אלא "ןיד  לעב,ל
 תונקל - תוכזה  תודסומו תורבחל = ע"על :ןיא הוי ינפמ ,תטשפומ

 םש לע 'תוינקה לכ וישכע דע ושענ .הו םעטמו 'םמש לע רכמלו .
 ותויניתנ ד'ע 'הלאשה :רימת תערכמ .התיה כ'עז .םידיחי .םישנא<

 .הבוטל בורקב הנתשי הז רב םג -- ,ומש לע .הנוקה וחיה לש =

 ונתרובעל .הבורמ תלעות :איבת .החע רע בושיה .תדובע ירפ
 אל םא ,הבורמ הרמב תוויבויח ןה רבעב ונתדובע  תואצות ,חעב
 רברה . עבמ ,י"א .ליבשב .פ'כע התע יכ  ,ירבעה .םעה  .ליבשב
 תונויסנל ץרמו תוחכ הברה ונשרקה ןושארה ןמזבש : ,ביוחמ היה
 תא שידקנ התעמ .תונויסנה תפוקת הרבע רבכ וושכע :,םינוש

 .המצעב בושיה  תרובעל אלא ,תונויסנל אל 'וניחוחכ <
 לש הדובעה תלאש םג איה ראמ הבושח .הלאש

 תואצותל . וישכע .דע ונאב אל הז עוצקמב ,ירבעה לעופה
 הרואבל  אובמ  ונניא שדחה .ינידמה רטשמה  התויב .תיבושח
 ינוקת םעש ,רעשל קר שי ,םיבושח םייונש םוש הז ןודינב
 םנ בטוי ץראה לש תימונוקיאה תוחתפתההו םיינידמה  םויחחי

 רוע .ףיסוי .אלו ויכרצ םג וברתי זאו יברעה .לעופה לש .ובצמ ="
 רכש תלזור י'ע ירבעה לעופד םע תווחתדלו טעומב קפתכהל

 ..הרובעה ><

 הו םע רהיבו ; םימוחנת  אללו החמש .אלל , הרוא אלל ,וז הלפאו  העוע'\
 איהש הירבדו , הממדבו  יאשחב ףטוש ,תחנב אצוי הרופס .אהיש , התואתה
 +. . הריתי השגרה ךותמו בלה"תימה ךותמ ןזאל םיעמשנ ויהי תרבדמ

 בישקמו ןיואמ , תודבכב 'םשונו היה בשוי . קספ באה לש ולועיש
 תעשב ולא םינוכמה ,ותכ ינפמ ןיע םילעמו ילבופ , םיממודו * םוררוק םינפב
 4 עיכמה תא בפסו חרסש קונותכ , ותקיתשב וישב האלנ ולכו 1 וז החוש

 -ךרדו = תועינצ תובלהב קרפ וחרב"לע עמושו ותנפב ףוונ  דמוע אוק(
 + אל

 הנועמו הפיע , המדרתהתכוסנכ ךלואו ךליא תיבב הכלהתה הרפשי
 'הינזאו לפרעב .ןמכ הילע בבס השאר :הב היתושגר בורמו ךרדה-לוטלט תמחמ

 םינפוא שערלו .קחרמב תמהנמ בוטימוקול לש .לוקדתבל א ויה .ןייהע =
 ךרדה התוא הגוימַד דגנל המק ..לורבה-תלסמ .יבג לע הצורמב = םולנלגתמ ' <

 הגושמו ,הומת וישכע הו לכ הל השענו ,התריעל ךרכה ןמ הרוח הבש ,הבורמה |
 תוחצו תולק תוחור לש ןקריו רב םיפטוע ,םילולט תורש לש םולח--מולח מב

 םיפעה ,הדשב םיידוב , םינמק | תובותנ-יתב לש - ,החשהירורהו םע תובשנמה |
 -ימודמדב םימררנ תונלוא לצב םידבואו ןיעה ןמ םימלעתמו תבברה .ןולח יגפל =

 הלודגה ריעב ,םש הויח .לכ הו עגרב הל וארנ הומתו ךורא םולח .ומכו ,רקוב
 רשואל"ךכדלב התלבש  ,השפג יעונעגו  הטמושה התודידב םע  ,הקוחרה =.

 . , + , . אבא-תיבלו .הבהאלו
 ; יאננל יתוא שרוד אוה דימתש ,הול יתנוכ ? ית , תא 'תעמושה -- 2
 ? קדטצא ,יתב ,ךינפל םולכ ,רמול יואר ! הערש  חיננ ? ןכבו .,ונ ..,ינא הער-
 המ לכ הו םדאש העשב , תינקדצו הבוט תויהל .רשפא . ךיאה | הער--יאדוב
 יניא - השוק אוהש
 אוהש ,ולש 0 'תונבה םש :השוע חז הנה + יארו = ,ותכ :,ךל  .םונוע
 ל המל םורורממ לש חו ןושיע + ותוא .ילאשו אנדיסב , הברדא . < , עפעפמ
 יאר . .םולב

 ' וחח--יתודע קיחרהל יל המל !םיעבהל ידכ אלא השוע

 ' םווה ל .לוגר יאהו 8 ה

 הננהה תמיש ,ץראבש 7 ףקשנ ריהומ ריתע
 תורוחס : לע םיסמה ינינעב גהנותש ,תימינפה הישעתה לע
 ,.ץראב .הישעתה תא חתפלו לול הברה קפס ילב .ליעות ,ל"וח

 תימינפה הישעתה לש התוחתפתה רעב וישכע רע העירפה הברה
 תויכז םיבושח 'םירבד המכב 'הנתנש ,"היצ לוטי פק,ה .םג
 התע הנתשי הז םג ,ץראה ידילי ינפ לע  ל"וח יניתנל תורתי

 וזא ונישע ,הברה דוע ונרבע אל הישעתה עוצקמב --- ,הבוטל
 ונישע הז תמועל ,רתויב םהב ראפתהל ןיירע רשפא יאש ,תונויסנ
 רתפמל טידרק תריציב  :הול .בורק רחא עוצקמב ליח
 :הרבוע הוה יאניתש לפדולגנאה קנא בה דיסי ,הישעתלו

 ותעצהל געלב ופחיתה םינש עבש--שש ינפל ,הבושח תירוטסיה
 ,םידגנהמה ונעט  ,י'א ינב  ,י"אב םיקנאב תריצי רבדב םאונה לש
 . תל אלו לבקל \ וניכסהש ינפמ  ,קנאבל .היפורעמ ללכב םניא
 םנמא תודוהל .ונילע ,ךומכל המ לע םהיתונעטל שיש ,היה המוד
 בושיה תא ושדח הז רפומ י"ע ,"הקולחה, תא 'ורציש וניתובאל
 תא חאלה וומו םינש תואמ המכ לש הקספה ירחא י"אב .ירבעה
 הקולחה יכ ,דחכל ןיא םלואו ,ונרבע לא ונתוא םירשקמה םיטוחה
 0% םתוא  הליגרהו הילבקמ לש  היגולוהיספה 0 העיפשה
 ,וז תערגמב הברה הקלנ י"אב שדחה בושיה םג ;"תתל אלו
 ,י"אב .ירבעה .קנאבה רופיל םידגנתכה וקדצש ,אופא היה. המוד
 ,הכימת לש .דסומל אל .יאניתשלפדולגנאה קנאבה היה  כ"פעאו
 ,לבקל קר אל י"א 'ינב תא דמלש \,ןוגה  ירחפמ .רסומל אלא
 ,ןיוצמ ןפואב חתפהמו ךלוה אוהו ,בישהל םג אלא

 רישע רבע ב" ונל שיינחורה-ירומלוקה עוצקמב
 ומיעמה תומכב .,.תוכיאב אלא ,תומכב אל םנמא ,םיבושח תונויסנו
 םירחאה  תודפומה םג יאסידואה דעוה םג הדובעב התע דע
 , ונשכרש תונויסנהו ונתדובע .תואצות , תולודגה וניתדועתל המאתרב
 הרלונ תישעמח בושיה-תדובע ינפל ,ראמ םיבושח ז"כב םה :ונל
 םידוהיה תא רחאי רבד הזיא : הבושחד הלאשה הנושארה העשב

 בשוו והירה ! אל ? אוה ןשוש תא הרובסב--ובכשמ לע הלוע ,רנה תא הכבמ
 עפעפמ אוח ךכ . . . עפעפמו ותרטקמב הכשח םע קפועו הבחרהב ותטמ לע
 תא ךלשהו לוטו תחא םעפ אנ הסנ ,םדא-ןב !דחו ם) ותמשנו  ופוג תא
 םינוא שו םולכ ! םיטי וביראי ,םינכל | התא "בא יכ , רוכזו = ךלש  עופעפה
 '*..תבפשנ יתררמו הו לש ודו תחת הנעתמ ינא ,יתב ,ךכ . . .! ?.לתובל
 םולכ--לקוב לבב תותשל ליגר הזש ,ףרשה"ןייב דוע תרכדמ יניאו .ינא .החינמ
 רקוב... .? היתש לשי הנוגמ הואת---ךיניעב וז הלק :יב\ ? תומה-םסב םיחופמ
 /ואל ? םולשודםח ,אוה רוכש ,ירמאת אמש ! וקובקב, לא הו םדא בלו---רקובו
 .. ..רמול יואר , תמאב ירה +. . ערה רצו לש וחכ לודג ,םתס אלא ! אקוד

 ,התלילגו ולש הבעה הרגיצה תישע תא .איבהל .ןיידע קיפסה אל באה
 ,ןחלשה .יבג .לע וו הרגוצב .ףילצהו לספסה לעמ .ותמחב םק םואתפו--רמנ דול

 ! ? אה , עגר, ךכחל ךנושל קבדתש רשפא . ., תא , תא --
 עגר בכעתנ ,הזוזמהו תלדה לצא  דמועה ,יצמרבאב לקתנ :ותאיציב

 : הכופש המחב וילע לפנתה ףביתו ., וילפתכו וב :ויניע ןתג

 ףנוצה .. . . בישקמו דמוע , עצמאב : קסופ | רוחב לש ותלפת יהוו --
 +4: ! תוחורה .לכל , ללפתהו .,ךתומבש -רוחב ,  דומע--ללפתהל

 (אובי . .דוע)



 הלאשה ןורתפ + םהיניב ורבדי הפש וזיאכ + תונושה תוצראה יאצוי
 ,ונתפש תחא הפש :תופכלפתהו תויהואית םוש ילב בורקב אצמנ
 לכ תא ריעצה רודל תורוהל רשפא ךיא  ,הלאשה הדלונ וישכע
 ואצמנ + התוחתפתהב הדמעש .וז הנשי הפשב םיצוחנה םידומלה
 ץוחנ הז רבד :רמאל הרובגה םהל התיהש ,םידחא חור ישנא
 רפסה תוב ,ןושארה יר ב עה ם"היב דסונ קר ,היהי כ'עו .אוה
 םיישומשהו םיינויעה םידומלה לכ :וזכ הלאש רוע ןיא וישכעו ,ופיב
 ,תרחא ןושלב ומכ ,תירבעב םירמלנ

 אטבל רשפא ונתדועת תא  .םימדוקה ירבד לע ינא רזוה
 בושח אוה ץגרה .רפסה-תיבו הדובע ,עקרק : םירבד השלשב
 המ םיחרי ךשמב תושעל התע רשפא ,הדובעל לגוסמו אמ
 דבאל םג ונל רשפא םלואו ,םינש ךשמב התע דע ונישעש
 ונב .יולת לכה ,םינש ךשמב ונרצי רשא תא םישרח ךשמב
 םיעצמאהו םיכרדה תא אצמל םיליח ריבגנו אנ לדתשנ ,ונמצעב
 ןח תואושת) !םייחב ונלש המרגורפה תא םשגל ידכב ,םישורדה
 ,(תורעופ םיפכ .תואיחמו

 :םוז ,א םונורגאה ארוק ןיקשיפוא לש ותאצרה ירחא
 ,"לארשי-ץהראב תועקרק תינק, ד'ע האצרה ןאמ

 יררגאה .בושיה לש ובצמ רד"ע .המרקהב ליחתמ םאונה |
 רבוכה זכרמ רבע תונורחאה םינשב -- ,תונורחאה םינשב. י"אב
 והפונ רצק .ןמז ךשמב ,לילגה לא  הרוהימ  בושיה .תדובע לש
 תומיק וללה תובשומה ,ירמגל שרח סופטמ תובשומ שלש לילגב
 תוניעמ .ימ- ,אפוג ץראב תורכמנה תורחא תועירזו ןגד .ערומ לע
 וחיטבה.הלאה .םיאנתה לכ -- החבושמ המדאו אירב םילקא ,בורל

 תא ומצעב האר םאונה ,בוטמ דיתע ערפמל וללה  תובשומל
 אל הנניא י"אש ,הרכה ידיל אבו םיתנש ינפל הלאה תובשומה
 ץראה ירפ ,המחו ןגד ץרא םג אלא ,תועיטנו םיבנע ץרא קר
 ,איסור בגנבש "רוחשה עקרקה,  תואובתל הברה המוד הו עוצקמב
 תיזה יצע םג םילדנ הפ ,הנימב הניוצמ איה הפ הלרגה .הטחה
 ויהש איסור בגנמ םידוהיה םירכאה ,י"אבש םיחבושמ  רתויה
 המדאה .ריחמ .לילגה תמדא לש ההבשב רפסל םיברמ "י'אב
 איה .המראהו .אירבמ אוה  םילקאה ,ךרעב . לווב ונדוע .לילגב
 השענ .הנורחאה תעהב ,תורוטלוק | ינימ .לכל .תלגוסמו החבושמ
 תודיעמה תונוש תודבוע איבמ םאונה ., םיכרד ינוקת עוצקמב הברה
 הבשומה רוסי תא םג ריכזמו ןוהחאה ןמזב בושיה תובחרתה לע
 ןורבה י"ע רבכ הז התנקנש ,תאזה הבשומה תמדא ,"םילסא,

 םוקמל  זזתיה אל .תונוש .תובסמ קרו דאמ הירופ איה ,דלישטור
 ןורחאה ןמזב םירכנ .הדוהי תובשומב םג -- ,ןורחאה ןמז דע .בושו
 הלאה תובשומה ולבס תודחא םינש ינפל ,תוחתפתהו םייח ינמיפ
 היצקודורפה .,רבשמה רבע  רבכ וישכע | ,ןייה .רבשממ הברה
 :ופה ,םמצעב םירכאה יריב ןלוכ וישכע ןה ןייה לש .הריכמהו
 תושדח ,תוקזחתמו תוכלוה .הריכמה קוש לש .תונשיה . תויציז
 הבשומה :בוט .אוה םירכאה לש חורה בצמ .,תושבכנו .תוכלוה
 הו ,יאפידואה רעוה ידי לע הדסונש ,"היניטסוק, .תואובת ערזמל
 תלבופה "הר ד ח, .םג ,הכימתל רוע תקקזנ .הנניאש תורחא םונש
 הבשומה ירכא דבלמ | ,תחתפתמו תכלוה .תחרקה  תלחממ רוע
 הרמב הכרב .האורו תועיטנב תקסעתמה "רהצי, הרבחה הפ תרבוע
 תוממוש םדוקמ | ויהש "הרדח, תודשבש תוירובזה ,הל ווק .אלש
 לע .תורחא תועיטנו .ןומיל יצעב  התע .וככתה -- םינושמק :ולעו
 ינפל ., רבדל ךרוצ לכ ןיא "הוקתדחתפ, לש ריהזמה הבצמ רבה
 לעופ ת"פ .יסדרפב אצמל תוקוחר םיתעל ךא .היה רשפא המ מז"
 תועיבקב הרובע םירבע םילעופ הבהה 'םש םיאצומ וישכע ,ירבע
 םילעופל בשומה .ןורחאה ןמזכ רסונ ת"פ תכרקב ,הנשה לכ ךשמב
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 * .תוחתפתהח בצמב תואצמנ ןדוע הלאה תובשומה לכ ,"םינג ןיע,
 דריעסדטרופ םע ופי תא בורקח .דיתעב רחאתש לזרבה תלפמ
 :כלאב ,םיבושח רכממדיקושל ,םירצמל הדוהי תובשומ תא ברקת
 לשי ןתוחתתפתה לע הבוטל הז ידי לע עיפשתו ,הריאקו הירדנס
 ילגרל ואביש םיבושחה םינוקתה תא הז לע ףיסונ םא .. תובשומה
 ,הרכה ידיל .אבנ  ,(המודכו "רושעה, סמ לוטב) שדחה רטשמה
 לש ריתעה .םלואו , י"אב .בושיח תדובעל ףקשנ ריהזמ דיתע יכ
 :רמאל קר שי :וישכע : ונתדובעבו ונב יולת י"אב .ירבעה בושיה
 ,םיבושח םישעמו תולועפל בחרנ רכ שי ,הדובעל רשכומ עקרקה
 תראבתמ הזב .ירבעה שוכרהו תירבעה הרובעה ליבשב םוקמ שי
 תורדשב הנורחאה תעכ םיאור ונאש י"אב הלודגה תונינעתהה
 הלא לכ .,י"אב תועקרק תינקל הפיאשה רוחיב ,םעה לש .תונוש
 תינק ,רברבש ימונוקיאה רצב קר רכד לש ורקיעב םינונעתמ
 ,רכשל :בורקו רפפהמ קוחרה רבה ללכב וישכע .אוה י"*אב המדא
 תוחתפתה .ונל יוצר טנמילא םה הלאה םישדחה "םיאניתשלפה,
 םשפנל םיבוזעה םישנא ירי לע ,תיטרפ הביטיציניא י"ע .בושיה
 ,דאמ יוצרה .רבד יאדוב והז -- םמצעב םתוירחא לע םידבועהו
 .הברהב תשגופ המדאה תרובע עוצקמב תיטרפה הביטיציניאה םלואו

 םיורוטלוק .תורפומ שי תרחא ץרא לכב . םיעירפמו םירוצעמ
 תודפומ ןוא י"אב , המדאה תדובע יכרצל םינאודה הלשממה םעטמ
 תא תונקל .ךירצ המדאה תדובעב י"אב קסעתהל אבה ,הלאכ
 העירז ,םינינב ,הרובע .ירישכמ לע .ולשמ איצוהל ,ופפכב המדאה
 ! הלאה םימוכפה פ"הכל םיצוחנ ירפכ קשמ דופילש ןפואב ,המודכו

 ,רפ 0 ךרעב םנוד 950 עקרק תונקל
 0 םינינבל
 ,0 הרובע  ירישכמל

 0 םייח ילעבל
 ,-0 העירול
 0 הנושארה הנשב , ותיחמ .תואצוה

 ור

 לחנתהל ולכוי אל םידימא יתלב םישנאש ,אופא אצוי הזמ
 מנמילאה םה םידימא יתלבה תמאבש רועב ,עקרקה לע י"אב
 ןיא רשא לע ,רעמצהל אופא שי הברה ,בוט רתויה יבושיה
 םילגוסמה םישנאל עייפמ היהש ,טידרק לש רסומ י'אב ושכע
 יעקרק טיררקל רפומ ,עקרקה לע דומעל המראה תדובעל
 יאנת וישכע אוה םיילאנויצרו םיתואנ םיאנתב
 םוקמה הפ אל ,י"*אב ירבעה בושיה תוחפתהל יחרכה
 הלאשב .הוה רפומה לש התואנ רתויה .הרוצה ר"ע תוטרפב רברל
 איבמ םאונה--.ךכל העשה עיגתשכ ,רבד ותואל םיחמומ ונודי וז
 בצמה לע יעקרק .טיררק תעפשה הבר המ תוחיכומה תובר  תודבוע
 תועקרק תשיכר עוצקמב ונתרובע דופיב---.ללבב המדאה תרובע לש
 ,וב םידמוע ונאש ,עגרה .תובישחב הרכהה דומעל תעכ הבירצ
 ,עידומ  םאונה .שארמ הכורע הרובע  תינכתו הרורב הרטמ
 ידיחיח רסומל .יאפידואה רעוה תא בושחלמ קוחר אוהש פ'עאש
 ליבנהל רשפא יאש ,אוה אצומ זייכב ,י"אב הדובעל רשכומה
 ..היצמרופניאהו ךונחה תדובעב קר דעוה לש ותלועפ .גוח תא
 .ליבשב ונל .חיהי אל י"אב תועקרק תשיכר  ד"ע בשחנ אל םא
 ,רעומה תא רחאנ--וישכע הנקנ אל םאו רפס יתב תונבל ימ
 -- ונומידקי םירחא יכ

 ,תיעקרקה הלאשל תודחא  תויצולוזיר םאונה עיצמ .ףוסכל
 יפכ  ,םיטעומ םיווגשב תרחמה םויב  ולבקתנ .וללה = תוטלחהה)
 ספש = הֶסּונ ותואכ = תינויצקדירה = הדעוה | תֶאמ | ועצוהש
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 ;ןאמ וז לש ותאצרה ד'ע םיחוכו
 םשב הצהמה עיצהש תוטלחההל דגנתמ טפימייר ר"ד

 תוברהל :ונילעש .,רבד לש "'ורקיעב = דגנתמ  ונניא / שיא  ,דעוה
 .םירבד ינש םה תלוכיו ךרוצ םלואו ,רשפאה לככ .תועקרק .תינקב
 י תועקרק .תינקב :ומצעב קסעל ול םישרמ םניא דעוה \ יעצמא
 המ רבד תושעל זא .קר דעוה לכוי יעקרק .מיררק תריציל עגונב
 תודסומ . לש הכורא- תרשרש | ךותב  תחא  אילוחכ הובעי םא
 ,וז הדובעל םירחאה תא ךשמל לדתשי םא רמולכ ' ,תויצוינגרואו
 ןוגכ  ,תפומל הריצי הזיא רוציל קר דעוה לכוי :,ומצעל אוהשכ
 :רבד לש וללכ ,המוחכו יתפומ  םולעופל לברפ

 לואנל לובי ומצעב אוה ןיאש ,ריכהל ךירצ  דעוה (א
 + ץראה תא

 ;3 =הרובעל*םייוחא תורסומ ברקל- לדתשהל ךירצ אוה ב
 רפיל אלו ומצע ח'ע תועקרק תונקל ךירצ ונניא רעוה (ג

 . רפכ תומיקח הלא הנללכתשתש רע ,םילעופל תושדח תווח
 ךרוצ שיח ,הלאשה תא גיצהל התע רשפא יא ,ןיקמט

 תורשפאה תא .רעוהל תתל םא ,קר איה הלאשה .המדא תונקל
 ךירצ .העונתה שארב ,תועקרק תינקל העונתה תא .ןגראלי ךרסל
 אלו םעה ינומהל  בורקו י"א יאנהב  יקבה  דעוה אקוה דומעל
 ינידמה .רטשמה יונש---.הלאה תונורתיח \ ול יאש ,רחא  דפומ
 תשענ אל םא ,י"אב תועקרק תונקל םירחא םג ררועי .היקרותב
 םיפסאנהמ דחא לכ לע ,םירחאה תאו ושעי--ונא וישכע תאז
 ררסל ,הז .עוצקמב רובעל  היהי וילע ותיבל בושישכש  ,תערל
 תבומל = הלומעת = תושעלו . תועקרק תינק תבומל  הדובעה תא
 , יעקרק .טיררק

 ותעצה .הלבקתנ ןיקמישו ץיבוניבר ,י .לש םהירבה | לרחא =
 " ,םיישאר םימאונ רוחבל .ןיקמט לש

 תושדחמ ןניא הצרמה עיצהש הוטלחהה :גרבדלונ ב
 םג % יעקרק .טידרק  תוציחנ .חיכוהל ךרוצ . שי: םולכ ,םולכ
 תומור תויצולוזיר ולבקתנ םינורחאה םיפרגנוקב .םג:,סרופגניסלהב
 םיכררב אלא ,תויללכ תויצולוזירב ךרוצ דוע ןיא וישכע .,ולאל

 ,הלאה .תוטלחהה ונל ונתנ אל הז" תאו ,היצוילאיר לש תורורב
 ירחסמ דסומכ ,יעקרק קנב תרוצב קר תויהל לכוי  יעקרק 'טידרק

 = הז ךרוצל .ושמתשי תורעקה ףסכבש  ,עיצהל אוה קוחש קרו -
 ייאב תועקרק תינק םשל תוחכה תודחאתהו הרובעה רודס רברב
 פ"ע והנה 'דעוה ,דעוהל הז רבד .רפמל רשפא יאש םָאונה .אצומ
 ינינעל ףסכ ול .רפמי אל שיאו הקרצ לש דפומ :/ולש הרוטקורטסה
 הקלחמ דסית איהו ,"הלואג,ל הז רבד רפמל עיצמ םאונה ,רחסמ

 אוה הנורחאב .ןמק ןוה ילעב םידיחי ליבשב תוינקל : הדחוימ =
 הלאשל ענונב .תוטלחה ךרעתש ,הדחוימ הדעו רחבל  עיצמ
 , תיללכה הפסאה ינפל ןתוא .עיצתו תיעקרקה

 לש .ןתובזב ,בוזדר יה  םג עימשמ הלאל םימוה םירבד ,
 ,ןיקשיסואו .גרבליפש ה"ה םידרצמ הצרמה עיצהש המלחהה

 עגונב תומלחה תכירעל תינויצקאדיר .הדעו הרחכנ הנורחאב
 ;ןיקמט  ,האזמ ה'ה ורחבנ הדעוה ירבחל .,תיררגאה הלאשל
 = ,יקסניטוב'זו גרבדלוג ' ,ב  ,ןמסוז  םונוחגאה

 תוטלחהה דחא הפ תרחמה םויב תולבקתמ וז הרעו תעצה פ'ע =
 " םדוקה .ןוילגב ואבש תיררגאה הלאשל

 תישילש הבישי
 (םירהצה ירחא תועש שלש דע רקובב תועש רשעמ ,ראונאי 28 יח :םוי)

 ר"ע, ץיבוניבה .,* רמ לש .ותאצרהב תחתפנ הפסאה
 < :אאוה .האצרהה תיצמת ,"י"*אב םילעופה תלאש *

 םיעירפמב ההובעה שובכ ןינעְב שגופ .י"אב ירבעה לעופה (א
 ו
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 ,הדובעה . רכש תא | ליזומה - יברעה  לעופה .תורחתה (1. : ולה
 לש . םיינויצקאירהו  םיכושחה  םיגוחה דצמ הביא לש סחי ₪
 תועוצקמל לעופה דצמ  תולגתפהו הנכה רסוח (8  ;ץראה ידוהי
 שבוכו ירבעה לעופה ךלוח הז .לכ תורמל ,הדובעה לש םידחא
 תוחתפתהב בושח םרוגל השענו .ץראב :הדמע \ ירחא הדמע ול
 .י"אב .ירבעה .בושוה

 הישעתה .המדאה  תדובע לש ץרא הרקיעב איה י"א (ב
 הדחוימ תובישח ,  המדאה תדובעב :היולתו הרושק כ"ג איה הלש
 י"אב ירבעה לעופה תלאש ,י"אב *יע קר קה לעופל קר אופא שי
 ידיב המדאה תדובע שוב5 תלאש רבד לש ורקיעב אופא הנה
 : :,םידוהי

 לעופה לש \בצמ תא בימיהל ידכב בוט רתויה יעצמאה 0
 והוא בימעהל אוה - - הדובעה קושב ותדמע תא קוחלו ירבעה

 יעודי םוקמל רושקה ,'עובק בשותל ותוא תושעלו עקרקה לע
 ותוחתפתהו ותבחרהב היולת םירבעה םילעופה לש םרפסמ .תוברתה
 ,"אפ ירבעה יררגאה פושיה לש

 םירבעה | הישעתה:ילעופו הכאלמה ילעב לש םבצמ 3
 .תוצראב .וללה םילעופה לש םבצמל 'לכב טעמכ אוה המוד יייאבש
 , הישעתהו הכאלמה תוחתפתה לש םימוד םיאנתב תואצמנה ,תורחא

 קר םילעופל ותרזע תא :זכרל ךירצ יאסידואה דעוה (ה
 הרש תוקלח םילעופל  תתל וילע ,המראה תדובע לש עוצקמב
 עייסלו ןתברקב וא תומיקה תובשומב םירועשל םימולשתב תונטק
 * הרורב האצות אוה הז רבד ,םמצע תושרב רומעל הז .ןפואב םהל
 םירחאה םיעצמאה לכ תא ,םילעופה תבומל התע רע השענה .לכמ
 תורבחל .חינהל דעוה לע .םירבעה םילעופה לש םבצמ תבטהל
 -- ,םמצעב םילעופל וא ,תורחא תויצזינגרואו

 + ויתוחנהמ תואצויה תורורב תוטלחה הנורחאב עיצמ הצרמה
 לבקש םיבתכמה פ'ע .הצרמ (אשרוט םיובנירג .י למ

 ,םילעופה לש םבצמ תכטהל תונוש תועצה י'אמ יאסידואה דעוה
 ריסהל ידכבש ,התעד תא העיבמ 'ריעצה לעופה,  תורדתפה
 רעב  םיעירפמה =. םייביטקיבואהו  םייביטקיבוסה .םיאנתה תא
 'םיקסועה .תודסומה לע  ,ץראב ירבעה לעופה .לש | ותוחתפתה
 םיאנתה תנכה -- .םילעופה תויררתסה תא הדובעל דחאתהל בושיב
 סרפמ וא ,הינימורו .היצילנ ,איפורמ םידבוע ןומה .לבקל םייללכה
 םילעופל רזע ,תיעבט הפינכל םיאנתה תרשכה  ,חרומהו .ןמיתו
 תורבח תדובע .תויהל ךירצ הז רבד --- הגלפמ רותב  ,ללכ רותב
 תא ןיפנא ריעוב .אלמל הלאה תודפומה לע | ,ןתדועתו בושיה
 אבש ,יאסידואה דעוה לע ,םירחא תומוקמב תולשממה לש ןריקפת
 רבכנ םרוגל היחשו = י"אב .אירב :ירוכצ דפומ לכל רזעל .דימת
 תלאשל םיבורמ תוחכ תעב שידקהל| ,ץראה בושיב ונתדובעב
 ןינב (א :ולא תודובעב .בחרנ - רכ שי דעוה | ינפל  .םילעופה
 לוזב .ןועמ לעופה .אצמיש ידכב ,םיקור םילעופל םיתב
 הב אצומ ונניאש ,הריד לע ותרוכשממ עבר :איצוהל ךרטצי אלו
 םילעופל םירברפ רוסי (ב ןהשקה ותדובע ירחא החונמ
 המדא םידחא םימנורו תיב ןתני לעופ לכל ,החפשמ -ילע'ב
 לעופה  לכוי הז ןפואב .םינש וזיא ךשמב םירועשל םימולשתב
 ןמזב םירחא לצא .הבשומב דובעל ,חרוא רותב הבשומל רשקתהל
 הרובע ןיאש ןמזב ולש הדרשה תקלחבו ,הבשומב הרובע שיש
 :רופניא לש הרודסו חתריציל עויס 0 ;םירחא לצא
 רשקל רשפא יאש ,םילעופה ינינעל תדחוימ ההיצמ
 רבכ םילעופה ,תיללכה היצמרופניאה םע .,ןויסנה הרוהש ומכ .,התוא
 סיסב :לע רבדה תא רימעהל םהל רזעל דעוה לעו הזב .ולוחתה
 < = םהיכרצל תובשומל ורזעב דעוה לע ,תיניצידמ הרוע (ד ! ןוכנ
 - = םורבעה םובשותה לכ םינהנ תיניצידמ הרזעמש ,תוגתהל םויללכה
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 יתב .דסול ץוחנ ותערל יב. ,י"אמ |

 ו ןוילג

 < הנשמה ההיא הוכר הוה ה ה הוה הק

 ןינעה תא רימעהל לרתשהל וילע ןכ .ומכ ,ללכה ןמ אצוי ילב
 םילעופה תורפומל הרוע ה ן םיקו ןוגה םיפב לע
 ינותע ,ברע ירועש ,תואקיתואילביב ,םיימשגהו םיינחורה
 תושפח המבל םג םישמשמהו  םהינינע לע םיניגמה.. םילעופה
 םיעצמא תאצמה 6 ;םינוש תועוצקמב בושיה תולאש רורבל
 תובשומ לש ןרודפו ןדופי תלאש רורבל םינוש
 ,דעוה דצמ תינחור העפשה 0 ;תויביטרפואוק
 םירבע םילעופש ,הרכהה תא קוחלו ץיפהל ידבב
 :קריד תתל דעוה לע ,הרובע ל ו יאנת םה
 דְחִי הוב והבעיש ,לארשי-ץראב וחכ יאבל םירורב םיבימ
 -- ,םילעופה תוירדתפה םע

 ,'םינג ןיע, בשומה דעו םג עיצמ הלאל תומוה תועצה
 בשומה דעוו "ריעצה לעופה,, ירבח לש םתערמ ירמגל הנוש

 רמ לש ותערל .ןיקנייש .מ רמ לש ותער אוה "םונג ןיע,
 תלאש 'קר שי ,תואיצמב י"אב םילעופה-תלאש לכ :ןיא. ןיקנויש
 תונובשח ןיא ,אבה .רודהו ךלוהה רודה תלאש ,"םינבהו תובאה,
 ,י"אבש "םילעופה תלאש,ב העש ייח לש תונובשח  ןיא  ,םיירמח
 תולצעו תונקדוה ןיב ,םינקזו םיריעצ ןיב םידוגנו םיכוכה שי לבא
 רצמ הריצי לש הדובעו םינוקתל הפיאשהו דחא דצמ תירובצ
 םילעופה לש םבצמ תבטהל םיעיצמש םינוקתה לכ = --  ,ינש
 םירכר םנמא ה :(המודכו תובשומה יי'ע םירברפ ,לוזב .תוריד)
 ןיא ,ונתרטמל המאתהב דאמ םה םיטועפ לבא ,םמוקמב םיבוט
 םישעמו תולועפב יולת ירקעה .ןוקתה ..תיללכה הלאשה ןורתפ םהב
 הנש לכב וברי םא ,המדא תונקל וברי םא ,םיריבכ םייבושי
 = = תשורחו רחפמב םיקפועהו י"אב םילחנתמה םיפלאלו תואמל הנשו
 םכל םאשנ רשא םיריעצה תואמ םתוא לכ הרובע ואצמי וא
 תמחלמ ,הרכזנה תועדה תמחלמ וא לרחת אל ,לארשי-ץראל אבל
 תא וברעי אל זא לבא ,תורחבהו תורחשה םע תירובצה הנקוה
 קר שי ע"על .הלבוקמה םילעופה תלאש םע הלאה םירוגנה
 ,םינקותמ םיירבע םייחו יִרבע בושי : תולאשה לכ לע תחא הבושת

 םיכוסכסב םימשא םילעופה ןיאש .,חיכומ גר ב ליפש רמ
 תושירדב םירהוג | םילעופה < .םיתבה"ילעב ןיכו .םהיניב .ולפנש
 . טקטהו פומנה

 הלומעת השועה יאפידואה דעולש ,רבוס רלפקנר 5 רמ
 ולעו ול ועמשנש הלא דגנכ ירסומ .בוח שי .י"אב הדובעה תבוטל
 םיתב  תונבל .העצהב .ךמות אוה :םילעופ רותב םש דבעל :י"אל
 . םילעופה .ליבשב

 לש םחבשב המזגההו הורפתההש ,ריעמ .דנלרונ ₪ רמ
 ,םילעופה ליבשב יוחמת יתב דסיל עיצמ .אוה , תקומ איה םילעופה
 וניכסהש םישנא ,שממ םילעופ י"אל ועסיש ,לרתשהל דעוה \לע
 םישקה םיאנתל לגתפהל םירשכומו טעומב םיקפתפמ ,השק הרובעב
 םיטסילאידיא ,התע .גהונ רבדהש ומכ :,אלו יעקרק לעופ יייח לש
 ,תדמתמו העובק הדובעל .םירשכומ .םניאשי ,םיבהלנ

 ,םילעופה תלאשל .הדחוימ היפימוקב רחבל עיצמ ארי פש
 ,."בקעי .ראב,ב דעוה לש ונויפנ תֶא רקבמ אוה

 תא ןקתמו אריפש לש ויתונעמ לע הנע ןיקשיסוא
 ,וזה .הוחה דופיל .עגונב וותויעט

 עגונב ,םיקיורמ .םירפסמ רסוח .לע ןנואתמ (בויק .קלופ
 + י'אבש: םילעופל

 רבכ אל הז אבש .,רוובפ לש ומשב .רסומ ןמטנורב
 ליבשב :לוזב = תונועמו .יוחמת

 תערל ,רעוה .לע םילעופה .לש םיירובצה  תורפומל :עגונב ,םילעופה
 \ םייניאיגיה- .םיירוטינפ. םינינעב קר .ותרוע תא :םֶּצמצל .,םאונה
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 אבל קר ךירצ :העוהש ,רבוס "אמ לעופ ץי בוני בר
 ןפוא ר"ע הוטלה תא חינהלו םילעופה תוירדתסה  תרזעל ופסכב
 =-,םמצעב םילעופל הרזעה

 ריעמ  ןיקשיפוא
 ,רז .השירדב

 (בויק) ' ר קלוק
 , םייברעה

 : םילעופה ליבשב .תומרפ רסיל עיצמ (בויק) םינו לם ריד
 תא "תוברהל רשפא רציכ ,הלאשב עגונ גרברלונ .ב

 ותואב שמתשי  דעוהש ,עיצמ אוהו םילעופה תבוטל דעוה תופנכה
 = -;תולרגה ךורעל תושרה תא ול ןתונה ,הרבחה תונקת רפסמ ףיעסה

 תוטלחהה תחאב תינוינה תועט אצומ םול בניליל .ל .מ
 תודסומו .תורבח לש> ןהיתורועת ר"ע  תרברמה  הצרמה עיצהש
 <> ;םירחא לש םהיתודועת ר"ע הפ רברל ונל  רשפא יא ,םירחא
 לא המאתהב ליבגהל ךירצ םילעופה .תבוטל רעוה  תולועפ תא
 ,וריב שיש כ"'ור 98900 לש רנופה

 ואימחי  םילעופל תונועמהש ,אצומ .(הבקסומ) סני פ ,מ
 םע  םייטרפה תונועמה תא דימת ורכבי * םילעופה ,םתרטמ תא
 ,םליבשב ונביש ןיטקרפקה יתב לע םהיתוערגמ לכ

 תכירעל \ הרעוב םירחיב ריפס רידה לש ותעצה פ'ע
 ,דגאלרוג זי היה ורחבנ .הדעוה לא ,םילעופה .תלאשב תוטלחה
 תקספה  ךשמב * ,ץיבוניבר יו םיובנירג = ,י" ,םונאיורד ,לומכוב
 רחא הפ פ'חא ולפקתנש ,תוטלחהה תא הרעוה הכְרְע םירהצה
 ,(םרוקה .ןוילגה תא האר) תיללכה הפסאהב

 ותרובעב - דימת | בשחתה רעוהש

 תלאשב  קסעתהל :תוציחה לע  ריעמ

 ףיעידומה תורש ר'ע בוכורב ,מ ,א רמ לש ותאצרה

 ןיעידומה תוכשל ןיבש ירוסיה  לדבהה תא ןמסמ םאונה
 ץרא ינינעל תוכשלה ןיבו ללכב םירבעה םיררונה ליבשב ודפונש
 תא תואור .תורחאה \ תוכשלה ,יאפירואה .דעוה" י"ע רשא לארשי
 וכררב תוארוהו תוצעב ררונהל תועייפמ .ןהש ,הזב ,קר .ןתרועת
 ד"ע תועידי תניתנב תוקפתפמ ןה ,הילא ףאוש אוהש ץראה לא
 תריחבב לאושה רדונה לע עיפשהל ילבמ ,תונושה תוצראה
 תא לקהל קר אל םיצווה ,ונחנ א םילדתשמ הז דגנכ ,ץראה
 עיפשהל ,י'אב ירבעה רוסיה תא .ריבגהל םג אלא  ,האיציה
 ,םישנא .י"אל ואביש | ,עייסלו ץראה תריחב לע העודי .הדמב
 תופשל .תושרוה הז םעטמ | ,ידמל בוט והגה ירמחה .םבצמש
 הכירצ .ןתלטמ . ,רחוימ .םיסכתו .תדחוימ תינכת ונלש ןיעידומה
 הפוכה . השירחו הריקח .,םילאושל תועירי תוניתג- רבלמ  ,תויהל
 המדאה תדובעו השעמה תשורח ,רחסמה תועוצקמ לכב הרדוסמו
 להקב תועיריה תצפהו בורקה חרומה יקושב תואיקב תנשה ,י"אב
 "ונלש .ןיעידומה תוכשל" תדועת : ,רבד לש וללכ  ,הפ לעבו סופרב
 ,רוע ריעהל שי ,רחפמל תוילופנוקה תרועתל םינפ הברהב המוד
 וז הרובע הכרצ לכ תחתופמ הרוטלוק ןהב שיש תוצראבש
 םיילכלכה םייחה םיפקתשמ הבש תונותעה י'ע הברה * תלקומ
 ארוקהש ןפואב  ,םינושה \ םהיתועוצקמו םהינוג לכב  םיינידמהו
 .,המשל  תרחוימ הריקח .ילב | ,םישמ ילבו לקנב ול שברל לכוי
 ןיאש המ .הלאה םייחהמ תיללכ הנומתו תוימרפ תועידי הברה
 תונותעהו ךכ לכ  םיחתופמ םניא = םוירוטלוקה .הויחש ,י"אב .ןכ
 ההיקחב :וולת לכה הפ ..הכומנ ,הגררמב  תרמוע הגרוע הבש
 הרובע .,.םיילכלפה םייחה  תועוצקמ לכב תדמתמו הפוכת השירהו
 '2> , םילוד ףסכ יעצמאו רבדל םיחמומ םישנא ,ןבומכ : ,תשרוד וזכ
 \ תוללבח .הפסאה ינפל הצרמה עיצמ הלאה תוחנההמ תונקפמ .רותב
 .ןיעירומה .תורשל ב תודחא : תועצה \

/ 
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 תיעיבר הבישי
 .(םירהצה ירחא תועש 11--7 ,ראונאיב 28 'ד םוי)

 ,היצמרופניאה תלאש ר"ע םיחוכיב .תחתפנ ברעה תבישי
 קלופ  ,רקינפוטפ ,גרבליפש ,רלפנוב היה - םיפתתשמ םיחוכוב
 .י*א ידוהי לש תקיורמ הריפס ךרעל עיצמ ןאמטנורב רמ , םירחאו

 תוארוה :ןיא הצרמה עיצהש תוטלחההב ,ןיקמיש רמ
 ,תושעל דעוה לוכי המ  ,תורמוא ןניא תוטלחהה  ,.תויטרקנוק
 רבד :ריעמ ר"ויה) י"א לכב םיטנדנפסרוק רעוהל היהיש ךירצ
 תוכשלל י"א ד"ע | תועידי .איצמהל דעוה לע ,(השענ רבכ הז
 םיאנתל עגונב השירדו הריקח תושעל ךירצ .א'קי לש ןיעירומה
 ,.(ב"חמ) ץראה .לש םיידירויה

 ,תוטועפ ןה דעוה לש ןיעידומה תובשל תרובע .בוזור י
 םיעצמאה תא תוברהל לדחשהל ךירצ :םיטעמ ןהיעצמאש ינפמ
 . תלעות םוש םיאיבמ םניא םרפ לבקל .חנמ. לע .אלש םירזוע .הלאה

 תועידי .תופוכת םיתעל םיפרהל עיצמ (הנבור) דמלמ ,י
 .רעוה ישרומל 'ןתוא חולשלו ןוגרזב תוינויצמרופניא

 ועמשנש ,תונושה תונעטֶה לע הנוע בוכורב .מ א
 ןיעודומה תובשל .תדיבע תא  תוטרפב ראתמו  ,םיחוכוה 0

 .האיציה לש הלקהה עוצקמ
 ,היצמרופניאה ןונעל ענונב תוטלחה תכירעל הדעוב םירחוב

 'גרבליפש ,ןיקמיש = ,בוזור .,בוכורב ה"ה ורחכנ הרעוה ירבחל
 ולבקתנשו תרחמה םויב וז הרעו העיצהש תוטלחהה) ,ץיבוניבר ,מו
 ,(םרוקה ןוילנב רבכ ומסרפתנ תיללכה הפסאב רחא הפ

 +(אבו ףוס)

 (ןוטילופ) .

 ,ימיר אדיה>אג המשו השא רוע סוואצאל חקיו
 שיא  סוראצאלו | ,ונממ הריעצ אדיהאנו ,םימיב אב שיא זא סוראצאלו

 :תירצונ השא אריחאנו ,ירוהי
 תא םג ימור אריהאג :היתומש לע ףסותו ,הדהיתה אריהאנ ךא

 ,ימיר ת ו ר אדיחאנ והל וארקיו ,תור :םשח

 םיפי המ !ימיר תור אדיהאנ !םיזנכשאה םידוהיה דעב הודח התיח תאז

 !תעמוש ןזאל םיברע המ ,הלאה תומשה ילצלצ
 םוליצא תחפשמ לע תשחיתמ ימיר תור אדיהאנ יכ ןדוע ורפס רשאבו

 .תולעמ רשע רוע החמשה התלע
 ---טעמכ !"תיטפונאמוה, !הלודג השא .תרפוס םג איה ימיר תור אריהאנו

 ךיאו !'םוהטנעדוי,ה רבד לע תבתוכ איהו ,תרחא הנוכתב קר .,רגטוס התרב
 :ןי,ה םע ןה םג וסייפתהו וצרתה --- םישנהו ,ליגמ וגומנ םישגאה !תבתוכ איה
 ,ימיר תור אריהאג ?אתרטוז אתלימ ,'סוהטנער

 :נעדוי,ה לכ תא סכוו ,לארשיל םינותעב עובק םשל הזה םשה יהיו
 ."םוטילוארזיא,ה לכ תאו "םימוהט

 םשב רפס ךותכתו ,םירפס םג הבחכ ימיר אריהאנו
 :רפס הכתכ רבכו ,תדהוימ התיה םינש שלש םיתש ךא ,"בייוז
 ?יבוווו עש

 :תוכפתשהו =- "שמוחוה ןמו "רורס,ה ןמ םולמ ,אוהה רפסב ,םש שיו
 ,הקותמ ינימ הברהו ,תחתור האמח לש שאו ,הכר שפג

 ווחבתשי,\ "ודוה, יגימ לכו  ,סיקרפ םיקרפ לארשיל םיזנכשאה םינותעבו
 ,ותוא .םורמוגש --- "ללה,

 וגינותע .לא ,גלש:תלוג שממ ,לגלגתמ הז. רבח היה םיזנכשאה . ךותמו
 .תידוהיה תונותעה לכ .תא תחא .תרויג השבב ,םירבעה לא .םג ,תורחא .תופשב

 עשידויפארו

 גודוי סאד,

 גתחא המגוד הנה

 ל נ

 .עורי .ןמז .ךשמב ,זנכשאב -- ""רוטארעטיל עשירוי ריפ, "םינייארעפ,ה לש

 ,תואצרהה תא ררסל ,הפיקתה תישארב דעוה ףסאתמ ::רבדה היה ךכו

 טקפסורפכ הֶז ירה ,תומ שה תא םירחוב םה ,םיגינעה תא םירחוב םהש רע
 !םבינפ לע ןלפנו ועמש -- עשימ ףולאו שרלפ ףולאו זנק ףולא :שרח ןותעל

 תא יב  ,אל !ינשה \ עיצמו | ,ינולפ ףיטמה תא אובנ :דחא רכח רמואו

 ,רתוו טעמ ול םלשנ ,ירצונ רמולמ איבנש בוט :ישילשהו  ,ינומלפ רוסיפורפה

 ! אוביו

 יהלא לכב וניכסה .רבכ ,לודג םשר תושוע ןניא תועצהה
 :רמוא אָוהו ,םלוכמ רתוי רובצה תא עדויו ,םלוכמ חקפ שיא םש בשויו

 !ימיר תור אדיהאנ תא איבנ
 לכ =: !הירא .ןויער .אוה הז .הנה .תולעפתה ךותמ הימור  ,ביבסמ .הימוד

 !םשה שודיק !אובת ההוכגה הרכחה לכ ,הנאכת םישגה

 !ט'זמל רמגנ --- םיאנתה. רבדב ןתמו אשמ --- םיבתכמ המע  םיפילחמ

 ---חשאו  ,תרויג ,סוראצאל תרמ ,תרפוס ,"דנאטשראפ,,ה לכ הל הכחמ האב איהשכו
 !השאל דובב ,ללכב ,םינתונ סימנ ילעב םדא ינב

 לכ ,האיחממ  ובצ םיפכה ,הלודג הפסא

 - :םש היה "הטארנעיצרעממאק,ה  סג וכ ,םירמוא ,"הנוילעה

 , "דנאטשראפ,ה הרבח;ה לכ

 !ויתואר יניעב

 ,לוהג "גלאפרע, היה איה תחא --- תשרח שוחח המ ,הרבד המ
 ;םירקנמ םישנא םיאצמנ ,ססוח רואש הזיא ראשנ םשו הפ יכ ול .ןרמא

 םיעמושה להק לא תפחיתמ ימיר תור אריהאנש ,ושחלש ,םלועל:םימגופ ,םיטטחמ

 .ןירא ךרד הלאה םינרקנה תא םיקתשמ בורה לבא .הואג .ןימב םידוהיה

 התונמלאְב הרורצ ימיר תור אדיהאגו ,תמ סוראצאלו ,םינש הברה ורבעו
 הלעב ר"ע תונורכז הבהכ :תכ ,הלוק עמשנ אלו

 !סוראצאלכ לודג םדא תנמלאל !הנמלאל !השאל דובכ ובה
 קיעב .הגלפהה .,המזגהה קר היה הז --- ךחוגמ רבד היה םא

 .רגחה תנמלא תא ,תרפיסה תא ,השאה תא סידבכמ ונא ירה
 ןיב וק .חותמל םיכירצ ונא ,התוא םידבכמ ונאש ינפמ לבא

 ,המשב "םיטילעארזיא,הו "םימוחטנעדוי,ה ירומע לע תגצומ השדח הידמוק:יגרט ןיבו
 ,תירכעה הפשה דגנכ --- רמאמב האצי ימיר תור ארוהאג
 ל"ןמ ,ךולב .ר"דה לא תכתוכ איה <- התא ערוי -=-

 תא יתחמל יתורגבב .יב ,התא עדויו ,תודהיה תא ינא תדבכמ המכ -- - "ר'שכאוו

 המכ ,ינא תעהוי ,םרוקמב שרקה יגתכ תא אורקל לכוא ןעמל ,תירבעה הפשה

 הדוכעל שי  ,יתעד יפל לבא ,הז רבד שרוד הליבסו העיגי המכ ,השק רברה

 ,הקומעו הרורב העירו .לא הידי לע םיעיגמשב קר ,םעט וז
 תושחכתההו הדיגכה לא לדגו ךלה ךלוה ןוגוב יגא תננובתמ םינש הו,

 הברה .יתגנוכתה 'רשא ירחאו ,ןהיתובס לע ינא הקחתמו ,םירוהיה ברקב .תוארגה
 איה וז הלחמל תוסונמהו הוקודבה תואופהה תחאש ,הרכה ידיל יתעגה ,רברב
 הלוכפאה:ידלי לע לטומה לועה תא ריבכהל ןיא ,תדה דומל תלקה ,הל קה ה
 היולת הנגיא תויתרד ה .תאשל .םתלכי ידמ רתוי הז ודעלב םג םיסומעה
 תירבעה הפשהש ,ינא תערוי ,תויתרה איה אלה רקיעהו ,תירבעה הפשה דומלב
 ?התע התוא םידמול ךיאו ,םינפל התוא ודמל ךיא לבא ,"השודקה הפשה, איה

 ץירומ ,ולעב .ןמא ירש םע טעמכ תירבעה הפשח תא ידוהי רליל וקיגיה םינפל
 וותפירע ךותמ ותוא חקול ודוד היה ,םינש ןב דלי ןתויהב יכ ,רפפ ,סוראצאל

 ,ולש רעשה"תרדאב ותוא טילמ היהו ,ףרוחה ימיב ,רקובב תיששה העשב
 טיגוה ,דליה יבא היהש | ןויחאו אוה היה םשש ,דומלה רדח לא ותוא אשונו
 ליגרהל היה ךירצ אלא !אל ?הז דומלב ףתתשהל רליה לע היהה .דומלתב דחי

 דע יכ  ,היה ןכ תמאבו ; םילמ וזיא דומלל םידקהלו םילוצלצה לא ונזא ,תא
 יהתו , ,ןיברק ךותל השורקה הפשה הרדח ןכ ,תירכע רמל תיזנכשא רמלש

 ?םויהו --- ורשבו ומצעל
 תא םג ,םיבורמה םהידומל אשמ לכ .לע ףסוג ,םירענה םידמול םויה,

 ינפמ ,ןוצר ילב ,קחודב םידמול ןתירבעה הפשה תא  ,רתויב םהל השקה רברה
 ינא  :תאז רמאל ינא תיאשר ,(בורה תודא לע ,ןבומכ ,תרברמ ינא) חרכהה
 ,דועו ןידאבפ  ,הולטואב  ,דנאלוהב ,ןיווב = ,ןילרפב = ,ןוופנה  ופמ תאז תרמוא
 תא תונקל  יתוניבהש ינפמו ,םתָוא ןוחבלו םידלי לואשל םימעפ הברה יתורקנ
 -- = "תאז רומלל םיטונא ונא ןכ, :םהיפמ יתעמש ,תמאב ילא ורברוש ידכ םבל

 רורב רתיבו --- ,"ןוצרב .תאז דמול ינא, .יהעמש אל תחא םעפ ףאו ,החנאב
 = ?ךיא לבא --- !םה םידמול . ןכבו --- ,םינפה - ונמס ורבד תוטעמה םולמהמ

 ו : יב ונב תא = וןו .רשיהו םתה - ,םכחה  ךחוסה :ילֶא איבה ןולרבב

 רובכה

 ,רריטסא ,ה
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 וןוילג

 עדוי .ונב = יכ ,תקדוצ  בא:תואגב יל תוארה 'ןעמל ,הנש הרשע שש ןב רענה
 !סב 'תחא \הלק השרפ והאראו: ך"נתה 'פ תא רענה ונפל יתמש ,תורבע אורקל
 = --התעו .ליגט וגרק באה ינפ ,הנוקתכ האירק הצורמב ארק רענהו ,תישארב
 = -,האתשמכ ילא טובה רענהו --- ?הלאה םירברה ₪868 המ --- לואשל יתפפוה
 לכ הז .ליבשבו =- יללכה סופטה והז :יכ ,ינא הארי, \ "?תאז תעדל יל ןיאמ,

 *?רעונה .לש קשחהו חכהו יולכ הז ליכשב ?רומלה
 ?השורקה הפשה ל ול ח הזכ .ךומל ןיאה,/

 לב טושפה ירבעה דליה תא ךא  ,םודמולמל .התוא חונהל בוט ךכיפל,

 ללפתהל רתוי בוט המכ רע ,טנואמו יופכו השועמ קר התע אוהש רבדב נעו

 םיליפמ רמ םחונ וא ;ארונ דחפ וא ,קומע רעצ וא .הלודג החמששכו !םא תפשב
 םיללפתמו  ונידי תא םימירמ ונאו ,םשה ינפל וניכרב לע יעבט חכב .ונתוא

 /םא:תפשב  ללפתנ ללפתה םא יכ ,אל ?תירבע זא ללפתנ ללפתהה --- וילא

 ."ןורכזח ךותמ אלו ,שפנה ךותמ האב תויתדה ..תיתד איה וז הלפתו
 והוחטש חוטש | ,"םיטוליאארזיא,ה לכ .ואיבה הזה רמאמַה תאו

 ,תונטק תופסוה הזיא וילע .ופיסוה םהמ םירחא קר ,םהידומע
 שמשה יעל עקומ תויהל יוארה רבדה והז
 תירבעה הפשה תונובלע לכ תא לובסנו אשגו ,תונלבסב ונא םידמולמ

 ,ןנללפיאל תאזכ הנמב דבכתהל לבא---תוקללו תוזבתהל ונילע לבקנו ,םינונגסה לכב

 ןמזק

 יחנומ .המוקמב = ההובכו --- תבתוכ .איהש המ" הדבכנה תרויגה תכתוכ
 דע תירבע .עומשל ותוא םיליגרמ ויהש םוראצאל קוניתה ד"ע רופפה אוה הפ

 המ לכו היהש המ לכ ..םוראצאל ץיירומ אצי .הזכ לגרה .ךותמ .תוזנכשא עמשש
 ,איהה הפוקתב ודוסוו ושהש --- ירבעה .דופיה ןמ תיזנכשאה תודהיב דוע שיש
 ,הבוט הל קיזחנו רפסת --- הלאכ תונורבז הברה רוע רפסל. תרויגה דובכל שו םא

 ,'םירשיו םימכח,, םירחופו ,תירבע רומלל החרט התורגבב רבפ איה .םאו
 ,ברה "לא ומכ | ,'הניחבל, םהירלי תא הילא םיאיבמ ,ןילרבב וו ןודאה .ומכ

 ידאמ הפי רבד ןכ םג הז ירה -- שמוחה תא םהינפל תחתופ איהו
 יבר .ןואגה תנמלא.. ,םותוטסנושטמ הנקזה תוגברה .תא יתודליב יתערי

 שרחמב  פיכע האוקב התיה םגמאו .,ס"שב .האיקב .איהש ,הילע ורמאש ,רבשו =
 הרמא אל איהו ,הגיחבל םירענה תא הלצא םיכילומ ויה אל ו"כבו ,בקעי ןיעבו
 .םיכורצ םגוא 'המכו דומלל םידליה םיביהצ ' המכ ,הז ןודינב "תועד,

 לע םימעפל םדאה תא ליפמה יעבט חכ שיש ,ימיר תרמ תעדוי םאו

 ,"הרות ןתמ ונפל, הייחב תחא הפוקתמ ןורכז והז יאדוב ,םשה ינפל םיכרבה

 , "קומע רעצ וא, .,'הלודג החמש... -ןגל .היהת םג  אול--- םידוהיה ונחנאש ינפמ
 ומכ ,קוידב ,םיללפתמ ןנא---םיללפתמ ונאשכו ,וניכרב לע םיערופ ןנא :ןוא---'ומו

 ,תוהמאה .לכ תלחתו דע ,המא םאו ,ה"ע ,ימא---לבא "םא ןושל,'ב ,ימיר תרמ הצפחש
 .תרחא ןושלב---תולפתה לע ופיסוה תוארפרפ קרו ,תירבעב .תוללפתמ ןה םג .ויז

 אורקל  ונא :םילוכי מיר תרמ חתשעש יתודליה  "טיצפיבילפה, תא םגו

 ןודארב ,הילטיאב ,רנאלוהב ,ןיווב  ,ןילרבב ,"ךיקוספ יל קופפ, .תעדה תוחירבב
 רחא "רדח,ב .םידלי 515 / .תאמ יאדוב ,רמוחה תא ימיר תרמ הפסא רועו

 התיח הכירצ םגו .רתוי אוצמל הלכי לוכי ,ונלש הנטק ריעב ,תיוז ןרקב ןהאממ
 םהה םידליה םיצור םא :לשמל ,ומכ ,םלש ףתוי ןפואב טיצסיבילפה תא תושעל
 םירחוב םניא םא ?םמע תפש לש וליפא היצגוינוקה תאו היצנילקידה תא .דומלל
 תא םה ' םיבהיא םא ?גלש  ירודכ ויחאב .שיא תוריל וא ,חהקה \ לע .קילחהל
 הבהרה הלאכו ,ןיוחב .בבותשהל םיכהוא םהשמ 'רֶתְוי יניטאלח .קודקרה

 םירוהיה .םתוא לע אלא | ,ימיר תור אדיהאנ תרמ לא עגונ ןינעה ןיא
 !הלאכ םירבד םיאיבמש ,ונתונותע לש "ינפ,ה ,םיפיטמה  ,םורוטקרורה
 תאצויו ,םינש הזיא .ינפל .הרייגתנ תירצונ אל :ךפהה תא םכשפנב ורעש .
 תידוהי םא יכ ,תדה ירקיעו תימואלה ההפשה רבדב הכלה תורוחל רעשב
 םילותקה םינותעה לא תחלושו ,תילותק ,לשמל התשענ ,םינש הזיא ינפל .הרצנהנ

 אשנת תידוחיש * ,ריוצי אל ,הז תאו הז .תא לטבל ךירצ יכ ,התעד יוליג .ףא
 . ,חירכד תא לכקי שיאש ,ריוצי אלו ,תאצל הבל תא

 =- תולגב וננהש ינפמ  ,וניגיב ריוצי ,רחא .םוקמב רווצי אלש המ לכ
 ללושה | ,ונחולפשו ונתודבע :לצא  ,ונמצעב ונלצא תמאבו ,השא לצא ןליפא
 ,תושיאהו תוימצעהו רובכה שגר לכ תא ונחאמ

 -- .(!הנכסמה) תירגע ד ומ ל ל ה ש ק המב קר ימיה .תרמ תערוי םא
 ,תירבע חוכש ל השק המ כי ,הערל  םיבורצ וגירוטקררו  וניפוטמ .אלה
 לע לופנל | ןיפח ןנניאש -- םעל ,ותפש תא בוז על םעל השק המכ

 !הפוקז המוקב דומעל \ םא יב ,,םיכרבה
: 0 
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 ,ןייטשנרב ,ש .ר"ד

 (תרקב)

 תודהיה :לש םייתרבההו םיירוטלוקה הייח תורוקב הרשע עשתה האמה
 אלש דע , םינוזגהו ךרעה "תבר ךכ לב , הרישע +ךכ לכ הפוקת איה היסורב
 "ף'ב ע מ ה תיפ'ו קת ,ש  ןמו 'לב יב" , תיולארשיה תורפסב ןויערה  עבוה  תחא
 רודס לב. ולב =-= תוערואמהו םירקמהו , המותס הדיחכ ונינפל .ראשת  תאוה
 תא ריבהל היהי רשפא-יאש טעמכו השק ,יללב יטמטפ יפ 'ירוטפיה
 + היפורב .תודהיה .ונל הנתנש " , םייתרבחהו םיתוברתה .וניברעמ 'םיבר לש םיפא
 תא ריכוהל קר ךירצ . תונוש- תודובעו תונויסנ הברה הו עוצקמב ושענ םנמא
 ךרע הויא חכוהל ידכ --  םוידוהידםוסורה ..ע"הכ ראשו "דוחסאוו ה .יפפאמ
 תילארשיה הירוטסוהה \ תריקחל ' "'ם ה ה םיי מ יב,  לארשי ירפוס ונתנ דחוימ
 תא טיעמהל  ןכומכ רשפא יא ."םהה םימיב, םיעטהל ונילע לבא = ..היסורב
 ףשפא יא הז םע ךחי לבא -= תירוטסיהה הריקחה ליבשב וללה תודובעה ךרע
 יביטקיבוא [ירוטסיה רמח לאכ ולאה תוריקחהו תודובעה לא סחיתהל ונל היהי
 הרכה ליבשב  םיצוחנה תיממעה שפנה לש תורופיה םתוא תא וברקב לוכבה
 היגולוביפ פ תואלמ ךכ לכ ןה "םהה םימיב,, הו ןיממ תודובעה .תורוטסיה
 ררועתמ דשח לש ןויער םישמ ילבמש דע לפשו לד םויליוורסו ,תייתרל ג
 תיממעה שפנה התוא אצמת ,הזה ףופאה רמחב  ,הפש רשפא יא : ונברקב
 ותו ד ב ע"ה, חור לע -םירבד הפ .תוברהל חיה רתומל !תלבופו תפאושה ,הלודגה
 תודהיה : הבה .לע תוירוטפיהה = תוריקחהו  תודובעה = לכב  תלבועה :הביאכמה
 :םיעשתה. תונש דע .ונירפוס לצא היסורב

 לובשב | תונחורו : תירמה .תלעות םיירוטסיהה תורופיה ןמ :איצוהל ידב
 י:הלאח תורוסיהל לע ם מ דומעל ןילוטפיהה ךירצ םלש ץובק וא | המוא
 ימי לש .תוערואמהו םירקמה בג:ל ע  דזמעל | .ןילע  ,םינושה  םהיעינמו
 תופחיתה הצוחנ :דוחיב = ..ותונקסמ | תא םהמ איצוהל .אב אוהשב רבעה
 ךצמ השורד הפ .היפור ב תילארשיה הירוטסיהה לש הדובעל עגונב ווכ

 םיירוטסיהה תונויזחהל עגונב ת יי םמרא לו .ת יש י א ה ו א ג לש תופחיתה רקוחה
 יוארה ופרע תא ראבלו ריכהל רשפא זא קר .םהב לפטמ אוהש ,םיליפשמה

 םידוהיה | ייחבש ריפתמהו | ביצעמה  ירוטסיהה | רמחה לכ לש
 םיגישמו םיראתמ ,רפעה תא םיראבמש קר אל הזב .הו קר אלו . היסורב
 חור םיארובש קר אלו . דיתעה ןמ לודג קלח הז יידי. לע םינובש אלא ,ותוא
 תו םע דחי םיתיממש אלא ךיתעה לע הפקשהב :תורחו. שפח לש , םויח לש

 + םואלה ייחב ימינפה רבעה לש תולפשהו תודבעה חור תא
 | !,םירקחנה םיירוטפיהה תוערואמהו םירקמה .ב ג ל ע דומעל ידכ םלואו

 -- והמעי םמצעב םייתרבחח םיוחה ,םיילאירה םיוחַה  ,"תבבוסה הרופס ,הש ךורצ

 תירוטסיהה הפוקתה ןמ ."רפעה ימי, לכ לעמ .הלעמל <-- ךס רמול רשפא םא

 + תלכוה תא ןתוש לודג י מ יג 5 ק ח ר מ/היהיש שורד הוהה-תפוקת דע הרקחנה

 "  ,תופחיתה . תירשפא יפו ."רבעה ב ומב תמאב וב ןנובתהל  הוהה תפוקת :ןבל

 \. אוכל ?ה לא ונימי ב  היפורב םידוהיה לש הירוטסיהה  תרוקח | לא וז

 םידוהיה דגנפ םינוש "םיואקוא,ו תורזג ד"ע תוריקח תושעלו הל א ונ ימי ב

 "ירוטסיה, רמח לעב םהילע טיבהלו םישמחה וא םיעבראה תונשב הוסורב
 ! )  הביצעמו תיביאנ תימצע האנוא ,רמ נעל הו ןיא יכו ? "רבעה, ימומ

 * .תירשפא תאוכ .הרובע , ןכ ,בויחב וז הלאש .לע תונעל רשפא תאז.לבבו

 ש פח ה תגררמ התואלבאב רבכ אכוהמה ץוכקה וא םעה ותואש העשב , איה

 הריפסה ינפל  תענכנו הנתשמ הניאש תומצעה הרבהה התואל ,ימינפה

 איה , תימינפה  התוממורתה תא וו המוא הארמ תאו תוסחיתהב ,תבבופה
 ' 'תוסגהל לעממ םידמוע םייממעהו םיימואלה , םיימינפה היתוחכ יכ הזב הארמ

 ןה]  .הבושח-יבה  תימינפה תומלתשהה יהוו . םירובאה םייחה לש תילאירה

 : ,.תולגה לש טוקיוב

 םיירוכאה  םייחה לש הרמ הסירפאק . 1004 בוב 1

 לש ,תואלתה ייח לש הוהה ןמוב אקוד .יחכונה!ןמוב אקוד הוב ןווסנ וגל האיבה

 - .חיפור ירוהי לש םראוצ לע תחנומה דוע הדחה ברחהש העשב ,ןברהו הפיפת

 םישועש ,הריבב םיילארשי םיטנגילטנוא תרובח םאתפ האצמנ וזב העשב אקוד

 דגנכ תורזגהו תורצה רבד לע םישרודו םידקוח םהו ,"םיעדוי אלב, םמצע תא

 םֶא וכ הז ןיא הרואכל  ."רבעהמ, !הלא לב תא םינכמו היסורב םידוהיה

 ימוגפ ךרע הל שיש םושמ ;,תחמשמו  תנינעמ וז העפוה .םלוא ,רמ נעל

 , : ..תירסומ המחנ לש תצקמ הב םיאצומ :ונאו

 .תריקחל שרקומה .,,116ק 02000106" ףסאמה לש ןושארה רפה חנומ ינפל

 ליבט ., לודג רפס  ,"היסורב םידוהיה לש תירוטלוקהו .תיתרבחה הירוטסיהה /

 ,'| םירפסתו םיפסאמה הלא ןיעמ ירומסיה ףפאמ , םיפד תואמ  עברא ךרעל

 , ברעמהְתוצראכ .לארשי "תולהק,, הפרהב .םועיפומה םינושה םיירוטסיהה



, 

 ה ןוילנ  > 10העולם  <<

 ףסאמה ןיב לדבהה בר המ , תאו לכבו -- ברעמה תוצראבש הלא ןיעמ
 הריקסה יפ לע ..םהיניב לידבמ :ימינפ םוהת הזיא ! םייברעמה-וירבח ןיבו הוה |

 םה רחא רוקממ הרואבלש ,הלאה םימרוה ינש יכ ,שיגרמ ךנה הנושארה
 רחא לבל ירמגל םינוש םיכרדו והערל שיא ירמגל ה .םירזומו םירז ,םיאב
 םכמ ןיעמ היווטסיה יוקוה .יווטסיהה םדובעו יתורפסה םכועב אל .םהמ

 ןיא תיברעמה לארשי תמכח לע יכ םיארמ -- 'וכו יקסניוול , קעב ,דליוונורג
 --הוה שדחה ףסאמה לא ךינפ םש התאש העשב םלוא .ללוגה .תא םותסל רוע
 תרֶחא ,השדח הריפפסומ מא ב אצמנ ךנה 'יכ םושמ ילבמ שיגרמ התא
 םיחוקלה "רעמטעלב .עשיראשפיה הו "םילאננא,ה םתוא ןיעמ .ירמגל :הגושו
 תומש .ובושי רפעלו אובי רפעמש ,תמ םלוע ליבשב םירקחנו תמ םלועמ
 יקס--גא .ש , דלפנוור .ש  ,גרובצניג לואש , בונבוד ןועמש ,רוטנק ל"י ומכ
 ,"וז הביבסב,ו .םיאצמג ונא הריפסומטא וויאב ןושארה עגרב ונל םיארמ
 ליבשב הוב ףסאמ לש ירוסיהו ירקיעה ָך ר ע ה תא םיאצומ ונגה חו ר ה ותואב
 דבכלו ךורעל וא  םילוכי סא .  היסור ידוהי לש הריתעהו תיוהה תרוטלוקה
 "עצעועגנערוי,ה רב לע "השמ תד ינב םיזנכשא םיחרזא, לש םהותודובע תא
 ןכ םג ויכרועו וירוועש ,הוה ףסאמה ונל האומ הגח ,םינושה םיירוטסיהה
 ,קפוסמ ינא דאמ דאמש ,העשב ) תונוש "תוירוטסיה, תורוג תוריקחכ ם!קסעתמ
 לעופ יב -- (בשומה םוחתל .ץוחמ הבישיה תובו םמצעב םהמ הברהל שי םא
 םיבבוסה םיסגה םויחהל לעממ םימעפל םמורתמה ,ירסומ ימיגפ חב ונגותב רוע
 . בושח ימואל ךרע שי וז העפוהל יכ ,קפס לכ ןיא .וגתוא'

 שוגרמו האור =

 "המדקה ,הב ,םיגושארה םיפרב תטלוב תאוה האירבהו ה יח ה היענרגטה
 .תלאכ םיפסאמ לש םתוציחנו םתלעות ר"ע םידחא םורבדב ריעהל האבה
 םתוחתפתהו םיימינ פה ,םיירוטלוקה םיידוהיה םייחה תרכהל שדקומ ףפאמה
 םייחה תוחתפתהל רשאמ -- רתוי םג ילוא וא -- תוחפ אל ,תונוש תופוקתב
 תורפסהל סוחיב קומע לדבה םעפה דוע םיאוו ונא הפ .ינוציחה םדעמ
 ,תיברעמה תודהיה לש תאזה תורוטפיהה

 םשב גרובזנונ .מ ,ש רמ ףסאמה תא חתופ ןינע אלמו בר רמחב
 תורפסה םלועב ."םטשלדנמ .ל ,היסורב ןושארה ידוהיה טגרוטסה תומישר,
 תירבעה-תיסורה תורפסב םיאיקבה דחאל-םש רבכ גרובזניג 'ה'ול השע תולארשיה
 ,השדחה .תילארשיה תורפפב ןומט רושעו בר רמח .הויא ונל הארה הו ורמאמב(
 םימיה .ןמ םהיפופטו וגייח יבשחממ הכרה לע ריהב רוא ץיפהל היה לובוש
 םיפד , םטשלדנמ טגרוטסה לש "היפרגויבוטבא ה תא ןתונ אוה םעפה ,םהה
 . 1840--1839 ןמוב ודי לע ובתכנש תומושרו

 תנוווג גרובוגיג רמ לש תובושחה ויתורעה ףוריצב תאוה היפרגויבוטבאה
 םיאור וננה \,םיללעו תורואב הרישעה הפוקתה 'התואמ םלשו יח רָיצ :ונל
 איהה הלשממה ךיא ,תיסורהה הלשממה לש "הלבשהה תורוג, הא םייח תותואב
 תאו לכ תא .'ובו - םידוהיה .ברקב :תעד  ץייפהל ההלכיב היה רשא לב התשע

 הלשממה לש הרוהטה הנוכב ןימאמו האור אוהו םטשלדנמ ריעצה
 ויתומישר לכמ ,והומב םיללמא הברה ועטש ומכ העוט אוה . המלש /הגוטאב
 תימוא ל ךרע-תרכה םג תללושמ הניאש ,וסעל הקוסעו תיתמא הבהא  תטלוב
 ,הלבשהה : יחורו יבלכ התע דע ולשמ םילאודיא השלש, .(!1830 תנשב)
 קר האור אוה התלכשהו .ותמוא תלצה תאו .(11 רצ) "ית מ או יתדלומ
 תא וליפא רעשמ וניא הזה םימתה ריעצה .הלשממה לש סחה תרכהב
 *הלכשהה תוצמ , תטחלמב תטלוכה ,תלבואהו תיאשחה תירוטקיפיסורה הטיטסיפה
 סארשי .ונב יכ תיביאנ חנומאב .ןימאב אוה , ןושארה ילוקינ תוכלמ דצמ וו
 ילוא וליפא דשוח וניאו ןושארה ילוקינ לש  הבוט בר לבקל םילוכו/  םנוא
 + םווביטקוטסגוא "תימצע הנגה , לש תודוסי וזוא וז תיממע תודגנתהב םואצמנ
 + ולאה תומישרב ונל ןתנה רטחה אוה רושע ןפוא לכב

 העשב ,"םירשואמה םימיה, ןיבש ברה לרבהה לע הארמ גרובזגיג רט ="
 תא םטשלרנט ריעצה ידוהיה רמג םא, תעדל ץיפח יפווה הלבשהה-רשש
 ץוחנל גרובונונ רמ :אצמ אלש קר לפח - !הלא וגימי ןיבו -- , "סויזנמיגה
 ללכב ןא הלכשהה תטישבש הסגה היצקיפיסורה לע םירחא םירכוב ריווהל
 ,טרפב הו הרקמב'

 (אובי ףופ)
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 .תֶקָהיק
 ינבל .ךונח .ירפסו .רפכה .יתבל רומל. ירפס תאצוהל הרבח)

 ,(היסרת תנשב .ץאְב םירומה .תרוגא 2 הרסונ .תירבעב םירוענה

 םושח רתויה ריקפתה יכ ,רמא םא םזגא אלש רשפא
 םלרונב:םהל .הלע י"אב תימואלה ונתיחת תרובעב יארחא רתויהו
 ןבומב ,תיטא ,העונצ ,תינקתש הדובע ,םש םירבעה םירומה לש
 הדימתמ ,תוריסמו :ףבהא תאלמ לבא ,ןיעה ןמ היומפ םג עודי
 ,י"אב .ונתיחת יצולח / םקלח והז--תינשקעו

 !םילושכמה ובר המכו ,וז הדובע השק המכו
 --י"אב .ונרפס תיבל ,ונלש ולוכש ,ונלש רפסה תובל יכ

 ,וניתובא ץרא .תמשנ ףקתשת ובש ,ץראה דילי רפס ,רפס ןיא
 ךירצו ,ארבהל :ךירצ  ונדוע הזה .רפפה .הייח ,המילקא ,הביט
 .ןיאמ שי וארבל

 היתולועפ לעו הרבחה בצמ ר"ע "תלהק, לש ח"וד .חנומ ינפל
 :ןה תוירקעה הרבחה  תונקת ,ח"פרת תנשב

 םירומלל .םירפס תירבעב איצוהל : הרבחה תילכת (א
 ,םירוענה ינבל האירק ירפסו רפפה-יתב יכרצל .םיערמלו םירבעה

 תוינמ ףלא לש רוסי לע הדסונ הרבחה': הרבחה ןרק (ב
 ,'רפ םירשע הינמ לכ .ריחמ דיל .דימ- תורבוע

 יתשל \ תוקלחנ הלאה תוינמה ףלא :ןתקולחו תוינמה (ג
 ירפפ תאצוהל :תוינמ תואמ שמח תב תחאה  האצותה : תואצות
 תוינמ .תואמ שמח תב הינשה האצותהו ,רפסה יתב יכרצל  עדמ
 ,םירוענה .ינבל האירק ירפסו םירבעה םידומלל .םירפס תאצוהל

 יכ ,ןפואב ,וז .רחא וז תואב הלאה תואצותה ד
 .הנושארה האצותה תוינמ תריכמ רמגת רשא ירחא לחת הינשה

 תמיק איהו המצע ינפב ןובשח הל שי האצותו האצות לכ (ה
 , ,המצע ינפב

 "ךשמב תוינמה ריחמ תא םלשל םירבחה יריב .תושרה ו
 ,'רפ השמח הנש יצח לכב ,םיתנש \

 רבא םררסכ וימולשת תא םלשמ רמע רשא ,הנוקה
 ותינמו ,הרבחה תפקל סנכנ רבכמ םלש רשא ףםכה לכ ,ותוכז
 ,רחאל תרכמנ

 איצומה .אוהש ,י"אכ ינויצה קנאבהב חנומ הרבחה ןרק (ח
 + ,תרבחה רעו תרוקפ י"פע םיפסכה תא

 ,האצות לכ לש םירפס תאצוהב התלועפ תלחתמ .הרבחה (ט
 ,האצות התוא לש ןרקה עברמ תוחפ אל התפקב ,תויהב

 ופיב התיהש תיללכה הפסאב .הרבחה רעו י"ע הצרוה ח"הודה
 יכ, ,תיתנשה הפסאב עירומ .הרבחה דעו .ט"פרת ןושח ח'רב
 םירקי לבא ,ישממ רבד ארבל ודיב הלע אל ותולדתשה תורמל
 ,דיתעה לע םהמ דמלל רשפאש ,תונויסנה םג

 ,הרימא יבגל אתרטוז אתלימ-- תירבעב םיערמל םירפס רבחל,
 רבחמל ול היד אל יכ ,"לעופה לא .האצוה יבגל השק רבר לבא
 הצוחנ ול---,ורפפ תא בתוכ אוה ובש ,עוצקמה ותואב ותויחמומ
 םינוכמ הלא ויהיש ידכ ,םידעונ םירפסה הליבשבש, .ץראה . תעידי
 ירוטלוקהו יתורבחה בצמה ,הייח .ירדס יפל ,ץראה לש העבמ יפל
 דחוימה .םמתוח תא עיבטהל םיכירצה םיאנהה ראשו הנידמב
 המכ | ,רתוי אלו האמכ הירומ רפסמש ,י"או "ךונחה ירפס לע
 ששח תא ףיסוהל .ץוחנ .הולו+ םריניבט .ןתיל איה הלוכי םירבחמ
 תלבוס הנניא םתוציחנש ,םירפכ תואצוה ילגרל ררועתמה  דספהה
 העשב ,'רפ 8000:ל הלעת יתאצוהש תונגל הכרדה רפס ןוגכ ,יוחר
 םג עגונש המ--וא ,הנט] היהת השיררהו ,טעמ .תונגה רפסמש
 תינכת ןורפח ,תוערה :יקולח . ללגב--םירחא . םירפס | תאצוהל
 רסומ .רדעה ,םירובה ילכ ידיב . תלביקמו .תמכסומ .תחא .הטשו
 .רפסה :יתב .לב לע רחא וא הו רפס .ביחוש ,יטטירטוא

 לכ תישאר ..ותרובעל :דעוה שגנ| הלֶאכ .םישק .םיאנתב
 רפכ ': ובשחנ הלאכל  ,םיצגחנ .רתויה םירפסה לש המישר ךרע
 רפס = ,תונושארה םינשה שלשל  תוחישל .רפס ;תונננל | הכררה

 - האצותה

? 
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 ירופיל )  יממע \ ם"יב .תושירד :יפל  הימיחלו הקיזיפל * ,קינטובל
 האיצוה ,יתורפסה  דעוה י"ע הָלבקתנש הטלחהה :ירחאו ,הפדנה
 הבושת לכ הלבקתנ אלש ינפמ לבא = ,הרובעל  זורכ : "תלהוק,
 םירומ לא .דעוה הנפ ישממ רבד הזיא תושעל זורז = יתויהמו
 תולחתההו ,וז הדובע םהילע ולבקש ,םיעודי .תועוצקמל םיחמומ
 רפסה תיב הכזי .ףוס ףוס  יכ ,תווקל רשפא התע ,ושענ תושקה
 ,ותילכתל: םימיאתמו וליבשב ובתכנש םירפסל י"אבש

 תירוטסיה  ,י"א  תפמ תאצוה ןינעב םירומה וטבחתה הברה
 ךירצ ירבעה .ךליהו ;דוע .הנניא וזכ הפמ ייכ ., תירבעב ,תיחכונו
 + תויניטל :תויתואב .םירז-תפמ לע םירבעה .תומשה תא ארקל

 ,גרוברו . רוסיפורפה .םע םירבדב  דעוה אב וז :תילכתל
 המיאתמ הנניא איה יכ ,ררבוה לבא ,וזכ הפמ תאצוהב קסועה
 הוצמ | תירשפא וזכ הפמ תאצוה םאו .ונירומ לש םהיתושיררל
 םיחמומ :ןיא הנה -- יאסידואה רעוה לש ועויפל .תודוה -- ירמחה
 הטלחה הפסאב הלבקתנ .ףוס לכ ףוס ,וז הדובע םהילע ולבקיש
 רופיפורפה תופתתשהב הפמה .תאצוה רבדב תושירדה תא ןיטקהל
 ,םדקומ רתויה  ןמוב לעופה לא אצי רבדהש דבלבו | ,גרובהו

 :הלאה םירפסה ותנמוה .פ'עו דעוה י"ע ואצי ע"על
 (ב ,(םירומ .ליבשב) 'א הנשל .ןובשח יליגרת (א

 תואלבמ (ג -- םידימלת ליבשב ,'גו ,'ב תושל ןובשח יליגרת
 .ןובשחה תולועפ עבראל

 ךשמב ליחתהל ונקפסהש המ לכ -- ח"הודה םיסמ --- והז,
 התוחפ אל ךא ,ונחרובע תאצות ראמ הרעצמו איה הלד .הנשה |.

 י.."הדובעה לא ונתשנב ונאצמש תוחכהו תלכיה תדממ איה
 השעי .אל .וילאמ ,שאיתהל ןיאש ,אוה וז הנשב ונדמלש רקעהו
 םידחא םידבוע םג ףוס ףיפ אצמנ ,שקבנ םא .לבא ,רֶבִד םוש
 םאו ,רובעל תלכי םהל .תתל ךירצ ,םאצמנשכו ,רברל םירשכומ
 רוציל לכונ ,הז  ןינעב םירחא תודסומ םג ףתשל | ונריב הלעו
 -- ונרפס יתב ויהי אלו ינצראב תיכונח, תורפס  וזיא ןמזה .ךשמב
 ."םירפס ילב םיתב

 הככ .ריתעב ןוחמב ךותמ ,הנומא ךותמ הרובע | יהוז
 !המידק--לבא ,רעצ רעצ :םהל הריהב םכררש ,הלא םידבוע

 םוסרפה ותואל ,ונרעצל ,התכז אל תינתונעה תלהוק םלוא
 תוא םוש הל הארמ ונניא לודגה להקה ,תמאב הל היוארה
 יא וליאכו : ,םלועב תלהוק התיה אל | וליאכ | ,תונינעתה לש
 רשפא ללכה ןמ אצוי .רותב ,יללכ-ימואלדירוטלוק-ךרע התרובעל
 " תאצוהב ףתתשמה ,רבע תפש יכבוח לש יגרוברטפה דעוה לע תוארהל

 יתפומל תויהל יוארה רבד ,ירפ 800 לש םוכסב תוננגל הכרדה .רפס
 ךונחהש ,הלא לכ םדי תא הל ומישויש ,תלהוק אוה תיאדכ

 תחרפהש ,תודוגאהו םידפומה הלא רוחיכו ,םהל רקי  ימואלה
 .םתרממ תישאר איה ונתורפסו וננושל

0 

 .הָיְמְֶהִמ םיִבְָכִמ
 ,יקינולמ

1+ 

 -ןג .תחיתפ :גח תא = םויה :גוחל  יקינולס .התכו  ףופ"ףוס
 הרז טעמכ  התיה. :.תירבעה הפשחש תאזה ריעה ,ירבע םודלי

 דע ורמעש םידוהיה הלא .הוריכה דוע םש ריעז םש ריעז קרו היבשויל < =
 וכנח םנאילאה ידפחל תודוה ,תיתפרצה הפשה תעפשה תחת הכ <
 ,ןושארה יבתכמב יתרמא רבכ .,ירבע  םידלי:ןג .החמשו .ראפב םויה
 םוקמ לכ "םירליהרןג, .דוסו לע ראמ :וחמש :קינולס. ירוהי ב

 םדקמ ומלחש םיפר םירוהו = הוה  שדחח : ףסומה : תודוא : ורבד
 *ןגב וישכע םירחוב - ,םהירלי .יפמ יתפרצה לוצלצה תא עמשל
 טאל טאל םח םירכוזו: ,םהידלי  ךונח  :םוקמל  ירבעה  םידליה
 ,הזב 'םיאנתמ םהו .םידחא םיקוספ םיעימשמו  וחכשש ך"נתה .תא
 םיהלי תואמ שלשמ רתוי ,תובר תוירבע םילמ .םיניבמ םדוע יכ
 םילוכי .ךא םידליה:ןגל םסינכהל  םיצור  םהירוהש = ,ומשרנ .רבכ
 ףא ..םירעטצַמ .םירוהה ..דלי = האמ דע * םינומשמ קה לבקתהל
 -  םהידלי = תא םג .ולבקי זא ,חזה רסומה לדגי רשאכ יכ* ,םיוקמ

 , תלצלצמו היח ןתפשש ,תובוט תוירבע תורומ ואיבה םילשורימ
 יקינולס ידוהי לע םישוע םימלשורי םירבעש םשרה .אוה .ןינעמו
 ,םוחרכ = תוחומח .יתש תורבוע -חנה .תוימלשורי .תוירבע טרפבו
 ,ילוינאפשה קושב והנה רו .הכ ןתפש  לוצלצו  תירבע .תורברמ
 ,ןהילא רצ לכמ  םיננוכתמ הנה  ז"כבו ,ינויה ,יקרותה ,יתפרצה
 ., רובפב .ןהינפ תא םימדקמ ,רחסמ :תיב הזיא .לא .תוסנכנ ןהשכו
 י תירבע טפטפל ,רברל והנה .עדוי יכ  ,תוארהל ץפח .דחא לכ
 ,ץפתה תא םישיגרמ םה  ,תודחא םילמ קר :םיעדוי םהש י"פעאו
 .רבע תפשב טעמ רבדל הקושתה

 =. ז"ט םויב הנהו הזה דפומה תחיתפל חורדרצקב וכח םלכ
 = +ףופ ףוס ,חתפנ טבשב

 טשוקמ הזה םויב היה ,םידליה:ןג םשל ונקש ,הפיה תיבה
 < >לש .תורובח תורובח .רצחב וכח םירהצה ןמ דוע  ,גחה  דובכל
 .םלואה "אלמתנ טאל טאל .הגינחב תוארל ףמו םישנ .םישנא
 תיב ילֶהנמ םינבר .הגינחב ופתתשה .הנוילעה הטוידה לש. לוחגה
 ' ,םירפוס  ,םיִרחוס :;ןיד יכרוע  ,םיריקנב  ,םינותע  יכרוע . ,רפס
 "5 ,ךיעה דעו , 608 ום186 בולקה דעו ,ימשגה דעוה חכ יאב  ,םירומ
 "| חפמ אלמ היה םלואה  ,'וכו "וכו רענ ףפוי ןוראה ,ריעה שאר
 - \ ליעמ שובל ,ישבדםכח  ,ריאמ בקעי יבר נה"רה אב זא .הפ לא
 תוצצונו .המכח תוקיפמ | ויניע  ,רובכ תרהה םיאלמ וינפ ,רוחש
 .:ןג תא = ,ותדובע ירפ תא האורו אב אוה ,החמש ברמ וישכע
 ליחתהו  המבה לע הלע ברהו הממדב בשי להקה לכ .םידליה
 | !החצ הפשב ומואנ תא

 *  םדאה תא םש .םשיו םדקמ ןדעב ןג םיהלא יד עטו
 . .ףנחל :םויה םיאב :ונא הודחו ליג אלמ בלב ! יחא ."רצי /רשא
 דע ,נל ורפחש ,ךרע ירקי םירבד ינש ונל ןתול ' ,םידליה:ןג תא
 .תירבעה הפשהו םינטקה ונירלי .ךונח :הכ

 ונידלי .ךונחל בר למע םישידקמו םינינעתמ .יתדע  ילהנמ
 .םירדהנהו םילודגה רפסההיתבו ונלש ת"תה : הול םידעו ,םתלכשהו
 ךא ,הלעמו .עבש ינבמ םירלי .דעב קר םה הלא לכ \ םלוא
 תלחת ימי םהש ,עבש רע שלש ינבמ םירליל  ,תוכרה :תועיטנל
 .ולאש | יכ .לודג .ןורפח :והזו ,בל ומש אל הול---דליה לש ולודג
 ,"הבורמ חופטל השדח העיטנ הכרצנ ןמז  הזיאב, :ןנגה תא
 "ץראב  טלקהל העיטנה הלחה ךא רשאכ יכ ,םכל בישי אוהו
 : .ןכלו .הנשבני לק .םחו ,הנרבשת .היוצמ חור רשא ,הכר הנדועו
 ם אוה ךכו .הלועמ:יכה  הרימשל הזה ןמוב .הכירצ = העיטנה
 ,ךונחל  ,הבומ הרימשל זא .אוה ךירצ .רליה לש -ולודנ תישארב
 "נג לש  םדיקפת והז .םילק םירומלל ,םיעושעשל ,חצ ריואל
 0 ְּ ,םירואנה םימעה לכ לצאש ,םידליה

 : ירקבבו הנה יאבל ףכת יתשגרה  ירבע םידלי ןג ןורפח,
 יתדע ישאר בל לע גרברב  ,ונריע לש  ךונחהיידסומ לכ תא
 , תא .תואלמל ידיב .רועל | ינוחוטבה! ,הזה .ןינעה  תודוא  היבידנו
 ,יתחכונו .,הדעה תפק יסקנפ תא ירקב ירחא  ךא . ,הזה ןורפחה
 :תונפל :יתטלחה ,תושדח תואצוה ,התע . איצוהל .החכב ןיא יב
 < .רתענ .אוהו  "הינמרג ירוהיל הרזע תרבח, לש" דבכנה רעוה לא
 .ןנריע תא .רקב ןתנ :לואפ 'ר"ה .ןודאהש  ירחא ,יתשקכל .ףוס וס
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 ,לארשי .חור .תמרה - דעב .הדובעל  בחרנ  רכ .שי .הפ יב ,חכונו
 תיבה ,וז תילכתל :תיב הנקנ םא ,םירלי:ןג הפ .דסיל ,יל .חיטבה
 הנשל .םיקנרפ .םיפלא תעברא ךס  הביצקה "הרזע, תרבחו :ונינק
 ,הדמולמהו הליכשמה תלהנמה תא ונל החלש ,ןנה  תואצוהל
 ,החטבהב ,ןהכ הנשוש המלעה --הרומה תא כ"חאו ,ץיבונח המלעה
 תינמרגו = תיקרות ,תירבעל רפס .תיב הגש :ירחא  ונלצא .חתפל
 וחתפי .ב"חא יכ ,םכתא  חיטבמו הוקמ ידצמ יכנא ,(םיפכ .תואיחמ)
 ירמוש םילודג  םינכר :ונל .ןתיש ,יוארכ .םינברל .שרדמ :תיב ונל
 אצומ ינא .'םיפכ  תואיחמ) .תעדו .הלכשהב םירואנו הכלהכ תרה
 "הרוע, תרבח ישאר םידבכנה םינודאהל .תורוהל  הבוחלו .ץיוחנל
 ,(הכשוממ םיפכ תואיחמ) וננג .תחיתפ םויל הכרבלו

 תעיריל .יתנוכ- ,יקינולפב  שגרומ היה .דחא :ןורסח : רועו
 ירע .רתי לע רבד .לכב הלועה יקינולפ : ריעה . תירבעה הפשה
 ,איה .השודקה \ ונתפשל | עגונב הנה .,לכב הרובבה :הלו היקרות
 ארונ .םוהת ינפל התע .תאצמנ תודהיה .תינורחא הראשנ ,וננובאדל
 יהזה םוהתה יפ תא םתסנ אל םא ,ויקמעמב לפנל לכות .תחא העיספבו
 יכנא .,התורפסו תירבעה הפשה דומל י'ע תושעל :לכונ הז תאו
 תוציחנ תא םכל .יתראבו םימי שדח  ינפל םכינפל שרד רשא \אוה
 ןושל .דיב םייחו תומ, : קוספב יתשמתשהו תיקרותה הפשה דומל
 םשכ יכ ;התע םכל .רבדמה :אוה :יכנא ,"הירפ ולכאי :היבהואו
 ,ונתלשממל ונתבוח אלמ ןעמל ,תיקרותה הפשה דמלל םיבייח ונאש
 ּונתבוח  תואלמל ,תירבעה הפשה תא .רמלל ונילע לכ .תושאר ןכ
 יניעב  הסלקלו  :געלל = היחנ .אנ לא ,ונמעלו .םימשבש  וניבאל
 ףמח רשא ,ןטק :רליל המוח לארשי םע :ורמאו  יכ ,םימעה

 וידימ : תילגרמה תא* חיני אל ,והוכת :םאו / ויבא :דימ :תולגרמ =
 םע יכ--תילגרמה תא קרזי .זא ,תחא הירכס ול  ןתנ םא 'ךא<

 ,אל .והוחצנ שפח טעמבו םהל ולכי אל םימעה לכש ,לארשו
 םג וחבשת :זא ,ונתפש תא ועדת אל םא יכ ,יכנא .דחפמ :! יחא
 ונל .ןיא ,םדקמ .ומכ םידיהי  האשנ :ןעמלו : ,ונתבצחמ | רוצ :תא

 ראש תא :ואר הנה יכ ,ונתפש תא רמלל םא יתלב ',תרחא  ךרד
 םלועבש  ןוה םושב  וכועי אל םה ,םירגלובהו םינויה ,םימעה
 איה םתנומאש ,םיברעה - וניחא : וליפאו ,םרוקמ תאו 'םתפש .תא
 תא .בוע, :יברעל רמאל אנ ופנ --םיקרותה וניחא לש .התואכ

 !"ךתלשממל ןמאנ היהת הזב יכ ,ךתיבב .תיקרות קר .רבדו ךתפש
 אל הפיה  יתפש תא ,השק  ינורסית םג .םא :רמאו םכל הנעו =

 ,יתלשממל .בוח .רותב .תיקרותה הפשה תא .דמלא  םנמא ,םזעא
 ורמאי ןכ "! תיברעה .היהת יתרבחבו ירחפמב ,יתחפשמב יתפש ךא
 רמלל .הלטומ .הבוחה  לארשי םע ונילעו םידחואמה  םימעה לכ
 ורבד הבש ,השודקהו הפיה ונתפש תא .לבא - ,תיקרוחה הפשה
 הנבוענ אל .,אל , ונתרית .הנתנ הבו ,וניזוח .' ,ונאובנ . ,וניתוכא
 ,םינמותוע םילארשי םנמא ,היהנ םילארשיו ונייה םילארשי ,םימלועל

 ! םילארשי לבא ,המרגות ץרא .,םתדלומ ץרא דעב םחלהל םינוכנה =
 ונירליל .בוט ךונח ןתיש רסומ ונכנח ,םויה וגל הלופכ החמש =

 ,היקרות יחת :האירקב ירבד תא .רמוג יננהו השוחקה ונתפשב =
 ,"!לארשי .םע יחיו .ונתדלומ ץרא יחת >>

 הגיגחה לכ .ףכ אחממ לרחל ץפח אלו ראמ שגרתה להקה
 :םילמה ועמשנ הניפ לכבו בלה תא תררועמ הלועפ םהילע  הלעפ

 ,,. לארשי םע ,תירבע הפש >
 םידליה :ןג .דעו שאר ,םיזאנ .ןוראה .התמבה הלע כ"חא

 ,םירליה .ןג תלעות תא הפי םואנב ראביו :,ימשגה  דעוה רבחו +
 תלהנמל ,"הרוע, תרבחל ותרות .עיבה ,תירבעה הפשה תוציחנ
 המוקה .הבג :ןקוה :היה הפי .,תאוה הרובעב םירזועה .רתילו .ןגה

 , תורעוס :םיפכ .תואיחמב :ונוצר .עבוש תא ול
 עיבה להקהו .,הירבעה הפשה תוציחנ תא :ונל .ראבל .ורמעב הוה

 ,םידליה .ןג תלהנמש תעב | שגרתיו להקה אלפתה דוחיב
 תירבעה הפשב רצק .םואנ המאנו המבה לע התלע ,ץיבונח המלעה
 ידוהיל .הנושארה םעפה  איח .תאז  ,הזה .דסומה תוציחנ תודוא
 ,תירבעה הפשב טרפכו המכה לעמ תרברמ השא עמשל יקינולס
 היח םא יכ ,התמ הניא תירבעה הפשה יכ ,םהל חיכוהש .רבד
 םתושגרהה הלדג כ"כ  ,ואחמו ורזחו ףכ ואחמ םה .,םיבר יפב רוע
 , םתולעפתהו

 םגרת .כ"עו תמאונה ירבד תא ןיבה להקה לכ אלש ,ןבומ
 תיררפפל םירבדה תא ,"רינבא ליא, ןותעה ךרוע  ,ןיתנרולפ דוד 'ה
 :ףכ םעפה רוע ואחמ להקהו

 אלו "ריניבא ליא, ,"הקופיא אל, : םיילוינאפשה  םינותעה
 ורבה םלכו הוה ןגה .תחיתפל םיפי םירמאמ ושידקה  ,"דטרביל
 ,רותמרקו  ותדועת  תודוא .תובהלתהב

 םדוק שנתו הפי תיב רבכ הל הרכש '"ןויצ ינב, תדונא

 :םהו ריעב העפשהה ילעבמ םה וירבח .ישאר דעו הל רחבל לכ
 , ןותעה .יכרועמ דחאו ,ד'וע ,ןהכ השמ 'ה ,דיטחלא ףסוי ןודאה
 ,"ריניבא ליא, ןותעה ךרוע ,ןימנרולפ דוד 'ה ,"ריסא-ינאי, יקרותה
 ורחב הזה דבלמ ,לאיזוע ףסויו ילובק קחצי  ,ד"וע .ךאלמ רשא 'ה
 "לאלצב, ,הלומעת ,םילקש תריכמ ,תמיק-ןרקל :ןוגכ ,תונוש תודעוב
 תורוחכ לש הכורעת הפ תושעל טילחה דעוה . ויתורוחס תכורעתו
 תבוטל דובעל םגו יקינולפ קוש ןדעב גישהל ולכוי ןעמל ,"לאלצבי
 חלשיש ,ץיש  ריסיפורפה .ןודאה לא ונפי םה .ילאלצב, "היב

 ונא םגו ,הזה דסומה תבוטל לעפל םה םיוקמו תורוחסה םהל
 +תישממ -הדובעל  שגיש .רבכנה  רעוהמ .הברה .םיוקמ

 . .ידוהי .ריעצ אב ןויו היקרות ןיב .לובגה לעש הנינו .ריעהמ
 ןמז :ינפל הדסונ .וריעב וכ ,םהל רפסיו "ןווצ ינב, תדונאל ןפיו
 ;םישמחו םיתאמל הלוע הירבח רפסמו "תודחא, םשב  הדוגא רצק
 הלומעת .תושעלו איהה רועה יבשוי םירוהיה תא דחאל איה התרטמ
 אוה .כ"עו הרובעה יטרפ תא םיעדוי םגיא םלוא ,תונויצה דעב
 ,'לכה .םהל ראביו םהל :בתכיש "ןויצ .ינב, דעו תא םמשב שקבמ

 םש יכ .,יל רפסו תירבע יתא רבד הוה ריעצה יכ ..אוה .ןינעמ
 .תיתפרצה הפשהמ .רתוי תירבעה הפשה תא םלוכ טעמכ םיניבמ
 ידוהי  רפסמ ,תירבעב :תוינויצ  תורבוח םהל וחלשיש .שקב אוה
 םהילע לעפל רשפאו שפנ םיפלא תששמ רתוי אוה הניני ריעה

 תעה יִכ ,ולאה םירעה לכל בל ומישיש רבדה יאדכ ,הברה

 שמתשהל | ונילעו תוררועתה לש תע התע םהל איה תיחכונה
 , וז .תונמדזהב

 תודחאתהל המרגורפ ודבע :יקינולפ לש םידוהיה םירחוסה
 האיצוהל םישגנ םהו םהיתויכז לע .ןגהלו םידוהיה םידחוסה לכ

 ו + .לעופל

 ,ץיבורוטנק עשוחי

0 

1 

 .רימזיא

 ,התולפשמ רענתהל תירבעה ןושלה הלחה רימזיאב הפ םג
 .דע תעגונ ונתפש תבהא רשא םיריעצ ונכותמ ומק תודחא םימעפ
 םלמע לכ .ךא ,ונתפש תמרה תרטמל תונוש תורבח ודסייו' ,םבל
 ףסכל אצומ ןהל .אוצמ ילבמ וכלה ופלח .תורבחה לכ ,והתל היה-

 ךא .קנע ידעצב .רעצל  ןהה  תורבחה ולחה הנושארב .ןהל .ץוחנה
 וננובאדלו ,הטמ הממ .תֶדְרְלו ףפורתהל .טאל טאל ולחה :ןכ  ירחא
 שפנ ףלא םיעָברא םאצמנ הבש :ריע ,רימויאב הפ .תעב .םימעמ
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 םע ןיא יכ בל לע םש שיא ןיאו ,תירבעה הפשה תא םיעדויה
 ,הפש < ילב

 וניריעצמ םידחא ברקב הרבע רשא .תישילשה םעפה תאזו
 ,היהת התרטמ רשא ""הירבע, םשב ,הרבח ודסייו הפשה תאנק
 ,התורפסו  ופשה תבהא לארשי ינב יריעצ ברקב תחפל .,ןבומב
 םירבע םינותע ארוק לכ .אצמי וב רשא םע:תוב תעכ ורפי םה

 םניאש הלאל ברע ירועש ורפי םג ,הלכשה ירפסמ ןטק .אל קלחו
 ,וננושל תא םיעדוי

 ,םישנא ונכותב .ואצמי םא ,םדקתהו ךלה ןושלה ךלת :ןכבו
 ,ולכוי רשא לכב "הירבע,ב .וכמתי וננושל תא םתבהאמש

 םירבח .תואמ עבראכ ."הירבע,ל .רבכ ואצמנ התע .תעל
 הירבעה יכ ונררועת הוקתה הנשל יצחו קנרפכ רחא לכ םימלשמה
 ,ודבא הליל ןיבו ויה .הליל ןיב רשא תופלוחה תורבחכ הוהת אל
 רשא התרטמ לא עיגת טאל טאלו .התע הל םיבר  םיכמות :יכ
 !הפשה תיחתל ודבע ,םיחא ובה ,הל .התותה

 ט"סרת טבש א"כ הנרימויא

 ילובק .בקעי
 + ח"יכ תרבחל רשא ס"היבב .הרומ

 .עּובָשה

 , תונויצה

 לכל :תויהל  םיכירצ וירחאלשו וינפלש םימיהו  םירופה :גה
 היפיעס לכל .תונויצה .תבוטל הצרמנ הדובע ימי םינויצה .ונירבז
 רפסמ ייובר לולת םרפסמ יוברבש , םילקשה ץובק תבוטל דזהיבו

 . אבה סרגנוקה יריצ
 לכ .תאמ ,םילקושה ידעו תאמ םישרודו .םישקבמ וננה

 לככ :ולא םימיב שמתשהל  ונירבח לכ תאמו תוינויצה תודונאה
 תולגמו  םיזורכ , תופסא י"ע ,םעהל ררבלו ראבל ידכ ,.רשפאה
 תֶאו תונויצח בצמ תא , תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב תוקכדנה
 תועוצקמ לכבו ונתעונת  ילובגב ונל ולגנש .תולודגה  תוירשפאה
 .לארשי ץראב תישעמה הדובעה

 הדובעה .ושכע יהוזש ,םילקשה ץובק תא רדסל וזרדוה
 + היפנע לכל ונתדובע תא ויחהו , ןמזב

 םתוא שרדל ורהמי םילקש ןיידע ושרד אלש , תומוקמה לכ

 . בורקב ואצי לקשה ד'ע םישדה םיוורכ ,יזכרמה דעוה תאמ

 לעופה דעו תובישיל העש יפל עבקנש םויה רדס
 ,ץרֶאמ *ןַב םויב ןלקב ףסאתיש לודגה

 ,םצמוצמה לעופה רעוה לש הייוד
 ,לופוניטנטסנוק ב
 .יעישתה פרגנוקה ג
 ,סרגנוקה לש םויה 'ררס ד
 היפנמיגה (4 ,היצמרופניאה (ל ,יעקרק-טידרק (1 : אניתשלפ  ,ה

 ,םיפתושמ תודוסי לע םילעופ לש תווח (5 , רפס:תירק (4 , תירבעה
 , יאניתשלפה ירוטלוקה דגופה (? .םילשוריב תימואלה הקיתוילביבה 6

 ..לארשיל תמיקה ןרקה ו
 . םיסנניפל .היסימוקה תוטלחה

 ,סרגנוקה .לש הדוכעה :ררס יונש .ח

 ,"ןויצ .יריבא, .היצרידיפה רבד לע מ
 + םיקנבה תוינמ תריכמל הלומעת ,י
 ,תינילרבה הרויבה אי
 . תונוש  .בי

 תוינויצה תודוגאה | תוננוכתמ .תובר םירעב יכ ,תועירי תולבקתמ "

 לש .והסוה םוימ הנש רשע תאלמ םוי (שדח ןינמ) ,ץיראמב 25 םויב תושעל

 ןדיב הלעו יב תובשוח תודוגאה ,קנבה דעב הלומעת ירבעה קנב:לאינולוקה

 :ץהאב ויתוקלחמ לש דוחיבו :ינוהנולה קנבה תוינמ לש לודג .רפסמ דוע ץיפהל

 , לארשי

 ךלפ .אלאיב ריעה תא םינורחאה םימיב רקב קראמיונ ןויצ:ןב .רמ <=-
 סנכנש שדח דעו רחבנ :,תינויצה חדובעה תא םש תויחהל הלע ורובו .,ץילדיס
 .יקסוואקראווט םייחו רעשיפ עשוה ל ,רעפפאה רשא םינודאה וילא

 ונרוע תא רקב הלאה םימיב :ן יק'ג ה .י /רמ ונילא כתוכ יצמ יל ק מ
 תוכאלמב הנה אבש = ,גרוברטפמ ןייטשדלוג א רמ "טעווסואֶר,ה לש ורפוס
 ,אוה ,ותדובעב .דאמ חילצהו ,תיאבקסומה הצעומהו יזכרמה דעוה תאמ הדחוימ

 *קאה םונויצה ינפל האצרה ארק ואובל ןושארה םויב .םימעפ שלש ונריעב םאנ
 עסנ תרחמה םויל .יזכרמה דעוה לש ויתוטלחה לב ולבקתנ לודג .ןוצרבו םייביט
 פ"נה לש ףסכה ,םתהד םינויצה ונגראתנ ודי לעו הכומסה שוארוס ריעל ,ג רמ

 כ"ג האלמנ ,ותחועתל הלאה םימיב חלשי -- םידחא םישנא ידיב חנומ היהש

 תפסאב ונְריעב םעפה דוע םאנ שוארופמ ,נ רט בושב ,יזכרמה דעוה תשירד
 ןומה ינפל לודגה ד"מהיבב .ג רמ םאנ תבשה םויב ,תימוקמה היצנגילטניאה

 .תונויצה .העונתל תוררועתה התע תשגרומ ונריעב .לודג םשר ושע וירבדו בר
 לע םתחל ונטלחה = . אניתשלפל הרוגהה ינינעל ןיעידומדתכשל ונריעב הדסונ
 | ..ונתדובע תא דימעהל ונדיב הלעי וז חנשב יכ חוקנ .םיינויצה םינותעה לב
 4 + ןתיא .דוסי .לע ונריעב

 ,פיאטוק ךלפ ,ינואב הדעה בר ,בוואב דוד רממ -
 אוה רקי ןוזח . דאמ אוה ער איזורגב וניחא בצמ :הוה בתכמה תא ונלבק
 םנרפתהל ולכוי רשא , המדא-דבוע 'וא ןוגה .ןמוא איוורג ידוהי ןיב ,אוה
 ילעב םישנא ןאכ תואיצמב ןוא טעמבש רמול  ךורצ ןיאו . וז םתכאלממ
 ,הטועפ תלוכרמ ילעב םה הזה לכחב וניחא לש םבור . תויטנגיליטניא תוסנרפ

 לע == בוט רתויה ןפואב וא םמפש לע םהיתוליבחו םירפכה לע םיריוחמ
 םימעפל . םהיתולעמו םירהה תודרומב םכרד תא םיוחוא םה ךכו םהירומה
 איזורגב וניחא תיכרמ | ךכיפל ,  ולא הנבס-יכרדב תונופא ורקי דאמ  תובורק

 תוחפשמ המכו  םילפאו םירק ,םינטק םהיתב = . בער םילבוסה םידורמ םיינע

 ! םידיחי םידימא וא םירישע איוורג ידוהי ןיב םנמא שי ,  דחא רדחב תורד
 ה

 כ ןעי ,םיינעה ייחמ תצקמב ךא םינוש הלאה "םירישעה , ייח .םג .לכא

 םהיתוסנכהו .ןתיא דוסי הל ןיאו תיעבט הניא םתורישע , םיטועְּפ םה םהיקסע
 סהייח םה םילפאו םיביצעמ רתוי דוע םלוא ,רוסחמ ילכ .םייחל תוקופסמ ןניא
 ארקל םג ועדי םהינבש םיגאוד םניא תובאה . איוורג ידוהי לש םיינחורה
 ודי לע וא םהיתובא ידי לע .םירווע רבכ הנש 'ח וא 'ז .ינב םורענ , בותכלו
 אלמב םירוב םינבה םיראשנ הוכ ןפואבו , םירפכב םיבבוסה , םירחא םישנא
 % + הלמה ןבומ

 קומע .שרש התכה לארשי-ץרא תבח יכ ,אדבועה תנינעמ הו לכ  םע
 םימעפלו וגיתובא ץרא תאו רקבל םיכלוה םתאמ םיכר .,איזורג ידוהי תובלב
 םהינבל דומלה-רכש לע רשאמ רתוי [הלאה תועיסנה לע ואוצוי יב הרקי
 הלוע 'רבדה ןןיא בורה לע לבא ,  לארשידץראב בשיתהל כ"ג םיפנמ םידחא
 : + עקרקה ןמ איוורגב םידוהיה םישולת יכ ןעי , םדיב

 תושעל לארשי-ץראב תובשיתהה ןויער תאז לכב לכי איזורג ידוהי .ןיב
 הלומעת תושעל םירשכומה ,םושנא אראכובל םגו  איזורגל חלשל ץיוחנ . ירפ
 דנופ דעב םינוגה םימוכס הפ ץבקל רשפא ,יל שיש תועידיה פ"ע , תינווצ
 ,אבל םישעמה ףוסו -,תינויצה הגהנהה דצמ הלחתה הז ןורינב הצוהנ ,י"אב יעקרק

 אושנ לש ותואישנ תחת ד לי פי ש ריעב התיה ראוונאי 81 םווב ---

 ,םיילגנאה  םינויצל תיתנשה היצניריפנוקה ,ר יט ס א ג ר"דה ,תינויצה היצארידיפה

 : :תודוגא ח"כמ םיריצ 38 היצניריפנוקה לא ואב

 שארב ןאכ ברה םע  היצאטופיד המהק רליפישב םידוהיה .תלהק םשב

 הגושארה םעפה איה תאז .הירופ הדובע לש הכרבב היצניריפנוקה ירבח ינפ תא

 :נוקחל הכרב העיבמ .תולארשי הלהקש ,תילגנאה תינויצה היצארידיפה תורלוהב

 ,ימשר .ןפואב הלש תיתנשה היצניריפ

 ריעהש החותפה:םואנ תא ריטסאג ר"דה אשנ .כ"חא

 ,התשע =, הכר לע היִצאריריפה השגפש , םיבורמה\ םילושכמה

 ל 0 ,ו בר לח
/ 

 תורמל .יכ | ,וב

 הרבעש הנשב



 ו ןוילג 36 םלועה % 4

 :ואב םינויצה ם'טנידוטפה .לש םתלועפ תא :םאונה .ריכזה ןוצרהעבושב
 ישעמ תא סנ לע םירה דוחיב .בוט ירפ האיכה ,רככ וז .םתדובע .,תואטיסרובונ

 .בוגזאלגו ריטסישנאמ ןילבוד ,דרופסקוא  ,'זדורבמיקב םינויצח םיריעצה
 םינותעהב םתודא לע ואבש ,תועידיה פ"ע .יאשחב ויה היצנירופנוקה יחוכו

 םידדצמ רקכתנ היצארידיפה דעו לש  ח"הורה יכ | ,ףארנ םילגנאה םורבעה
 יףקות | בורב | וילע וניגה ,ךפיהל | ,םירחא יכו השק ןיד תרמב םינוש

 הנווחאב ,םירבד לש ףורח סומלופ יריל םימעפ המכ :רברה אב םיחוכוה

 ,תועד בי דגנכ ו"כב ח'הורה ל ב ק תג
 דחוימ ןותע רופי רבדב הטלחה ןהיניבו ,תונוש :תוטלחח ולבקתנש ירחא

 .לעופה*דעו .תוריחב ויה : ,תילגנאה - ןושלב היצארידיפהל

 ,ריטסאג ר"דה ונגסלו ירויפיטנומ םיפנארפ רוט  דחא \הפ
 ,ותרשמ תא וילע .- לכי .וניא םועודי םימעטמ :יכ- ,רריב ריטסאג ר"דה

 ושע םידחא םורחבנ רוע = ,םתונמתהמ וקלתסה ץיווטניבו .ריזומ  םינודאה םג
 רבשמה יכ ,הוקת שי לבא ..הריחכה .הלטב הז ןפואכוי ,ריטפאג "רח השעמפ
 תילגנאה תינויצה היצארידיפה לש יחכונה השקה

 ךשמב

 רחבנ דובכה"אישנל

 ,הרחמב רובעי
 תניינעמ הפסא .ןודנולכ םינויצה תדוגא יוכחל התיה ראורבופ 7  םויב --

 רבד לע האצרה ארק ןהכ לארשי רמ ,  ריגריבידירפ ר"דה לש .ותואושנ .תחת
 לש תודוגא דופי יכ , וירבד תצורמב חיכוה םאונה . "תואמיסריבינואב תונווצה,
 םתרכה פע םינויצל םישענה םתואש םושמ ,דאמ דבכנ אוח םינוילעח ם"הבב םינויצ
 םהלש תוימואלה תויטאפמיפהש ,הלא לצאמ רתוי םלצא תמייקתמ םתוינויצ ,תימצעה

 תודוגאה ירבח יכ ,ותוקת תא םג עיבה .אוח .םימורגופו תוימשיטנא י'ע .וררועתב
 םילאידיאה יררועמל ויהי תואטיסריבינואב םדומל קוח תא ורמגיש רחאל ,וללח
 ץוחנ : ,הזל- םתוא  רישכחל יהכב | ,הולגנאב ילארשיה  .רובצה ךותב .םוינויצה
 התוחתפתה תולשלתשה לכב תינויצה העונתה תורלות תא תעדל ודמלי יכ ,רבדה
 תא וניכי יכ ,רבדה ץוחנ ןכ .ןתורפסו ירכעה םעה תודלות תא םגו ,התישארמ-
 םהילע ,הילגנָאב .כ"כ שגרומ הנורפחש = ,הדגאגאפורפ לש תורפס תרוציל"םמצע =

 , ,חירבעה ןושלה תעירי לע רוקשל םג
 תינודנולה  הטיסריבינואב םג יב  ,ןומיס  ןואיל רמ  עידוה וז .הפסאב

 רוחיב  קוסעל. תרמואה | ,םונויצ םיטנידוטס לש הדוגא בורקב הפיתהל .תרמוע
 ,תידנאגאפורפ .תורפס תריצוב

 ,לֶאְרְשיְֶרְֶּ
 ייפע- םישוררה םיאנתה .לכ .התע .ואלמתנ רבכש רחאל --

 רשפא ,"תיב>תווחא, תרוגא י"ע התנקנש ,המראה תקלח ןינעל :קוחה
 תא הכרע רבכ הרונאה , ריעה:עבוה :ןינב  תכאלמ לא. תשגל
 םירפוחו תובוחרה תא .םינמסמ  וליחתה = התעו ,ןינבה | תונכת <

 תונבהל רמוע תירבעה היפאנמיגה לש שרחה תיבה םג ראב
 ..הז עבור .לש וזכרמב.

 תויהל  הדיתע  םילעופ ראש ץע:ישרח ,םיאנב .,םיתתסל
 םידדונ הברחו ,הבורמ הרובע שדחה ריעה:עבור ןינבב הארנב

 :ופיב הכאלמ םהל אוצמל התע :םילוכי ןינב-ינמוא םישדח 'םידוהי
 ןמית , ירוהי תוחפשמ תאממ  :םיעידומ תובוחרמ--

 הרובע שפנ םיעבשכ םהל ואצמ ,ופיל םינורחאה תועובשב ואבש
 הרשב םידבוע  םילודגה םהינבו םישנ ,םירבג .ונלש הינולוקהב
 ןמית ירוהי לכ: יכ ,הדבועה איה .תנינעמ .םיטסינולוקה . יתבכ "וא
 םג םתא ואיבה םה ,ללכ: םירוב םהיניב ןיאו רפסו .ןושל  םיערוי

 ,תרחוימ הרע רותב רדתפהל םיבשוחו םהלש הרותה-ירפס תא +
 ,ןאכ עקתשהל םיצורו הפי הפ םמצע תא םישינרמ םהש ינפמ

 ךשמב ונלש הינולוקהב םידבוע .םינמיתה םידוהיה רבלמ
 .היפורמ םילעופ םיעבש םג הזה ףרוחה

 רופאה רבד ןורטקיליאה היח תודחא םינש ינפל .רע רוע --
 ,קשמרב ירטקולוטה םארטהו רואמה  ,הניתשלפב .םגו- היקרותב :

 לכב הז ןיממ ןושארה לעפמה היה = ,1906 תנש ריצבב ןקַתנש
 םשש ,טורויבב הוכ לעפמל. היסצנוק הלבקתנ .כ"חא .ןיראה
 ,תיקרותה הנידמב רשא :,םיטעמה זַאגה-תורסוממ .דחא םג  אצמנ

 ,תילגנא המריפ י"ע הרעש ל רבמיטפיס  חריב רסונ

 לש ורבק לע" רשא רגפמה:תיבב / ירטקיליא .רואמ
 .הנידימב דמחמ

 ,הירטקליאהל  ענונב םימודקה 'םיטפשמה ולטבש ירחא --
 הברה לופוניטנטסנוקב .ולבקתנ .םייקרותה ןוטלשה:יגוחב .וררשש
 :ירעב םיירטקיליא תודסומ  רוסיל תויסיצנוק = רבדב | תוילרתשה
 לוחתתו \תולועפל הנאצת .בורקב .יכ  ,קפס ןיאו ,תונושה .הכלממה
 תירטקיליא .ב''פמ .ןינב איה .תורכזנה תויפיצנוקה .תחא .הרובעה
 .םילשוריל .ופימ

 היקרותב ןשיה רטשמה ימיב :ונל םיבתוכ תפצמ --
 הלאכ םג ויה ,הרז .תוכלמ ןיתנ  תויחל ודי האצמש ימ לכ שק
 יניתנל ובשחנ  ז"כבו .ץראה יחרזאכ הלשממה יקסנפב .ומשרנש
 וישכע .,הזב תחגשמ התיה אל תימוקמה- תושרהו .תורחא תויכלמ
 םימיב ,"םילופכה םיניתנ,ה לא :עגונב  דוחיב : ,םיפוחיה . ונתשנ
 העיבתב םיבר | םידוהיל | תיתפצה  תושהה התנפ . םינורחאה
 ורגפש, םונשה  ןתוא .לכ דעב (הירכסע) אבצה סמ תא ומלשיש
 לח .אבצה םמ ןיאו םה הירטפוא ינותנש ונעט וללה | ,םלשלמ
 םורייבב .ילאווה לא .ימוקמה םקאמייקה ןפיו = ,רקיע לכ םהילע
 ץוחנש בישה ילאווה .הלאכ "םיניתנ, םע גהנתהל ךיא ,הלאשב
 אל .ןבומכ .ןידה רמוח י'פע הקוחב סמה תא ולאמ תובגל
 םירטוש חלשיו יילאווה לש הרוקפה ירחא םיקל םקאמייקה רחא
 תיבמופ הריכמ םרכמלו .םלשל .םיברפמה ולמלטמ תא םופתל
 רחא רכאש אלא ,וז אלו ,הלשממה לש הבוח תא תובגל ידכ
 אל .ותיבב רשאו הירטסוא ןותנל בשחנ אוה םגש ,"הנפ שאר,מ
 םלשי ךשא דע .רמשמב בשוה ,הריכמל םיוארה ןילטלטמ ואצמנ
 .הלשממל ובוח .תא

 ןאמיו ,הברה םינשל הירכסע םלשל עבתנ ,מ םיצעב רחופה
 בשחנ אוהש ,הירתסוא לוסנוק לש ותופחב חטב יכ  ,םלשל שיאה
 םירטושה שאר תיולב םופמה הבוג .תא םקאמייקה חלשיו ..הניתנל
 תיבמופ הריכמ םורכמיו ל"נה שיאל םיכיישה םיצעה תא  ופפתיו
 םעטמ חלשנש תפצב םשויה ירתסואה לופנוקה .ןגס יחא  ,דימ
 םירמוא שיו .תושרה יִריִקְפ ינפב -דומעל רמא וניתנ לע ןנהל ויחא
 ןוחחאה הזו  ,םירטושה שאר תא תוכהל ודי תא םג םירה יב
 ןושארה היה אוהש ,םתא םידע, :רמאל ,וילע םידמועהל ארק
 ,"ילע ורי תא םירהל
 לופנוקל ףרגלטה .י"ע ןנואתה לוסנוקה ןגסי , היוגתמה לוסנוקה ןגס
 , ,(* ןיידע וררבתנ .אל  רבדה .תואצותו טורייבב .ישארה

 םינורחאה .םימיב ובשיתה ונףיעפ :ונל םיבתוכ הפיחמ --
 תומי ךשמב | ופסותנ לילגב  ,תודימא תוירבע תוחפשמ רשעב
 \ ;"ןורשי, הקיתוילביבה . םיריעצ םירבע םילעופ האממ  רתוי .ףרוחה
 גרברלוג .ל"י רמ לש .ותרזעב הצחמו הנש ינפל .הפיחב .הדסונש

 אלא ,יוארכ תחתפתמו תכלוה ,אפידואמ צ"וח .רעו יייע  הכמתנהו
 / -- .םירפס ןורפה שנרומש

 .עודי ףסכ םובס [יחרזמ, ירבכח וצכק גאהַב ינימשה ינויצה םירגנוקב -

 תמשגהל הנמתנש דעוה לא | ,הניתשלפב ירבע ינוניב .רפסיתיב דופי תרטמל
 ,זנכשאב םיסכודוטרואה םידוהיה ךוהמ םיבושח םישנא הברה םיתנוב וסנכנ לעפמה

 ירחא .לעופה לא תאצל רבדה התע בורק םתרזעבו  ,םינויצה לע םינמנ .םניאש
 ,שהח רפס:תיב .רסיל ותטלחהמ דעוה רזח רמח .ץובקו מ"ומ לש הכורא תע
 רבכ הז ופיב | םיוקתמה ,"ינומכחת,, פ"היב .תא ותושרל לבקל טילחה .םא .יכ
 תלהנה ,םיינרידומה םויגוגדפה תודוסיה פ"ע להנתמ היהיש ,ס"יבל ותוא ללכשלו

 הרומהל הנתינ "ופיב ינומכחת ינוניכ ירבע 'רפס:תיב, הנכמ היהי ומשש ,ס"היב
 תלשי הרומ רותב = .גרובמאהמ  רגניזילש ג ,הקוזיהפלו הקותאמיתאמל ןוילעה

 העודיה התואל .םרגש אוה הזה ךרעה לק ערואטה : תכרעמה תרעה (*
 ,םדוקה ןןוילגב ונידי לע השחמוה רבכשו םירחא םינותעב הספדנש , תמוגומה
 : יל ץתפצָב םיכשויה .הירתסוא :ינותנ םודוהיכ תוערפ רע
 ל 0% , 2 0

 *יחא תא וכיו. ותיול ינב םירטושה תא- וציו

 צל
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 היסאנמיגהב האדוהב תודחא םינש קסע רשא ,ליגנע ו ר"דה תא ופול רעוה
 ,תילאיציפס .הקיגוגרפב .םלתשה בר ןמזו תיראגנואה ידורבְב גנוו ר"דה לש
 ,אבה חפפה רחא םתדובעב קוסעל וליחתי וללה םוגודאה .ינש

 :איצוסה םידוהיה םילעופה תדוגא לש תיאניווה תיזכרמח הכט
 ,םולעופה לש יאנותשלפידגופ רסול המילחה (ןויצדילעופ) םלועה לכבש םיטסיל
 צ"עופ לש םילעופה ינינעל דעו  תקזחהל דוחיב אוה הזה דגופה לש ותרטמ
 םידוהיה - םילעופה = .ןיב תוינויצ:ילעופה .תבוטל הדנאגאפורפ .השעמלו י"'אב
 הקראמ ןיובק .לש ועצמא  רזתב  איצוהל תרמוא תוזכרמה הכשלה ,היקרותבש
 + היציירק .השמח תב

 :יתשלפה םירפסה:תאצוה הליחתה רבב תיזכרטה הכשלה העידומש יפכ
 גז םירפפ-תאצוה לש ןושארהייראלופופה סרטנוקה ,התלועפ תא "תודחא , תיאנ
 ,רזאל התע הז אצי תירבעה ןושלב "?שפוחה והמ,

 יאורק .וגוחא ידבכנמ םיבר ופסאנ ברעב לומת :זירפמ וני:א םיבתוכ
 תלועפ ד'ע .באווש השמ .רמ ר"ויה םואנ .הא עומשל "לארשו תמכהל הרבתה,
 רוסיפורפח אשג טדימשרלוג רמ .ריבזמה לש ח"ודה ירחא הרבעה הנשב הרבחה
 םאונח .וחירוו רזג ,ודיגמב לארשי:ןיראב תוריפחה .תודא לע וירבד תא 2058800 א
 תשקובמה הפוקתה לע םודועמה  ,םינוש םולכ תינבת -- ,תובר תונומת הארה
 חול  ,הירצבמו וחירי ריע  תומוח ירירש ,םינעגכה לש םילילאה ילביה ירירש
 =תודובע יתותע םע םיליבקמ הנשה ישדח םע ןבא תבצמ לע תורח קיתע
 ,"וכו .הדשה

 לב .חַרָומּב ּ ;

 יקינולפב אצויה "רסא"ינעי, תיקרותה ןושלב ימויה ןותעה --
 ר"ע ןהכ .מ .טילקרפה תאמ ןוינעמ .רמאמ ןורחאה ונוילגב  םפרפ
 הדבכנ המ רבהמה ראבמש רהאל ,היקרותל * םירוהיה תדידנ
 הרתי המעטהב םיעטמ אוה * ,ללכב :םירז תסינכ  היקרותל' איה
 : רמואו  ;היקרותל.איבהל .םירוהי .לש .הסינכ הלולעש תלעותה תא

 התרטמש ,תידוהי היצאזינאגרוא תמייקתמש תודחא םינש הז,
 הינמורב ,היסורב .תופיררמ םילבופה : םידוהיה תא .איבהל איה
 תא םיאצומש ,םישנא םנשי ,חוטב םוקמל ,תורחא = תונידמבו
 םיבשוח | לודג .רתויה בורה לבא ,וז הרטמל התואנ םירהנדםרא
 ונתרלומ ליבשב שוכרל :ונצפח םג והז לבא .הניתשלפ ר"ע

 ןיב  םיאצמנ ונרעצל לבא ,הרובע>יבהואו םיצורח ,םיקזח םישנא -

 הילא .םיסחיתמש וא וז .תוררתפהל םידגנתמה ,הלאכ םג ונידוהי
 ימיב ,דופי לכ ןיא וז העונת ינפמ םתאריל לבא ,חור:תורירקב
 ינפמ ,הניתשלפ ליבשב ריטרא'צ םינויצה ושקב ,ןשיה .רטשמה
 לבא ,תוצירעה ןוטלש לש יויזירפאק,ב םיולת .תויהל וצפח אלש
 הצור :תינונבלה היצניבורפה םג .,התע הרבע רבכ תאוה תעה
 הכלממה םע : רחאתהלו הלש הימונוטואה לע: רתול ,עודיכ ,התע
 וניינעתי היקרות ידוהי יכ .,רברה ץוחנ לבא .הלודגה .תינאמותעה
 תונמרזהה םהל היהתש ירכב ,רתוי הכרה | תינויצה  העונתהב\
 הכלממה לא תויטוירטאפה .חורב םישרחה םידדונה תא :ביהלהל |

 הרובעה תא פ"בע םהילע תחקל םיביוחמ היקרות ידוהי ., תיקרותה
 אלש :ןמו = לכ , היקרותב םהיחא .תובשיתה לש הלענהו * הלורגה
 , יהנידמהל .םהבוח תא ואלמ אל ,הזה רבדה תא ןשעו

 הכורעת ךורעל תרמוא יקינולאסב "ןויצ:ינב, הרוגאה --
 :תיב םע הז ןודינב .הזוח התשע רבכו "לאלצב,  תואצות לש
 ץובקב חרתי תוצירחב תקסוע- איה ןכ ,םילשוריבש "לאלצב, רפסה
 , רנופלאנויצאנה .יפפכו םילקשה

 לא , תוורמ ןועמ הדוגאה הל האצמ הבורמ למע ירחא
 רוד ,ןהכ השמ טילקרפה  ,ריסחלא .ףסוי ו םינודאה וסנכנ .דעוה
 ילובאק קחצי ,ךאלמ רשא טילקרפה ,"ריניווא,ה ךרוע ןיטנירולפ
 ,לאיזוע .ףסויו

 ןיב םיבוסבס אטשוקב םויה םג םנשוו ויה תידוהי הלהק לכב ומכ =
 ,חמה הירבחמ םיברש , "תיארטסואה, הנטקה הלהקב ,תידוהיה הדעה ירבח

 ירחא דימ הדסונש ,םיוגבשאה הדעה תא דחאתהל וצר אל ,םינאמותוע .םידוהי

 15 , 006 םלועה <

 תויונכשאה תולהקה יתש חב.יאב ופסאתה רבעש עובשב ,היצוטיטסגוקה תורכה
 יתש .תורחאתהל תינכת  ורבעיש רבח דחאו  םירשע תכ  הדעוב .ווחביו
 + ולאה תודעה

 + תוחכה דוחאל םיסבה תא אצמל וו הדעו ידיב הלעיש ,םיוקמ

 התע דע) םיבר םיכשמהב .םיפדמ "הקופיא הל ,--,ינמותועה םופיירר=
 י"ינמותועה סופיירד, םשב ינויצסנכ רמאמ (םיבשמה םירשעמ רתוי ופפדנ
 אבצב ידוהי אפור לש םיכורמה םוימעה המש םיראותמ הלודג תוימרפב
 + .םיארונ םירוסי המש לובסי! הרוג-ץראל חלשנ הריסמ ידי לעש , (ינומרק)
 תא .חיכוהל ול הלע פר למעפו אטשוקל בש היצוטיטסנוקה הזרכוהשב
 :ּ + רויוסמ .תגרדמל ותוא התלעה המחלמה לש םוירטסיגימה , ותקדצ

 לש .םוכסב .ינאמותועה קנבה תאמ השדח 'תאולה הלבק הלשממה =
 יינאמרגה "יחרומה קנב ה תאמ םג התול הזכ םוכס .תויקרות ארטיל 00

 אטשוקב .0// םלשת הלשממה .הנושארה םעפב הול איה ןווחאה קנבהמ
 יוז "הנטק, תיבר :לע םיאלפתמ

 "ןאקאראמ שעפעד, לאנרו'והב םסיופ םולש קא .רפוסה - -
 הלוע  וירבד יפל .םינוטס ב םידוהיה םיבשותה ה"ע רמאמ

 םייןזופמ םיבשויה ,ףלא םינשו םיששל םינוטב םידוהיה רפסמ

 שמחמ :התוי .םיבשוי םהמ- ,םירפכ רפירתכו :םירע םירשעב

 40,000--םינוטב : ץראה לש תולודג רתויה םירעה שמחב תוישש

 ,8500 -- הזסב ,4000 -- הבריירב ,1,200 -- הטריציבב

 ,םיטועפ . םירגת םה * םיפינוטה : םידוהיה ,8800 -- סקאפסבו

 + םילעופו .םינמוא

 ,לֶאְרשי  תוצּופתב

 ויפינס לא חלש .היסורב תירבע םירומה תורדהסהל יזכרמה רעוה --

 . : רמוא אוה וירבד רתי ןיבו יעיבשה ורזוח תא
 ררועל ,ונצראב : תירבע: םירומה  תורדתסה ירבח לכל .הזב :םיגופ ונגה,

 לכ תא דוכעל .לבוג ןעמל ,בשומה .םןחת ירע .לכב םופינפה תחיתפ רברב םכתא,

 רכ 'תחתופ :היצזילגילה  ,תימשר .תיללפ הריעול רעוהלו ילגיל ןפואב ונתדובע,

 םיסרוק \ ,תותבשו ברע :ירועש  ,םינקותמ  םורדח : הדי לע דסיל ,הדובעל בחרנ,
 איצוהל ,םיעושעש>'פשנו .תוזחמ ךוהעל ,ארקמ יתבו דקע יתב חותפל  ,םירומל,
 ןנתהובע תא רוכעל ללבבו תיללכ הדיעול  דעוהל ,איגוגרפלו ךונחל ישדח ןגרוא,

 ,ףינפה תא חוהפל םה םילוכי םירבח םירומ הרשע םיאצמנש םוקמ .לכבו ,יולגב

 ןוטלשהל םהיתומורת : תא .םיסינכמ םירומ הרשע .:ךכ ,אוה ףינפה .תחיתפ  רדס,

 םולבקתמ םויקבש תוללכה הפסאבו ,םיילגיל םירבחל הזב םישעגו ,בווקב יזכרמה,

 ותואש ,לב:יטרפב םשרג הזה .רבדה :הרבחה ירבחל = ןללה םורבחה,

 עירוהל קר הילעו ,הרוגאה תרשאתמ הזכ ןפואבו ,ךלפה רשל ןכ .ירחא םיאוצממ,

 . ותימוקמה תושרהל המויק דיע,

 פ'עו ,םישרח השלש םונש דועב תויהל הכירצ תוללכה הדיעוה .!םיחא,

 ךכיפל .,הריעוהְל םיריצ רותב ףתתשהל םיפונסה חב:יאבל קר תושר שי קוחה,

 ,"םופינסה .תחיתפב ורהמתש םכתא יםיררועמ ונגה
 ! יופוד הברהו המודב ררבתהל םידוהיה:תלאש תדמוע בורקבש ינפמ ---

 "אלאק,ה הטילחה ,וז .הלאשל רמח םופפאמ וליחתה םשארב בוקאלקאמו םיטאט

 הלאשל התוא תושעל ידכב ,תאזה הלאשה ןורתפב איה םג ףתתשהל תינאלופה

 < + ללבב רפנהדונב לכ לש םהיתווכז תלאשב תללכנו תוללב

 "םינהינ םנוא ד מ ח מ | תד תא םילבקמה .םידוהיה .יכ ,ראיב טאנופה - -

 יםירמְחמה לכל ןנשיש ,תויכזה ןמ

 רופיא רבדב יעפה טאניסה תאצרה לע הנד םוירטסיגימה.תצעומ ---

 לע רוסאל דופו לכ הל ןיא יכ ,הנקסמ יריל האבו הידנאלנופ ידוהול הטיחשה

 ,םתד יקוח פ"ע הטיחשה תא הירנאלניפב םירריגהמה םודוהיה לע

 הלאה |" םומיב = םינכה = יקסבונא'זירק - םינפהיונ נעל  רטסינימה"רכה = -

 לע חיגשהל | היצארטסינימדאהל = ןוישרה ןהנו יכ  ,חשקבב = טאגוסהל האצרה

 ונקי וכ ,ןינקו רחפמ םשל בשומֶה םוחתל .ץוחמש םורעה לא  םיא:ה םודוחיה

 +תורחא תורוחפ םוש אלו םתריכמב םיקפוע םהש ,םוילאיציפסה םיצפחה תא קר

 יגפמ יכ ,ןעפ אוה ,רחסמה-רטסינימ רבח ךורא םואנב אצי תאזה האצרהה דגנב

 איצוהל | ךירצ ,החפמה  םוירטפינימ  ןוטלש :תגהנה תושרל .תסגכנ וז .הלאשש

 ותעצה הדיתעש .רספהה לע הארה כ"חאו ,ותעד תוחל האצרהה תא הלחת

 םירוטאגיסה .ןיב תועדב .וקלחתנש יפמ ,ןיראה .רחסמל םורגל .יקסבוגא'זירק לש
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 טלחוה ,ןיא- םא רחפמה - םוירטסוגומ לא האצרהה תא איצמהל םא ,הלאשב

 .טאנופה לש תוללכה הבישיל רורובל רבדה תא רוטמל

 המודב םידוהוה תלאש רתפת םא יב ,וטילחה םיינמיה םיטאטופידה -- /

 .תוממורה לא תויציטיפ תושגה תבוטל הצרמנ היצאטיגא ושעי זא ,םחור יפל אל

 הדועת התע םסרפ הק ייל ירוק רימידאלוו םסרופמה רפוסה --

 תונשב םידוהיה תלאשל עגונב וררשש ןםיפוהיה תא תנייצמה .דאמ הבושח
 הצופש המהלמה תאו תיפורה היצניגיליטניאה | לש םיעודי םיגוחב םיעשתה
 םייביסירגורפה םיסורה םירפוסה םירוהיה תבוטל תחא | האיוק ללגב

 .םירינויצקאירהו
 ןתונשב םסרפל הצר בויבול ןפ רימידאלוו ללוהמה יפורה ףוסולפה

 תיסורה תונותעב תשגרומ תויהל הליחתהש ,תוימשיטנאה דגנכ האחמ .םינומשה
 ורמאנ וז האחמב | ,םיסורה םירפופהו םימכחה ילודג לבמ המותח אהתש

 !הלאה םורבדב
 יב ןונריבהב (א

 ןיב

 ןנה הבוח לש תודועת םדאהיתבהאו תמאה תושירד
 ירבעה םעה לא תוכיישהש , חינהל םילוכי ונא ןיא ,םדאה  ינבילכל עגונב
 םידוהיל סחוב יכו , ילילפ רבד הויאל המצעל איהשכ תבשחנ .יהת השמ  תדלו
 םיאשונש רחאמ יכ , ריכמה , קרצה לש יללכה פיצנירפה ותואל ףקות היִהְי אל
 םג םהל ונתיש ךירצ ,הנידמה יבשות לב לש םהיתובוחב הוש| הדמב םידוהיה
 .םהלש ןתוא םע תווש תויכז

 םידוהיה ופדרנש ,תושקה תופידרה יכ , רבדה תמא היה םג םא (ב
 ,םהב םונותנ ויהש , םוילאמרונ.יתלכה םיאנתה םתואו ,םינש יפלא ךשמב =

 שמשל לובי הו ןיא ,םידוהיה ייחב  םיוצרייתלב םיעודי םירבד ודול ואיבה
 , יחצנל הזה ילאמרונ יאה כצמה תא תושעלו וללה תופידרה תא ךישמהל דופי
 םודוהול עגונב הכר רתוי תופחיתה וניניב א ררועל ,ךפהל רבדה ךירצ םא יכ
 ,וניתובאתמשאב ועצפנו וכוה רשא ,םיעצפהו תוכמה .םתוא תא אפרל הנארה תאו

 כ"ב תדגנתמה ,תיתדהו תימואלה האנשה לש הצרמנה תוררועתהה (ג
 התיחשמ ,םדאהיתבהאו קדצה שגרו תא האכדמה , תיתמאה תוירצונה חורל
 דוחיבו ,תירפומ תוארפ ידיל ותוא איבהל הלולע איהו רובצה תורמ תא דאמ
 ,ונויחב יטפשמה דוסיה תופפורתהו םיינאמוהה תושגרה תדירי תעשב ,וננמזב התע

 תא .הבוח ףבל .ףבות .בורב םינד ונחנא .וללה  םירברה לכ לע ךמסב
 דגנתמ רבד רותב ,זגכשאמ ונילא .הרבעש , ונתונותעב * תיימשיטנאה העונתה
 , היסור לש היתודיתעל ךאמ ןכופמ םגו ותוהמ י"פע רפומה לא

 רבדה עדונ הרקמב .םויה דע להקב המסרפתנ אל תאוה האָחמה לבא
 תא שיערמ ליחתה אוהו = ,םידוהיל ותאנשב עודיה , יקסייבוליא ןוירוטסיההל
 הדוקפה האצי רשא דע , תאוה "הנכופמ,ה הדועתה דגנכ ותמחלמב םלועה
 .הוינגב תאוה הדועתה תא ןודל סופדהיינינעל ישארה ןוטלשה תאמ

 םש תא אורקל הטילחה (היצילג) ינאינילגפ .ריעה תצעומ ---
 ,"ילצריה רודואיה ר"ד, םשב  ירבעה "םעה תיב, אצמנ ובש םוחרה

 לודגה יגרובמהה בוחרב ירבעה ס"היב לש הנטקה הנגב --
 רבעש עובשל ןושארה םויב התלגנ ,ןילופרטמה ןואשמ קחרה ,ןילרבב
 הגיגחה לא ,ןוסלדנמ השמ ידוהיה ףוסולפה לש  ןורכזה-תבצמ

 ויבורקו ריעה .חכ:יאבו תילארשיה הלהקה ירבחמ  םיבר ' ואב /

 :ןוסלדנמ 5 לואפ ,ןוסלרנמ 5,  ץנארפ :ןוסלדנמ לש .ויאצאצו
 ..רועו .יהלותראב

 תולהקה לש * תיללכה .הדוגאל = היצניריפנוק  התוה רבב אל הז .--
 וגיא ופינכה ,היצניריפנוקה רמגל ףומס ,ה קי רי מ א ב תודחואטה .תוילארשיה
 ןוטלש ידיקפ .וב וקיזחהש ' ,גהנמה דגנכ האהמ העיבמה = ,היצולוזיר םישנא
 ינב = רותב תדחוימ הקירבורב < םידוהיה תא 'םהלש תומישרב םושרל ,הסינבה
 תיתד .הַתְכ ינב קר םה םודוהיה .יכ ,ומיעטה היצולוזירה יסינכמ. ,דחוימ םואל
 ,םשמ ואבש ,תוצראה תומש לע קר םימשרנ םידוהיה םיסנכנה ויתי יב ,ושרדו
 תאוה היצולווירה לא = .דועו םוירתסוא ,םיסור ,םילגנא , םיזנכשא רותב ונייה
 עיבהש ,םונגאממ .ל .י ר"דה םסרופמה ינויצה . הצרמנ תודגנתה דגנתה
 םיחוביוה תעשב | .תילארשיה תוימואלהב וז השחכה דננכ ףקות לכב האחמ
 תושר .תא ונממ הללש רשא * ,הפסאה .תגהנה ןיבו וניב .ךוסבס' לפנ
 רובדה תושר תא םעפה דע פונגאמ ר"דה ,לבק םיפירחו םיכשוממ םיחומיו .ירחא
 לורביריק הוב. םיקח תֶאזה היצולוזירה תא לבקת םא יכ  ,הפסאה תא  ריהוהו
 הצור הדוגאה יכ , החיבומ התיה היצוליוירה תלבק .,םיימואלה םידוהיה .ןיבו' הניב
 ,היפימוקל .הלאשה הרפמנ יי ,היה רבד ףופ .תונויצה לא תדגנתמ המארגורפב
 קרווזוינב תויהל הדיתעה ,האכה היצנוריפנוקהל - רברב היצולוזיר ןיכת רשא
 2 , 41011 תגשב

 זוחאה:ילעבל - ןושארה סרגנוקה קר היה הלאה םימָי וינב

 3 םלועה +

 * ,רובדה

 .דאמ בושחל תיתפרצה תורפסב ו תאו ,םייתמא

 + תירטסוא .שולק ,ןמדלפ

 ור

 לש הכ:ואב םיריצ סרגנוקב ופתתשה ,תויאקירימאה תירבה תוצראבש םידוהיה
 תדובעמ תורור השלש לש ךשמב םיסנרפתמה ,םידוהי םיטסינולוק םיפלא השמח

 החואמ היצאזינאגרוא דפול הטלחה הלבקתנ .סרגנוקב ,הנקמ לודיגמו המדאה
 לש תוכופה גח ימיב קרוי:ןינב ךורעלו .הקירימאב .םידוהיה  םירימרפה לכ לש

 המ םלועל ירפכה תואצות לש הכורעת .האבה הנשה

 יוללה תועוצקמב שדחל םידוהיה 'םירכאה םילוכיש

 ףלודא ןהכה וייח ימול עבהאו .םיעבשה  תנשב תמ הלאה םימיב --
 :ףוטמל 1874 תנשב | הנמתנ רקיטש ,תיזנכשאה תוימשיטנאה יבא = ,רקיטש
 םאונ 'רותב ןייטצה אוהו םבורב םיוטילופ ויה ויתושרד יאשונש ינפמו  ,רצחה
 עיפשהל הברה ב"חאו תונוילעה תוריפסב הבורמ העפשה ול שכר ,ןורשכ לעב
 ןילרבב רקיטש לםי 1878 תנשב .יזנבשאה םעה .לש תובחרה תורדש לע םג
 כ"חא ,םיזנכשאה םילעופה בצמ תא ביטהל תפאושה ,םיילאיצופ-םירצונ תגלפמ
 :ורפה יכ  ,רקיטש האר .ןמוה ךשמהב ,ונכשא ירע רתיב הלאכ תונלפמ ודסונ
 ףיפוהו ךלהו ,תובר תושפנ הל שוברל ןיידע הקיפסמ הניא ותגלפמ לש המארג
 תחאב רקיטש םסרפ -- איה ונלש המסיסה .תוימשיטנאה תא הילע
 רוע .וידימלת * ."םירוהיה ןוטלש דגנכ המחלמה,, - - 1881 תנשב ויתואירקמ
 םילובלב .י"ע  .םידוהיל האנש  דעצ לכ | לע = וציפהו = וגממ  תכלל .וקיחרה
 ,אוש תולילעו

 1879 תנשב .בר ליח הנושארה תעב רקיטש השע 5 ןקסע רותב
 םוקמב ,;גאטסכיירהב טאטופידל רחבנ 1881 תנשבו גאטדנאלהל רבח היה
 תומיתח וידימלת ופסא 1880 תנשב ,םידוהיה לע תופובת םיתעל לפנתמ הוהש
 םתח תאוה היציטיפה לע .םידוהיה תויכז תלבגה ךבדב קראטסיבל היצוטיפ לע
 ,הדבתנו ותמיתח תא גאטדנאלהב שיחכה אוה לבא .רקיטש םג

 ,רקיטש לש היצאטיגאהל יאשחב וינפ םלהליוו רסיקה ריבסה הלחתב
 יכ = ,יבמופב ותעד תא עיבה תחא םעפו = ,הילא וסוחי תא הנש כ"חא לבא
 תנוהכמ רקיטש .תא רסיקה רטפ כ"חא , "חור=ןויער איה תילאיצוסה תוירצונה,
 .רצחהיףוטמ

 םג הלפמ לחג .הגורחאה תעב .רבכ הז תיטילופ התימ תמ רקיטש
 .ומש םג חבשנ טאל טאל .טנמלרפה לֶא רוע רחבג אלו תוריתבב

 . תונמאו .תורפס

 חיבוהל ורכב קשמה

 | .יגויצה לעופה דעו רפח, לש ורפס אצי "גאלרעפ רעשידוי,ה .תואצוהב --
 תנויטצמ "גאלרעפ רעשירוי,ה לש ויתואצוה ראשכ . "לארשי ץרא, ןנ א ק ג
 טעמב םיחיבש םנואש ,ןמא-ישעמ םיטושקבו ןיוצמ רודוהב וז האצוה םג

 ףסוי לש יחרזמה ורויצ טםשקמ רפסה תכירכ תא .תורחא תוידוהי תואצוהב

 , לארשי-ץראב  םייחהו עבטה  ןמ .תוריהב תונומת םיעברא רבלמו ,םלעארזיא
 שארב הנתינ ןופפלוו- דודו יודרונ ., לצרה לש .תוניוצמ תונומתו תובשומה לש
 . תויפרגואיג תופמ יתש וחפסנ רפסה ףוסב .הפי תיפארגזיליה הנוטת רפפה

 היצאוינולוקה (2 .; לארשי-ץרא (1 : םיקלח .השלשל קלחתמ רפסה
 . תונויצה (8 ; תירבעה

 ' בתכש ,םירבדה םינינעמ ורבחמ לשו רפסה לש םיפא לע דומעל ירב
 םועסונה .ברכ הנה ' יתאב אל, !רפסה תמדקהב וירבד ראש ךותב רבחמה
 םירקוחהםיע סונפ אל .ףא = , לגר-ילועכ - ,םיאריו  םינומאמב | , לארשי-ץראל

 י"אל ותכלה , םיקיתע םיִרבד לש  ףסוא תיבבכ ץראב םובלהתמה | םיריתו

 " םעה ליבשב ,ימע .ליבשב רבה רוע הפ שי םא ,חכוהלו תוארל ידב ,רחוס רותב

 היה יתעיסנ תולככו . םייחה-ןוששו דובכ ,ךשוא ,תוריח כ"כ ללושמה , ירבעה

 םילובומה םיכהדה , לארשי"ץראב אקודו גישהל רשפא הלא לכ תאש , יל רורב
 ותלואגו ורעצ רשא ,הלא לכ לש םתורחאתה --- לב םדוק -ךא . םיבר םה הול

 . תפתושמ הדובע לשו וג תורחאתה לש ,ןווערה ,םבבל לא םיבורק ירבעה םעה לש
 + "הו ידפפ לש ותרטמ איה .תאז -- ,ארוקה בלב איבהל וו

 םיררושמה ינקומ רחא ,םדנמ לוטא ק ידוהיה יתפרצה רפוסה תמ --

 לוטאק  ."תיסאנראפה, םשב העודיה ,תיתורפסה העונתה לש הללוחמו תפרצב

 בתכ אוה ,תפרצב רשא םידדצה-יבורמו םירופ-יכה םינטיפה ןמ דחא היה פדנמ
 ויתוריצי :  ;תרקביירבד םג בתכו | ,םינוחרי ךרע * ,תומיאופו תומארד ,םינאמור
 ףירח יפורוא רוסיב בורה לע תונייטצמו  םיניבה-ימי לש תודגאה חור תואלמ
 הברה עפשומ ותויה תורמלו = תטלוב תוימצע רסח ונונגס תויה תורמל .רוהבו

 .תונמא- .ירבדל ויתוריצי תא םירקבמה לב טעמב םיריבמ ,רילדובו ,היטוג ,וגוחמ

 2 = ,גרבדלוג ל
 ילא

 : ל"ומה-ךרועה

 ר"ד  לצא הסורדאה \ .שקבמ ונא ךתבתכ תא ! לאלצ ,ב ,חל
 . מב ₪
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 1909  רהאי סאד ףיוא טנעמנאבא םאה ןעמונעגנא טרעוו סע

 גנוטייצ .עבילגעט יד .ףיוא

 פ רעד
 רעטנעבעיו

 :נעלפור ם'נופ רמנעצ ןיא ,גרוברעטעפ ןיא גידנעהענסיירא
 רטנעצ ןיא ןז ןעפםיוועג ןיא ןוא ןעבעל ןעשימילָאּפ ןעשיד

 "דניירפ, רעד זיא -- ךיוא ןעבעל ןעשיטילָאּפ ןע ש יד וי ם'נופ
 םֶאּו ,גנידצְלַא םימ רעועל ענייז ןעבאמ וצ טנָאקעּב דנאמשמוא =

 םנעטייצ:ייב ןעבעל םעניימעגלא ם'ניא ןוא ןעשידוי ןיא טהישענוש |
 ל , ןעלעווק עטסרעביו יד ןופ וא" 1

 עלא ,יןעפעל ןעבילגעט, סער ןיא ןעגנוניישרע עגיטביוו עלא
 ןהֶא ןעלעוו ,ןעבעל ראפ .הטרעוו 8 ןעבָאה סאו ,ןעשינעהעשעב
 רענעגייא רעד ןיא "דניירפ, ןיא .ןערעוו טכארבעג  גנוגימעפשרעפ
 . ןעננוטייצ .עשידוו:טינ עלא ןיא .ןעוו  ,טייצ

 טָאה עכלעוו ,גנוטייצ עשידוי עגיצנייא יד פלא ,יידניירפ רעד,
 .נעווטסרַארּופָאג ןיא ןוא עמוד ענעווטטראדופָאג רעד ןיא טרָא'נא
 ךילטייצ ןוא ,ןעטכירעב ןעבעג ןענָאק רעטייוו ךיוא .טעוו  ,טעואָאס
 יד ןיא ןעננוציז יד ןופ ןעטנעמַָאמ עטסגימכיוו יד .ןע בעגרעביא
 + ןעטלאטשנַא עשירעבענצעועג .עשידנעלפור

 ןראפ טרָא רעדנוזעב 8 ןעבעגפֶא ךיוא  םעוו "דניירפ רעד,
 :נעדנָאפסעראק ענעגייא .ערעזנּוא  .דנאלםויא ןיא ןעבעל .ןעשירוי 4
 :עמַא ןוא אפָארייא ןיא-ןערטנעצ עשידוי ערעסערנ עלא ןיא עמ" = =

 :םנָאיצאזינָאלָאק עשידוי יד ןיא ,ַאקירפא ןיא ןּוא ןעיזא ןיא  ,אקיר = =
 עיירט .ןעבעג ןעלעוו --- אניטנעגרא ןּוא אניטסעלאפ יו , ןערטנעש
 י ןעבעל .ןעשירוי ןעגיטרָאר ם'נופ ןעננורעדליש

 :ִַאס רַאּפ טרָאינַא ןעפענּבָא רעטייוו ךיוא טעוו ידניירפ רעד, -
 .יישרע עסיוועג .ןעגעוו ןענָאמעילעפ :עניילק עשיטסירָאמוה-שורומ
 . ןעבעל ןעכילטפַאשלעועג :ןיא ןעננוב =

 רעשידוי רער יי יא טציא ךיז טריפש ןעושפרעדנא יוו רהעמ
 :רוטלּוק שידוי וצ גנארד א .עסאמ עשידוי יד ייב יא ,ץנענילעטניא

 :רעפ לא .גנארד רעגיזָאר רעד 18 .ןהעז ,טייברא-רוטלוק ןוא ןעבעל ּ

= .-+% 

 פת. וג 001 -קמאצז0א גץ | םירענל תופשלו רחסמל ו
 רשחוג <61-17> רד דו 1 -1 . ו --

 31000986  קעה60ת , 1 ג 0606 10 תזוג2* .

 130806: םוירבעו םייללכ .םודומל ,תושדח .תופש" 1011001101 072100מ 8.
 000 ,ומואלו יתד ,וטרפ ךוגח ,רחסמה תועוריש

 - 7 ,תונווצמ תודועת ,הלועמ החגשה

 וש עת. א. 5

 00018101 (זמת2. 801 נוא0ו2.)

 ןייאמ .נ'ע טרופקנרפ .

 םירבע םירענל ןויסנפ 2
 (הלשמטה ידי" לע רשואמ) .

 . אווס4מפע, 1/0690. 14.  להנמה ל 4

 הגכה ,ילאודיבידניאו הנומאה חורב ,רבדל םיחמומ םישנא י"ע להנתמ ךוגחח =
 ליבשב םג רועו םוקינכיטילופהל , םויזנמיגל ,רהסמל רפס-תיבל הסינכל הרומ = >>

 החגשה ,הניוצמ הלכלכ .תמדוק העידי םוש םהל ושכר אל דועש הלאכ םירעג
 + תיפורו תורבע .תופשל םידחוימ דומל רועש . בל רשויו הבחא ךוחס הלועמ

 םישנאמ הלחת יריגמ תודועתו הצילמ יבתכ ,תע לככ םולבקתמ םיכינחב
 + שרוד לכל םנח םיחלשנ םיטקפסורפ .ל"וחבו ןיראב םודבכמ : 1

 כ

 יהכיוכ
 גנאגרהאי

 ןענעז סאו ,ןעמראפ יד .ןעמהעננָא לֶאו .,ןעצונ םימ .ןערעוו  םדנעוו
 יא .סָאד -- ןעבעל .ןעלאנָאיצַאנ רעזנוא ראפ ניטסניג ןוא גיטיינ
 "דניירפ רעד, ןוא ןאגרָא ןעשידוי ןערעי ראפ עבַאגפיוא עטסנרע'נַא
 ירעה | עפלעהוצטימ ,ןעטפערק טיול ,ןעהימעב טסנרע ךיז .טעוו

 :ארעטיל ןייז ןרעסערגרעפ ןֶא טציא ןופ טעוו "דניירפ רעד,
 :עמיל ןוא .קיטסירעטעלעב  רעלעניגירא ראפ גנוליימבָא .ןעשיר
 : . קיטירק-רוטאר

 "דניירפ רעד, טעו ןעלקיטרא עשירָטטפיה:רּומארעטיל ןיא
 תי ערעגנוי ןוא ערעטלע יד םימ רעועל ענייז ןעכאמ טנָאקעב
 :נּונעוועב ןוא ןעננומערטש עלא טימ יוו ,רעלעמשטפירש עשיד
 , רוטארעטיל רעזנוא ןיא ןעג

 ןעננירב "דניירפ רעד, ךיוא םעוו םייצ וצ טייצ ןּופ
 + ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרא  עכילטפאשנעסיוו-רעלּופָאפ

 םוצ רעועל ערעןנוא ןופ יורטוצ רעד זַא  ,רעכיזןענעו רימ
 .רעפ ּוצ שיטקאפ טייקכילנעמ יד ןעבעג .ךיוא זנוא טעוו "דניירפ,
 . ,רֶאּפ ךיז ןעמהענ רימ .סֶאוו ,גנירצלא ןעכילקריוו

 : דנאלפור ןיא ןוירפ.סטנעמענאבא

 == רהָאי לעטרעיפ א  ,,ר 8.56 -- רהָאי פלַאה א ,,ר ל -- רחָאי א
 ק 60 -- שדוח א ,,ך 5

 : דנאלסיוא ןיא זיירפיסמגעמענאבא
 = ףהֶאי לעטרעיפַא ,,ר 6 -- רהָאי בלאה א ,,ך 1% רהָאיא

 ,לבור ---1  שדוח א ,,ר 8
 ןערָאטנאק:טסֶמפ עשירנעלסיוא יד ךרוד ךיז ןעמ ןאק .ןערינָאּבַא

 ןעספערדא ,

 לס הוס ב0 11כ 111,
 160067 סע, 3088660018 000195, 5 3.

 יי
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 | תאצוה = |

 :+ היתוביבסבו אש ם ₪ ל. ךולב | =

 8 חספ לש טריפשו ש"יי ןעטסקאמשענ סער
 8 (טירפשנייפ) .מריציפיטקער  ךיוא =:
 ף < תעיוטופ הפח האסטסופ סח דדכ
 ם א םסב48 06"פואה. ₪ םפסההסה סיוחסדאמ,

 / ₪ םיקידצה 8 םינברהמ םירשְָכְַה טימ
 ו , יב ןעלעטשעב ןאמ ןעק 4 י א

 ככ 5. 55, 204.
 אג. ש"וי רעד ;גנולרנאהעב עשטעב ,ןעזיירפ .עטסיונענ
 | ,קאמשענ ןעטונ ןייז טימ טסואוועב זיא טריפשו
 .טלאטשענ לאטסירק ןייו טים ,היר  ןעמענעננא
 .ח'עות 1865 רתעי ןופ או רקד ₪

 6780 0-זוצ 3 4
 2 6הה ה זה ד

 ה :םיאפורה תצעב ועמש
 ןיי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 לובי
 םיטפיצורה = ותוא .םיליכמש .הדמ .התואב .לזרבה רוסי תא .ליכמ
 וב שי לורב, ןייבש לזרבה דוסיו ,םיאפורה .לש םילועס  רתויה
 היתשל - הפי = אוהו .ףוגה תא 'אירבהלו םדה .תא :רהמל :ודכ
 תונייה .ראש לכמ .רתויב לוזו .רתויב .ליעומו .םינטקלו. .םילודנל

 ,אשרוב "לטרכ, תרבח .לצא הריכמה

 רואל אצי | רפסה |

 יארזלא דוד א ושי עזגמ רטח |
 ימואל .רופס

 (רלעפסנאקיב) ילעראזיד ןימינב רה תא
 .יקפוואקאר א"א י"ע תירבעל סגרה

 םוקלח ינשב

 וול

| - | 
 (פ"ל) ,םאק 0 וריחמ 0 תשדח ארודהמ |

 אשראוו לצא ףסאיה א, תרבח |

 טה. < 431005
 3 כד 8 זז 5

 ]הש < 0111187 ן

 רה, 7084180 29

 הריכמל- אצמנו .רואל .אצי התע הז

 אפינג ךדיאמ 1 א
 .ןמפוש ,ג .תאמ

 ל לא .תונפל .יפוק 95. ריחמה
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 -רעטטוב .דנוא ררעי]

 המאק .דנוא "רוטנעגא

 טפעשענסנאיססימ 1

 %ם ל וע ה, ןבופ

 :היתוביבסבו קסבעטייו ריעב

 רמ
 768% 80 ו 09

 א
 ל 7 00-

 ו. אה םא
 גוט, 1180581. 7

 : "ם לוע הו כוש
 + עססערדַא.סמארגעלעמ 4 4

 | 10010 118 נוח
 .יקסווָארזארד ב

 ה

 0 ןאא ה לשש

 4909  רהאי ףיוא- טנעמענאבַא םאר תןעמונעגנא טרעוו סע 2

 גנומייצ .ץכילנעמ- עטסעטיירפשרעפ יד: פיוא
 ןעבעל רעזנוא, 0 .

 6 ,גנאנרהאי  רעטירד 50
 עשיטסוצילבופ עטסעב יד לייטנא ןעמהענ ;םע רעכלעוו .ןיא

 + ןעטפערק .עשירארעטיל

 %..ןופ ::תועודי עלעיצעפס . ןוא  םעיצאמראפנוא [עטסעשירפ יד רעסיוא [

 ןעלקיפרא-פויל ןיא2ףעבעל רעזנוא, טרעלקרע ;ן ע לערוק עטשרע
 יא .יוו =, ןענארפ-טייצ - עכילטפאשלעועג ןוא עשוטילאפ עלא ןעטביורעביא ןוא
 סלא רעועל סעד ןעריסערעטניא סאוו ,ןעגנוריפאפ עניטפיוו עלא טפיוהרעב

 ..רעגריב ןוא שנעמ ,דוי ,

 יד ןופ ןעשעפער רעפיוא "ןעבעל רעזנוא ,טגנערב עמוד .רוסאג רעד ןופ
 ןעשעפעד ענעגייא ךיוא ., ןערוטנעגא-ןעפארגעלעט

 = עמוד רעד ןיא טנעדנאפסעראק ןעלעיצעפס .רהיא :ןופ
 סאו .ןילא ןעגעוו .ןעטבירעב  עיונעג ןוא :ןעגנורלעמ עשיפארגעלעט

 ןא

 ,ןעטאטופעד יד ןעשיווצ ןוא עמוד רעד ןיא רֶאּפיטמוק

 .,ןעגארפ עלא וצ  םאוקרעמפיוא םרעדגוועב :ןיא :ןעבעל רעזנוא,
 . דנאלפיוא ןיא ןוא דנאלסור ןיא ןעדוי" טימ ןא ףיז ןערהעק םאוו

 פעשירארעטיל לעיפ. רעועל .ערהיא טגנערב "ןעבעל רעזנוא,
 .,קיטירק ,ןעטכיורעביא עשירארעטיל ,ןענגולהעצרע ., ןענאטעילעפ , לאירעטאמ
 + רעבוירש עטסעב  ערעונוא .ןופ ןעביילגסעד .ןוא ראמוה-

 ברעבכאה ,ש .רעבענפיורא-ראטקאדער ,ראטקעפס ,מ ראטקאדער
 2 ודנאלפור ןיא זוירפ.םטנעמענאבא

 :לעטרעיפ ,לפור 8 ףילרהעי:בלאה ,לפור 6 :ףילרהעי
 .ןעקעפָאק 60 םָאנָאמ א ,1,50  ףילרהעי

 == .םאכ 2 ראנ רעמונ םענלעצנייא א ןופ ץיירכ ₪==
 6תגאעוה ,+[130: 18091" עתהקממפא, 2680500
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 | הפי לאלצב רמ

 יםלועה, ינבוס
 %. התביבסבו יוקסמ ריעב
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 , תוטברטלקמ שוכרל .תפאוש | תונויצה
 לארשי = ץראב - לארשי  םעל | יולנ-טפשמ

 .ירבע זועובש
 .(לג | הסרנחפ)

 9 5 יש

 :ןכתה

 ,קינאמפאפ  ,ר .ר"ד .לארשייקראב םילעופה תלאש .
 ו - .ש מ : 2 0-,תבשה םוי תחונמ ₪

 = ,לארשי-ץרא בושיל יאסידואה דעוה לש תיללכה הפסאה 3%
 : , ץיבונועמש ;ר ל ו העיקש 5

 , גרב, ,ח : (תוכותח תולגמ) .רצמה ןמ =

 ,רפוס א ,.לארשי-ץראמ :בתכמ 6
 .,ןייטשנרב .ש ר"ד | .+ (ףוס) תרקב , בורקה .רבעהמ |

 : = ,היקרותמ .םיבתכמ 5
 ייבהקיפבמדהזור ך"ד .לופונירדא ריצ) אטשוק 1 2

 0 !5  ",(תונויצה רבד לע ,

 3 .ץיבורוטנק עשוהי <> 2 .יקינולפ .ד

 : ו : = .היצילגמ בתכמ יי
 קח א :ּ .ידנפפא-חילצמ-םיפנ םע החיש 40-00-0007

 , םידוהיה .תובשיתה רצוֶא דופיל .הנש .רשע תאלמל 31 : 2 . 1

 ן לארשידתוצופתב ; חרוסב ; לארשי-ץראב ;תונויצה) : עובשה (%
 2 ..(תונמאו תורפס
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 י'פוק 8% שרחלו ,לבוו 1 הנש עברל לבור % הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל : היסורב "םלועה. ריחט
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 ,הנש .עברלו יצחל הז ןובשחכו ,קנרפ 1% תוצראה רתיכו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראב

 2 :ק 30 הסיהדאה יוגש דעב

\ | 
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 .טימ דע םימתוחהל
 ,הנש עברל קר "םלועה.. לע ומתתש םימתוחה
 וליאויש םישקבתמ - .ע'ש רב קיד שדוח ןמ לחה
 אלש ידכב .המיתחה תא ר וחיא ילב שדחהה

 .אבה (6 8) ןוילגה ןמ חלשמה םהל קספי
 . היצרטסינימדאה

 1909 תנשל חיל 2 קי לע המיתחה תלבקתמ

 ,(םירשעה ךרפה ,הרשע-תחאה הנשה)

 ךרע .יפכו ,,ר ₪ הנש יצהל ,,ר 6 הנשל :ץראל ץוחבו אוסורב ריחמה
 ,תלבקתמ .המיתחה ןיא .הנש יצחמ תוחפ .ןמול = - ,ל"וח .ףסכב חץ

 תאחמה .רבלמ ,ונל הלשל םישקבמ ונא  ל"וחב םימתוחה תא

 תאו . ףסכה  חולשמ רע ונועידוי ובש ,דחוימ בתכמ םג ,אטסופה
 ,.תקיורמה םתבתב

 , םישדחה :םימתוחהל .םחפ
 ךרכ לכב) "חלשה, לש ט"יו ח'י  ,זיי ,ז"ט .םיכרכה .תעבהא

 ,ר 18 בוצקה ריחמה םוקמכ ,,ר 8  ריחמב (תורבוח שש
 = שר 6. םוקמב \,ְר 5 'ריחמב .םיכרכ .ונש ==

 ;המלש הנשל םימתוחהל םרפ
 רפפה תא םנח. ולכקי ,ר השש וחלשיש הלא ,רמולכ ,המלש הנשל םימתוחה ,

 =--רנומק 2 רידה ריש = -
 :םעה:דחא תאמ .המדקהי םע

 :יק 85 חולשמה העב קר ףיסוהל םהילע

 :םיפפפ חולש מל תבותפכה (

 ו. רז[. סתההאהמל. 06608, 9 118088. ,316057 זה 2

 000886. 9 100 וזו ל 25. /
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 ( טפט -) 0110080 46.6 080/80 06 2920

 :היצרטסינימדאהו תפרעמה לש תבותכה . -

 6 תה 5 ג 11110 א כ, 06608. זס ה. 10
 6080110 068 11 480111104 011* 00058 נאפה. ל 1

 יבורק \ ,יתחפשמ .ינבל .יתדותו: יתכרב תא :הזב ,עובמ יננה
 םע השפ .יתב . תלולכ לע .ינחמשל ואב . רשא ,יעדוימו ."יבהוא =

 וא .םויב .התיהש . גרעבמולב בד הנוי :'ר .ןב .לידנמ  םחנמ גיב
 פע םתכרב תא. וחלש .רשא הלאל ןכו * ..קסניוודב ררא חירד
 בשא .אווראנ .ריעב : יבהואל : רוחיבו .,םיבתכמו = .תומרגלת ידו[

 תואלו י"אב הקרצ לש תודסומל - ובדנו .תוללב המרגלת "וחלש
 ךס .ופוב .תירבעה = היסנמוגה תבוטל. בדנמ  :ינגה הכרבו :הדות <
 5 1 ב7 האמ

 =ןניצ :תכרבב =

 פ --

 <, קסניווד .ןמרזוע .לאומש
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 :(ךשמה)  רסנפס .טרברה (ה

 "חלשה, לש 'ב .תרבוח םימתוחהל החלשנו רואל אצי
 + (לארוועפ) '5 ךרפ

 :םינינעה ןכות

 ן ,המואה תמשנ רקחל (א
 |.קינאמפאפ לאינד ר"ד

 ן ,.(ךשמה) ותסוס (ב

 | םירפפ:רכומ ילדנמ
 :(ףוס) תותשל םימ (ג

 מי ו רק ל או מש ,רד .פורפ
 ה קצולס .ב ,ד ,(ךשמה) ריעב (ד

 | .ןאהמ עשוהי ריד
 +קא ב א ק ןא .א .(רופס) םולח (1
 י (\"ח)  .םע:ירישמ  (ז

 ! קי ל אב

 ,('ב  ,ונש רמאמ) .תוריסחה .תוהמל (ה
 .לאקזתיןב יכדרמ

 .(םיריש) ףרוחה גראמ (ט

 יץיבוגו עימ ש דוד
 + ('ב) .תיגוגדפה תורפסה ןמ (י |-

 ןו פל נצ ק י"ח
 :(א "ח) םושעמו תובשחמ או |

 :;ביףה ק .ייביח
 וירא .בושיל ההבחה

 ןאמנוילק הש מ
 תפסא (בי

 ןוטיליפ ,  יאלמוירטשה .סרגנוקה .(2 |
 וב

 קונייש חספ :רמ הערל ירבחו ידידי תא. ךרבמ | יננה

 שטיבונאמרופ חנה הרובכה המלעה םע ויסוראל ןוגרמסמ

 הנליומ
 (ןונלטס) .ץיולמיש ב 5
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 :חספל םינפג לש יעבט ש"י =
 םיקובקבכ רכמי רשא ,לארשי ץראמ קזחה שייח קר אוה

 2 = יחי לע .םייאצחו םימלש [
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 -  תישילש> הנש

 זוז .א ג , 3-66 [הע, 3.

 ,קינאמסאפ  ,ד רייד

 :לַפַּב םיִרּוהיה םילעופה תלָאש

 םידוהיה םילעופה ד'ע .הלאשה :התיה הנורחאה תעב
 ינפכ תישאר ,רברל תובס הברהו ."תיועוב הלאש,ל הניתשלפב
 םא יכ ,ןוהח אל יכ ,תערמ אלש ןא  תעדמ םישיגרמ לכהש

 :אנרטניא אוה לאטיפאקה .רומג שובכ ץראה תא תשבוכ הרובעה
 יהת .הלוכ הניתשלפ םא ,דימת .תימואל איה .הדובעהו ,ילאנויצ
 זא ,םיאיברע ויהי .םילעופה לכו  ,םירישעה  םיריהיהל תכייש
 ;םידוהיה לש אלו ,םיאיברעה לש םצרא לעופב הניתשלפ היהת
 ,םילעופה תדובע .קוש תבחההב רושק היצארגימאה םרז  ,תינש

 .הָעְתְ

 םירוהיה .ובריש .לככ ,םיבורמ  םילעופהו ,םיטעומ  םירישעה
 הכרת הורמבכ הב ,הניתשלפב םתיחמ םהל אוצמל םיינעה
 ,לארשי ץראל תידוהיה היצרגימאה

 :תדוקנמ ונתורפפ  לכב  תררבתמ וז הלאש ןיא ונרעצל
 התוא םימצמצמ םא יכ ,םירוהיה  תוריתע .לכ.לש הבחרה תוארה
 ,ךכ ידיל רבדה תא איבהל דציכ :תאזה הרצה החסונב לעופב
 םידוהיה םילעופה ואוביתומייקה תוידוהיה תוינולוקהבש
 תרגסמב הלאשה תמצמוצמשכ ,םיאיברעה םילעופה תחת דובעל
 לורגה לדבהה ותוא יאנתב יכ ,ללכ .ןורתפל תנתינ איה ןיא ,וז החסונ
 ,םידוהיהו םיאיברעה םילעופה ןיבש ,םיירוטלוקה םיכרצה לש דאמ
 ,לכב ול ליעומ לו בוט ל טסינולוקה אצמיש ,םלועל גישנ אל
 רתויה .יברעה :תרובע תא ףילחהל ,הדובעה תועוצקמ לכב ונייה
 תאז .התיה תומימתו ..הרקי  רתויה : ידוהיח לש  ותרובעב הלז
 ,ידוהיה .לעופהו .טפינולוקה תאמ ימואלה שגרה םשב שורדל ונדצמ
 לעופהל הבורמ רתוי רכש םלשיו הברה קירצ יהי .ןושארה יב
 רובעל .םיכסיו םיירוטלוקה ויכרצמ ינשה | קלתפי יכו ,ירוהיה
 םואלה תיחתכ םיצור ונא םא .יברעה לבקמש ,רכשה ותואב
 םילעופה לש יירוטלוקה בצמה  תרירי ללכ ןוכסת אל ,ילארשיה
 ,םיי רוט לו קה םירוהיה י"ע קר שבכהל הלולע הניתשלפ ,םידוהיה
 ,דאמ תובורמ תועיבתב םייחה לא םיאבהו םירצויה ,םיחתופמה
 י"פע ,תתירוטלוק הריצי .רוציל רשכומ וניא :םירעב םילעופ :ןומה
 תא אלמל ירוהיה - לעופה לוכי .יכ- ,אופא  אצוי הלאה םיאנתה
 םיעודי  תועוצקמב קר טסינולוקהל הלעות תאבהב יברעה םוקמ
 תיטניגיליטניאו הפי הדובע םישרורה .םתואב .ונייחו ,קשמה .לש
 תואצוה לכ, תורתוימל. .םישועה ,הכאלמה לא  רשוו לש םחוו
 תוינולוקה תומכ לא .בל םושב ,החגשהה .ךרוצל 'ףסכ

2 

 הי אלו םילעופב = ,תומויקה

 ועו סזה 4, 18-ע0ס 20088 1909 2.

 חוכיוה לכ = עגונ
 . םילעופ םיפלא

 ,ונל ןכוסמה רבד אוה הז ןפואב הלאשה תדמעה לבא
 הכירצ ונתרטמ ,דאמ םישק םיכופכס ידיל ונתוא איבהל לולע ותויהב

 הלוכיש ירחא ,תויונפה תויציזופה תא םופתל !תויהל
 היחמ .תתל תיטא תוחתפתה הב קשמה חהפתהב וליפא הניתשלפ
 שש קר ה"סב תסנרפמ איה ההעו ,םיבשות םינוילמ .תשלשל
 רוע יכ ,אצוי ,(םידוהי ףלא תאמ םהמש) םיבשות .ףלא תואמ
 לש יעבטה יוברה ., ץוחה ןמ- םיבורמ ןיסולכואל  םוקמ הב שי
 היצארגימאה י"ע רשא ,ץראב םוקמ אצמי הניתשלפ יבשות םיאיברעה
 קשמה תא ביחההל ,רתויב הרישעל תויהל הדיתע איה םירוהיה לש
 היחמה .ירוקמ תא הרשע יפ לירגהלו הבורמ .רתוי הדמב הלש
 ,.הלכלבהו

 םיאיברע  ףוליח י"ע תוחישהו םירבדה לכ יכ ,הומ אצוי
 ,ןוימרבש םירבד ,טושפ ,םגו םיליעומ:יתלב ,םיקיזמ םנה םידוהיב
 ונא ןיא האירבה .תוימואלה תויכונאה ונישעמב םיניעל ונל .תויהב
 םא יכ ,םיאיברעה ליבשב  תושדח תויציזופ אורבל .םיביוחמ
 קרו ךא תושרדה תויציופ תסיפת ר'ע בושחל םיכירצ
 ,םידוהיה = ליבשב

 "" תרוקנמ ,וז .תואר:תרוקנמ הנוהנה הלאשה לע טיבנ םאו
 א .,רתויו רתוי תיאניתשלפה היצוינולוקה .תוחתפתה לש תואר
 ונירבד תא ונחנא םינווכמ הזב ,ירמגל .תורחא תונקסמ ידיל .אובנ
 : ,המדאה:תרובע י'ע היצאזינולוק לא קר

 הניתשלפב םידוהיהםילעופה תלאש ןורתפתא
 היצוינולקהש וניה ,רומגה הלומבב שקבל ךירצ
 < הדובעב ךרוצ אצמת אלש ,ןפואב ןנוכתהל הכירצ ונלש תירארגאה
 תויהל הכירצ ונלש היצאוינולוקה .םירוכש לש
 ; .םילעב לש אלו המרא:ירבוע לש

 ?ללכב הניתשלפב םידוהיה םילעופה .תלאש הררועתנ רציכ
 ,םיתב:ילעב םיטסינולוק ץראב ובשיתה הלחתבש , ךכל תורוה קר
 :ילעבל תויהל ופאש םא יכ ,המדאה תא םמצעב ודבע אלש
 הלוע וזכ היצאזינולוק .םילעופב ךרוצ ואצמ ךכיפל רשא ,תוזוחא
 - םיטסינולוקה לש םתוירטומ לע תקומ העפשה העיפשמ ,רקי ריחמב
 - = ארבנ וניאש ינפמ ,אמיק:ינב םידוהי םינינק .תרצוי הניאו םמצע
 .לבא .המדאה ןיבו םדאה ןיב יעבטו יתמא- רובח םוש הדי לע
 גידבוע םירוהי לש .דמעמ תריציל תפאוש היצאזינולוקה יהת םא
 ךרוצ םוש היהי אל זא ,םתמדא תא םהיריב ורבעיש ,המרא

 5 : בוריקב םואצמנה ,תועקרק .יִרחא. שקבל ךרוצ י

 ינש רע ףלאל קר בוט רתויה ןפואב



 3 ם5כועה < 8

 םש המראה .ריחמ- ךכ ליבשב רשא ,םיאיברעה .ירפכ .לא .םוקמ
 ריחמב הלעת וזכ  היצאוינולוק ,רתויב :רקי
 םוקמ רוע  היהי אל זא < חמדאה לא ירוהיה תא .לעופב .רושקתו
 וקספי ךא ,,םילעופה:תלאשלו םוי:יריכש לש הדובע ר"ע הלאשל
 םידוהיה םירכאהש ינפמ ,םיאיברעה :ולגר תקיחד ר"ע תוחישה לכ
 הלא תא ונייה ,םילז .רתויה תועקרקה יחטש .תא .תונקל ולדתשי
 דובעל םהיחאמ תוחפ םהילע םיצפוק םיאיברעה .ןיאש תועקרקה
 , םתוא

 ונינפל היהת זא ,םיסונמ המדא-ירבוע םידוהי:םילעופ ונל ויהישב
 האולהב .לעופהל -ןִתִי רשא ,יעקרק:רנופ תריצי : תחא הלאש קר
 יאנתב ,עקרקה לע ותרימעל ול םישוררזו ףסבה:יעצמא תא
 ןויוחל תושעל ;תויהל הכירצ ונתרטמ ,ותמדא תא ומצעב רובעיש
 ונלצא ויהי אל המרא<ירסוחמ םילעופש  ,ירימת
 ףכית רכאתהל לכוי .ותרובעל החמומו .הסונמ לעופ. לכשו  ,ל ליפ
 וכרמ לכ .יכ .םיאור  ונא הז ןפואב ,ולש עקרקה .לע. רומעלו
 םיאיברעה םילעופה תא ףילחהל רציכ ,הלאשב אל חנומ דבובה

 םירוהי  תנכהבְו ירארגא:דנופ תריציב : הוב םא יכ :,םירוהוהב
 לע .קר .ןאכב בכעתנ : ונחנא ,ךכל .םיחמומ המדא-ידבוע םירבא
 רותפל רשפא יא .הנושארה הלאשה תאש ינפמ ,ינשה ףועפה
 ריבגהל .לולעה- רבד אוה יעקרק:דנופ תריצי ,ללכב ירואית ןורתפ <

 ןורצב .תאו ובש םויחה חכ תא .,םעה לש חורה תוממורתה תא
 :לאנויצאנה .וא .קנאב:לאונולוקה תריצי רבד ומכ ,ימואלה .שגרה
 ירארגא:דנופ אלא םצעב ונניא ןורחאה רפומה אלה .,ונלש דנופ

 שי .ירארגא-דנופ .וכ ,אופא םיבשוח ונא הז ךמס :לע  .ועבט י"פע =
 , תואיצמב ונל

 ר"ע.דאמ .הרבכנה .הלאשה ןורתפ .וגל ראשנ הז .ןפואב
 . המדא-ידבוע .םידוהי .תנכה

 :תוזוחא .דוסו .ו"ע וז -הלאש תרתפנ ילאקידאר רתויה ןפואב
 ודבעי ץראה לא םיסנכנה םיריעצה  םידוהיהש ,תוידומל הרש
 העירי םהל .ונקיו .םוי-יריבש םילעופ רותב .םינש יתש .ךשמב .ןהב
 יתש- םדבע ירחאל .,ירפכה .קשמה תועוצקמ .לכב תפקמו .הבורמ
 םירימעמ ,המדאה תדובע לא .םלגרתהו תורפזנה תוזוחאב .םינש
 םיאב .םמוקמ לעו  ,ירארגאה  רנופה תרזעב .עקרקה .לע .םתוא
 ובר סהב םיכמות ונאשו ונכמת רשא ,רברה והז. ,םישדח .תוחכ
 הרטמל רפיש = ,גרובראוו רוסיפורפה .לש ותעצה תינכתב .הרתי
 תישארה 'התאצות רשא ,"י"אב .בושיה .תרשכהל .הדוגאה תאו.
 עוצקמב ןויפנו רומל לש תומרפ רופי .תויהל .הכירצ .הבושח .רתויהו
 םיבשוחש ומכ ,תואיגש וזיא הלחתב ושענ םא .,ירפכה קשמה .תרות
 לכב .רומעל .קר .ךירצ ,ןוקתל .ונתינ  תואיגש : רבד ןיא .,םירחא
 ףסכה-יעצמא ויה .ילמלא =: הנורחאה ההטמה תגשה לע .ףקות *
 דומל-תווח רופי וע. לכב .שורדל היה ךירצ  ,םיבורמ רתוו ונלש |

 תוינולוקה ויה הז םע .הניתשלפב םינוש .תומוקמב .הלאכ .תורחא
 לולע היחש המ .,הרשההתווחל .ביבפמ זכרתהל תולובי ..תושרחה
 ע"על לבא ,המרפהל םג .הינולוקהל םג .הבוהמ תלעות .איבחל
 םע בשחתהל ךירצו ,יאדמ .רתוי תיטסאטנאפ העצה-תונבת איה
 תוינולוקהב .שמתשהל ונחנא .םיכירצ .התע .תילאורה . .תואיצמה
 תורשכומ וז .תילכתל .,םישרח םולעופ םהב ךנחל .רבכמ .תומייקה
 עבמוה .אלו המדאה-תרובע לע דוחיב תוספובמה  ,,תינולוקה .ןתוא
 רחאמ .םינוש  םיעטמ-רחסמב תוקסוע תורבח לש, םתוח -
 תרובע .תועוצקמ לבב הבורמ העידי .ול שיש .,הז .וליפא ,לעופהש |

 - המרא-רבוע רבא הז לכב .ראשנ--םחופטו םינושה םיעטמה  לּוריג : :

. 

 וקה לש וז הטושב הקוחמ א" קי תרבח הלוחתה הנורחאה תעב (* .
 תמדא תא ,םמצעב םיטסיגולו

 : רתוי הברה טעומ

 רתויה- תוינולוקה ונתרטמל  תותואנו :תירשפא לכמ רתוי  ,עורג
 ,םיאיברעה .תרובע ןהב השרתשנ אל דועש | ,לילגבש תוריעצ
 תרועל ריעצ טפינולוק לכ קקנ הנושאר ה תע בש ינפמ והוו
 ,לש המלש החפשמ ליבשב המרא-תקלח לבקמ אוה : םוידיריכש םילעוּפ
 :ור 400 רע 950-מ המדא חטש) םידבוע םישנא השלש- - םינש
 תא רובעל לוכי וניאו ,החפשמדרפח ,קוור אוה הלחתבו (םימאנ
 לעבל היהיש תעב ,הלוכ ול הצוחנ יהת רשא ,ותמרא-תקלח לכ
 םינוכמ- תויהל םילוכי וללה םישרחה םיטפינולוקה הנה .,החפשמ
 ןפואב םשגתהל לולע הו .רברו ,םישרח םידוהי םילעופ םירישכמו
 רבכ םיאיברעה תרובעש ..תונשיה תוינולוקהב רשאמ לק .רתוי
 ול .ןנוכיש - ,לוחתמה-טסינולוקהש .ינפמ ,תישאר .ןהב השרתשנ
 ביוחמ רתוי ומצע .תא שיגרי ידוהיה יֶרארגאה-דנופה עויסב .רמעמ
 חוטבה  ,ירוהיה לעופהו ;תידוהיה הדובעה תא רצבלו  ביחרהל
 היהי  ,םויזריבש .רותב .ותרובע .תונש שלש ,םיתש ירחאש ,הזב
 ךשמב :טעמל ןוצר רתויב אוה .םג םיכסי ,ומצע ינפב טסינולוקל
 לדבה םוש ןיידע ןיא בגא .םיירוטלוקה ויכהצב הוה רצקה ןמוה
 ,טסינולוק תויהל ריתעה ,לעופה : ןיבו  ליחתמה-מסינולוקה ןיב
 תעב -םדי אצמת .רחיב ,אוה ךופהנו , םהלש םיירוטלוקה םיכרצב
 םיירובצ-תודסומ לבלבלו קיזחהל לק .רתוי .ןפואבו תמדוק רתוי
 תולשבמחתיב ,הקיתואילביב ,הפתושמ תלכמ "לש :תונח) םינוש
 ,םילעופל .תונועמ :רוסיל קר .הכירצ .היהת ץוחה ןמ הרזע ,(רועו
 ,'האמ ..ןטק 'ףסכ-ךפ .הזיא םדעב םלשל וכרטציש

 תודימתב חתפתהל הלולע. היצאזינולוקה .יהת הז = ןפואב
 םינושארה ,םיריעצ םילעופ וניכי םיריעצה םיטפינולוקה : רתויו רתוי
 "חוע- וכרטצי .אלו .החפשמ"ילעבל- .תודחא .םינש רובע  .ירחא ויהי
 2 "הלא :ויחי .תאוה תעה : ךשמב לבא | ;םויהיריבש םילעופ :תרועל
 ואצמי רבכ זאו  ,םמצעב םיטסינולוקל םילעופ רותב םלצא ורבעש
 -וריכש .תדובע :עויפם .ךרוצ .םרצמ .םישרחה םיטסינולוקה ,םה
 < תרובע .ןיא תאזה הוחתפתהה תולשלתשה .לכב ,האלה :ןכו .םוי
 שמשמה ,ינמז רסומל םא יכ ,עובק .דסומל . תישענ שה
 םוקמ רוע  היהי אל הלאה םיאנתב , תימצע היצאזינולוקל רבעמ
 ,םירוהיב םפולחו םיאיברעח םילעופה ד"ע הלאשל

 ךירצ ןיא ,םיעטמב תוקסועה ,תונשיה תויגולוקהל עגונש :המו
 םידחא יכ .,אוה םירבדה עבממ ,ללכ המחלמ לכ םש גוהנל
 רתיו :,םידוהי י"ע - םישענ ויהי  םיפי . רתויה .הרובעה"תועוצקממ
 ןמ הרוע .תירשפא הפ םג ,םיאיברעה יריב וראשי - תועוצקמה
 םיפתושמ .תודסומבו םילז .תונועמ רוסיב קר .הלולכ .יהתש . ,ץוחה
 ;/ דנופה .לוכי םירעה לא תובורקה תוינ ולוקהבו ,םילעופל .םירחא
 םישרודה | ,קרידינג  יעטמ :י"ע םילעופה  תרועל  אובל ירארגאה
 ,תטעומ הרובעו .הלודנ .אל המרא .תרמ

 םילעופה תלאש תא לטבל רשפא ,ירואית ןפואב : ןורל םא
 דופי ידו .לע :תרחא ךרדב .םנ הניתשלפב םיאיברעהו .םידוהיה
 <. לבא  ,רימויחניפוא .ר"רה לש | תינכת י"פע  תופתושמ תוונולוק
 <  ומצע .םירחואמה ויתוחכ י'ע תושעהל ךירצ הזב ןושארה ןויסנה
 הזמ ןיידע .קוחר :אוה  ,ונרעצל ,ידוהיה ינויצה ןויראטילורפה לש
 -תוחכ י"ע .השענ םיצורפ,ל ןיירע .הוקמ .אוה לודג .רתויה ובורבו
 רבדהו :."תורמעמההתמחלמ, לש ומ הפקתלו "םינהיא
 :ינאנרואה :םגו  ,"דיה .תקזחב :ביבח תויחל.ןיא,  יכ- ,עודי .אלה
 ,תיגיגכ .היתובוט תא : ףוכל הלוכי הניא תימארקומיד רתויח :היצאז
 יריהעההתלאש- - תופתושמה תוינולוקה .ד"ע הלאשה .תראשנ ןבבו
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 . תָבְשה ה"סוי :תחונמ

 :תעצה תא - הכלממה:תמודב היסימוק .הרריב הלאה םימיב
 :יתבב .םיתרשמהו :םירזועה לש תילאמרונה . החונמה :רבדב ..קוחה
 יהי המוהבו ,הלשממה - הסינבה .תאזה .קוחה .תעצה תא .,רחסמה
 החונמ לש .תועש שמח | תעבוקה ,קוחה-תעצה םא ,יולת רבדה

 ,אל .םאו םייחכ םשנתתו .לבוקה .עובשל ןושארה .םויב
 תאזה הלאשה .הבושח המ ,הכוראב - אוה .רתומל ךא

 .ללכב .םירחופה .רמעמלו טרפב היסורב םידבועהו .םילעופה לכל
 תא .רדסל . םייביסירגורפה .םיקקוחמה םילדתשמ = תוצראה  לכב

 :יתב. יתרשמו .םילעופה לש .תילאמרונה החונמה .רבדב .הלאשה =
 ,םידבועה רמעמל תוחפ וא .רתוי .יוצר .ןפואב רחפמה

 םיזגהל ילבמ ,רתוי -הברה וז הלאש הבושח םידוהיהל עגונב
 לכל .דאמ .לודג יישעמ ךרע וז הלאשל שו .יכ  ,טילחהל. רשפא =

 ,םהלש םיימואל:םייתדה םויחל םגו .םידוהיה .לש .ילכלכה בצמה
 לש םוי רבדב :הלאשה אל הפ תדמוע- הנושאר הרושבש .ינפמ

 ב"כ .שורקה ..,תבשה:םוו  תחונמ :רבדב . םא יכ ,ללכב = החונמ
 ,םעל םתויה םוימ םידוהיהל

 תויהל .ביוחמ החונמה:םוי .יכ -=;קוח:תעצה .לבקתת םא
 לש הרובעהו .רחסמהש .,רבהה םורגי .זא ,ןושארה  םויב אקוד =

 ,ןושארה ימי :הנשה' -תיצחמ .טעמכ - - תובשל .וחרכוי  .םירוהוה
 םיעבשש .ירחאו ,םירצונהו םידוהיה = לש םיגחהו- .תותבשה ימי
 םירחופ ,םיטועפ םינונח םנה היפורכ .םידוהיה .םיבשותמ םיזוחא
 הסירה וזיאל ןיבהל .רברה השק :אל . הבאלמ-ילעב  םתצקמו

 .איבהל .וזכש תחרכומ ."החונמ, .הלולע :הימונוקוא =

. 

 הרבכנ המכ דע ,רורב אצוי הלאה םירבדה לכ יפ לע
 תררבתמה ,תבשה:םוי תחונמ .רבהב קוחה:תעצה ונל .איה הבושחו
 תשגרומ ןיא .עוהמ ןיבהל  השקו ..המודה לש היסימוקהב התע
 וזכ קוח:תעצה התיה  הכירצש , תוניינעתהה | התוא :ונלצא
 % ונכותב ררועל

 רשאכ ,.הינשה : .הכלממה:תמוד | ימיב ,םינש יתש ינפל
 תרמוע .התיהש ,הל .המודב הרוקפ םוירטסינימה:תצעומ האיצוה
 תא 'ידוהיה  רובצה .ברקב הרוע זא ,המוההב ררבתהל  כ"חא
 םייחה-יסיריטניאב :תעגונה ,וז הלאשב .הצרמנ רתויה  תוניינעתהה
 ,זא השער .תידוהיה תונותעה ,םידוהיה לש .יתדה>ימואלה .שגרבו
 ולדתשהו הרתי .תוצירחב ודבע תוידוהיה תוירובצה תויצזינאגרואה
 ויה .תוכירצש ,תויציטיפ  תרוצב .תידוהיה להקה:תער תא ןנראל

 תויכז .הנרמתשת יכ ,הילע עיפשהלו המודה לא תושגומ  תויהל = >
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 רמע ינויצה יזכרמה דעוה ,םהלש תבשה םוי תרימש לע םידוהיה
 לע ,םונויצה ופסא ןילופכו רבדב םילדתשמה תרובח .שארב זא
 תוערהו תונומאה .שפוחל .היסימוקה :אישנ .לא השגוהש ,היצימיפ
 :יתב .יתרשממו : םונרגתמ  .תומיתח ףלא רש ע השש מ רתוי
 ..םידוהי רחפמ

 ליבשב תוביטקא:הרובעו תוניינעתה ונלצא םיאור ןוא התע --
 התע . אכודמ .תישארש ינפמ .תבשה םוָי  תחונמ לע | וניתויבז
 המור .ןיא--רקועה . והזו--תינשהו ,ל"כב ונלצא ירובצה שגרה
 ,יימשיטנאהו ינויצקאירה הבורב .תישילשה םא .יכ ,הינשה וז

 םישוע ונניא- םא .!רתויב ער ונבצמ הלאפ  םיאנתב . לבא

 אלש .ואדוב .וגדגנכ .דמועו .יינמי .אוה .המודה .לש .בורהו .,המואמ

 קוחה:תעצהש  ,הזב .ונל .שי ."המָחְ, : תצק ,ונותויכז  הנרמהשת -
 ;ןושארה .םויב .תועש- .שמח לש .הדובע - תשרוד . .הלשממה לש

 םויה יצח .ףשמב .םתכאלמ :תושעלו  רוחפל .םורוהיה .ולכוו ה יפלו

 יםעפ .יפ ,םישרור :סירגורפהו 2 - סהיסירוטנוא ושארה

 ,םל ש .החונמ:םוי .היהי עובשב תחא
 המוא .לכ .תיאשר הוה - םויה תא יכ. ,איה -.תאזה .הלאשה לש
 םירוהיה ,ןושֶאְרה םוָי תא---םירצונה הצור .איהש .יתמיא עובקל

 < הכנו .בוט רתויה ןורתפהו

 הוְכ ררס ,עובשל יששה  םוי  תא--םידמחמהו ,תבשה- .םוי .תא
 +תורחא תוצראל םג תפומ שמשל לכוי אוהו ,היקרותב .גהנוה

 ופינכה ילמלאש רבהה וארו .הנדיאהה .המודה לש בצמה יפל
 ; .ינויצקאיר:יטסיניבושה בורה ..תלבקתמ התיה : אל ,וזכ .קוח-תעצה
 תיסוהה איה .תטלשה המואה :איהו ,תערל הצור אוה תחא קר
 קר .אקוד .תויהל  ביוחמ םימעה לכל דחוימהו ריחיה .החונמה:םויו
 ;ןושארה םויב

 ץיבוליסינ .והוהיה- .טאטופידה קרצש רשפא הלאה .םיאנתב
 םידוהיה םיטאטופירה יכ ,בשוח .אוה :"המחנ,ה לרע ץפוק אוה .םא
 ..המודה. עבקת יכ  ,יאנתב .הלשממה לש קוחה:תעצה .לע ומיכסי
 ,.ןושארה  .םויב תועש שמח לש הרובע םוי = קיח:תכירע  רדסב
 ןוטלשה>תוגהנה :יכ--הזב .םג .קרצש . רשפאו--אריתמ  ץיבוליסינ
 תחונמ תא גיהנהל- יולת .רבדה ןהב קוחה-תעצה י'פעש ,תוימוקמה
 ,םידוהיה .לש םהיסיריטנוא דגנכ דימת  הנייהת .,ןושארה םויה

 סחיתהל : םיאשר ונא ןיא םיער םיאנתה ויהיש ךיא לבא
 ץמאתהל  ונילע - .החונמה  תלאש לא הרומג | חור:תורירקב התע
 עיפשהלו ירבעה להקה תער תא ןנראל ,רברה רשפאש המכ רע
 וזיא .רכדה ונל איביש רשפא ,םיחבושמ  רתויה- םיטנימיליאה לע
 הזב  להתשהל = תידוהיה | תונותעה | הכירצ = דוחיב = , תלעות
 .הרתי  הינריניאב

 היהנש ןמז לכ יכ ,השרח החכוה ונל תשמשמ וז הלאש
 ,תדחואמ . היצאזינאנרוא .ילב ,רדוסמו  :ןגרואמ ןוצר .רסוחמ 'םע
 " םיבבופה .םיוחבש היטנ:לכב וולת .דימת ונלרונ  היהי ,ץרא ילבו
 תצכור ונילעו  ,טועימה :וננה  וניתובשומ  תוציוא .לכב  ,ונתוא
 םילפנתמה ינפמ רימת .ומצע לע .ןגהל 'חרכומה ,טועימה תללק
 ,ויתויכז לעו וייח .ירהס לע
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 יאָפיִדְואַה דעוה לש תיִלְלְּכַה הָפְסֶאָה

 . לֶאְרְשייִרִא בוט שיל

 .(ונרפוס .תאמ)

 (תיעיברה הבושיה לש ךשמה)
 ךונחה ינינע ר'ע האצרה ארוק טסימייר .י רירה

 : .י"אב רפסה יתבו

 :.הברה : .החתפתהו - הבחרתה  .תונורחאה .םונשה-  שלשב
 1908-1904  םינשה שלש ךשמב ,ךונחה עוצקמב דעוה תדובע

 85000. ךונחה .יכרצל הזמ ,לבור 86009 ךס י"אב דעוה איצוה
 יאב דעוה .איצוה (1905-1902) תונורחאה םינשה שלשב לכוד

 =: ;(יעקרק טיררקב עקשוהש 94000 ךסה דבלמ) לבור ףלא םינומשכ
 ,רעול הארה ןויסנה .. לבור ףלא םיעבראמ רתוו ךונחה יכרצל .הוב
 רתויב : תיביטקורורפ. תויהל .ותדובע .לכות הז עוצקמב = אקוד .יב
 םנשיש .םיעצמאה לא פחיב .דאמ הברה .לעפל לכו הפ ..אקורו
 רובעל אבה דעוה .היִהְי ךירצה ,טילחהל .תיללכה .הפסאה לע .ודיב
 +אל םִא .,םרוקה .דעוה .חורב .הז .עוצקמב .אוה םג

 עגונב :תיללכה .הפפאה  טילחת -הכ םאו הכי: םא :םלואו
 תתל הפסאה- היהת .הפירצ ,הז .עוצקמב :הרובעה  תולובגל
 - וז .הרובע לש ה תי כתה הי פא  רפדב .תוארוה אבה  ףעול



 ז ןוילג 36 םלועה 9%

 ,תובירצה ,תוחנה לש המלש הרוש הזב  םכינפל עיצמ \ דעוחו
 רורבל .הז עוצקמב ותדובעל דופי אבה דעוהל שמשל  ,ותעדל
 הפקשה לכ םדוק תתל ץוחנל הצרמה אצומ היררצ לכמ הלאשה
 דע .,םירוהיה לש ךונחה ינינעב  י"אב השענה לכ לע .תיללכ
 םנשיש .םיאלמ יתלבה תורוקמה דוסי לע הז רבר רשפאש המכ
 רשפא י"א ידוהי ליבשב םידבועה .ךונחה תודפומ לכ תא ,ונידיב
 םתוא לכ תא בושחל שי  ןושארה גוסל :םיגופ ינשל 'קלחל
 םיכינחהל תתל םילדתשמהו תישממ תלעותל קר םיגאודה תודסומה
 לקהל תולגופמה ,תוישומשו תוינויע .תועירי לש עודי -םובס קר
 םתוא לכ םיבשחתמ ינשה גוסל ..ירמחה םויקה תמחלמ תא םהל
 תועידיה לש ןכרעב םנמא םילולזמ םניאש ,םייכונחה תודפומה
 המגמה תא חנושארה הרושב | ז"כב : םירימעמה = לבא = ,וללה
 תא םיספית .ןושארה גוסהמ תורסומה ןיב ,ךוגחהה לש תימואלה
 ,"םירבח .לארשי לכ, .תרבה לש ךינחה תודפומ ישארה םוקמה
 לכ .,דימלת 4781 םהבו .,רפס יהב 19  י"אב שי וז הרבחל
 ועמשנ תומשאו תונולת המכ ,עדוי י"אב ךונחה ינינעב :ןינעתמה
 יכ :תודוהל ךירצ םלואו .הז  עוצקמב סנאילאה תרובע דננכ
 טרפב י"א .ידוהי לש םכונחל הבורמ תלעות האיבה . סנאילאה
 ויה היקרות ידוהי יכ ,וישכע וניאר םא ,ללכב היקרות .ידוהי'
 םהל עינהש ירוטסיהה עגרה תא :יעבדכ ךירעהל : םירשכומ
 הו לע תודוהל :שי הברה -- םישדחה םייחה  יאנתל . לגתסהלו
 ---יקרותה טנמלרפבש םידוהיה םיטאטופירה תעברא ןיב , םנאילאהל
 לודג .דיקפת אלמל דיתעה שיאה ,סנאיללאה יכינחמ םה םינש

 יתעפשהב  ,םיוקמ ונאש ומכ ,שמתשהלו היקרותב םידוהיה ייחב =
 .=>םוחנ םייח 'ר ישאב"םכחה---י"או היקרות ידיהי תבוטל הלודגה
 ,אטשוקב רשא סנאילאה לש םינברה שרדמ תיבב רוסיפורפ אוה
 ירוטלוק חכ סנאילאה לש רפסה יתבב םיאור םייקרותה םינקפעה
 םיקרותה םינקסעהמ םימעמ אלו ,רובכב םהילא .םיסחיתמו .לודג
 לש רפסה יתבב םתלכשה תישאר תא םמצעב ולבק אנדיאה לש
 ,התדובע לע .סנאילאהל הרותה תרכה לכב םלואו ,םנאילאה
 ונלוכ :וז הרובעבש םיילילשה םירדצהמ םג ןיע םילעהל ונל ןיא
 ץיפהל םנאילאה לש רפסה יתב םילדתשמ המכ דע  ,םיעדוי
 המה המכ רעו תיצנרפה  הרוטלוקהו | תיצנרפה | ןושלה תא
 ,תירבעה תוימואלהמ | םהיבינח , תא  אליממ הז י'ע : םיקיחרמ

 הדמב תיצנרפה הרוטלוקה תלתשהב .התיה  הנורחאה תַעה דע <
 סנאילאה יכונח .ןכ רמאל רשפא .םא  ,יבויח דצ םג/ העודי
 הדוטלוקהמ םג אלא .תירבעה .הרומלוקחמ קר אל םיקוחה ויה
 תוללובתהמ םיקוחר ויה = כ'עו םתוא תבבוסה .תיקרותה-תיברעה
 וישכע .(םוקמ .בורקב יחה םעב אלא תירשפא העימט ןיא יכ)
 ברקב םגש ,שושחל םוקמ שי. היקרותב םייחה .יאנת תונתשהב
 םעה לש הרוטלוקב תוללובתה לש העונת ררועתת היקרות ירוהי
 ימואל סיסבב .תוציחנה וישכע .הלודג רתוי רוע  כ"עו םתוא בבוסה
 םנאיללאה .יכ  ,בשוח 'הצרמה  ,םיימואל רפסהיתב תרוצב קוח
 תראבתמ הובו ,הו רבד ןיבהל הנורחאה תעב המצעב .הליחתה
 יתב תא  רקבל . הדחוימ הרעו וישכע | החלש < יכ  ,הרבועה
 תחנב ,םישורדה םינוקתה תא גיהנהלו חרזמה ץראב הלש רפסה
 תורסומ לכב  רקיעל תבשוח | םנאילאה :יכ ,ונא  םיארוק חור
 < "יתמא ירבע חור םיאלמה ,םיליכשמ םישנא ךנחל ,הלש ךונחה
 :יפורפ ברה וסנכנ הילאש) וז הדעו האב םיעדוי ונאש המכ דע
 ,אנקפמ דיל (גיצפיילמ ,סגרופ רייד ברהו זירפכ יול .לארשי רוס
 תארוה תא :םיבחר  רתוי .תורוסי לע .דימעהלו ללכשל  ץוחנש
 ונלש .דעוה .ירבחמ רחאל .סנאָילאה לש ם"הבב .תירבעה ןושלה
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 תא וניצ הדעוה ירבח ,תרוקבה תדעו ירבח םע החיש התיה
 רפסה תיבבו תירבעה היפנמגב םידומלה לכ תארוה :יכ ,הרבועה
 תא םה םג וגיהני בל ץפחב יכ ,ופיסוהו הפי הלוע ופיב תונבל
 קר היהי .רשפא הז רבד לבא ,םהלש רפסה יתבב  ווה המשה
 חיטבהל ידכב תקפסמ תירבעה ןושלה תעידיש ,ררבויש העשב
 :לאהש  ,תווקל ונא םיצפח .. ץראב ימונוקיאה םמויק תא םיכינחהל
 : עגרח תא ברקל ידכב ,רשפאה לכ תא הרצמ םג השעת םנאיל
 תורפסהו .ןושלה תארוה תא ההובג רתוי הגרדמל המירהב ,אוהה
 ,טלוב .ימואל ןויבצ .םהל התהבו הלש רפסההיתבב תירבעה

 הרועה תרבח, םג י"אב ךונחה עוצקמב השוע הברה
 לש .ךונחה. תודסומ תא טרופו ךלוה םאונה ,"ז נכשא ידוהיל
 םילשוריב ל מ ל לש ודוסימ רפסה תיב ,םידלי ינג : וז הרבח
 ,םימותיה תיב ,םירומל ןוירנמפו רחפמה ידומלל םיסרוק ודי לעו
 רפסה יתב לכב .הפיחב "םוקינכט,ה דופי  ,םירוע ךונח חיב
 :רגב -םייללכהו תירבעב םידמלנ םי ר ב ע ה .םירומלה וללה
 ןיבהל רשפא .וז הטיש לש המעט תא ןיבמ ונניא הצרמה .תינמ
 * ,תיתפרצה ןושלה רומל לע תדפקמה ,סנאילאה לש הקומנ תא
 לש םיימונוקיאה םייחב לודנ ךרע העש יפל שי וז ןושללש ינפמ
 -ותבב םידמלמ המ .ינפמ ,רברל םעט האור ונניא לבא ,ץראה
 , תינמרגב םייללכה םידומלה תא הרועה תרבח לש רפסה

 >טור יד הנילוא לש ןיוצמה רפסה  תיב .םג .ונשי 'םילשוריב
 ם"יבב ."םיחא תדוגא, תילגנאה הרבחה יפסכב םייקתמה | דליש
 םידמלנ .םירבעה םידומלה  .תודימלת תואמ ששכ תודמלתמ הז
 םידיעמ הז .ם"יב ורקבש הלא .תילגנאב -- םייללכהו תירבניב וב
 ,רעטצהל שי .יארוב ז'עו  ,תודימלתה לש "תולגנאתהה, לע

 םתוא לא רמולכ ,ינשה גוסה לא  כ"חא רבוע) הצרמה
 תא ;ימואל ךונה םהיכינחל תתל םילדתשמה ךונחה תודסוממ
 םיכינחל תתל םילדתשמה םתואל ,םינימ ינשל הצרמה קלחמ הלא
 ידוהי  ךונחל םיגאודה םתואלו ידוהי יתלב  ימואל ךונח
 תחלשמה לש רפסה יתב תא בשוח איה םינושארה לא ,ימואל
 בזוע ותד תא ריממה הזכ ןיממ ס"יב .דימלתש ינפמ = ,תיתדה
 םעה לש ותוימואלל חפסנו תודוחיה תוימואלח תא םג אליממ
 רפסה יתב תודלות תא .רפסמ הצרמה .הזה ס"היב תא קיזחמה
 תא .ןייצל שי)  .םתודא לע . םינינעמ םירפסמ ןתו-ו הזה ןיממ
 תרמה לש עוצקמב תחלשמה תלועפ התפר ללכב יכ ,הדבועה
 גוריה תחלשמה הריבעה אל 1884 תנש דע 18%8 תנשמ ,תרה
 םירשע הקיזחחש ופ לע ףא ,ותד לע דחא ידוהי ףא תימלש
 < ,(קנרפ ףלא השמחו םישלשו האמ האיצוהו םינכוס םינשו

 ןויבצ םהל שיש ,ךונחה תורסומ לא כ"חא רבוע הצרמה
 : םינימ ינשל הצרמה קלחמ הלא תא םג ,ירבע-ימואל
 אפונ י"א .ינב לש הביטיצוניאה פ'ע קרו ךא ודסונש תורסומל (א
 הלאל ,ץוחה .ןמ .הכימת םוש ילכמ רבד לש ורקיעב םימיקתמהו
 םיללוכה ינב לש תובישיהו ת"תה יתב ,םירדחה תא (1 :הנומ אוה
 תינכת אלו דחא יללכ ןויבצ אל םהל ןיאש  ,תונושה תודעהו
 םירעבש . "הרות .ירמיש, תרבח לש רפסה יתב (ל (תחא העובק
 רבכ אל הו הרפונש ,השרחה תירבעה היסנמגה (8 ;תיבשומבו
 פש רפסה תיב 4; דועו יול .ר"ד  ,ץייוו ר"רה י"ע .םילשוריב
 ילבמ ,היסנמגל ותושעל םירמוא וילעבש ,ופיב "ינומכחת, םיררחה
 תירק, .המראה .תרובעל .ס"היב \= ; תיסכוריתרואה ותנוכתב תעגל
 תודסומל (ב ,דני ק לב .,י רמ לש הביטיציניאה פ'ע וסונה ,"רפס
 דעוה לש ךונחה תודפומ תא הצרמה בשוח ינשה ןיממ
 דותב .קיזחמו .דסימהו .י"אל ץוחמ ימצעב אצמנה ,יאסידואה
 ימואל - ןויבצ שו הלאה  ךונחה .תודסומל --- .,י'אב .ךונחו רפס

 םמעל םינמאנ .םינב .ווהי ולה .םיכינחה :וּכ .,הוקמ דעוה .טלוב
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 ,תיללכה .הלכשהה עוצקמב *

 ז ןוילנ

 ןבומב ..ץראה יבינח- רותב :לוהגה| םדיקפת תא :אלמל .םירשכומו
 עגונב הנושארה .?החנהה, תא תיללכה הפסאה ינפל עיצמ אוה הז
 עוצקמב דעוה לש ותרובע דוסי, :ךונחה ינינעב והרובעל
 יש ןויערה תויהל ךירצ י"אבהלכשההו ךונחה
 ותדובעל :םימיוסמ םילובג על רעוה לע הז םע רחי ."ירבעה
 אוה .דבועה (א :וללה .תולאשה תא ומצעל רתפל ךירצ אוהו

 תטשפתמה (ב + תילנויסיפורפה וא
 ומצעל אוח עבוק וא ,ץראב רשפאה לככ 'םיבר תומוקמב ותדובע
 ,תירטנמלאה הלכשהה עוצקמב קר אוה רבועה (ג +םיעודי םימוחת
 דעוה לע לכ םהוק םלואו ? תינוניבה הלכשהה לש הזב ,םג וא"
 אוהש וא רצוי אוהש תודסומל יללכה וסוחי תא" ומצעל  ררבל
 ינפל עיצמ .אוהש .החנהב ןמסמ :אוה הז .וסוחי תא , םהב קיזחמ
 -ץראב ארבל ףאוש דעוה, :הז חסונב תייללכה הפסאה
 לע םדימעהלו הלכשהו ךונח לש תודפומ לארשי
 םמויקש העשב ,םתוא:רפמל תנמ לע ,קזח סיסב
 ידוהיה רוב צה; לש"יותוש רל "חוטב" רה םיכ" היה
 : "יממה

 הלכשהה עוצקמב רובעל :דעוה ךירצה ,הלאשל ענונב
 הז רבה וכ ,דעוה אצמ ,תילנויס*פורפה וא ,תיללכה
 רעוה לש ותרוכע רופי היפ לעש ,  הנושארה החנההב :יולה
 ,אופא איה הלאשה ,ימואלה ןויעלה תויהל .ךירצ .ףונחה עוצקמב
 ימואלה חורה תא קוחלו טילבהל רתוי לגוסמ הלכשה לש ןימ חזיא
 אב .דעוה % תילנויסיפורפ הלכשה וא  ,תיללכ הלכשה---,ךונחבש
 הלכשהה לע : תיללכ הלכשהל ןולתיה הז. ןוהינבש" אנקסמ .יריל
 רכבל. ךכ.:ידול -רעוה תא :איבה- רחא םעט דועו  .תילנויפיפורפה
 םיבושח תודסומ .רבכ םנשי יייאבש ,אוהו --- ,תיללכה הלכשהה תא
 ס"היב = + תילנויספורפה הלכשהה תוחתפתהל םיעייסמה :םידחא
 תיב ,"לארשי הוקמ,: .המדאה תדובעל .ס"היב 4 ,"לאלצב,, תונמאל
 ופיב ת"תה י"ע רשא הכאלמ דומל תיב ,םילשוריב- הכאלמ דומל
 הלכשהה עוצקמב םירבועה םיבושח תודסומ ןיא לבא ,"רפס :תירק,ו
 ךומתלמ .ומצע תא : ענומ .דעוה .ןוא ז"כב :,ימואל חורב .תיללכה
 הכימתל .ותרכה פ"ע .םייוארה  ,םיילאנויפפורפ ךונח :ירסומב םג
 רעוה ןתנ ךכ ,תורחא תורבחו תודפוממ ז"כב םיכמתנ ויה אלשו
 ,תותתסה תכאלמ רומלל םירועש דוסיל קנרפ םיפלא "לאלצב,ל
 =- .ופיב הרות דומלתה י'ע רשא הכאלמ רומל תיבל קנרפ 0
 דובעל אבה .דעוה ידו תא אלמל תיללכה הפסאה לע רעוה .תעדל
 -- .אבהל םג הז חורב

 רובעל ידכב םישורדה ,םיעצמאה ויה אל דעוהלש ינפמ
 ותדובע תא םצמצל וילע היה ,ץראה לכ ב הבחר תיכונח. הדובע
 לע ולש רפסה :יתב תא דימעהל לדתשה הז תחהו תומכב
 . ההובג- הגררמ

 הז עוצקמב ותדובע תיב דמוע לש  הנושארה הרושב

 תיבל השענו יוצר ןפואב חתפתמו ךלוהה ופיב תונבל רפפה<

 הו ס"בל להקה הגוהש ,היטפמיסה לע .ונימב  ריחיו .יתפומ רפס
 גרבנייפ  קחצי רמ דבכנה ונוכתש , הרבועה  :היעת
 הששו םישש ךס ס'היבל רתוימ  תיב ןינבל .בדנ  קפטוקריאמ
 דנמל עיבהל הוה הרקמב שמהשמ הצרמה ., (* קנרפ םיפלא
 תואצוה ,(תוכשוממ םיפכ .תואיחמ) ,רעוה לש יתדות תא :דבבנה
 תצא .ךרעב הנשל קנרפ 55000 ךסל תולוע ופיב תונבל ם"היב
 ךונחה :ינונעל  ביצקתה לש .ףסכה ראש
 יתבבו .םידלי .ינגב .ךמות אוה :;תובשומבו
 רובעל = לרתשמ

 םירעב | דעוה אויצומ

 דעוה --,םינוש רפס

 ,תויצזינגרואה םע | .דחי תורחאה תורבחהו

 = וקגרפ 20000 ךס וז הרטמל 'דעוה

 ,.י"אב :וניתיחכ תא 'דחאלו  תונושה 0 :
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 עיפשהלו
 טורייבבש  סנאילאה לש  רפסה יתבב :םירבע : םירומ  תקוחהל
 ןיב :קזח רשקל .הלחתהה קר היהי הז יכ ,הוקמ \ אוהו  הפיחבו
 ,י"אב ךונהה תבוטל .םירבועה םינושה תודסומז

 םתוחתפההל ,וריב שיש המכ .דע  ,עייסל דעוה ץפחמ |
 היסנמנה  תרזעל אבל ץוחנל אצמ ,םייתפומ  רפס יתב לש

 == ןפכ תכימת דעוה בצק ךכ +, תימואל .העפשה הילע

 רפומה . .תרזעל = רעוה .אב הנושארה הנשב .,ופיב תירבעה
 תשלשב--הינשה הנשב ,םיקנרפ 31800 ךפב הוה ןיוצמה :יכונחה
 וילע  לכק הז רבלמ .קנרפ םיפלא תשמחב וז הנשבו ,םיפלא
 הלועה ,היסנמגה לש ,ביצקתה לכ .ליבשב | תוירחאה . תא :דעוה
 הוה .רפומה ביבח .המכ דע ,קנהפ ףלא דחאו םישלשל וז הנשב

 הלעש ,םידפימ םירבח תוינמ לש ןוגהה רפסמה הארמ להקה לע
 םירחאה םיחריה ךשמב שכרל ןוזניסומ. ריו ןיקנייש ,מ הייה ידיב
 הוה = בושחה רפומה לש וסו 9 וקוזח - םלואו . ,איסורב  והשש
 תלוכיה .םדיב שישו .וכרעו ו םיריכמה לב וברוש ,שרוד
 תתל םיצפחה תובאה לכש ,כ"כ ,היסנמגה תוינמ לע םותחל--.הול
 ףסומב : ךנחתהל  םהינב תא וחלשי : ימואלדירבע ךונח  םהינבל
 +הזה. ונימב .דיחיה יכונחה

 רעוח  יניעב  רבדה .היה .רורב  םירומלה  תונכתל : עגונב
 הוהב ,תירבעה ןושלה תויהל הכירצ .םידומלה .ןושל יב ,ערפמל
 -יאצוי םידוהיה. תא דגאמה רשקה תויהל תלגוסמה .הריחיה .ןושלה

 םירפסמ רסומ הצרמה
 'םיסנכנ םהש םרטב י'א ירלי .ןיב .תונושלה לובלב ד"ע םינונעמ
 ופיב .םידליה ינגמ דחאל םירליה .תלכק תעשב ,רפסה :יתבל
 ,90 תיברע : ,10 - - תירבע ורבד טמ ןמש  ,ררבוה וז חנשב
 ..וסנכנש םידליהמ --- 50 =- תיסור ,86 ןוגרוב 4 ,14 -- תילוינאפסיה
 ,6-תילוינפסיה ,1ל תיברע ,1--- תירבע ורבד ינשה םידליה ןג לא
 *לכ .תארוהש * ,ונל :חיכוה" ונתדובע  ןויסנ ל תיסור 4 ,?4  ןוגרזב
 .תירבעה .היסנמגבי הלכו םודליה . ןנמ לחה = ,תירבעב םירומלה
 ,הפי התלע

 ןושלח תעידיב .שגרומה ךרוצה תא .םג בשחתה דעוה
 רומלל םירועש רוסיל םיעודי .םימוכס םיצקהו ,תיקרותהו תיברעה
 ,וללה .תונושלה

 תודחאתה תשרוד י'אב ירבעה ךונחה לש ותוחתפתהו ותחרפה
 = | ררבל םירומה :לע ,.תיטמטסיסו הרדוסמ ,הפוכת הרובעל .םירומה
 ""המרגורפ דבעל ,תונושה תויגוגדפה תולאשה תא םידחואמ .תוחכב
 ;המודכו  דחא םופטמ רפסה יתב לכ ליבשכ | תילמרונו  העובק
 תלדתשמה ..םירומה תדוגא תרזעל אבל .ץוחנל רעוה אצמ הז :ינפמ
 : םירומה תדונא הנשל קנרפ 1000 ךסב ,ןהה תודועתה תא .אלמל
 תולאשה לכ תא ררבל = תיללכ הריעול תופוכת םיתעל .תפסאתמ
 *"רזוח .בתכמ,= האיצומ איה שדוחב .תחאו ,קרפה לע .תודמועה
 < .תתפתתו  בחרתת :םירומה תדונא  זכרמ לש | ותדובע . יכ :;הוקנ
 ,רעטצהל קר .שו--- ,י"אב ירבעה  ךונחהל .הבורמ- תלעות :איכתו
 . 05 םניא י"אב .ךונחה עוצקמב םירבועה םירחאה .תודפומה רשא לע

 שב םיבשחתמ םניאו םירומה תדוגא לש התלעותו התובישחב םיריכמ

 7 ,םתדובעב התא

 :םידלו .ינגל תורחוימ = תורומ ךונחב שיש : לודגה :ךרוצה
 ןוירנמס:י"אב רפיל לדתשהל ךירצש ,הרבה  ידיל .דעוה תא איבה
 תא אלמל תיללכה .הפסאה ינפל עיצמ אוהו ,םידלי ינגב תורומל
 . :הוה לעפמה תמשגהל תשגל אבה דעוה ירי

 :םנורסחש  ,םינוש  תועוצקמב :תירבעב רומל :ירפס :תואצוהל
 ,"תלהוק, הרבחהל עודי םוכפ .דעוה .ביצקה  ,י"אב -ךכ ילכ -שגרומ
 רעוה 9 ליטת .תיללכה ,הפסאהש  ,הוקמ אוהו. הז ךברב .תקפועה

 ו לעפמו השעמ .לכב .אכהל ג ךימתל אבה



 ז וילג 93 םלועה <

 אבהל םנ .סנכהל :הכירצו  הסנכנ :רעוה לש .ותדובע .'גוחל
 . תובשומבו .םירעב םינוש .רפס :יתב תכימת

 תויתורפפ תואצוה ידיב ..ךומתל ץוחנל ןכ םג אצמ  דעוה
 דעוה םג' יכ :,הוקמ :אוהו = ,יכונחהירוטלוק ךרע ןהל שיש .,י"אב
 ----הז .עוצקמב .הדובעה תא ךישמי אבה

 תרוצי -ןויער רע הריקפב :ותאצרה תא = םייסמ  םאונה
 ןיב תובלה תא :ןורחאה ןמוב .שבוכו ךלוהה :י"אב .התיסרבינוא
 האיבמ .תיכונחה ונתדובע- תוחתפתה לש .היצנהנטה ,י"אב וניחא
 יכונחה .דסומה .ר"ע .תובשחמ .בושחל רבכ | וליחתיש = ,ךכ :ידיל
 -- .הז עוצקמב הרובעה לכ לש תרתוכה תלוג .תויהל .ךירצה .ןוילעה

 תועש יתשכ  הכראש : ,טסימייר .ר"דה לש ותאצרה : ירחא
 וכשמנש .םיחוכוה = וליחתה = ,תוכשוממ .םיפכ :תואיחמב  הלבקתנו
 ןינמ = סורי רט :רמ = ,תדוחמה :םוי- לש רקובה  תבישי .לכ..ךשמב
 ונירפס .יתב ,תינכטהו תילנויסיפורפה הלכשהה לע. ךורא .םואנב
 ונויבצו .וכרע  .םתרועת תא .םיאלממ  םניא וישבע = םהש ::ומב
 ,ןו ש לב רבר לש ורקיעב יולת: ונניא רפסה .תיב- לש ימואלה
 ס"היב : לש  ותולגתסהב .אלא .,םינושה .םידומלה .םידמלנ הבש
 תועירי - םעה ןיב .ץיפמה .ס"היב קר ,םיישממה .םייחה .תושיררל
 םע  םויקה  תמחלמ תא ול תוליקמה . ,תוירטילימוא - תוישומש
 י"אב ונלש  רפסה :יתבב :,ימואל פ"יב אוח ---םירחאה םימעה
 ינתור ךרע םהל שיש :םייללכו = םיירבע םינונע קר: .םיחמלנ
 תובישיו "םירדח,מ .רתוי אל .םאונה .תערל = םנה  כי'עו -.אדירג
 שדח בושי .חתפתמ הבש ,ץראב .רפסה יתב ,השרה .הרודהמב
 לש תירמח ה ותוחתפתהל עייסל םינווכמ תויהל  רוחיב םיכוהצ =

 איצוהל םילגוסמה .םישנא י"ע קר אבל חלוכי וז .תוחתפתהו  ,בושיה
 קר .הנתנ וז .הלוגס .הלודג  יכה תישממה  תלעותה תא וז ץיראמ
 ירכב ,תוציחנה תוינכטהו תויליצפסה .תועיריה םהל .שיש םישנאל
 ,(כ'חמ) הבחר הדמב עבטה תוחכב םצפחל שמתשהל

 מ -ירבר .לע .בישמ (תויצבואב  שגפנ .רגזו לק + .ר"ד
 ?תרחמה םוי לש רקובה תבישיב  רמגנש ,ךורא .םואנב .סווירט

 .תישימח הבוישי

 ,(םירהצה ירחא תועש שלש דע רקובב תועש רשעמ ראונאי 90  ,'ה .םוי) .

 תנבהב שיש ;תועטה לע לכ םרוק הארמ רנזיו לק ירד
 איבהל .לכוי ימ  .םחוקה  םאונה = ירבדב  ."תוירטיליטוא, = גשומה <>

 דצמ קי לאיב .יריש תעידיב שיש ,תימואלה  תלעותה תא:לקשמב =
 ונתרובע לכל + שאר תולק הזיאב :ריכזה  סווירט .רמש י"א -ידלו
 ירקיעה -ןויערה תא .הנממ-ליטנ  םא :,ךרע  םוש :הוהי אל י'אב
 אל תתינכטה הלכשהה ,תימואלה היחתה ןויער תא ?הלע

 חורב: .םידימלתה ." וכנחתי :אל :םא .,םולכ .ונל- ףיסוה "אלו ::ןתה
 ראש:תאו תירבעה :ןושלה תא המח העירי .ועדי 'אל .םא ,ימואלה
 םימונורגא  .ךנחמה  ,"לארשי = הוקמ, : ם"היבו ,םירבעה = םירומלה >
 'תירבעה :ןושלהל ,חיכוי .;י"א ליבשב :אל קר" ,םלועה לכ ליבשב \

 ,ימר ד מיי תו רבח :ףרע םנ:אלא: ,ימ ווא ל .ךרע קר אל .י'אב שו
 ,םידרפס ,םיזנכשא) תווי דו הי .תודיע קר :י:אב -ונל שי .וישכע
 תירבעה ןושלה י'ע קר ,ירבע םע אלו (םיברעמ ,םינמית ,םירבוב <

 .םעל הלאה תונושהו .תוברה תודעה הנויהת
 אייר ר"דה תאצרהבש םידחא םיטרפב כ"חא עגונ םאונה

 ןושלה ..דומלב . ךומתל ךרוצה ר"ע .רבד  טסימייר ,ר"דה: .טסומ
 תורוהז . הצוחנ הז רברבש :,בשוח םאונה 4 ..תיקרותהו  תיברעה
 םע .,י?אב תררושה .ןושלה -התע .םג. והנה תיברעה .ןושלה ,.הלוהג

 חיו תיברעה :תימואלה העונתה :םג .יאדוב .רבגתת שדחה ,רטשמה =
 הרצל :היהתש .דע  ,תי בר ע ה .ןושלה .לש הכרע .םג לדני הז םע |

 הנוחצנ תא .ברקלמ :אופא .רחוהל ,ונילע לל הנ

 דעוה - לש -ופוחי לא  כ"חא רבוע םאונה--.םידיב וז הרצ לש
 עגנ הצרמהש ,יזאב :ךונחה עוצקמב םידבועה .םירחאה תורסומל
 תפתושמה .הדובעה לע .רתויב חומשל המ ןיא םאונה תערל ,וב
 הלאה :תורבחה ,םנאילאה םעו הינמרג ידוהיל הרזעה .תרבח םע
 המכ האיצומה סנאילאה םא , ימואל חורב םלועל .הנדובעת אל
 רימעהל ינעה יאסיהואה רעוהל תנתונ ךונחה :ינינעל הנשל םינוילימ
 --תירבע .ירומ .הלש רפסה יתבמ השלש םינשב :אוה ונובשח לע
 םאונה .,היניעב הז רומל לש וכרע לודג המ ,תוארל הזמ רשפא
 יכרצל ההחוימ :תמיק .ןהק .תריצי רברב הנשיה העצהה תא .ריכזמ
 דומעל .תורשפאה .תא  דעוהל ןתת וזכ תמיק ןרק קר .ךונחה
 * "אב ונתרובע לש הזה בושחה עוצקמב ןנוחכ דובעלו ומצע תושרב

 ימואל .ךונח : הלאשה :לע  םיבבופ ' ,ב"חאש  םיחוכוה לכ --
 סווירמ רמ לש ותער דגנכ ,ירמיליטוא ,ילנויסיפורפ ךונח וא ,ילל כ
 .םירחאו גר בלי פש ,(בויק .קלופ ,דיל פקנ רפ ה"ה םירבדמ
 :מ ויט ה"ה העודו הדמב םידדצמ .סווירט רמ לש ויתוחנה :תוכזב
 תא לגפל :תוציחנה דייע  רבדמ ןורחאה ,ןמסוז .םונורגאהו ןיק
 ,אוה .ילמרונ יא .ןויזח ,םירכאה ייחל תוב שומ בש רפסה יתב
 הרובעה תעשב "ופסה יתבב םיפופצ םיראשנ י"אב םירכאה ידליש
 העשב :םירטפתמ תורחא תוצראב םירפכה ירליש רועב ,הדשב
 וז הטש ,הדשב םהיתובא די .לע רוועל ידכב \ ,םהידומלמ וז
 המראה .תדובעל .םתורלימ םירשקתמ םירכאה ידלי ןיאש  ,תמרוג
 תאצלו .רפכה :תא  בוזעל םילדתשמ םה  םילודג םישענ םהשכו
 + רועה .לא

 ןיא .,דעוה .שאר ירבדכ ,םאש ,ריעמ יקצינבררמ
 תודסומה תחפשמב ייגרוח ןב,כ ומצע 'תא תוארל ךירצו ץפה דעוה
 םלואו ."דיחי ןב,ל ומצע תא בושחל ו"כב ךירצ ונניא ,םיינויצה

 "רוחי ןכ, תמאב :והנה ובש ,י*אב הדובעה לש רחא .עוצקמ ונשי
 ךונחה עוצקמב רבוע :ורבל אוה קר ,ימואלה .ךונחה תדובע ,אוהו
 םע םג דיב דו .דובעל לדתשהל דעוה ךירצ ז'כב ,ימואל חורב
 הלע םירחא תודפומ םע .דחיב הדובעה ןויסנ .םירחאה תורפומה
 ךונחה .תדובעל .הבורמ תלעות איבת דיתעבש ,תווקל שיו הפו
 ,לארשיחץראב

 ,ריעמו פווירט רמ לש ויתוחנה הא רקבמ בונ איורד רמ
 ןיא .יראטיליטוא ךונח אוה אוה י"אב יללכה ימואלה .ךונחהש
 םייח לש - םתוחתפתהל יחרכהו יראטיליטוא רתוי  רבד ךל
 ,תונושו תובר תונושל םוקמב ,תח א ןושלמ--םירדופמ םייתורבח
 ןיא ,וז דצב וז תוירבעה תובשומב וישכע :םיאצומ ונאש ומכ
 תמאלהו תירבעה ןושלה תיחתל הפיאשה לכ יכ ,םג חובשל
 רפסה תיב לש יתעפשה י'ע אלא הדלונ אל תולגב רפסה תיב
 םש תירבעה ןושלה לש התומדקתה לשו לארשי-ץראב ימואלה
 יחה ירבעה  רובדהו ימואלה ם"היב .תרבודמו היח הפש רותב
 רותל םיאבה םייברעמה וניחא לכ לע לודג םשור השוע 'י"אב
 רפסמ םאונה .תימואלה היחתב ןימאהל םיליחתמ םהו ץראה תא
 אל ותעדלש אלא ,לארשי-ץראב םירומה תדוגא לש החבשב
 אל םא | ,ןגוהכ בושחה ודיקפת תא אלמל םירומה זכרמ לכוי
 שמשל לכויש- ,הארוהה תכאלממ יונפו .החמומ גונדפ ול ואיצמי
 ונניא .יאסירואה דעוה -- .ץראב רפסה יתב לכ לע חקפמ רותב
 הרושב ..היתוביבסו ופיב ,התע דע  ומכ .ותדובע תא 'םצמצל ךירצ
 ומכ ,אלו תוב שומב ךונחה  תרובע דומעל .הכירצ  הנושארה
 : ,םירע ב ,וישבע רע

 םירקבמה תונעט לע הנע .,טסימויר ר"רה ,הצרמהש :ירחא
 הותהש ומכ ,ךונחה עוצקמב רעוה לש הרובעה תינכת לע. ןיגהו
 . .ץגונב תוטלחהה .הכירעל .הדחוימ הדעו .הרחבנ= ,ותאצרהב .התוא
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 ר"ד ה"ה ורחבנ דעוה ירבחל | ,הז עוצקמב | רעוה לש .ותרובעל
 . בונאיורדו .םווירט : ,ןיקמוימ  ,רנזולק  ר"ד  ,טסימייר

 הרדחב ירובצה .ןגה תא רפמל תיללכה  הפסאהל עיצמ ר"ויה
 תנמ לע  ,לארשיל תמיקה ןרקל תותימצל הנתמב ("לאומש ןג,)
 עגונב דעור לע. :תולטומה .תובוחה .תא אלמל .הילע .לבקת וש
 ,תלבקתמ העצהה ,הז .ןגל

 (אבי ףוס)

2-5 
 .הָעיִקֶש

 דָעָר אל ץַעָה .םֶלָ לָחאָה

 .הָלְפְתּו בָאְּכִמ ץֶוָכְמִה לכה

 םיבע תופונכו העקש שמשה

 ,הָליבְש הָחֶא םד בָהָו יל יב

 .ץיבונעמוש ,ד

 רופצ הָסְפדְתֶה שָרֶח בָנ

 ,םִיִלְלָצ  ּוטָשַפּו חור ביו

 עגְר ופה בָהָז תועוצרו

 ,םיִלָתְּכַה .רוחשו הפצה רפע

 רנ
 םאַתַפ ּוטשקתה תש זק יִעְב :

 ,םימח רנפ זא הָרובָטַה םובב

 בט ומְכש תולָעְבְ
 . םינרק .בַהָזמ 0- ופָבְתַה

 ּוריִעַה בָלַּב םיִמָחְרְו בָאְכּ

 ,הפא םיִחָרפ /

 2 קט הָלַמָח תוזּוחא העיקש ינֶרְקו
 0 ולָבָא שָרֶחְו שָרָה םוק

 -- לע
 ,רנרב ח.י

 .רָצָמַה ןִמ
 ,(תוכותח תולגמ)

 "ה

 רבכ רייא תישארב .העומשה תהמש וישכע .טבש יהלש
 "ר'ננמ,ה ,הפמ תרפי לכואו -- ,םופרה .תיכב רורסה:תנוכמ .היהת
 אוה ןיחונמ אל יכ  ,כ"ג ויפמ ררבוה ,יתילכתל רברה 'תא הלג
 ויה .ץוחה ןמ רחא םדא אלא  ,"רוטיירפא,  תויהל דמלתמה
 רלאט תרמש המ תורמל ,אב אל ןיחונמ  ,תויליציפס  תופסא

 ויתודא לע הברה העמש איה :התיבב ותוארל הנוצר תא .העיבז
 תחילשב הערה ינפ םדקל וטילחה | ,הל רזומ אל ומש םגו
 םישדח השלש :עירוהל בתכב בייחתיש ,ןטרפ ןוָראהל  היצגיליד
 דעב .םלשלו --- םרטפל ןמז .הזיאב \ הצרי  םא -- וילעופל .םדוקמ

 ,אוה ,הריקחו השירד הלחה :!םיעג אל ,רסאנו היבש וזירכי -- ואל םאו ,םימלש םיחרי .'ג דעב | ,תאוה תק ל

 ,ונבוחרמ תוינקירו םומעש אופיא האלה -- ,ןיקמ ול והמניו .דימ
 התיבש  -לש חיר = .,והערל = המורה רחא = :םויו  =:ןילוח . האלה
 ,ביבסמ :ןינעו

 ר"י
. 

 .הממור לארשי רי ,ררא םנכנ
 ,ללכבו ,"שמייד, בםורוטקטש תא תרמלמ לחר היחש העשב

 וניע .ןיבש .לודגה להבהה טלבתמ .,ותא תבשוי איהש העש לכב
 ,תוחוקפ ,תולודג :לחר היח יניע : םלועה :תומוא יניעל .לארשי
 רשא היטהל- לכבו  הצומצמב | ,התצירקב םתניטקמ איהש אלא
 םיבקנ ינש אלא | ןניא ,ךפהל ,בורוטקטש יניע ;ןהב השוע איה
 םיעגרלש אלא ,םירצק םיקדס ינש ,םיריעז .םילולח ינש ,םינטק
 ,החורב טיבהלו --- םביחרהל  ,םההפל לדתשמ אוה

 :רמוא ןמרבילש ומכ רמוא % אלה .אוה אלפנ רבד,ו
 -שיא םג  ןניא ילוא אוה ,םירבד שיא וניא בורוטקטש רורויפ
 ןפואב לעופה לא איצומ אוה ול ץוחנש המ לבא ,רתויב השעמ
 > אלוכל-- ןנוח אל רובדה חכב ,ןפוא  לכב * ,יעבט = ,ירטנמלא
 . .אוהש ,ייעטיולימָאפ, הלמהב .ךכ-לכ קודא אוה ,הזל ףפונ ,אמלע

 רבר"ןגוהכ רפסל .לוכי .וניאש רע ,טפשמו טפשמ לכ הב לבחמ
 לע ףאו ,טושפ -תויהו ןטק רתוויה ןינעה ףא -- וינפא לע רובד
 רפס הוה .ינפב ! הלותב ינפל תוררהתהה חכ לודג המ -- ןכ -

 ,ורבעמ םלש ןמור | ןזרג לש תושיקנל :המודה - ולוקב  לומת
 ,וב תושועה תושפנה רתי רצמ ,רחא רצמ םג יתוא ןינע הזה 0-

 ,איהה.תעב ,זא לבא  ,אבקסומ  דילי  אוה :בורוטקמש
 םינוחריה .וקפפנש תעב ,הרבעש האמל םיעשתה תונש ףוסב
 ותוא .םג. ףרג. .טלושה .םזיפקרמהו  ,"םייחה,ו . יהשרחה - הלמה
 ואו ,ותדלומ ריע תא .בוזעל היצילופה םעטמ :וילע" הרזגנ : ,ומרזב
 ,םידימא = םירחוס ,םיבורק ול \ ויה םשש ,.מ ךלפה ויעל אב
 :תיבל  דימלת  רותב .לבקתנ .אוה" ,ותרזעב ויה רשא ,ומא דצמ
 ול .ונתנ אל .תומדקתמה ויתועד לבא ,ריעב רשא ינכטה רפסה
 ---םידוהיה .םיטסילאיצוסה שאר לא םש .ערותה .הרהמבו ,החונמ
 " היחא ,יטרפה הרומה םש היה םיטסילאיצוסה שאר ,"דנוב,ה לש
 = יארוב זא התיה ,המצעב הוח ,איה ,בוטל רכזי ,הוח לש  חונמה
 | ןמ .הרכוז .הניא  ,בורוטקמש ,אוהו ,תוילקב תקחשמ הרלי דוע
 איה  ןיא ,בוטל רכזי ,רלאט רמ ותוא םגו ,םהה םימיה
 " רלאט רמ ותואמ לדכגנ הפ רשא רלאט רמ ויחא ,בטיה רכוז
 :שיאוהנה ,בורוטקטש ,אוה .רוצקב !עיטיולימאפ ,םירבר הברהב
 .ושפנ "תבעות היצריפסנוקהו ,לכ .ינפמ תחי אל ,לכב רשי  ךלוה
 , ומ ךלפה-ריע = לכב .ידיחיה טפיסקרמה היה ,רמול רתומ ,אוה
 :םירישעה ויבורק-- ,ונממ תימוקמה היצילופה םג הערונ הרהמ ,ונ
 ,םפדנ ,םפרח ,םהילא עמש אל אוה לבא  ,וכרד לע והוחיכוה
 :רתסהל חרכויו  ,ןולל םוקמ דוע ול היה אל ,הנורחאל ,יכ דע
 רלאט  רמ ,תימוקמה היצאוינגרואה לש < יביטריפסנוקה ררחהב
 .טסידנוב היה ,בוטל רכזי אוה -= הול יוצר היה אל םנמא חונמה
 היה .לבא---םויא* ןפואב םיסורה םיטסיסקרמה תא םומשיו יאנק
 ,"חיפאנ = זיא, אל ; ןוגה  ידוהי , רול .ינש .רבח רוע םש
 קטש לש ורצ לע היה איהו -- ,"ווחיו< אל ,ונלשמ, אל ,ללכ
 : תויתוא הבית ,םיפרגוטקה ינש ויה יביטריפסנוקה רדחב ,בורוט
 " רשוע =--- הנטק פופד" תנוכמו = ,תויפוח .תויתוא :תביה ,תוידוהי
 ונורכז חכ :!תחשמ דש --- רלאט אל ,ינשה .רבחה והוא .םלש
 < שיאה ותוא" לש ומש תא" םגו .קזח אל ,בורוקטטש לש ,ולש
 תרובע = רבועו :םויה . לכ םש * בשוי היה - = :ןןיטולחל .חכש
 לע ררחה תא. רנופ היה הלילבו = ,לילגה לכ לש היציזנגרואה
 " :םידחא :תוליל םש ןל .בורוטקטש ---  ךוראהל .אלש :ידכב ,רגסמ

 ,נהנתה ,בורוטקמש

. 

. 
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 אהי המ לכא ,שיא םשב ארק אל ,אלפנ ןפואב ,יוארכ ,ןבומכ
 וירבח .םג והנ אל  ,ףוסב ול ערונש יפכ ",םלוא ..!רבא .?ופוסב

 קיטאנאפ היה  ,רומאכ ,רלאט  רמ = ,ותעושיל.ותחורל = .ושחו
 ןב ליבשב םירבח תושפנ .ןכפל ןיא יכ ,ןעט םנמא אוהו ינרפק
 אלא ,"טסידנוב, וניא .אלה ,בורוטקטש ,אוהו --- תרחא הגלפמ
 םג םלוא ?תושעל רשפא המו -- .!עטיולימאפ == .יפור טסיפקרמ

 ליצהל ,וליצהל : טלחהו ,רבח ותיא ,ורבח  והחצנ  הזב

 אוה לוכי ןכיה * ...ליח-ןב  ינולפ - היה  ,רומאכ ,,.בורומקטש תא

 םיללח םיכר ..,היצולובירה .יללח  ןיב לפנ יארו ץוישכע אצמהל
 אל לבא ,טעומ ןמזב םירפסמ הישעמה תא,  ,רוציקב .,,ולפנ
 .ותוא ריבעהל הרוקפ האב תחא םעפ ,"רברה השעי .טעומ ןמזב
 תאצל התיה הכירצ ,הרבעה ךא .,הסיפתל הסיפתמ ,בורוטקטש תא
 בשיו -- רמשמה ליח לא והופינכה םיתניבו ,ברעב .לעופה לא

 ולאושו אבצה שיא לא ול עודי-יתלב דחא רענ שגנ םואתפ ,םש

 האקפולגה ול .אנ רפמי, -- .ןאכ -- ?ןאכ בורוטקטש רופאה =
 תא ול רפמו בוט םדא היה אבצה שיא "הזה חולמה"גרו .תאזה
 םישק ךכ לכ זא ויה אל ,רסאמה יאנת  ,םיאנתה > ,החנמה
 ,םירפומ | ויה אל התע :הלאה םימיב ,התע ומכ רשח םיאלמו
 ישנא ורבד -- "םידוהיה םה  םיבוכ םישנא,  ,ורסמ זא .לבא
 םיקינעמ םה םתירב ינבל קר אל, --  םמצע ןיבל .םנוב אבצה

 תא םש ,בורוטקטש ,אוהו ,יכהדא ."םירכנל םג םא יב. ,בומ לב
 ןוא  םוקמ .,רחא רצל הנפנ !הרבע וחטדתרדק ובל לא .רברה
 ,אההַא .-- .גדה תא הצח ;המואמ אצמ אלו תפה תא עצב ,םואור |

 ,הלורפה התיה וז --- ."אבארימ .ןוכנ = היה, :הנטק אקתפ .שי
 איה  ,הניבמ התיה אל הוח .רימ הז תא  ןיבה :אוה רמו /

 היה "אל רבכ רתוי .דימ ןיבה אוה לבא :רבדה אוה ?תרמוא * 
 .בומ ,ונ ,רמנכ זע והנה ,הנבסה תעשב ,בורוקטטש אוה .ךירצ
 והליבוהל םהידיב תותשק םע .אבצ"ישנא ינש וילע ונמנ ףשנב
 ,סדאמ םיקיר ויה תיבוחרהו ךשוח ליל היה ,תרחאה .הסיפתה .לא
 ןיב 'לבומ : ךלוה ונרוע ...,הנהו ,ריעה הצקב טעמכ ויה .תובוחרה =
 לע רבוע  דחא ...םיבבוהסמ םישנא קוחרמ הנהו ,אבצה .ישנא ><

 םילייחה ...עורג .סיסכט היה הז "?ךלוהה .אוה .ימ,:לאושו .םהינפ
 לא הכרדמה ןמ :ורבעו דשח ואלטנ ,ער חיר ףכית הזב .וחירה
 ינש רוצי רבוע ,רחא קד רוע רובעכ םלוא ,,בוחרה עצמא

 ,אבצה ישנאמ שארה ארק -- !רש היא .,"אבארימ, :ארוקו םדגנל =,
 ךיתמ םואתפ קמחתיו ,ותע האב יכ ,ןיבה ,בורוטקמש ,אוה .לבא
 ריעה ךיתב ןכ לע יכ ,תושר םהל התיה אל תוריל .,ץריו וירמוש
 ול ורפס ךכ -- םהילא ושגנ זא יקועצל ולחיו ,רברה היה
 ודמע רשא ,היצוינגרואה .ךותמ םינכומ :םישנא העברא = כ"חא
 תולכאמב | םילייחה | יניע | דגנל | וקירביו = ,בוחרה .ןהקב זא דע

 ,בורוטקטש תא ,ותואו ,ומודיו ,אבצה ישנא ידי .ופריו ,תושומל
 עבוכה תא וילע ףילחה ,וידי יליצא תחת דחא קזח שיא ףטח

 רפסההתיב לש .עבוכ) רשפאש המב ותונשל ירכב ,חצוד .ךרד
 םח עבוכ ,אוה ועבוכ וילע םש וליצמו ,וילע היה ינכטה

 תורצחו םינג .ךהד העש יצחכ ומע ץריו  ,(םישבכ תורועמ
 רנ קר -- הרדחה םאובכ | ,.רלאט .תיב לא  םאוב דע
 םיסוסמכ םהינשמ העיוה הפמש -- םש קלד .ןטק  בלח "לש
 םה ,םילוצנ ויה םה לבא ,המחלמ תעשב םישרפה ליחב רשא
 -ןב ,ונ  ,לבא ,הזכ ועו וזכ החלצה ! עטיולימאפ .,םירשואמ .ווה

 ,םלענ עגר רובעב ,רברל המ ןיא--וליצמו ולאוג םג היה .ליח =<
 האיצוה היצזינגרואה) אוהה הלילב תושעל ול היה תובר רוע יכ
 תרחממ .התיה ריעה לכו  אוהה  ערואמה = רובל  היצמולקורפ

 לבא !(אח--אח- -.אח<--אח ,םהלשמ רחא וליצה םודוהיה : החקרמכ =
 : תילטנמיטנס ,תנינעמ הניצס  .התיה ץורחה ותוא לש ותאיצו-ינפל |

 וךוילג

 רלאמו---! רבדה לכ תא  רדסש .אוה .אוה  רשא---.ליצמו"הדופה
 +.:!םויא .תופילח הזל הז. וקשיו והער ראוצ לע שיא ולפנתה
 ..אבקסומל .יביטריפסנוק ןפואב ,בורוטמקטש ,אוה בש  תרחממ
 --ו-- 5 ךכ רחאלו

 ,יתערי--הנורחאל ,ותעמוש ותקיספה--! הידפ ,יד ,ונ --
 .תצק חושל האצנ !ירובג ,ךררב יל רפפת ראשה !רובג ךנה יכ
 +.,,?התא ךלוה

 רוע)
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 .לָאְרשיֶרָאְמ :בּתְכַמ
 ! ידידי

 ? לארשי-ץראל וישכע תולעל יאדכ םא : ינתלאש
 השק ,ךנה לאוש יכ לעו .לאוש ךנה יכ ,ראמ יל רצ

 : +הבושת תתל ינממ
 ץראה תא בועל םפוכ ,הנומא ילב לארשי-ץראב םיבשויה

 ! ויהש הממ" םיצוצר .רתוי
 . תטלוק ץראה ןיא הנימא ילב
 הליפשמהו בגה תא תפפוכה ,תינולבשה הנומאה תאז אלו

 הנימא ;היח ,הקוח ,הלודג הנומא אלא ,תשרוד איה המשנה תא
 ,תושרח תואירב אורבל םג החכבש ,הנוילע

 לולע םיהלא .םלצב ארבנש םדאה -יכ <.,ירוקי התא .ןימאמה
 שרחמה ,רידאה חכה ותוא ןכוש וב יכ ;רצוי תויהל .אוה םנ
 ? םיאנו םישדח - תומלוע הנובו םיתמ היחמ ,שיל ןיאמ שממ

 ! הלעת לא ואל .םאו ,חלצהו הלע וזכ הנומא ךברקב שי םא
 ,שממ ךברקב -- ךברקב 'ה ןיא םא ,הלעת לא
 רברמ ךפהל ,היחתה תדובעל םיכירצ ונא .יהלא חכל יכ

 םויאונאו תוינוציח תוילאידיאב תומוגפה וניתושפנ תא ןקתלו ןדע ןנל
 , ימינפ

 הקיפפמ איה לבא ,ונל ונשכר .םנמא תיפוריא .הלכשה
 ,הנומאל םיכירצ ןינבל םישגנהו ,רקבלו חתנל קר

 ,לארשי םעב הנומא . הנומא ונל השורר לכה תישארב
 יונ  ,ץראב - דחא ווג -וננה ,ונבש םייוקלהו םימגפה לכ ירחאש
 תוריסמב ומויקל דובעל יארכו םיקתהל ול יארכש ,שוה,\ לודג
 המ הלונפ ץרא איה ונליבשב יכ ,לארשי-ץראב הנומאו שפנ
 ,בםהז תורפע לכמ ונל רקי הרפע יכ ,תוצראה לכב אצמנ אלש
 .התיחתל שפנ תוריסמב רובעל יאדבו

 ןירופיה לכ .ךל ; וקתמי ,ךבבלב .וזכ הנומא שי םא ,זא
 ,יוארכ לכה אלש הארתשכ םג ךחור .לופי אלו ,ךילע ואוביש
 םהישעמ .ורפשי ףוס ףוס םה םג יכ ,רי ןתת םיעשופל םגו
 . ,.."ומע ותמדא רפכי,

 (אובי

 .רפוס א

% % 

 וזכ  תרצוי :.הנומא הנשי םא םנ יכ ,יחא ,ךל ער .לבא
 םירמואש ומכ | ,היהת דימת יכ -היאר הזמ ןיא ,ןישכע ךברקב
 תניחבב איה וזכ האשנ הנומא . ,"תולדג תניחבב, = ,םידיסחה
 . "בושו אוצר,

 ,חור ןולשכו תופיע םהב שיגרתש םיעגר ואובי יאדובו
 ליכה> רימת לוכי .אל רצהו ןטקה .ךבלו .התא רשב . אלה יכ
 2 , +,.הבחרה הנומאה תא :וברקב

 ..רצויחםדאל .אובל .םיחרכומש ןווסנה ימי םה הלא
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 איה הכורא יכ ,האלהו ךממ רוע ךתרטמ יכ  ,הארת םא
 ןיאו ,ךנה ףיע רבכ יכו ,הילע םיחנומ םיבר םילושכמו ,ךררה
 האלה תועוצפה ךילגר תא תאשל חכ ריע ךב

 יוגתב ,הרתסנ הנפ וזיאב רבקהל ,ררובתהל שקבת וא
 ,הרובע לכמ ךרי ךושמלו  ,למרכה

 הנומאה  רואש ימ ,םימי ךראי אל הזה בצמה םנ לבא :ּ
 ,תועוצפ וילגר םא ,שאיתהל לוכי ונניא אוה ,תחא םעפ וילע הגנ
 . םלועל לרחי אל הריבעמו ,ול .וחמצי םיפנכ זא

 +. בושיה תחימצ רוס :והוו
 \פ לע ףאו ,םירקבמה םה םיבה ,םינ:ואתמה םה םיבר

 ,לדגו ךלוה .בושיה ןכ
 ,רובע !ארוקו רקבמו ןנואתמ לכב םג .הכמ ךאלמ הזיא

 ! רובע םעפה רועו
 ,שיגרת םעפה רועו ,תרבגתמ הגומאה םג הרובעה םע דחיו

 ! ךנה רצויו יח .יכ

-- 

% 

 -ץראו ,םיתש אלו םעפ אל ילע םג ורבע הלאכ ןויסנ ימי
 ! יתלרח אל יתרובעמו ,יתבוע אל .לארשי
 !חצנל ,חצנל הבהא תותיבעב לארשי-ץרא םע יתרשקתני .*

 ,םולחב -- + יתבהא--תרמ יל .העדונ יתמו
 ,דאמ לדג ירעצו ,איסורל יתבש יכ :,יתמלח .םימעפל

 , לארשי"ץראל :תולעל .םעפה רוע .לכוא ךיא ,התבר יתגארו
 ,ראמ יל-הרמ .התיה ישפנו ,תוחנא וצרפתה .זא יבלמ
 םימשה ינפ .יכ ,אראו יניע תא יחקפב יתחמש הבר המו

 !ןולחה רעכמ ילא םיקחוש לארשי-ץרא .לש .םילוחכה |
 ,תמאב לארשי-ץרא תא :יכנא בהיא םנמא יכ  ,יתערי ןא 0

 . תינש יב הקוחהה :היתודיתעב : הנומאהו
% 

% % 

 --?ינא החקא ןיאמ לבא ,וזכ הנומא איה המיענ ,ןכ םנמא
 ,הגונו שרח לוקב .לאוש  ךתוא עמוש :יכנא

 ,לארשי"ץראל האוב ,יתא ,שקכמ התא .הנומא םא -- ל
 , הנאצמח הפו

 תחנ יעוועז תעועזמו הרדה לכב תחרוז הנומאה הפ קר יכ
 .המשנה .ימינב

 תררוק הניבשה םג ,םירופאה םימשה תחת תולגה .תוצראב
 הנומאה םג ןכ לעו .תיוז ןרקל תקחדנו תצוכתמ איה רוקה ינפמו
 . תיתולרהתיתולג הרוצ וזיא תלבקמ וא ירמגל תרדענ םימעפל |

 ,דרבלב  םירחא לע הכימסמ ,העידי יאמ האבה הנומאה
 האבה הנומאה ןכ אל ,המשנה ןואמצ תא הורמ הניאו .היופר איה

 תיכפתשה ידיל בלה תא תררועמו הצימאו הלודג איה ,היאר ירי לע

 הלודנה דריה תא לארשי אריו, החטבו זוע םיאלמ םירישב תוירול +

 ,"לארשי יינבו השמ רישי זא "וכו ונימאיו 'וכו
 ,לארשידץראב הנקת וזכ .הנומאו
 !םיחלא תוארמ הארת הנפת רשא םוקמה לכ לא הפ יכ
 .תנמאהו ,לעממ םימשה תלכת לא םיכת יכ
 .תנמאהו ,התעיקשו המחה תחירז רוה תא הארת יכ
 . תנמאהו ,םיה .ילג ןואש הא עמשת יכ

 .תנמאהו ,םיללוע תויפמ יחה ירבעה רובדה תא בישקת יב

 עיקרה לע םימשנה :תומיב םילועה םיריחשה םיננעה םג .

 : ,הנומאה תא םיקחמ ל
 ארקתו םתארקל חמשת ,םיפעוזה םהינפ תא .הארת :יכו ,

 . ."! םו"של םכאוב, ! םהל
 ףיטמ . ררושמ .ונברקב .םק אל = רוע הלא .לכ .ירחא  םאו

. 
 ל %

 ,תולגה ןורבש ונברקמ גפאל רוע יכ = תעריו ,םייח רשבמו המחנ
 ,.+ןורכשה היה לודג .יכ

 רהמי היחתה ררושמו ,גופי ןורבשה יכ ,םיחיטב ונא לבא
 ; "ונכה לא

 ! הנה האוב ,אחא ,האיב
 חלא םגו םבלב הנומא ץוצינ שיש הלא לכ ךמע ואוביו

 , ואובי הנומא םישקבמה
 ; םימוחנ ואצמתו םכלכ יקזחתת הפ

 ;ןייטשנרב ,ש ריד

 .בורקה רַבָעְהְנ

 (תוקב)

 (ףופ)

 םהי'הב הרבעה האמה תפוקתמ תונינעמ רתויה תורובעה תחא ריתב

 רלעפנעזאר :ש רמ לש ותדו:ע תא ןויצל ךירצ היפור ידוהי לש םוימונפה

 פע רטנלפ לארשי 'ר תא ונרכזב , 'ןירימלתו ותלועפ ,רטנלפ לארשי 'ר, דע

 הלוע םישמ יבמ -=-- , תונורחאה םינשה תורשע רע תירפומה | ותלועפ

 חפוקתמ "הדשה ירעמ לעב לש ירזכאה 'תורפסה  וסופט ונונפל

 + תונמה "ץילמה, לש תילבראירטפה

 םדאה לש  תויפארגויב תומישרב רלפנוור קפתסמ וניא וז ותדובעב

 תוירוטסיה תוריקסו תיפקשהב וליפא קפזפמ וניא אוה , הזה לודגהו בושחה

 ,ותומ ירחא םינש הברה וירימלת לצא רפומה תולועפו  ויתועד  ךלהמ ד"ע

 תיהמ ר"ע ןוכנ .גשומ םג םיארוקהל תתל  ,קרצבו = ,ןיוחנל אצומ .רלפנזור

 + ותוחתפתהו ותעפוה תוכס  ,ויתורוקמ ,  לארשי ייחב ימינפה  וכ-עו רסומה

 הלע המכ רע אנ הארנ ,תיעדמ ,הדובע הפ תתל ץפח ,הארנכ ,דלפנזור

 בז כמח, םיבז כמ

 + ודיב רברה
 םופתיתמ וננהש וא , םינפוא ינשב סתיתהל רשפא הזכ ןיממ הרוכעל

 + תויחטשו תויללכ תופקשה קר הליבמה ,תי שט םיציל בופ הדוכעלכ הילא

 וזב הדובעמ  ונותושירד הגויהת ןבומכ זאו --- םיעודיו םיספיבמ ןוכרע לכ ילב

 ותב רלפנזור דבי ע ש הזה רמחה לכ לא ןנובתהל רשפא זא , תועונצ רתוי

 ףופ ילוא ןא ךשמה רותב ,"הדשה ירעמ םיבנתכמ,ה לש ןינעמ ךשמה

 ריכנ  זא , "טיקינרטומ,ה םישורפה דגנכ "ץילמה, ידומע לעמ הירזכאה המחלמה

 בושחו ידופי ר מ א מ תילארשיה הקיטסיצילבופה התאר אל טעמכ יכ , הדוגו

 ' / םיסופט , תורצק תופקשה | .תועירי ,תורעה ,םירופס הפ םיאצומ וננה . הזכ

 תיללכ הגשהו העידי  םהיפ לע לבקמ ארוקהש "ובו יוכו ,  םוזמר ,  םירואב

 + וללה "תוערואמה,ו םירקמה לכ ר"ע הבוש

 לכ לא  ןנוכתתל ץופחנ םא  וניתועיבת ויהי ירמגל תרחא םלוא

 ףטאמב המוקמש ,תירוט פיה ,תיעדמ הרובע לאכ הזה רישעה רמחה

 ,ונינפל תנומש הז ןיעמ ,ירוטסיה :יביטקיב ו

 ןניא רלפנזורש , לעשו רעצ לכ לע םישיגרמו  םיאור וגנה לכ םרוק

 - םוקמ ןוא הזכ ףסאמב , ללבו ללכ תיריטסיה תויביטקיביאב וז יתדובעב קרקרמ

 הריהב תויזיצנדנט ,רמאמה לעב םהב שמתשמש |, ה"אכ המחלמ וסיסבתל

 ראש תא םג פרוהו וויאהל םוקמב ןינעה ףוג הליפאמ תירוטסיה הרובעב

 איבמש רבד  ,םינוש םיגשומ ינש ףילחמ רלפנוור - - ,ט*תומה ירוטסיהה רמוחה

 .השטיש ה גשומב העונתה גשומ תא ףילחמ אוה ,ותרובע ףוגל בר קונ

 ה עונת םלועמ היה אל גת מ4 [0ע ו ומצעל אוהשכ רפומה

 ,םישרח םיגשומ אורבלו ש ד ח ל הנוכב הדלונש וא הארבנש העונה , לארשיב

 רותב לארשיב רסומה לעפ אל םלועמ . ןיתחת שרח םיקהלו ןשי הזיא פורהל

 גיהנהל אב אל םלועמ  ,תדב  םייקע לש לצ וליפא וא  םירקיע  וזיא רתוס

 :,ןשונ ןשי ןינק אוה רפומה ,לשמל ,תו ר יסח ה ומב , תרה ייחב םיונש וויא

 \ פדא ןיבש תווצמ וויא ריכסמו ראבמ ךרד רותב ,.ה טי ש רותב לארשיב קיתע

 ל כב .ולבקתנ ויחב ונבר לש 'ת ו ב ב לתזת ובו ח, .ורבחל םדא ןיבו םיקמל

 +השרח העונת וזיא הזב תוארל רקוח הזיא תעד לע הלע אל םלועמו לארשו

 ןתואב ךשמהל ייחב .ונכר .לש ויתורובע תא  בושחל :וליפא םיטונ ןיירגו ןינוצ |



 שיא .םושחי אל .סלועמ .ךא .. אתידבמופ  ינואג  תפוקתמ | תורהוה .רסומ לש
 הטיש רותב . ל'דשל "םירשי .תלסמ, תעפוהב השרה חעונת .תוארל

 תפחרהב וקסעתהש םישנאה קר .הזה םויה רע םג רפומה לעופו לעפ

 םושרוד .םיולכלכהו םייתרבחה םהייח ;תרבודמה הפוקתב הרואבו תאזה הטישה
 ינפמש ,ומצעב רסומה אל לבא ,םניבהלו םריכהל תולדתשהו תוננובתה :וזיא

 וננתו .לארעיב השרח העונתל רלפנזור רמ ותוא בשוח , העודי יתלב הבס

 אוצמל וצפח םידחאש, ,דלפנזור רמ לש תיביאנה ותרעה לע .אופיא םואלפתמ

 וצפה םירחא,ש ,העשב (18 ףר) "תודהיה לש הקיטא,ה תא רפומה תטושב
 רתוי רוע םלוא  ."תוינקירמא:ולגנאה :.תורכחה לש תיגולגא  התב הזב אוצמל
 הבכ , "תויעדמ, הפ ביכרהל תוניצרב 'רמוא רלפנזור רמש ,  וגתוארב אלפתנ
 ןיבו םיאנבוק ה םישורפה לש רפומה תטוש ןיב יכ ,חיבוהל להתשמ אוה

 סקינ'רסומהו יוטפ לוט ןיב וליפאו -- לודג לדבה שי םנויה םיקיניצ ה :
 הלאש --- דלפנזור ריעמ -- הז לע תוארהל קר יד, , הלודג תקולחמ  תררוש
 'הלשממה לש ןוטלשה . יאנתל  םימינסמ --- "פקיגרפומ,ה רמולכ * ,םינורחאה
 וזיא חיכוהל לבא ,ןמטראהו ט"שעבה ןיב הושה רצ הזיא אצמל .דוע,רשפא
 הטיש ןיבו המודכו תוינקירמא-ולגנא , יוטסלוט , םונויה םיקיניצה ןיב םופוחו
 אקוה הלא לכ תא אוצמלו --- לארשיב תיתדה  תורפסב הקיתעבש | הָקיתְע
 וא .ביר ירחרחמ , "םיררוי, םיתב ילעב זיא לש  ,םינלטב וזיא לש < הרבחב
 ,דאמ דע הנושמ , תוחפה לבל אוה -- - "אבגיפ וכחלמ, םתס

 ה מיגפ חבר המחלמ ,,הרושע הפוקתש ,הז םג הערל תלעופ ארוקה לע
 םהילעש תורוקמה לע תוארהל ילבמ טעמכ : תראובמו תרפוסמ---וזכ .חירזבאו
 קר המלש הפוקת רובל רשפא יא ןה ,הוה ברח רמוחה לכ תא ספבמ אוה
 אלו -- םידחא םינבר לש םינוש  םיטרטנוקו "המכפההיבתכמ, | וזיא ךמס לע
 תומישרו תורעה קר אצמ םשו 'ר ח ש ה, יפפאמב ,לשמל ,שפח אוה .רתוי

 ירח ש ה, ותואב שפחמ היה םא ."האר אל ליפה, תאש ,לבחו , תודחא <
 ! הז  ןודינב "ונמיה ליגרו ןקז, לש ותעד תווח תא אצומ היה ,(643 ףד)
 רשא = - והוא תנינעמה המיהה ר'ע םולבגיליל ביל הש מ תעה תא
 :תווחמ תוחפ אל הכרעו ,הדובעב הל בל םישל התיה היואר יאהוב
 םולבנוליל ביל השמ ,יזכשא ןלטב רפוס הזיא וא ינולפ בר לש ןתעד
 תורעשההו תוגויערה רע ותעד תא עיבמ ופאמ לש "עובצ טיע, לע ותרקבב

 תורפסב ועבוהש םינושה |
 ,וטגלפ לארשי 'ר

 וכ  ,היתוביבסו (ופאמ לש ובשומ  ריע) ., אנוואקב .עמשנ ,םנמאה,
 המורה שיא לש ונקויד תומד ול התארנ לאידג 'ר תא ופאמ ארבש העשב
 ל ארש י 'ר יכ ,תולאש הזיא ורסוי תאזה יהעומשה יפ לע , רטנלפ לארשו 'רל
 חיכומו ןשרד .אוהו בר וגיא ,הלענ דאמ ןפואב דומלתב לודג ותויה םע
 םידדומה םושנאה ךא, ., :"תורמהו רפומה רומל ץייפהל .וחכ לכב לדתשמו
 תועט םה םיעוט ,תחא | הדמב | לאידג 'ר תאו לארשי 'ר תא
 תא אלו ןושארה לש  םרה וכרע תא אל םיעדוי םניאש םמצע לע םיריעמו
 ;"ינשה לש לפשה | ןכרע

 ןפופט תא לאירג רב אוצמל וצפחש ;תירבעה לש סש

 ,ימינפ ןויער ןל שי רטנלפ לארשי 'ר,
 השגרה חור חיפהל ץפח אוה ,וציפהלו םורי ול תתל לדתשמה אוה .רשא
 סבב, .., "וישעמ לע קרוצ ןובשח םעה כלב ררועלו םיתמה תווצמה ישעמב
 +,יול בוהאה רנויערל ולמע שודקמ אוה ,ןויער הזיא בהוא אוה םוניוצמה םישנאה
 ילב הדפונ תווצמה ישעמב חיפהל ץיפח רטנלפ לארשי 'רש , השגרהה חור,
 ועא אוה, "םיניבה ימי יפופוליפבו דומלתה תטישב קפס
 ןיב לדגתמו  רלוג לארשי 'ר היה וליא ,..ןשונ ןשי רודמ אוהש הזב םשא
 םונווצמה ןמ קפפ ילב היה וא ,תיפורא הלבשה לבקמ היהו ,רואנ םע

 +, ,."ולכ ישונאה ןימה לכל יא המלש המואל הברה תלעות םיאיבמה ,.םלועב
 , הז .ןינעמ רמוחב שמתשה אל רלפנוור .רמש  ,רעטצהל ךירצ
 ,םיגוש "תוישעמ,ו תורגה ,םירופסל יאדמ רוי .לוהג ךרע ןתונ דלפנזור רמ <

 ןוא ךא ,עודי ךרע ידגא רמוחל שי קפס לכ ילב ,'וכו 'וכו ןאכבו ןאכב עמש פ'בפש
 הזב רמוח לא .פחיתהל ןורוטסיהה .לע ןפוא לכב .,ועדמ ירוטסיה רמוח ןוירע הז
 תוגורכז,ב קר ,ויתופקשה תא הגוב אוה וילעש |, רקיע לאכ אלו , תוריהזב
 , תיביטקיבוא .תיערמו .תיניצר הדובעב אלו הזכ רמוחל בחר םוקמ שי ?תומושרו

 וכ ,רנרבזב ךא .הכושחה דלפנוור רמ ,לש ותרובעל ראמ קיזמ הז לב
 הפוקתה .תא ריאהל אבש , תילארשיה תורפסב טעמכ ן ו ש ארה אוה דלפנזור

 ןפוא  לכב = ונוגפל וכ תודוהל = ונילע == חיללוחמ ושאר | תאו תאוה תרעוסה |
 2 0% , : <; תופרג גע .לש :ןיוצמ .ןויסנ

 3 םלועה =

 עה .הדגאה .תוחתפתה גנע ילב אורקל .רשפא יא רחא דצמ םא

 ו ןוילג

 ןינעמ .היפור ידוהי - לש םהוחתפתהו םייתוברתה  םייחה .תורוקל עגונב
 תודלותל --- "ךונח .תוטיש  יתש  תמחלמ, קיר אמ ,פ המ לש ורמאמ םג

 גיתב "תודלות לע תוירוטסיה .תוריקס ןתונ רבחמה ..היסורב- םירוהיה תלבשה

 הזיא , רבדה עורי רבכ + 1878 ---1864 תונשב הלשממה לש םירבעה רפסה

 ה'אשנ -- םיפטוחה .ימי ירחא , לארשיב "םעלאקש ה תורוקל היה דחוימ ךרע
 השגרומו .האונש רתוי .אל םא---תימואל הרצ רותב תאוה "הרזג,ה הבחרתה וא
 םינכה "תמלעה, התוא ', הנמיה תוחפ אל ןפוא לכב הנה ,"םיפטוחה,, תרזגמ

 רקבל | םוביוחמה .םינ:ה לש  "קאפיפסןהב .הלילח ולפי לבל ,"הריזגה, תמחמ

 וכ ןהיעמ הז לכ , הזה "ןופא,ה ,ןמ לצנהל תולדתשהה התוא ,רפסה תיב תא
 ,דב לב תינוציח הארו לארשיב תובאה ילוא וארי אל "םיפטוחה, תא םג

 ,ימואל טקיטסניא הזיא  ..תוינפוגה תורצהו = תוכלמה תארי ,רמולכ

 דאמ

 דחפ הזיא

 תשגרומ תיעבט תימצע הנגה , הנושארו שארב הפ לעפ ,הארנכ ,ימינפ

 הזב ןייטצמ דוע ורמאמ , דאמ רע רישעו בר רמוח  קיראמ רמ ןוכה ריתעה
 רמוח לש ףסא ונינפל םיאור ונגה ,ירשפא רתויה ןפואב יביטקיבוא אוהש
 ר'ע םלש גשומ ונל םינתוגו , הרשי הפירעו רורב רודפב ,םינוש  תורוקממ
 + הז .ןודינב .היתורוקו הפוקתה

 ונמע ייחב .םיניש תונויזח .םיריאמ הכ רע םהב ונקסעש םירמאמה םא
 ותדוכע ונל הריכזמ הגה - - םיירוטלוקו םייתרבח תוגויזח , הרבעה האמה ךשמב
 ,הקומעהו הלודגה תימינפה היצ ולוביאה .דיע .גרבביצ רמ לש
 ,םיעבשה תונשב רוע הריעצה תודהיה בהקב הליחתהש
 תורפפב םינושארה םייטפילאיצופה
 הילע תכשומ = איה .רלפנוור לש ותדובעו קיראמ לש ורמאמ ירחאש ,המית
 -  תימינפה היצולוביאה דע ונל ה ר יכז מ וז הדובעש יתרמא , ןיעה תא דוחיב
 רמוחב תאזה המיתה תא גרבגיצ רט רישעה אל רמאמה תיצמתב רשא ירחא
 בר -.םלוא ,  בר ןינע האלמו ןיוצמ ןוחשכב הכוהע הלוחגה יתדו:ע ךא ,שד ח
 תורוקממ וירי לע :אוה ףיפאו חוקל ,ריעמ ומצעב ,גרבניצ רמש ןמכ ,רמוחה
 תא ןטקמ וגיא \ ,ןבומכ ,הז לכ , םיירדגוקופ תורוקממ םג .םימעפלו -- םינוש
 היפרגויבה תא ונל ןתונ גרבגיצ רמ , תאזה תחלצומה הדוכעה לש בושחה הכרע
 ירכעה טסילאיצוסהו ןיקסנלומפ ומיב "המ א ה, ,"ןרוע ,ןמר בי ל ןר ה א לש
 ןויח = יכ ,ריעהל | ךוצ לכ ןיא .ותפשו | לארשי ייחב | ןושארה | יסורה
 תורוקב הרבכג הפוקת םמצעב םה הזה םחולה םדאה לש תוטפילאיצוסה ותלועפו
 רמ רשא לע רעטצהל קר ךירצ ,היפורב תודהיה לש תינחורה התוחתפתה
 הפ ,יתגלפמ שיא רותב ןמרביל היה המ ,ול ררבל הזל בל םש וניא גרבגוצ
 :טפילאיצוס רותב וחוא ראתמ אוה םש , טרקומיר:לאיצופ רותב ותוא הנכמ אוה
 יהעדה לע הקיתשב רבע גרבניצ רמש לע אלפתהל  םוכירצ ןכ ומכ ., רנויצלוביר
 טסינומ וק:ט פיחה אג א ללכב היה ןמרביל ןרהאש, "דוחסאוו,הב רככ העבוהש
 הרובעב ררבתהל התיה הכוהצ וז הלאש , "תמאה, תא שידקה וז האידיאל יכו
 תא םג ,צ רמ בשוח דופי ילבש ,ריעהל רוע .ךירע ,וזכ תללוכו תיגיצר
 תאצמ "ינעה תעוש , . תויטפילאיצופל םולבגילילו ל"להי , רוטנק לש םהיתודובע
 תא ללק ל"להי םא .ו תיפוקתהו םינמזה לכבש תייפעה תורפפב דה דימת הל
 ןמ וא היה .קוחר. רוע 'קפס ילב זא ,םחל ינעה תא עיבשמ וגואש ,רישעה
 ויצוסה ירבעה רפוסה , םיינויצולוביר .םירוהרהמו ."ירוטסיהה םזילאיריטאמה ,
 קדצבו ןמרבול אה | ןושארה יתמאה
 + הזה ןינעמה םופטל

 םינגרואה,

 יהוז -- "תירב ע חה

 ותדובע בור תא גרבניצ .רמ .שידקה

 וקפ--נא .,ש רמ.יבתוכ) "תיממעה תירב עה הריציה, ד'ע
 םגתפב --"רבד אמע יאמ יזח קופ, .הפיה ו:ונגסבו  תידימתה .ותובהלתהב
 המשנה ,לארשיב תיממעה הריצוה .ד"ע ויתוריקפ תא יקפ---גא רמ ליחתמ הוה
 םוימינפה םויחה דה תא ןכותב תוללוכה , תוימואלה תודגאה תא תרצוי תיממעה
 ,םעה> ייחב הרזומ  איהש טעמכ הלורגה המשנה התוא---םיקדה םהימינ לכב
 ,חברה ךכ לכ ומצע תודא לע רבדו רשא םע ןיא יכ ,דיגהל רשפא אלמ הפב,

 לארשי .תורפסב ,"לארשי םע ומכ מצע תודא לע המואמ עדי אל רשאו

 רע. תימואלה ., תויממעה , תורהיה .תוהמ ר"ע .םיחוכו:תמחלמ רבכ הז תכשמג
 לצא םואצומ ונא ןיא לעופבש העשב הב --- המודכו הלודגה תיגחורה .השוריה
 אל , הריתעה התוחתפתהבו :תירבעה הרוטלוקהב תוניצר תונונעתה אל .םידוחיה
 = + "לארשי םע לש תיטרפה : תימואלהו - תיממעה הפקשהה תרבהל הפיאש לכ

 < לארשיב הוז

 ; 0 \ השק הגה ,  תוריסחה" תחהפה . רע =, הגורחאה האמה .רע ן
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 זןוילנ

 *תימואל הביטח, לעב תאזה הדגאה לע ףיקשהל רשפא יב, םיכסהל תאז לכב

 * תורודה .ךשמב  ווהתנש | ,םיירקיע םידורפו םוימינפ םייונש לכ ילב .תחא
 יכל םידרויו םילוע ..םועודי ןיכרע הל שי ימואל ןינק לכ ומכ תיממעה  הדגאה

 לש  היצקופיסאלקב תקסוע הנורחאה תועדמה הריקחהו ,תונושה היתופוקח

 ארוב םעה לש וחור:ךלהש ,םימעפל . תילאודיבידניאה ןתוהמו תויממעה תודגאה
 ,ירמגל םתרוצ תא םינשמו םימדוקה תא םיכפהמש םישדח םייממע:םיידגא .תודוסי
 תלבקתמ יקס---נא לצא ,םיינוציחהו םיומינפה ,םיירוטסוהה םויחה בצמ יפל לכה

 םירצויה | .םועינ ילב ,תחא תיממע-תידגא  הבוטח
 תאוה הדובעז לש בבלמה םעונהו תיטיאופה הווצה םלוא  .םיינוציחה

 ילב ,היצולוביא לב

 א הזכ ףסאמב " אקורש ,םידחא | םיירוטסיה "םיעשפ, | ונתוא | החיבשמ

 תאזה (דובעה תא הדותב םילבקמ = ןננהו הקיתשב םהולע רובעל רשפא

 תורפסבש תורמל , תיסור:תירבעה תורפסב ,יתעירי יפל , הנושארה

 , יקס--נא רמ רו ןמב ינע ךב לכ ןניא הז עוצקמ

 "ופאמ םהרבא, ד"ע רוט נק .ל ,י ר"דח לש ורמאמ תא רוע ריכזנ םא
 לש ירקיעה קלחה ונל שי ירה בונבור ,ש לש .'תוינווכראה | ויתומישר\

 םייחה תוריקחב םייננער תודובעו תוחכ , ןינעו םייח אלמה הזה שדחה ףסאמה

 + היסורב םידוהיה לש םייתרבחהו םיירוטלוקה .
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 + היקרותמ םיבתַכִמ
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 : אָפָש וק

 + (תונויצה ד'ע , ייב--קיפבט -- הזר ר"ד ,ילופונירדנא רופ)

 םירחבנה"תיב יריצמ דחא  ,ייבדקיפבט"הזור  ,םוליפל ר"דה =
 הוחאה, רבחו בורה לע םיביבח רתויהו םיליכשפ רתויה יקרותה
 רפסה-תיכב ךנחתה = ותוריעצב ,םירוהיל = בורק וחנה  ,"ןויושהו
 יםידוהי םירבח םע דחי תובר םינש דמלו ,ילופונירראבל םנאילאל
 -הזיר ריהה לש .ובבלב וריאשה ולש  תונושארה הלכשהה:תונש
 תונורכזה תא .דאמ | ריקומ .אוהו םימיענ תונורכו - ייבדקיפבט
 אטשוקבש תוידוהי .תודוגא תונימזמ דאמ = תובורק םימעפל .הלאה
 לע :בובחו :חיכש םאונ :אוהו- ,הזה ימאפמיסהו .ןינעמה ריצה :תא
 ,יקרותה םירחבנה-תיב .םיק .ובש רצקה  ןמוה תורמל . ןהיתופסא
 וימואנו  ,ןיוצמ :םאונ לש ןיטינומ ול תושעל הזיר  ר"רה קופסה
 טנמליופב ןוצר תועורתב םילבקתמ םיפי םילשמו םימגתפב םילבותמה
 ,תונטקה תופסאב םג ומכ

 םיעוגעגב ריכומ אוה ,םידוהיה ןיב ייבדקיפבמדהויר ר"דהשכ
 והנה וו הביבפבו ;סניללאל רפסה-תיבב הלבש וימי תא םיבר

 רברמ והנה תילוינפס) , תירבעב תוטעמה ויתועידי לע .האגתמ

 . ("םידרפכה, .רחאכ
 ירועצ לש | בולקל . ייברקיפבטדהויר .ר"ד,. ןמדזנ  לומתא

 ץלמנו הפי  םואנ אשיו ,(אטשוקב ידוהי עברל טלבב  .םידוהיה

 ושגר לכ תא עיבה אוה הז םואנב .םהיתוריתעו םירוהיה רע

 לכ .תורמל םיקו יחה ,ורוהיה םעל .שיגרמ .אוהש ולש .הצרעהה
 ידוהיל  ץעייו .תופילח  וילע  ואבש | תורצהו  תוענפה :,תואלתה

 םתוחתפתהל םג אלא ,תינחורה םתוחתפתהל קר אל גוארל היקרות
 םילמעתמה תורבח ךרע לע ויעמוש תא ריעה דוחוב ; תינפוגה
 ,(* םיששונהמהו

 םתבשחמז ,וזכ חדוגא תריציב םיקופע טלב יריעצ יכ ריעהל םוקמה הפ (*
 האה לש רפסההותכ להנמ ..,לש םנואמ תאפמ הלועפל תאצל הלכו אל הפיה

 .'זנה .ם"היבב דבלמ תולמעתהל | רחא םלוא ןיא טלבב .תלהנמה ,ותשאו ניל

 הז .תולמעתהב םירועצ וקסעי התיב תברקבש הצור הגיא תלהנמה תרבגה לבא
 אלו ,תול לחנטה ןודאה םג דגנתמ ןכל ,הלש תועינצה תושגרל םיאתמ אל

 ,רבכ אל הז-וורקבש היסימוקרש תורמל ,םיריעצה .יחילש תא וליפא- לכקל הצר =

 ,תןלמעתהל םלואה תא טל יריעצל החיטכה .סנולאה .לש "הב

 וו 3 םלועה +<

 ולחה .םואנה הלכשכ
 ינמותוע ידוהי ותעד יפל םא :,קיפבט-הזיר ר"דה תא לאש
 ?ותוינמותועל ןמאנ וראשהב ,ינויצ תויהל לכוי
 :!הלאה ירבדכ ילופוניררא ריצ הנע הז לע

 םיריעצה דךחא ,םינינעמ | םיחוכו

 ;ידוהי ינניא יכ םא ,ינויצ יכנא םנ ;חטב
 ימואלה ידוהיה .שגרה לש םוכסה ךא .הנה ףוס"ףוס תונויצ אלה
 ליבשב- אצמל ,תירטינמוה ירה + תונויצה .תרטמ המ , ויתואצותו
 םישנאה .לככ .תויחל | ולכוי הבש ,תדלומ-ץרא  םינענה םידוהיה
 -ץראו ,םולש:יעצמא םנה תונויצה יעצמא ,םהיתויכזמ תונהולו
 ,ונלש איה רשאמ רתוי םכצרא אלה הנה לארשי
 תא ובישויש הלא ,םכירחא םינש .הברה הילעב :ונייה .ונחנא
 ואיבי הודבעיו לארשי-;ץרא לש הממושה המראה
 והנה םכמואל ;תיללכה ונתדלומ-ץראל הבורמ תלעות
 םיטוהל םניא " םידוהיה ,.רחסמל עגונב םוניוצמ תונורשכ לעב
 לש .םירחאה  תונורפחה םג םהל  ןיאו םיפירח תואקשמ ירחא
 תא- ויחי םתדובעב ,ףסכ ץבקל םג םיעדוי .המה ..תיחכונה האמה
 תלעותל  ושידקי = םהיתונורשכ לכ תאו. ,ונלש .תומשנה  תוצראה
 לכבו תע לכבש ,םכחיטבהל יננה לוכיו ,הכוהאה  ונצרא
 תא וגישתש ליבשב ,םכתרועל דומעל יננה ןוכנ
 ,תאזה הפיה הרטמה

 ו
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 .יקינולם 2
 ןבומ . םידוהיה ידיב ,עודיכ = , אצמנ יקינולס לש הרחסמ לכ טעמב

 םה םינוקה לש לודג קלחש תעב טרפבו | ,םידוהיב הרצ םינויה ןיעש ,וילאמ
 התעו ,רבב הו הררועתה םינויהו םידוהיה ןיב רחסמב תורחתה תמחלמ .םינוי
 ,סידוהיה תא רתויב םיבהוא םינווה ןיא ללכבש ,הז דבלמ ,תרבוגו תכלוה איה
 ,םתורחתה תמחלמב הברה ךכ לכ םונויה וליעוה אל התע דע םלוא .ךפהל .ןבו
 ףיקתה פע םחלהל םהל היה השקו םידוהיה ידיב רחסמה בור ףוס ףוס יכ
 ילש רחסמה יתב לעמ םהיחא תא .קיחרהל םיגויה ולדתשה םימעפל םאו ,םהמ

 םידוהיחמ תונקל סנוצר דגנ .וחרכוה יכ ,םדיב רבדה הלע אלש טעמכ .,םידוהיה
 הרבח סהוניכ ודסויו ,דובעל ופיסוה םה ,וחנ אל םינויה ךא , םתא ןתלו תאשלו

 י"ע םה םילדתשמו תורחתהה תמחלמ תא האלה ךישמהל ולכוי ןעמל תירחסמ

 , םידוהיה ואר וא  ,םידוהיה רחסממ קחרתהל ינויה ןומהה לע לעפל םהידעו

 חעיגה יכ ,ןוחכונו ,טאל טאל םרינטוש םוחצני קוחה םבצמ תורמלש רשפא יב
 םינודאה םיבושחה םיוחוסה , הנגהה תמחלמ ץמוא רתויב כ"ג םחלהל תעה

 ' םהרבא ,םידליה ןג דעו שאר ,םיוג ,ללוכה דעו שאר ,ונידומ לאומש םידבכנה

 "לש תורדת פה ודסייו וררועתה הלא לכ -- ,הניט לאומשו ,ןימוב ,הריריא

 " , םהירחתמ ינפב םהונינע לע ןגהל הוטממב ,םידוהיה םירחופה לב

 םהיתופסא תולכתל סהל ורכש םה + םידוהיה ןיב וקוחלו רחסמה תא ביחרהל

 םדוק ,שיא תואמ שמחל הלעי  םהיובח רפסמש ,םה םיבשוחו לודג םלוא

 רשקב םידוהיה םירחופה לכ ודמעי ותא קרש ,לודג ידוהי קנב דוסיל ושגי לב

 םח ולש תוינמה ילעב בוהש = , "קינולס יד קנב, הפ ונשי םנמא , רחסמ-לש

 ,החסמ לש רשקב ותא םידמוע םידוהיה כור כ"עו ,יקינולס לש םידוהיה ירישעמ
 + ,וגידומ עדונה רישעה לש בושח קנב הפ ונשי ןכו .ידוהי קנב דוע הז ןיא ךא

 < < ,םיוקמ .םה ןכלו ,םידוהיהםירחופה לש םהיתושירד תא אלממ וניא אוה םג ךא

 תא רבינ ןפואב קוחי ,לודג ןוה לעב היהישו וישכע ודסויש הוה קנבה קרש

 לש .תוחוקלה לכ תא קיחרי הזה דסומה ,םלכ לעו ,תורחתהה תמחלמב םדמנעמ

 .- = תולועפל הוקמ תאוה תורדתסהה דעו ,וילא םכישמיו םינויה םיקנבה לעמ םידוהיה

 ! יאולה .תובושח
 ןכ ,םיימשנה םהינינע לע ןגהל םתמדיתמ םיררועתמ םידוהיהש םשכו

 "תוררועתה ,םיינחורה םהינינעל עגונב םהינועמ הנשה תא שרגל םג םה .םיליחתמ

 ,הבושחה .הדונאה תלעופ םלב לעו הפ ונוחא ברקב תשגרומ םידליה ףונחל

 .הבלמ .םובהלנ םיימואלו םינויצ םג םיאצמנ וורכח ןיבש ('6[070 608 ו(

 היפומוק םהיניבמ םירבחה ורחב ,הוה בולקה לש ןוממה יקפע לב להנמה דעוה

 הדעוה .שארב .םיינחורה ןהו םיירמחה ןה , להקה ינונע לכב תקסועה הדחוימ

 רחא .אוה = ,להקה ינינעב ץורח לעופל עוריה  ,.ןהב השמ ןודאה רחכנ תאוה'

 תועצה דבעל , אוה טופב הדעוה .דיקפת ,"ריפא-יני,, ,יקרותה ןותעה יכרועמ

 ךככ' .,וגריעב .ירוהוה לחק לש .ימשגהו נמו ה תא םוטהל .ךיא ,תונוש



 3? םלועה <- : 9

 היפימוקה םע דחי אוהו ישארה דעוה ינפל הנשגותש תונוש תועצה וברע
 ןמקל תוראובמה םיתשה ןה ולאה תועצההמ .לעפל ולא לכ תא איצוהל ודבעי
 העצהה |. ירשפא רתויה םדקהב ושגי לעפל ןתאצוה לאשו | תודבכנ רתויה
 ארקיש ,האצרה ךרע היסימוקה שאר ןהכ השמ 'ה .ךונחה תודא איה הנושארה
 יקינולסב ךונחה בצמ תודוא ,בולקח ירכח לכ ינפל םירחא םימי דועב
 הפ םיארקנש) םינושה 'םיררחה, לש ותוא טרפכו ,רתויב חמשמ | וניאש
 תולפת וזיא רדס לכ .ילב םידלי םיפלא טעמכ םידמול םהכש ,("תוובח, םשב
 --.ארפ ולדוגמ םיראשנו המואמ םיערוי םניא ףוס לב ףוסו ך"נתה לש תושרפו
 :דומלתל הלאה "םירדחה, לכ תא רחאל ולדתשי הוה בצמה תא ביטיה ןעמל
 סהל רזעל הינמרג | ידוהיל הרזעה תרכח לא ונפיו דחא רפס.תיבל וא הרות
 ,לעפל םתפיאש תא איצוהל

 םידוהיה תודובע לכ לש הלודג הכורעת רודס תודוא איה הינשה העצהה :
 אל םיקרותל תלעות םיאיבמ םידוהיה יכ ,תוארהל םיצפח םה הזכ ,ונריעבש
 תורוחפה תא םג תאזה הכורעתל .רבחל םירָמוא .הרובעב םג םא יכ ,רחכמב קר
 םשור השעי יארוב הוו = , םילשוריבש "לאלצב , תונמאו תוכאלמל ם"היב לש
 ,םיקרותה לע םגו םידוהיה לע םג ומ

 תבוטל הירופה ותדוכעל ןמיס דוע רכעה עובשב הארה רכזנה בולקהו
 לש הלגעה ילעב לכ תא הזה בולקה ארק רבעש יעיברה לילב .טושפה ןומהה
 יתיב לא רפסמב תואמ שטחכ ,םידוהיה םילבסהו = ,תוריסה ילעב ,סכטה תיב
 אוהש ,םולקה לש אישנה ןנס ,ףואיסא הדוהי 'ה םהל ראב םש .הפסאל תסנכה
 םירבדבו ,וררתסי םא םהל הנייהתש הכרה תלעותהו תוציחנה תא ,בדלנ ימואל
 תורדתסהל דחי רחאתהל וטילחיו ספל תא ררוע ,העשכ וכראש ,שגר םיאלמה
 ךונחל כל ומישיש , םתוא ררועיו ןיטוב רוד םהרכא ןודאה רבד וירחא ,תחא
 לע לודג םשור ושע וירבד םגו ,םיבוט רפס-יתכל םתא חלשל ולרתשיו ,םהידלו
 .תאזוה השרחה תוודתסהה הארכנ ףוס ףוסו ,טושפה להקה

 ופסאנ ן"כב |, הזה ןושארה םויב ודריש םימשגהו רקה ריואה תורמל

 ,אמשוקב אציש | תונותעה קח רגנ תיחמל ריעה ןגב שיא םיפלא תשמחב
 םימואנכו ,המבה לע ודמעש ,רפסמב םיעברא םהו ,םיאנותעהי"ע הכרענ האחמה
 לחנמ = ,יול לאלצב 'ה :ומאנ םידוהיהמ | ,החפ לימיק דגנ וחמ דאמ םיפירח
 ,תידוהי.תידרפס ןושלב = ,[סווזינה] 66 5810016 ."הקופיא הל, .םינותעה
 .תפרצ ןושלב ולאה םינותעה ינש לש .ישארה ךרועה יול הידעס לאומש ןודאהו
 לש ולווהל הרפמנ הקתעהו םירחכנה תיבל המרגלת י"ע האחמ החלשנ כ"חא
 .יקינולס
 םירדרהחהו רפסה יתב ,ת"תה יתב תמישר

 ,יקינולס ידרוהי לש םהידימלהתו
 םידימלת | תודימלת

 00 לודגה ת"תה תיב
 10 16016 10180 .\1ןגו

 כ 0 ןוטןווו[ה'יס | יטמעה ס"היב
 220 3 6סווווונוווה16 הדעה לש
 20 ינמרגחיתפרצ

 40 כ"יח תרבח לש תונבל ,
 00 ל

 43 הכאלמל ם"יב
 10% 20 ונחדומ השמ ',

 0 200 טודראנב קחצי , 7
 0 10 וסגרפ דוד ,

 100 ךישלא
 50 00 ונידלב בקעי ,
 48 0 ונסרו יכדרמ ,
 0 100 ונידלפ ,צ ףסוו ,

 45 00 טורראנב , , 

 49 0 רמע בקעי .
 | 15 5% יתרוע יכררומ
 0 5% רמע לאורבג

 0 0 רפופ ודקומ קחצי ,
 ןרטיב הרוהי =,

 סימחנ והילא- פקעי ,
 ןהנ יתבש היקוח

 ינסרו הידבוע +,
 יול ריאמ דוז ,

 תריריא םהרבא בקעי

 " - .הירמילק ןטקה הרות

 150 + .ח"יכ .תרבח לש .ס"היב
 10 רדרו ,הדמהו ,

 18 ל השב

 הוו | 08%ךו1וב\ היפה ו, 11801 10[
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 הכ רשא :הירטסואב לארשי תפנכל .הרככנ יכהו "תרעוב, יכה חלאשה
 לש תיללכ תוררתפה תלאש איה ,תאזה ןיראב וניחא יכוט רבכ הז ונרו וקפע
 .הירטסוא תוצראב וניחא תולהק לכ

 רוקמל תויחל ןתלכיבש , תובורמ תוכושח תווכז שי ונצראב "להקה,ל
 ןוישר ילב רפסהיתב חותפל תוכזה ,לשמל ,שי ול ,ונמע ליבשב הכרבו .רשוא
 וצפח יפכ הדעה ירבחמ םיסמ תוכגל תוכזה ול שי ,הלשממה תאמ דחוימ
 .םייריטלוק םודפומ יניט- לכו רקע:יתב חותפל ול רשפא ,ינוצרו

 תובו מ ןנהש רחאמ לבא  ,תובורמ ויתויכז --- ,הרצקב
 ונל .ובפהנ --- ,"תולהקה ישאר, ישעמ תא רקבתו חיגשתש תוללכ .תורדתסה
 אוה ,ותדע ינונע לכ לע  "ידיחי:טילש, ןיעכ .אוה .להקו להק לכ  .,,ץעורל
 סג אוהו רזוגה אוה ןוישעמ ירחא רחרהל תושר ןיאו .,ץפח ובלש המ השוע
 : + םויקמה

 טרפב היצולג ץראבו ללכב .הירטסוא תוצראב :םירקמה תולשלתשה י"עו
 םתבוטל %ללה תויכזב שמתשהל םיעדויה םישנא בורל תולהקההישארל ויה

 ,םיריפחה ןמו םיללוכתמה ןמ ,םינומה .לכמ "םיפיקת, ,תיטרפה
 ףוחבל ותוא םיחירכמ ,םעה לע הואג לגרב .םיכרוד וללה "םינודאה,ו

 םורבע רפס:יתב ,םירתסנ וא םייולג םיימשיטנא ,םייסהו טנמלרפהל םיריצ רותב
 תובדנ י'ע ,סנב םימיקתמ םה -- .םנשיש םוקמבו םיחתופ םנוא  לארשידודליל
 םודפומ .תבוטל הלהקהיופסכ תא םיאיצומ "םישאר,ה יכ ,הדעה ירכח לש תויטרפ
 דובכ:תותוא "םישארה, םילכקמ הלאה םירברה לכ רעבו ,  , , םינלופ-םיימואל
 מהמ -תונוש תויגיליווירפו

 רחוומ .להקו להק .לכ ריב .ןיאש , םויחרכהו .םוצוחנ ,םינוש םירכד .םנשיו
 ,םיטחושל רפס:יתב , םונברל ."תובישי, ןיגכ לעופה לא םאיצוחלו םהישעל
 דסיל הלוכי התיה הירטסוא תולהק לכ לש תיללכ תורדתסה לבא | המודכו
 ינפל עיצהל םג הלוכי התיה איה , ונצראב וניחאל םיצוחנה םידסומה הלא לכ
 החרכומ התיה .הלשממחו ם'רוהיה .םיבשותה תושירד תא  תיזכרמה הלשממה
 -!םיבשות לש שפנ ףלא םיתאמו ןוילימ םשב העצומה השירד םע בשחתהל

 םיקחהב יכ ,לעופה לא איצוהל .לקנה תאוה תורדרתסהה רבד תאו
 שוש ,שוריפב רמאנ הירטסוא ץיראב להקה  תויכז תא םינמסמה /(1800 תנשמ)

 תויטרפה תולהקה ישעמ לע .חיגשתש תוללכ תורדתפה רפיל תולהקהל תושרה
 ,יבויחו יטפשמ:הכ היהי היתוטלחהלשו

 תולהקה:ישארמ .ימ 4 תאזה .תורדתסהה לש :םידסימה ויהי :ימו ימ לבא
 "םושארה, .הלא םנמואה ?לעופה לא האיצוהל ידכ ,הביטאיצניאה תא וילע לכקי
 הלא , "תופיקתח, חכב הלודגל ועיגהש הלא ,ףעה תא .ופמחו וללש 'הכ רעש
 !?ונולשרו םעה ןויפרמ ךא תירובצה םתיחמ םּואָצומה

 תוציחנב רוכהל 'ףישארה , הלא תא םג והירכהו םיירוטסיחה םירקמה ואבו
 .לעופה לא האיצוהל לרתשהלו תורדהסהה

 םיליחתמה ויה הריבהההניווב להקהיישאר
 הנידמב לארו גכ .לע .התע .תפחרמה הלוחגה .הנכֶסה תא ּוניבהו יאר הנודמה
 ּונתנורמב םוימשוטנאהל ףתע שוש הברה העפשהה תא .ושוגרהו וריכה םה וז
 לארשו ונב לש ימונוקואה םכצמ תא בו וחהל םילהתשמ המה וז םתעפשה תכבשו
 לארשי:םעל תלבוה תא ןתתש ,הקנח תוררתפה הצוחנ יכ .ןוניבה זא ,ונל רצהלו
 : ,וכצמו ומויק- דעב. םוחלל

 ,לירפא שריח .ףוסבו =

 וב ןיעיתהל הפסאל

 .ן--ז 5 ,מ

 ןיאש רחאמו

 זכֶרמפ םובשויה הלא ,רבדב

 .ןתוררתפהה וס ךב

 תוצראב תולהקה;ישא ו ועראב תולהקה;ישאְר לכ .תא וארק ,הרבעש ל

% 



 םלועה 3%-

 ישאר  םהיניב | הנידמה ירע  לכמ םיבר םיריצ ואב  תאזה הפסאהל

 .תודחא ! תולהק יחולש רותב םינויצה:ישארו היצילגב תולחקה
 תערלו ריכהל היה רשפא תאזה הפסאה לש תוגושארה תובושיהב רבכו

 םינודאה ורבדש םירבדה תא עמשש ימ .תודעומ היצילג תולהק ישאר ינפ הנא
 תא םג-תושעל הלאה  םיפיקתה ןוצר יכ , ןיבה ,וזלה הפיסאה לע הלאה

 "תונטקה, תולהקה יכ ,ושרד המה ,תויטילופה םהיתורטמל יעצמא תאזה  תורדתפהה
 ,חכה .היהי "םילודגה, להקה:ישארלש ,תרמוא תאז ,תולודגהל תוענכנ הנויהת

 :םע ישאר, אבהל םג ויהי הזכ ןפואבו  ,תונטקה תולהקה לכ לע זעהו ןוטלשה

 אלה יכ ,זעו חכ רתוב דוע םעה לע לושמל םדיג היהת תלוכיחו  ,"לארשי

 .סהילע ףפוח היהי תיללכה תורדתסהה דובב
 תודועת יכ ושרח םה ,הזה רבדה דגנ וחמ ,דמעמ ותואב ויהש ,םינויצה

 העד תווחל תוכזה ןתנה תונטקה תולהקהל םגשו ,תולבגומ הנויהת תורדתסחה
 ,םייללכה המואה ינינעב

 ברב זא האטבתהש ,תונטקה תולהקה םשב םינויצה דצמ תאוה השירדה
 תוצרא : יריצ בור יכ וארשכו ,םייצילגה "םישארה, דצמ ןוצרדיא הררוע ,ףקת
 הכזכנ תאזה תורדתפההמ םתלחות יכ ושיגרהו וניגה ,הל" םימיכסמה- ברעמה
 ,,!הפרהל --- ןבילחהו

 טוטרמסה ילעב  .,םיריסהה יעובצ תא הרזעל וארקו וכלה --- ?ושע חמ
 תורדתסהה ץיפחב יכ רמאנ ובש ,ארוק:לוק רואל איצוח הזו "תדה, .יקוזחמ לוק,
 םידרחהלו םינכרהלו .,'תדו טשוק לכ עלבלו תיחשהל ,שדוקב םוקיה לכ תא .חמיל
 תא וארה ,םכישרק לכ לע וניגה ,םכידואמ לעו םכשפנ לע ורמע, וםיניפ םה

 ונמע דעב הקזחתנו וקזח, זףוסכו ..."םכנה םלוע ירבע אל יכ ,הלאה .םיצירעה

 ."!העושיה 'רלו ,השודקה' ונתרות דעבו
 ילעב "תקרצ, יכ חלאה "םינוראה, וערי ,יר- ורמא אל דוע הזב לבא

 .תורדתפהה דגנ "השעמ,  הזיא .תושעל וליחתהו  ,,,לכל .העורי "הזה "ןותעה,
 ןובאדלו ,רבדב ובדעהה "פבל-ןורזכ, םינויצה לבא ,השענ = - השעמהו

 צה . אל --- םיללובתמה "בל
 עש תב .םהירבה תא .בובלל -הפסאל .וארק :יוקארקו  =ובל .תולהק ושאר

 לכ לש .תוללכה .תוררתסהה דגנ תוחמל .ידכ .היצילגב "תולודג, תולהק הרשע

 : . :הירטסוא ירוהי
 תורדתפח יכ ,וטילחהו םירע הרשע:עבשמ | ךא "םישאר,ה .הפסאהל ואב

 "ימצעה ןוטלש,ה לש  פיצנירפהל תדגנתמ הירטסוא  תולהק . לכ לש .תיללב

 . "תורדתפהה האלה ---ןכבו (,,!היצילגב ימצע:ןיטלש םינלופהל שי ,עוריכ) היצילגב
 "םהושאר,ש םירעה חלא לכל םימאונ וחלשו  םינויצהל רבדה עדונו

 לע .וריעהלו .תאזה 'הטלתהה דגנ סעה תא ררועל ירכ בובל-תפסאב .!פתהשה
 ,תורדתפהה תוציחנ

 תורחא םירעב + ונמיה = חלעמל - ןיאש ןפואב וחילצה וללה תופסאהו
 תופתתש ה ךגנ תוחמל םטצעב .להקהייובה תא הרעה ינב ןחירכה
 !בובל תפפאב להקה-שאב

 םישלשו - .םיתאמכ .דוע היצילגב ןנשי הלא .תולהק הרשע:עבש דבלמו
 עידוהל ידכ  ,תיללכ הפיסאל ופפאתי הלאה םימיבו . התע .םינגראתמ ולאו  תולהק

 ,היללכה תורדתסהה םע דהאתהל םצפח רבד תא

 ,בובל

> 
.= 
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 .ידנָפפִא-חיִלָצִמ םיִסָנ םָע הָחיש
 .(ינאמותועה םירחבנח-תיב לש תואישנה רָפּוס)

 יריצ .םיתבוש ובש ידיחיה .םויה<= ;תוהבשה - יברעמ .רחאב
 ידנפפא | חילצמ םיסנ תא יתרקב < ,יקריתה 4 םירחבנה"היב
 ,יטרפה ונועמב

 ,חילצמ םיסנ .רמ הנרימס .ריצ ינלבק -היולגו הלודג הבחב
 והנה ,עבראו םישלש :וא  שלשו םישלש .ןבכ ,םימיל .ריעצ והנה
 תופקשנ ויניעמ  ,היגרנא .םיעיבמ םיפיה וינפ ,ןוסחו .המוק הבג

 ,רומג: ןמלטניג .יכלהמ --- ויכלהמ ..הנובתו .המכח | >
 הלודגל : םיריעצה .םוקרותה .ולעש .םרט- תורקא םינש רוע =
 ורחב ,הָבִרה ותלונ'פל רכש רותכ ,םנחמכ ריעצה .ןירה=ךרוע 9

 והנה ריע התואב םידוהיה רפסמ יכ םא ,רימזיאמ ריצ .רותב וב
 ּותורועצ תורמל | .וב .םירחתמה וברו  ,שיא  'ףלא  םירשעכ קר

 ;"ןויושהו הוחא,ה דעובש וירבח ןומא תא שוכרל חילצמ עדי .עודי
 ,תואישנה לש ינשה רפיסה רותב םג ותוא ורחב ןכלו

 -תיבב םיריעצה םיקרותה בצמ תודא לע הכורא החיש ירחא
 ,תודחא .תולאשב וילא יתינפ ,"תישפחה תירבל, םסוחיו םירחבנה

 ,היקרותב םידוהיל קר תועגונה
 תעברא לש םסוחי המ ,וילא יתינפ --- ינודא  ,יל אנ-רמאו --

 תודוהי הלאש הזיא הלעת םא + םמצע ןיבל םניב םידוהיה .םיריצה
 םחיניב .םידיהיה םיריצה וצעותיה - - םירחבנה-תיב לש םויהדרדס לע
 ?וז הלאש תורא לע םמצע ןיבל

 .םהיניבףצעיתי םידוהיה םיריצהש ,ןבומכ--
 םירכדה עבט אלה ןתידוהי הלאש תודא לע םמצע ןיבל

 ,תוידוהיה תולאשל עגונש המ לכב תחא הערב היהנש ,ונביחמ
 אלא  ,הז= אלו = ,רנא אל םא םידוהיה םינינעה לע ןיגי ומ .יכ
 לע .תידוהי הלאש הלעתשכ םעפ לכב לדתשנ םג ונדצמ ונא
 המה אלה ,ולש בורה תא ונדצ לע תוטהל םירחבנה-תיב ןחלש

 ונילע היהי אל הוה רברהש ,ינא הוקמו ,"ןויושהו הוחאה, ירבח
 וז הלאשכ הפ תירוהיה הלאשה ןיא ירה ללכבו  ,רתויב השק
 .,דו חי ב םהיתויכז לע ןגהל ךרוצה םירוהיל ןיא הפ . תוצרא ראשב
 ו הזכ" אוה .םירוהיה לא וירבחו "הוחאהו ןויושה, לש רעוה .פחיו
 ,יקרותה םירחכנה-תיבב םהלשמ םיריצ םידוהיל ויה אל םג ולש
 " םיאצמנ = םהינינעש = ,םיחוטב תויהל םילוכי םידוהיה ויה זא 'םג
 ,תונומא .םיריב

 ווחאל. ירכ  תושעל  םיידוהיה .םיריצה .לש םתערב .המו --
 םידוהיל םינתונש  ,ןולקההריינ הז ."םודאה ריינ,ה דגנ םיעצמאב
 + ופי ףוחב םיאכה ,םירזה

 ךא .עגונ = הוה  רכדה  יכ ,הכבוסמו השק וז הלאש ---
 לכ ולב לארשי:ץראל םיאב םינאמותוע .םירוהי  ,םירוה .םידוהיל
 םירגהמה | דגנ ןשיה רטשמה ימיב = הרוגנש וז הרזגו  ן עירפמ
 ,םירחא .םיקוחו .תורוג .םג .ומכ הרפוה םרט רוע םירזה םידוהיה
 ,קפס םוש ןיא היב  ,הנושו רברה ,היצוטיטסנוקה חורב םניאש
 תא אלמנ אלמ יכ חוטב תויח לכוי ורוככו ,הזב םחלהל ךירצ
 ,וז הרמ .לפבל  רברה לק אל ,יתרמאש יפכ ,לבא .,וז .ונתבוה
 היצולהב ;םיליבגמ םיקוח אצמל שי תורחא תורואנ תוצראב םג
 תויהל  םידוהיל  םעודי = םינוטנקב .רוכא  ,לשמל = ,תישפחה
 : , .,םילכורל

 תושעל ,הכירצ אלה  הריעצה היקרות | ,ינודא ,לבא --
 הזיא .יכרדמ  רומלל אלו תוינויצוטיטסנוקה .תולשממבש :תונקותמכ
 ,,,תושפחה ץיושב הרוכא "הטיחשה, םנ .יימשיטנא ןוטנק

 םירמוא .,ךל יתרמאש ומכ לבא ,תקדצ ,ינודא ,םנמא --
 תוהב אל הניאש ,וז הער הרזג לטבלו םיעצמאב זוחאל ונא
 : ,יללכה ןויושה חורב אלו היצומיטסנוקה

 ץראבו .היקרותב םידוהיה .תובשיתה רברב ותער המו--
 + לארשי

 ,םירדצ המכו יהמכמ היוצר היקרותב םיריהיה תובשיתה --"
 ץילעב .,הרובע-יבהוא םישנא .לש םתובשיתרש ,רבדה ןבומ אלה
 בצמה תא םירהל .הלוכי םישרח  הרובע:יעצמא ילעבו הלפשה
 רותבו .ןוהו תוברת ,םושנא תרפח ץרא לש יתוברתהו ילכלכה
 הפש | ,ץראב "רתויו .רתוי וזכרתי םידוהיהש ,יתייה ץפת ודוהי
 ונתוחתפתה לדגת תיריהיה .תוזכרתה י"ע .תוימשיטנא טעמכ ןיא
 ינניא קהו. ךא וכְךתהל םיכורצ .םירוהיהש ,רמוא ,םוקס = לכב

 היסאב רוחיב) תיתיסאה .היקרותב םיבר .םיפונ שי .,לארשי .ץראב =
 ידוהי .תוכשומ הכה החלצ | רשפא המשש \הנטקה ב רֶסיִל ה
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 ימואל > יתד ךרע | םירוהיל שי - לארשי : ץראלש = ,ןעוט ינודא
 ינודא רמוא .לארשי:ץרא דעב  ,רתויב  םתוא ךשומה  ,דחוימ
 ,םירכאל תויהל םיצורהו ריעהמ םיאבה ,םידוהיה ובירקי ,וירבחו

 תא ריבגהל בוט אל ,םנמא ,יתערל .רברה  רשפא ,תונברק ->
 :ץרא תוכזב ינא רדצמ לבא ,תואנק יריל איבמה תרה שגרה
 הזכ .ימואל .זכרמל ,ינחור ימואל זכלמ רותב .,לארשי
 וכרמש .ירחאו ,םיימואלה ונייחב בושח דיקפת ,קפס ילב :,היהי
 תיבשיתהב םג ,רשפאה יפל ,ךומתנ ,תובשומ ילב רשפא ונניא ינחור
 ,לארשיחץראב  םירוהיה

 + תימואל תידוהי הפש רותב .ןוריה ינודא ןתונ הפש .וזואלו --
 ונתפש .רותב .,תירבעה ונתפש תא ינא  רכבמ--

 יתבב  ,םיליחתמל רפסה:יתבב ,תופשה :רתי לכ לע  ,תימואלה
 הכירצ תירבע ה -ודסוישו םנשיש םירליה ינגבו "הרות:דומלת,ה
 ,םינוניבה רפסה-יתבב ;רובדהו הארוהה"תפשל תויהל
 תויהל הבירצ  תטלשה הפשהש ,ןבומכ : ,ןהב תכמות הלשממהש
 , תיקרותה

 םירכדה תא םסרפל ןוישרבו ןינעמה ןויארה רעב .הדותב
 ,רימויאמ ונריצ לעמ ררפנ יננה ,ומשב ל"נה

6% 
 םיִדּודְיִה תובשיתה לש רצוא דּוסָיְל הָנש רֶשָע תאלמל

 : הוה רזוחה תא .היסורב תינויצה תורדתכהה לש יזכרמה דעיה אוצוה =

 ! םירבח

 הנש רשע הנאלמת (ח'חל) ץרמ שרוחל םירשעב ,ונ הנשב
 יריש ןושארה ימואלה  דסומה יהז ,ירבעה קנב-לאינולוקה דוסול
 ,לארשי .ץרא- לש תימונוקאה התיחת --ותילכתשו והורצי םעה,

 בבחתהל קנבה קיפסה רבכ ןיירע םיטעומה ומויק ימי ךשמב
 ,תיבח-ה ויתוררש לכ ןיב םסרופמ רתויה רפומל .תויהלו םעה לע

 ןניאש ,תובחרה וניתוררש ופתתשה קנבה תריציבש י"פעא
 תוקת הרומש ןבלבשו םעה תרצב תושיגרמה ,.ןוממב .תולודג
 ומויק תונש רשע ךשמב הז ונדפומ לדג םוקמ * לכמ- -,ותיחת
 ,תימואלה ונתיחת תרובעב לודג דיקפת אלמל .קיפסהו

 ואלמ םש ,י"אב  דוחיב רכינ  קנבה לש ' לודגה  וכרע
 לכ תישאר : והנה אוה ,םירבעה .םייחה תועוצקמ לכ ותעפשה
 ילב השעי רשא דחא לעפמ םש ןיאש טעמכו ,י"אב .הלחתה

 ופיב חתפנש ,הניתשלפ-הילגנא תרבח לש קנכה ,ותעפשהו ותרזע
 בור .קנב:לאינולוקה לש ופינס קר תמאב והנה ,1008  תנשב
 הז .ופינס י"עו ,קנב:לאינולוקה לש ונינק ןה ק"פאה לש תוינמה
 ,לארשי"ץרא יקסעב ונוה .יצחמ רתוי קנב:לאינולוקה עיקשמ

 : הלאה םיפינפה תא המויק תונש שמח ךשמב החתפ ק'פאה
 ,(1908,שב) הפיחב ,(1906 ,שב) טורייבב ,(1904 ,שב) םילשוריב
 לופוניטנטסנוקב חתפנ הרבעה הנשב ,(190?,שב) ןורבחב תחא תינכוסו
 ופינס אלא וניא אוה םגש ,אניטנול-אלגנא תרבח לש קנבה
 לש החכ-אב תויהל---הוה ףינסה תרטמ . קנבדלאינולוקה לש
 ,אטשוקב תינויצה העונתה

 רהזנו .ונוממ לע .דאמ -ררח קנאב-לאינולוקהש יפ לע ףא
 ךלוה אוה--דספה ששח םהב שיש  םיקסעמ / תוריהז : תילכה
 שולתה-דעב :  ואיבה תיינמה .ןגוהכ םיחתפתמ ויקסעו ,ססבתמו
 יק 88- .יעיברה ,81--ישולשה 98, --רונשה ,'ק 19 --ןושארה
 : : ,ק ₪5- ק"פאה לש ןושארה .שולתה רעב

 < היחתל  תררועתמ .לארש לּוָפְה םייחה יו

 רנתוקת ראו הנרובעת תודחא םינש דוע היקרות .תכלממב
 תוצראב שומש םישקבמה ,אפוריא ימעל זכומ השעתש הלוכו
 םעה קרש וילאמ ןבומ .םרי חכו םפסכ ,םתוצירחל תושרח
 התוחתפתהל לודנ רתויה םרוגה והנה .אוהשו ורפסמב עירכמה

 תא .שובכל םיצורה ונחנאו ,הב טילשה והנה אוהש- -,ץראה לש

 םימרוגה םג .תויהל םיכירצ וננה ,ירומלוקו ימונוקיא שובכ ץראה
 .התיחתל םינושארה

 ולגנ ,ןהל .ונאבנ רבכ ונחנאש  ,תוריבכו  תולורג .תוירשפא
 וז .הדובעלו . לארשידץראב  ונתרובעלו | תינויצה | ונתעונתל התע

 .רוחא ילב ,ףכית .תשגל ץוחנ

 רתויה םימרוגה  ,ןבומכ ,םנה .ינלש םיינוממה םידסומה
 תבוטל הברה תושעל .םיכירצ ויה םה .ץראה  תיחהל - םיבושח
 םלוא , םש ורוצבלו לארשיהץראב :ירבעה = דוסיה = תוברתה

 ,ההע םבצמ יפל ונירסומ לש םחכמ הברה הלודג תאוה הרובעה
 תישאר תויהל םיכירצ םתחרפהו םתלדנה ,הלאה םידסומה קוזחו

 לש .ותונינעתה :הרישכהו המרג ןמוהש הדוב יהוז  ,ונתרובע

 םעה תא היורוע ,הנורחאה תעב הרבגש י"אבו  תוינויצב םעה

 ,םייסנניפה לגידסומ לא םג ובל תא םישל
 התיהש ,ותבישיב םצמוצמה ינויצה לעופה דעוה טילחה ףכיפלו

 :לאינולוקה תוינמ תריכמ תבוטל הלומעתב תוברהל ,רבמצדב ז"יב
 ם .ןודי תוינמה תצפה לש וז הלאשב .ק'פאה לש רוחיבו ,קנאב
 . לודגה . לעופה דעוה

 וננהו = ,התע וז םכתבוח: תא ,ונירבח ,םכל םיריכזמ וננה
 ושמתשה ,ונידסומ תבוטל תיגרנא .הדובעל תשגל םכינפל .םיעיצמ
 תוברהל 'ולדתשה .,ונתעונתל רע .השענ .םעה לש ובלשכ ,וז העשב
 םכמ  םישקבמ וננה דוחוב .ונלש קנבה  יעצמא תא לידגהלו
 ,הפוג י"אב דבועה ,ק"פאה לש ויתוינמ תא .ץיפהל

 3 !םכינפל םיעיצמ וננה

 תצפה .י"ע ,רשפאש םוקמב ,תופסא י'ע .םעל ראבל
 תויסנכ :יתכב = םיקבדנ םילע ,םיזורכ י"ע ,קנבה ר"ע  תורבוח
 םתרובע םהיתרטמ ,הלא ינירסומ לש םכרע תא ,תושרדמ יתבבו
 , לארשי"ץרא לש תימונוקואה .התיחתל

 לידגהל םיכירצ טרפב ינויצ לכו תינויצ = הדונא לכ ₪
 .רבכמ םהל .שיש תוינמה רפסמ הא

 םינינעתמה ,םיימואלה וניחא לכ .ןיב תוינמה תא ץיפהל 3
 םינמנ םניאש יפ לע ףא תוינויצה לא םיטונהו . ונצרא  תיחתב
 ,.ונתורדתסה לע

 ,ק"פאה לש ןיב  ,קנב-לאינולוקה לש ןיב = ,תוינמה תא
 קנבהלאינולוקה .לש הינמ ריחמ , יזכרמה דעוה ייע גישהל רשפא
 'בור 9.50 -- תימש | ,'בור 10,995 -- תימהס--ק"פאה לש וא
 , חלשמה דבלמ

 ןוה .תא לידגהל  לכונ = תיגרנא  הדובעב יכ  ,ונא םיחומב
 קוחתו ,לארשי-ץראב ונתעפשה לדגת הז םע דחיו ,ונרצוא
 ,ונמע דיתע תא .תרצויה ללכב תינויצה העונתה

 5 .ט"פרת .רדא

 . .עּובָשה
 , תונויצה

 < "לכל  תויחל .םיכירצ  וירחאלשו וינפלש  םימיהו םירופה גה
 וחיפיעס לכל ,הוגויצה .תבוטל הצרמנ הרובע ימי .םינויצה וניר
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 רפסמ יובר יולת םרפסמ יוברבש ץובק תבוטל דוחיבו
 .אבה .סרגנוקה יריצ

 לכ תאמ .,םולקושה .ידעו תאמ םישרודו םישקכמ :וננה
 לכב ולא .םימיב שמתשהחל -ונירבה לכ תאמו תוינויצה תודוגאה
 תולגמו םיוורכ , תופסא י'ע ,  םעהל :.ררבלו ראבל ידכ , רשפאה
 תאו תונויצח בצמ תא , תוטרהמ יתבבו תויסנכ יתבב תוקבדנה
 תועוצקמ לכבו ונתעונת ילובגב ונל ולגנש תולודגה .תוירשפאה
 , לארשי ןץיראב .תישעמה הדובעה

 ישכע יהוזש ;  םילקשה ץובק .תא . רדסל וזרדוה

 .היפנע לכל ונתהובע תא ויחהו , ןמזב הנושארה

 םתוא שרדל ורהמי םילקש ןיידע ושרד אלש ,תומוקמה לכ
 .יזכרמה דעוה תאמ

 הרובעה

 קנז ב-לאינולוקה רוה תעמ םינש רשע תאלמ םוול --
 תיללכ הריקס ליכתש ,תרחוימ תרבוח יזכרמה דעוה .איצוי ירבעה
 :נאה לשו ירבעה קנאב-לאינולוקה לש .םתרובעו .םהיתורלית לע
 ולבוו ר"ע יזכרמה דעוה לש ןורחאה ורווח .פמוק-אניתשלפדולג
 ,תדחוימ האצותב כ"ג אצי ,הוה ןוילגב םפרנה ,קנאבה לש
 םירלפמזכאה רפסמ תא רעומ רועב עידיהל תושקבתמ תורוגאה
 .הצפהל .ןהל ץיחנה וורכהו תורביחה לש

 םיצפחה םישנאה רפסמ הברתנ הנורחאה תעבש רחאמ --
 תוינמ .יכ ,םיעירומ וננה ,ונלש םיקנבה תוינמ תא .םהל שכרל
 , ,פמוקדאניתשלפ-ולגנאה לש היתוינמ ןכו ירבעה קנב"לאינולוקה
 הינמ .דעב 9,506 ריחמב יזכרמה רעוה לש ותיעצמאב גישהל רשפא
 ןודנולמ .התע תולבקתמ תוינמה ,תימתס הינמ רעב 20,9% ,תימש

 אניבוג יריל ואב רככ רשא ,םינושארה םישולתה תעברא ילב
 ,,פוק 88 -- ל ,מונ  ,,פוק 19 4 ,מונ שולת :הוה ןובשחה פע
 .פמוק-אניתשלפהולגנאה * ,םוק ₪4 -- 4 .,מונ ,,פוק 81 -- ₪ ,מונ
 יוכרמה רעוה ,'פוק 85 ןישארה שוזתה רעב דנדיביד תמלשמ
 תוינמה ילעבל ומלש םרט רשא ,תוווגאה הלא לכל עיצמ
 =לאינולוקה לש יעיבהה שולתה רעב רנריבירה תא םהיתומוקמב
 כ'חא רשפא םישולתה לכ תא . ומולשת תא רדסל -- ירבעה קנב
 ,םדעב ריחמה תא הרותב ריזחמ ןודחאה הוו יוכרמה דעוה לא איצמהל

 תפוק לא וסנכנ ראורבפב < דע ראונאיב 30 ןמ --
 :הלאה םימוכסה היפורב תמיקה ןרקה לש .תיוכרמה הכשלה

 ,םוק 58  ,בור 4% תויללכ תובדנ א
 8 ימצע-סמ ב
 8 תורבושדיסקנפ רעב | .ג
 4 תואספוקמ ד
 0 ,"לצרה רעו, רעב .,ה
 ,-- ,  100  (םימלש םימולשת) .בהוה רפס ו

 , 98 0 ,-- ₪1. < םירועשל םימולשת) 2
 ו ף5 ס"ע :ורכמנ תמיקה:ןרק יות ,ח

 6 תומרגלטל םיקנלב רעב .,ט

 ,פוק 88  ,בור 908 הסב
 הצפהל "לקשה, רבר לע תידוהיה הפשב שדח וורכ אצי

 . שררמה:יתבב .הקבדהלו
 תא יזכרמה רעוה םשב ן ו ם ב ק ע י וו טילקרפה רקב רבעה עובשב---

 ,אלמת יזברמה רעוה תשירדו ותחלשמב חילצה ןוסבקעי רט .אנדורג רועה |
 . רועה תא ווכרמה דעוה .תוכאלמב רקב קסניודמ ןמלקגיפ .מ רמ --

 תונויצה לש הבצמ| ד"ע םינויצה תפסאב | הצרהו , קסבשיוו ךלפ הציזר <

 .קוירב אלמת .יזכרמה דעוה לש ותשורד ,יחכנה ט ומב
 ו

 .:תויגטקו םיטחב =

 6 3 םלועה =<

 הצריו היברסכב רשא יצליסובוג ריעה תא רקב ג יו 3 ח..רמ <-

 האצרהה ,יחכנה טנמוטב תונווצה לש הבצמ לע םיימוקמה םינויצה .תפסאב

 .אלמת יוברמה דעוה תשירד ,םיפפאנה לע בוט םשור התשע

 ותעיסנ -ךשמב .הנבוק ךלפב ותדובע תא הלב ץיברוה .מ ףיטמה --
 .יוויזדאר ,ןיופאר ,גרוברוי ,ןעגאריוט ,ימלעק ,ןאדייק :הלאה םירעה תא רקב
 .ינאיטואו ,זיבינופ ,ידוקש ,אוואיווארומ ,אנשקעוו ,יקשיל

 יד, תירוהיה הפשב שרוחמה ןיחריה לש ןושארה ןוילגה אצו---
 תורדתסהה לש יזכרמה דעוה י'ע רואל אצויה ,"גנונפאה עשירוי
 רויצ שי ןוילגה שארב , ףסוי-ןב רמ לש ותכ רעב הניטנגראב תינויצה
 ירבר רתי ןיב | ,ןושארה ןוילגב ,ןעיליל ריצה ירי השעמ הפי

 :נופסירוק ,תכרעמה תאמ ישאר רמאמ ופנכנ ,םינוטיליפו תורפס
 .תיללכ .תירבע הקינורחו תינויצ .הקינודח ,אניתשלפמ תויצנד
 ,וז םתדוכעב .וחילציש הניטנגהאב הערל ונירבח תא םיכרבמ וננה

 ,לֶאְרְשְידְְר

 התרטמש ,"תיב תזוחא, הדונאה :ונל םיבתוכ" הפומ (=-

 עקרקה ,.הרובעל תשגנ ,ופיב השרח .תירוהי הנובש תונבל

 םהל וביצה הרוגאה ירבח ,רבכ הז התנקנ וז הנוכשל השורדה
 הב; ורסחו אלשו ןגוהכ היונב השרחה הנוכשה היהתש ,הרטמל
 תריפחב קתע הקוסע הדוגאה ,םיבומ םיתבל םיצוחנה ,םירברה לכ
 ונמזוה רבכו םיתבה לכל םימ קיפסת רשא ,הנוכשה עצמאב ראב
 קלחנ התע .םיתבהל ראבה ןמ םימה תלבוהל םיצוחנה תורונצה ל"וחב
 לש ומש לע .ארקי ישארה בוחרה ,תיביחרל הנובשה לש 'שרגמה
 ,סה השמ לש םמש לע וארקי תוכוהרה רתי ,לצרה ר"רה לש
 "וכו .ןהפ ,ל ר"רה ,אריפש ןמרה רופיפורפה ,רקסניפ ,ל ר"דה
 ופיבו ,הנוכשה לכ הנבת האבה הנשה דעש ,םיוקמ הדוגאה ירבח
 180,000 תימואלה ןרקה התולה ,עודיכ ., הפי תידיהי הגוכש ףסותה
 רפסמ ךטמב ערפת תאוה האולהה ,יתיבי הווחא, תדוגאל 'רפ
 םיקתהל  הלוכי החיה אל תאזה האולהה .אלמלאו עורי  םינש
 -- ."תיב תזוחא, רופי לש תאזה הבוטה הבשחמה

 ,םידקשהייעטמ ,ה"פרת תגש ב "תובוהר,ב תודשה ריצק

 15,000 הלוע םריחמש ,םידקש לש רטנאק םיששמ רתוי ואיבה ,ירפ םישועח
 תקזנתמ "תובוחר, .'רפ 110400 ופינפהש ,רטנאק 6800 השע םיבנעה ריצכ .'רפ
 הרשעכ םיבגונ יכ ,םירעשמ |. םיעטמה לש תלשורמה הרימשה י'ע הברה
 .םידקשה ןמ ךרעב םיזוחא

 םולשת רדתסנ ראב היצוטיטסנוקה תגהנה םוימ ושענש םינוקתהל תודוה

 תונרגב ריצקה תכרעה קר ,הכ דע היהש יפפמ הפי רתוי ןפואב רושעה פמ

 + האובתה ךרע לש םיווחא םישמחל "הושעה הלע יב דע ,דאמ ההובנ התיה

 .ח"פרה תינש ב (לילג) "המי ב, תודשה ריצק
 ,םאגוד רצקג ערוג

 (* ילכה תדמב (*ילכה תדמב
 00 1% 278- -=?םוצח

 108 15 180 --םירועש

 17 110 160 -- םילופ

 10 100 180 | -- תוינטק

 לכ לש 44 /0 ,  םאנוד 5050 --- תרכזנה הינולוקב ערונה חמשה לכ
 1 .םילופו םירועש ןרתיו ,תוינמס 589 ,םיטח ערונ חטשה

 "תוינטקה , העבשמ רתוי הטחה ,םירעש הרשעמ רתוי האיבה הרועשה

 / ,הששו השמח םילופהו
 הפ \"י דע ב"ימ) םוטח ילכ לב דעב .רפ 9--18 ולבק םיטטיגולוקה

 (.רגוליק 160 דעב .רפ 12) , םירועש ילב דעב .ךפ 6 ,(םארגוליק 100 רעב
 + תוינטק ילב לכ דעב 'רפ רשע שלש ךעו העשתמו ,םילופ ילכ דעב ,רפ 9

 המיב וז הנשב ובשיש ,םיטסינולוקה ב"נ תפנבה וזו הנשב תתלע ה"פב

 ,רפ 108,000 ךסל

 בורק הליבמו ,. הרוהיב רשאמ :21/, יפ הלודג איה לילגבש , הדמ (*
 .!גוליק \67-5- .בורקו םילופב 'גוליק = ט"ו=ל בורק ,םירועשב  םארגוליק :א'גל



 םירחא (תוינמ לע הרבח) .אט שו קב םירבע םירפפ רחפמ תיב

 ,אטשוקב לודג .ירבע-ידוהי םירפס רחסמ"תיב דסיל ושגנ אטשוק ירוהי ידבכנמ

 וצופנ אלש טעמכ התע דע .חרומה לכל םיירבע האירקו רומל-ירפס קיפסוש

 רומלת,ה יתבבו םש רפסה-יתבבש ינפמ ,חרומה-ירעב ונלש םישרחה ךינהה-ורפס =

 -יתב וליפא ,השרח חוו הבשנ התע .הנשונ.הנשיה הפשה פ"ע ורוח "הרות

 .היח הפש רותב תירבעה הפשה רומל תא גיהנהל םורמוא סנילאה לש רפסה <

 שרח קוש חתפי רחא רצמו חרומב לודג ןורסח כ"א. אלמו הז רחסמ.תוב
 ,היסורב םיספדנש ,םירבעה דומלה ירפסל

 הנושארה .תרבוחה העיפוה הלאה םימיב ..י קרות.ירבע ןותרו ל

 תיקרות ולוכ בותכ ןוחריה .(יאר) "תארמ,, ןושארד יקרותהיירבעה ןוחרוה לש = =

 ,ךרעהיתונטק תולאש)' היקרותב תוירוהיה תולאש;, ר"ע רבודו םירמאמה לבב

 ינש םנח םיכוועה ..(המודכו רשבהיסכמ תלאשל םישדקומ םיומאמ השלשב
 םירכזנה םירמאמה דבלמ ,הריריפ קחציו ןואנ םהרבא םינוראה ,םידוהי .ןיד.יברוע
 ,ישב-םכחהלו םירחבנה-תובבש םיירוהוה םוריצהל םייולג םיכתכמ תרוצב ובתכנש
 םיכרועה םנמא םיחיטבמ המדקההב ,תויללכ .זומיתו םיריש וו תרבוחב רוע  םנשי

 דבלמ)  םיגינע םהל םירסח ,הארנכ ,לבא . לארשי ינונע לע סנוחריב ןוגהל =

 תרבוחב ..ןיגהל סיסבטה םג םהל רפחש ןבומו = , ןיגהל המ לע (רשבה-םבמ

 אוריל תאמ "םימעב לארשי, לש םוגרתה תא סיפדהל ,לשמל  ,ולחה הנושארה

 רחא לש הייוגינסה וז ,"םימעב לארשי,ה םוגית יכ ,הוב רטאל איה רתוימ .הילוב

 תא היקרותב .ץיפהל רתוי לגוסמ ,ותעיפו ןוטוירד יפלכ .םלועה תומוא .ורוטחב

 ללב הכ קוקז וניאש ,ירוהיה םעה לע הירוגינפ רמלל רשאמ ןומוירד. לש ויתועד

 / :הירוגינפל = =
 "תארמ,הש םווקמו\ םיברועה ינש בוטה ם:וצרב ונא םינימאמ לבא %

 .םירבעה םייחה לש
 םוחנ םייח יבר רשאתנ אל דוק יקרות ר םויר:

 גםוי לכב ה] רושאל םיכחמ תוחורה \עגרוהשב

 יתבא יאול םימיה תוברב הוהו = =
 ימב יונשה ינפמ --

 ,רתע .ןפלושה םעטמ ישביסבה

 ,הוה ק"קה תא ונלכק ,10ק00100* תכרעט תאמ

 שדקומה ;116006:88100* ףסאמה לש ינשה ךוכה תאצוהל תעב ונתשגב
 =ינופ וננה ,היפורב םידוהיה לש םיירוטלוקהו םייתורבחה םייחה תורוק תוריקחל

 גל רוועל הצרמנ השקבב | ,םהל רקי יממעה ונובע ךשא ןהלא לבל םעפה
 ןילופו היפורב : םורוהיה תורוקמ ויוותסהה רמח ונל םתאצמה י"ע הז ונלעפמב
 ננה וו תילכתל ,ט"יה האמהו ח"יה -האמה ?ש ינשה יצחה תופוקת ךשמב

 לארשי ירומל  ,הלפתהייתב יאבג ,םינבהה לא הצרמנה ונתשקב תא רוחיב םיברוע
 .ללכב הרשח-ירעב תילארשיה- הוצנגיליטניאהלו |

 לש םקנפה ירפסל הגושארו שארב דתוימ ךְרע הוה ברה רמוחה לבמ
 -יבתכל ,תווטרפו תויליציפוא תודועתל = ,םינושה םוורובצה  תודסומהו תולהקה =

 .תואצוהל ,(תופשה ראשבו תונלופ תיסורב - ,תרבודמה הפשב ,רבל תפשפ) .ר*
 הקיזחמ הזמ  תוחפ אל ןיוצמ ךרע ,המודבו תחפשמ-תומושר ,תוקיתע סופד

 שיש תולהקה- לש תולפתו םיגהנמ = .,תורוסמ  ,תויממע-תודגא תמושר הברקב =
 תובצמ ,ירוטסה ןכתב םע-יריש ,םינוש םיירוטסה תוערואמל תוכייש וזיא םהל

 יולאב .אצוובו =
 ,ןורבז-ירפס. ,םיבתכמ םיאצמנ םדי תחתש ,הלא ונל איצמי תישחומ הרוע

 םירפוס לש תונומת וא ,רואל רוע .ואצי אלש (היהתש הפש !ןיא5) םירובח
 ,הרבעה הפוקתה .ןמ םידיסחה י"רומראו םינבר , םוי'וובצ .םינקסע ,םירבע =

 םהל שיש ;תונורבו ונל איצמהל תורשפאה םהל שיש ,הלא לכ תא
 וננה -- רבעה יטימ  םיבושח- םישעמו תוערואמל םיעגונח וא  ,יללכ ךרע
 תושיבתה לכ ילבמ םהיתונורכוו םהיתומישר תא ונל חולשל ץרמנ ןפואב םישקבמ
 םתער יפל ול ןיאש ירוטסהה ןכתהל וא הביתכה ןפואל .,ןונגסל ,הפשל עגונב
 םרילעש ,םינושה תורוקמהו תומישרה ןומה ןיב .הרחוימה תובישחה ;תוא ילוא

 וברקב קיוחי אלש רמח אוצמל רשפא יא ,הלולבשו רבעה תריקח הנעַשנו הנבנ
 םכרע-תולקש ,הטושפ המישר .לכ ,ינוניב וק לכ , ירמגל ירוטסה ךרע לכ
 ץוצנה  ,ימינפה ןכתה אצמנ םש םג -- הנושאר הריקסב ,הרואכל ,תשגרומ
 ,המלשה ותרוקחלו ותיחתל ,רבעה תמקהל םישורדה ,ירוטסהה

 ,ירוטסה רמח לכ לבקתמ = ,11600000/800*  ףסאמהב הספרה ליבשב ה
 ,רבע תפשב .םרָמַאמ םילבקתמ ןכ .ומכ , תועידיו .תומישר , תוגורכו , תודועת .

 רשא ירחא - ; תופשה ראשבו-תיזנכשאב , תינלופב , תיפורב ,תרבודמה הפשב
0 

 וי -- ,ונממ היפוק תביתכ ירחא וא ,ותרועתל - ירוטסיהה רמחה שמתשי טצ
 + וילעבל הדותב

 / 1 תואסירדאה תחא פ"ע,רמחה תא חלשל םישקבתמ
 0% אפ קתע- 0. 1190704 קת. 4 התה10111 הגסה, 9.

 0 1. 113667. 0. 11076067 כעמ 3 08%1085 6. 6. וא

 1160268100" םפאמה תכרעמ
 ,גרוברטפ

 "לורבה יתרשמ לש הרבחה םלואב,, הנליוב .ךרעו ראו יבפ 23 ב םויב --
 ,וטס םי*בקמ םניאש ,יאנלווה םירוהיה םירומה טוטיטסניא ידימלת תגוטל ףשנ
 היהת | , תומרוקה םינשב ומכ ,ףשנה תמרגורפ ,  טוטיטסניאה תאמ הידנפ
 .ןינע .האלמ

 -ריאמ םירוטיוופטוקה תאמ תורימוו תוגיגנמ וסנכנ יתרמו"יתרישה קלחב
 ואלמי וז הנשב םג יכ ,תובחל שי רעו יקסרוגסומ ,הנוה , ןייטשניבור , רעב
 , החלצהב ףשנה תמרגורפ תא טוטיטסנואה ידימלת

 טנימאטרא\ידהל רשא הינשה הקלחמב הררבתה ראורביפ 10 םויב --
 ,םיטפיטנארה , םיחקורה-ינגפ םידוהיה-תוכז רברב הלאשה טאניסה לש ןושארה
 לבקלו רחסמב קסעתהל , בשוטההםוחתל ץוחמ םיבשויה , תודלימהו םישבוחה
 + ךכל .תויוארה תודועתה תא הו םקסעל

 , םירוהיה תבומל הרתפנו רבכ הז  טאניסהב הררבתה תאוה הלאשה
 םותחל  ,יקסבונא"וירק ,  םינפה-רטסינימ .רבח לא .הטלחהה החלשנשב לבא
 םירכזנה תוינמאה יגוס ילעב םידוהיה יכ , הילע ףיסוהו יונש הב השע ,הילע
 ויהי .,םתב םיקסוע םהש ,,החסמה-ונינעש ,יאנתב קר רחסמב קוסעל םיאשר
 .םהלש תויחוימה תוינמואה יגוסל םיכייש

 ףחפמה"ינינע תלבגה יב ,חיכוהו ךכל םיכסה אל רחסמה"רטסינימ לבא
 תולבגה תושעל ללכב ןכתי אל יכו , הנידטב םיגוהנה םיקוחב ךמס לכ הל ןיא
 + תומיוסמו תוז ובק-יתלב

 "-ימ אוצמה ,1ז הלאשב םימוירטסינימה ינש ןיבש ,תועד:\-יקולח ינפמ
 -רוריב ונממ שרוד אוה הבש ,תדחוימ האצרה טאניסה לא רחסמה ריטסינ
 + הזה  תוערה"דוריפל .ענונכ .םירבד

 הלאשה תא רותפל העיצה הבש ,האצרה הוב הכרע טאניסה-תבשל
 הלא דבלמ ,רחסמב קמעתהל םירכ נה םיגוכה ילעבל תובוה שיש ,הו ןפואב
 תורימלת , םיחקורה-ידימלת :ומכ , םהלש תוינמואפ ןיידע םידמלתמה , םהמ
 , + המודכו תודלימל ם"היב

 תא רוסמל טלחוה ,הוב תוער-'קולח. םירוטאנופה ןיב ולגנש  ינפמ
 תופתתשהב ןושארה טגימאטראפידה לש  תיללכה  הבושיה רוריבל .הלאשה
 +רבדב םיעגונה , םוירטסיגימה חכ-יאב

 , תּונָמָאְו תורפפ

 ירבח ,גרבנייטש הרוהי תומל הנש האלמ רדא יז םויב --
 םיכרכתש = ,םיעירומ | ,ויבתכ .תאציהל :ושגנש ,חונמה  רפיסה
 ןייטצת .האציהה ,רואל ואצי בורקבו םיספדנ רבכ םינושארה
 אבל תירבעה .תורפסה יבבוח תא םיררועמ וננהו ,בר רודיהב
 תא לעופה לא איצוהל לכויש ירכ ,האצוהה:דעו לש ותרועל
 וניררושמו ונירפיסמ רחאל ונתורפסב םלוע:תבצמ ביצהלו ותבשחמ
 , םינווצמה

 והיעשי .רפוסה תומל תחא הנש  האלמ הו עובשב --
 . יקסדשרב

 תוצילגב רשא  ולסונטסב וימע לא .ףסאנ טבש שרחל א"ב "ה םויב--
 וייה .ימיל עשתו םירשע תנשב טראסנבל ם:ורבא רמ ריעצה ייבעה רפוסה

 םינוטיליפ בתכ וירוענ ימיב רועו ,רפסה-תיבבו שרדמה-תיבב ךנחתנ תונמה

 ףסאמהב רפוס רותב טראסנבל רמ אצו הנושארה םעפב |. םיבו עדמ.ירמאמו

 , "םיעושעשיחול, ,"הפצמה , ,"לובשאה ב ףתתשה ךכ רחא ."ןומרח, יתנשה
 ן"ןריויה, םשב ירבע ןוחרו ומצע ינפב ביג דסי טראסנבל רמ + רועו ,"תעה,
 .ה"בצנת ,ותנש תא תאצל קיפסה םרט רוע קספג הוה ןוחריה ךא

 < .םורקב אצו ןילרבב רמויר גרואיג לש תמסרופמה םירפסה-תאצותב --
 < 6 םעת6- םשב פורא'צא ל ץירומ חונמה רוסיפורפה לש שרח רפס

 יצרו



 (תינש .הנש)
 םוי לכ קוידב :אצוי ,םירוענה ינבלו  תוקוניהל- ,םידליל ית

 ,ןיוצמ .רורהב  ספדנו .לודג טמרופב 'א
 ,רנבל ,ב+ ,י ל"ומחו .ךרועה

 . "םירליל .ירבעפיסור ןולמ, ! הפסוה
 פק 60 רוע ל"וחב כור 5 הנשל ןותעה .ריחמ

 .הנש עברלו יצחל הז ךרעבו
 :הפיודאה

 הקעהאסא) סה. |, 8 ז כ 0 א וז רז 'פ".

 [וושהחפ] .([ודאפ.) 46088 .,זזהקזטסגוזה*

 !םירופל תונמ חולשמ
 ."ה ו ק תה, .חיסור תפשב םידליל .תימואלה. הקיתויל

 תועמד .לש םי (ב  ,(דומלתה פ'ע) םיחרפ תרוגא (א
 תרלומה ץראה ךעב (ד .(היסמנפו = ןויצ ןב = םולה  (ג .(ההנא)
 םיקלח .השלשב ךופס אבכוכ רב. (ח ..(םיאנומשחה ימימ  רופס)
 ךלמ -והירזע .ימיב  םייובש םירלי ינש- ר"ע = רופס \ !חתובה 1
 'פק  םישולש" חולשמה םע הלאה . םירופפה .לכ ריחמ .\הרוהי

 .נ'נב וא ןחבמל םיחלשנ "הוקתה, ירפסו "םיחרפה, ןותעה ןיא
 הזדעהה6אש, 1'הפמנוזש 100

 ש רחשח 2
 ,ממ י"ע תורפסה .תועוצקמ לכב שדח םירפס .רחסמ :תיב*ףפוצ

 ,149--67- ,לעמ .,46- אקפראמיה .,אשראוו .."רחש ה . .םשב 9

 םירפס ינימ .לכ וישרודל :אוצמי ירח שה, םירפסה .רחפמ תוב
 .תינלופהו תיפורה-,תידוהיהי,תירבעה:!ת

 לכ \אלמל :הרטמל ול :גיצה .*רח ש ה, םירפסה ד
 רתויה:הניוצמ תוזורזבו קוידב הדשה ירעמ

 .תירשפא

 ?פק ןלפק

 תושיהדה

 ה לודג רתויה רחבמה רימת :אצמנ יייר ח ש ה,, .םירפסה רחסמ :תיבב-

 ,םיריוצמ הטסופ-יפיטרכו.םיות ,תונומ תחהילכמ

 ס"המבב

 ירבעה

 ירי ש כמ ינימ לכ נישהל רשפא "ירח ש הי, םירפסה רחפמ תיבב

 היית רש

 :יבו תורות-רומלת ,רפס-יתב ,םירומ ,ם"בזמ

 ,החנה םילבקמ תוקיתוילב

 עיפוי טרופמ :גולטק יא
 א ירפסו 'ביב א, ירפס ילכמ | תיריחיהו - תישארח= ההיבט

 >'ר חש ה, ,םירפסה .רחסמ .תיבכ איה ,בוי קמ אית כ
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 : :"וח.ש ה, תבותב -

 1 היה

 מזי ג זז 4 א ג 'מ*
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 ₪6 גה 010 ה 5

 הוגפ60ן\6תגת"

 [ א הופט)והומ עתה פאה

 .האופר א
 עכָאוושנעוורענ -ךיוא :יוו .,(םילפונ .ילוח) .עהנערייל:סלואוונָאק ראפ

 :ויב :ןעמוקעב :ןעמ .ןעק ב

 11 וגו כס נ6ה 10 102, 0 ה
 + טראווטנא :ףווא  עקראמ א .ןענעליצ .ןואשטייהקנרק .יד ןעבוירשע

 < עמ . שרור לכל  חלושיו .םורקב

 ברה תב .הנשוש תרמ  המלעה תא .ט"זמ .תכרבב  םיכרבמ .:וננה

 קחצי רמ תאו ןא צניוושמ | ץיוואניבאר :ל'ז ,בוד ןמלז ='ר
 ןיפוראה .ףירבב .םאוב :םויל קאשינפילמ ןולי

 + אנימשאד ינויצה .דעוה

 | ו :ווענישיק
 ,ןקטכורפ ענעקורט רנאלסור ןופ טדעטש עלא ןיא .סיורא קיש ךיא
 םוצ רעטמעועב ךיוא - , ןעסייוו - ןוא ןעטיור ןיווו ן'רשפ , עשילעוו םינ

 (ם5אחעממ) רעביטש יד ןערעק

 \ הספ: 100800ק ה ה או

 "םלוע חה, ינכוס .
 !םידחאל .םידרוב םילע תריכמלו .תומיתח תלבקל)

 : היתוביבסבו .אנוואק .ריעב
 הנגו ץיווארעיימ ,ל תרמ לש ם'המיב (א

 ,ץיוורוח לעפאק 'ה +
 םירענל תופשלו רחסמל רפס-תיב

 ו
 רוז ןאזטתאא'ץ

 : ץ וג .,6₪6 ([סתזט2*

 126866 | םוירבעו םייללב .םודומל ,תושדח תופש

 ב

 88. אגס תא -ץמאאוסא הז

> 

 60016ןמ6 8 קיה6\]6ת . ו
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 3 16]01100 ולו
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 .ףו .לארשי-ץרא בושיל יאסידואה דעוה לש תיללכה זופסאה = < :
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 .םימ דע םימתוחהל

 םימתוהה לש םתמיתח תרמוג יחכונה ןוילגה םע
 ןמ לחה ,הנש עברל קר "םלועה.. לע ומתתש
 וליאויש םישקבתמ וללחו ע'ש ר ב קי ד שדוח
 ידכב .המיתחה תא רוחיא יל ב שדחל אופוא |
 הלשמה .םהל קספי אלש |
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 . גרבניימש הרוהי יבתכ לכ לע .המיתחה יאנת
 ךכיפלו  ,םינטקלו םילודגל ,עודוכ ,בתכ :גרבנייטש .הדוהי

 ,תחאב ,תוקלחמ יתשל וז  הרודהמ ליבשב :ויבתכ = לכ  םיקלחע
 ויבתכ לב--הינשבו | ,םילודנל םיכרכ העבראב :ויבתכ לכ ואבו

 איה -- ולא .תוקלחמ יתשמ תחא לכ ..םינטקל .םיכרכ .ןהעבראב =
 איה ףא המיתחה :,וזב ןיאש המ וזב שיו .ומצע יינפב הב

 ,ללכ התרבחב :היולת תחא .ןיאו ,רבלב תחא לכ לע תלבקתמ
 ,הנחלושתו ,תחא הנועב תוספרנו תוכלוה הנייהת תוקלחמה יתש

 + ןהימתוח לכל ,.ודעומב .ךרכ ךרב =
 :םה ולא המצע .ינפב הקלחמ לכל המיתחה יאנת = 7

 + םעל הקלחמ 2
 ירחבמ : ,םינאמור = ,םירופס  ,םיריפח  תוחיש . ,תומישר " ,םוחווע

 , 'וכו .םינוטילופו םילשמ 0
 7 | ל

 ; רודחבו .לודג טמרופב ., ךרעב .סופד תונוילג םיעבש

 .ר 5--םימתוחל םיכרכה תעבהא לכ .ריחמ-
 תלפק .ירחא ,.ר ל 'המיתחה 'תעשב  :הוכ| ,םירועשל .םג 'חשפא
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 + םירוענה ינבל הקלחמ .₪ :
 'וכו םירויצ ,םירופס  ,םילשמ ,תוזחמ  ,תוחידב ,תוידב ,תוחיש ,תודגא" =
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 םיקובקבב רכמי רשא .לארשי ץיראמ קזחה שיייח קר אוה
 ידו לע .םייאצחו םימלש

 .השראוו ,למרכ תרבח = =
 הי

 .הפונמ הרומ

 היסור תפשב .החמומ ,היזנמיגה .תוקלחמ הנומש לש הלכשה לעב
 שקבמ --- תירבעה .הפשה תא םג עדויו  ,קיטאמימַאמבו .התורפסו

 : ,.הנוגה .היצידנוק ול
 : *םלוקה ,, לש .הפירדאה י"פע .תונפל

 ₪. דעב

 תירבע תרומ

 ם"יבב וא 'ת'תב .ההשמ שקבמ ,תיעבטה הטישב :הפונמו החמומ
 :? תונפל .ימשר :

 א סיימו 30608 ות 0 : "

 . ל : היה "םינמאנה | יערל הקומעה ייתכרב תא .העיבמ יננה
 ןפג  ףסוי לאלצב רמו יקפוואשראוו .התרב תומ <

 ינש םמש לע .תעמוג יננה , ןורכזלו  םיאושנה תירבב .םאוב םויל=
 . לצרה רעב .םיצ = רש

 .\- ט"סרת .,ררא .'ט(הנבוק..ךלפ)
' 
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 ,טיסרת ,רדא זי .,אנליוו

 וז[ ,א ב , 10-60מ 11872, 4

 .רלפנרב ןועמש ר"ד

 .הָרִמְּב םיְִרַפְפַה םידוחוה
 ףכית עבקנ ,היקרות תכלממב היצוטיטסנוקה הנתנ רשאב

 תאזה הכלממב םיררפסה םידוהיה וזירכיו טעמ דוע : יבלב ששחה
 הלחנו קלח םהל ןיאו ,"השמ תד ינב םיקרות, םה יכ ,םמצע לע
 לע רקפל דראודא רמאש המ תמגוד . תימואלה תודהיב
 הלחת :תינוימדה םתלודגו הינמרגב םידוהיה תולש .תעשב ומצע
 ,.ירוהי ."םג, ןכ .ירחאו ,ינמרג :ינא

 ינאו ,ירמגל רחא ןפואב ,ונבל תחמשל ,וחתפתה םינינעה
 ,תהזמב םידרפסה םידוהיה .אוש-ששח זא היה יששח יכ ,האור
 "השמ תה ינב,,,, תרבד יפל  ,"הלכשההו תוברתה  ירסוחמ,
 ירובצה  םשוחב ,יעבטה םסומינב םיבייחמ ,ברעמה תוצראבש
 ,הלכשהה יבורמ ברעמבש וניחא תא ,םיבוטה םהישעמבו אירבה
 לא םה םג ושגנ היקרות תכלממב היצוטיטסנוקה תזרכהל ףכית
 ןרק תמרהב םמצע םיפתשמ םה םבל לכבו ,תירובצה הדובעה
 אל לבא ,הבש םיירובצה תוחכה תחרפהבו םינמותועה .תכלממ
 ,"תויחרזאה תויכזה, רפוכ תימואלה םתלוגס ונתנ אלו םתודהיב ורפכ
 תמרהו תורהיה תבטהל םג שדחה בצמב םישמתשמ םה :אלא
 ,תילארשיה המואה .ןרק

 ,"םייתמאה, םיקרותה יפמ תומוערת הז לע ונעמש אל הנה דע
 תועט תוצראה לכב הוב התיה רברה רקיעב יכ ,תרמל אה
 ,םתוימואלב  םידוהיה ורפכי .יכ ,ךרוצה ןמ היה אל המוצע
 ,תינידמה הרבחב םוקמ םהל ועבקיו םתוא וררחשי ןעמל

 םייוצר םיאנת המכ יכ ,תודוהל  ונתוא .בייחת .תמאה םנמא
 הכלממ םלועמ התיה אל םינמותועה תכלממ ..חרזמב הזל ומרג
 ,םימדוקה םימיב וליפא ,תי תד הכלממ קר םא יכ ,תימואל
 ,םייודרהו םישבכנה םימעה ראשו ,םידורהו םישבוכה םינמותועה ויהש
 םיסנאמ םיקרותה ויה ,הפקת לכב ןיידע התיה תיתרה האנקהו
 םתפשו םתוימוא ל לע אלו םתד לע םישבכנה םימעה תא
 ןמ םיבר םהילע ולבק ,לשמל ,הינפוב תנירמב הנה ,תימואלה
 ,עקרקה ילעבו ץראה ינודא ושענו םאלפיאה תד תא םייברפה
 תיברפה הפשה לבא ,םירבעל םהל ויהנ םהיחא ראשש רועב
 ולדח ןכ ירחא .םידבעה יפב םגו םינודאה יפב םג .הראשנ
 ,ותד לע םג םע םוש דוע וסנא אלו ,הזמ םג : םינמותועה
 *אל לבא ,םיקרותה .תּורמ לא םינותנ הבורמ ןמו ויה םיראידמה
 ,הברדא ,םימיה .רבכשמ םהילשומ לע אניט םוש םבלב ראשנ

 וס[ , .25-ע0 2080888 1909 2. 55 0

 , הוה םויה דע םיקרותה לא םיראירמה רצמ תערונ .הלודג הבח
 ,"םיקרותה םהינעמ דימ םתוא וליצה, רשא ,םינמרגה תא אקורו
 םתואג תאו םתפש תאו םתוא -- האנש .תילכת םיאנוש םה
 אל .,הירגנואב םיקרותה תלשממ ימיב וכ ,אוה עודי ,תימואלה
 ,םינמרגה "םיררחשמה, ואב רשאכו ,ץראב היפכו סנוא םוש היה
 ,םחרכ לעב םיראידמה תא ןמרגל ורמא

 התטישב תישפח תיקרותה הלשממה התיה םינורחאה תורודב
 ינפמ .םנמא תצק -- הל םיכיישה םימעה לא הסוחיבו  תינירמה
 ללכב םה םיקרותה ,המצע ןוצרמ רבדה רקיעב לבא ,חרכהה
 + תובוט תודמ ילעבו םירשיו םינכ ,בוט גזמ .ילעבו תוירבל .םיחונ
 םיבשויה םימעה לכ ביטב יתרכהו ןקלבה תוצראב יתרג םיבר םימי
 ןמ םירשיו  םיבוטו  םינויה ןמ םילפשו םיער יתאצמ אל  ,םש
 יפמ אל םיקרותה תא םיעדויה הלא לכ תעד יהוז  ,םיקרותה
 תיקרותה הלשממה , תנחבמ הריקסו היאר ידי לע אלא ,העומשה
 ןייחב .תויחל ,תיתד היפנכ לכל רמולכ ,םעו םע לכל הנתנ
 חבומל םיקרותה ןיע התיה רוחיכו ,םנוא ןיא ,ונוצרכ םיימינפה
 ; תערל תוירתס תוינפ וזיאב שיא םדשח אל יכ ינפמ ,םידוהיה לע
 רמאש ,יאנקו ןיע"ער דיקפ הזיא םימעפל אצמנ םא .הכלממה
 הלודג תערגמ ,יללכה יטפשמ תא רתוס הז ןיא ,לארשיל ערהל
 ויה הדי לעש ,תיטופסירה הלשממב םינושארה םימיב האצמנ
 ,םידיקפה תוצירע םלועמ הדימתה אל הז לכב לבא ,רקפה םימעה
 ,התרטמ תא האיטחה אל ןטלושה ינפל אנלבוקו

 תא םג חרומב םיררפסה םירוהיה ורמש תימואלה .תדב
 ןיא יכ ,יתבתכ תובורמ םינש ינפל דוע ,תילארשיה תוימואלה
 הלע אל רוע ,ידרפס ידוהיכ ועבטמ ימואל ידוהי
 ךותמ וקחמלו ילא רש יה ר בע ב שייבתהל יררפס ידוהי בל לע
 ,ילארשיה דיתעה לע יבמופב וא ובל רתסב רתולו ,ונורכז
 ללח לכ תא םיאלממ םהו ,ויניעב דאמ םישודק ולא ,הברדא
 םהייחב םילודג םייונש ושענ תונורחאה םינש םישמחב ,ובל
 םדקתהל ,ןקלבה תוצראב :םינושארה טעמכ ויה םה .םיירסומה
 םתוחתפתהש םגה ,ברעמה לא ברקתהלו תיאפוריאה תוברתב
 תילארשיה תרה ירמוחמ הברה .תיחטש קר התיה תיתוברתה
 םירחא וא אלא ;םיכורא םיחוכו ילבו הבורמ לופלפ ילב ולטב
 ,תערה-ילק טעמ םעבטמ םה םידרפסה ,םהומכ ושעו ,ןכ םישוע
 ינפמ .ו"הוע יגונעת לע רתול םיבוא םניא רשא , "ןילוחהינב, םג
 אל .תיתרה םתוישפח לכב לבא  ,.ב"הועב לארשיל ןופצה רכשה
 ,"תילארשי המוא הל, ,םהבש ימואלה רוסיה ןמ דחא םינ ףא קתינ
 אל .רוע ,םהָל ךאמ הביבחו הרקי ,םהיפב רימת רוגשש המ



 ה.ןוילג 3% םלועה < 9 ./

 היה אלש ,םהבש .ןינקירב וליפא ,חרומב  ידרפס ירוהי  יתיאר
 רטפנש יִרחא יכ ,ינרוכז ,םייוגה לא הפוחיב המואה רובכ לע פח
 םילקידרה ואב  ,ותוכלמב 1889 תנש תישארב = ןאלימ ךלמה
 ילאכימ .ןומגהה תא וארק םה ,היפ לע הרעקה תא וכפהו
 ולעפמ תישאר יהתו .,היברפל בושל ",ןאלימ ימיב  תולגל ןודנש
 הרוקפ איצוהלו -- ותולג ץרֶאב רמל הז -- לאר שיל רצהל
 ,םידוהיכו םירצונכ עובשב  ןושארה םוי לכב  מ'ומב תובשל
 תבשב םהיתויונח תֶא חותפל ,םידוהיה תא םנאל התיה ותנווכו
 תשורק רמוחב םילזלזמ םירוהי תצק רבכ ויה םהה םימיב .,דעומו
 ורגס  "הרזגה, האצי רשאכ לבא  ,םהיתויונח תא וחתפו תבשה
 ,תורהיה אנושו םינפ זע היה דחא ,תבשב תויונחה תא םלוכ אקוד
 .םירוהיה ויחא ןיבו וניב םחי לכ קפפ רבכש ,"םיעכהל רמומ, שממ
 הצרמנ היצטיגא ריעהלו תבשב ותונח תא רוגסל ןושארה היה הזו
 ,ררוצה תצע םוקת אל ןעמל ,םידוהיה ברקב

 ,ותלכא תילארשיה המואה תאנק
 םידוהיה ברקב :תוינויצה ט ש פתת יכ ,ךרוצה ןמ היה אל

 לבא ,ונא ונתוינויצל תמדוק םתונויצ יכ ינפמ ,היקרות תכלממב
 ,תושררהו - תודוגאה :תאו תויבמופה תא ראמ םיבהוא .םיררפסה
 לע שוררל ,תוינויצ תודוגא היקרות תונירמב .רסיל היה ץוחנ |

 -- .םינותעבו תויממע תופסאב .,בתכבו .רובדב םיברב .תונווצה
 "ישב;םכחה  םוקמ אלממ, זא רמע לארשי  תיסנכ שארב לבא
 יתורהיה .תרכה ילבו .המכח ילבו הרות ולב שיא -- יולה השמ
 הנש םישלשל בורק תויהל שיאה הו הכו ךיא  ,עדוי םיהלאה
 היה הזה .שיאה - ! היקרות תוצרא .לכב .תילארשיה היסנכה .שאר
 ,תוהבו -- המ -תבס ינפמ עדוי יניא --- תימואלה העונתל דגנתמ

 םייחה לע .חקפמה היה .אוהו ,וריב הלשממה "הנתנ לודג חכש >
 בכעל וריב הלע ,תאוה ץראב םידוהיה לכ לש םייתדהו םוירפומה
 לא חרזמב םידוהיה רוגח :רמולכ --- .תוינויצה .תוטשפתה תא
 ותימואלה העונתה

 , קילרוג  והירמש

 ,גְרָּבְדְניִרְטְס טסוגוא
 .(ולש םיששה=לבוול)

 תרפסמ ,הינפ לע ךופשה ,ןוגיה דוהב הגונעהו הנידעה היליפוא
 + הלאה םירבדכ טילמאה תודוא לע היבא סוינולופל

 אָקַפ יתרה הְָב יח
 הָעּורה ג טֶלְמַה םֶנְבִנ הָצּורְמְּב

 ו תועּורפ . ושאר תורעש ,וילָע /ותרדא

 .ץֶבָאק רע :םיִרְרוְ וָתָפ יי
 , תולשופ ויָּפְרְּב -ויָנָּפ ירח ישב
 קמע :בָּצָע קרְבּב .יָניַצ .תוקירבמ
 והָכָש .ומָצִע הינה ּויִּ
 +.+ויָאְרומ לע רַפסָל

 הנה , טילמאה לש םלשה ופוצרפ וניגיע דגנל רייטצמ הלאה םירבדב'
 הודיגארטה לע .ולוכ םמותשמ ,ללמואה .ךלמה-ןב ,  וניניע דגנל דמוע .אוה
 רבב בוח"אשמ .לטומ שלחה ומכש לע .התוא רותפל לוכי וניאש , תומינפה
 . דאמ תבלעג , תבלעג .המשנהו המקנל חבלכב ררועתמ בידנה וכל ,ב"כ

 1 הלא לכ לע רוכגל םדא ןב .לכוי דציב
 הגוה ינאש העשב דימת יבל לע הלוע טילמאה בולעה ךלמה-ןב רכו <

 הילוכנאלימ - ךותמ ושפנל רפדמה | ,טילמאהה ותוא אל =- ., גריבדנירטסב
 לש .רלשה תא ורוב -וחואו תורבקה-הרשב דמוע .אוחש עגרב אל ,  תישירח

 ל

 לארשי :תסנככ תינויצ הרנגופורפל רשכומ רתוי םוקמ ןיא
 ,ראמ .הטעמ איה .תירבעה הפשה תעיהי היקרות תונידמב
 הל םתבח לבא ןחרומבש .םידרפסה םידוהיה ברקב ,ונרעצל
 וא ידרפס ידוהי יתיאר. אל .דוע  ,בצקו לוכג ילב :הלורג איה
 הלמה לוצלצ ,תימואלה הפשה דובכב  םילולזמ .תידרפס .תירוהי
 וברקתנ היברפ .תנירמב -- ,םבלב קומע  םשור השוע תירבעה
 תא םיבשוח םהו ,תיאפוריאה תוברתה לא רתויב רבכ  םידוהיה
 . םידוהי רבכ יתאצמ םש ,הבוט .תוברתבו הלכשהב םיניוצמכ םמצע

 ירמוח לכ תא םמצע לע ולבק רשא ,תוידוהי רתוי רועו
 גהנמ לכ לע שפנהטאשב םיטיבמ ויה רוחיב .םייזירפה םיסומינה
 השודקה ץראה תא לבא ,יפכורותרא ידוהי גהנמ ירמולכ ,"יקרות,
 הויא םהילא אב היה ,םבל לכב ובבחו ודבכ תירבעה הפשה תאו
 השודקה  המדאה ןמ םיבשע םהל :איבהו לארשי-ץראמ "חילש,
 לינה היהש  ,תוירבע תולמ וזיא - ויפמ איצומ .היהו ,הביבחהו
 היה השק .,םסיכ תא קירהו םבל תא חקל הלא ויתונתמבו ,ןהב
 ,רשח ילע .ךשומ יתייהש ינפמ ,הלאה םיחקפה םיאמרב תוחמל יל
 תא יבלמ יתחספה רבכו ,השודקה ץראה תא בבחמ יניאש
 .תילארשיה המואל הבהאה

 ןמ | ,ונבל  ןובארל = ,ונקורתנ חרזמב םידרפפה םידוהיה
 תערמ םגו ץראה לא םאובב םמע ואיבהש תידרפסה הלכשהה
 םימיב ,הלודגה הפוקתה לש ןורכו ףא םהל יאש טעמכ ,תוההיה
 ןיאש  ,תידוהיה הלכשהה םורמב םידרפסה םירוהיה .ודמעש
 תערהו  המכחה תוחתפתה ימי  ,תילארשיה הירוטפיהב התמגוה
 םידרפטה םידוהיה לא .,הל וניכז תחא םעפ קרש ,תירבעה .הרישהו
 היהש  ;קירבמה לודגה רואה לש ביבש ףא כנגתה אל חרומב
 ,םיערוו םה 'ם"במרה תא ,םיבר םימי .םימעלו לארשיל ריאמ
 המלש 'ר תא לבא ;םייתדה םהייחב םייח .םה ויקספ ייפ לעש ינפמ
 םהרבא 'רו ארוע ןבא השמ 'ר תאו יולה הדיהי 'ר תאו לורובג ןב
 הלאה םילודגה םיררושמה יטויפש םגה ,םיעדוי םניא ארוע ןבא

 עדוהבו ,ומא תאטח ול העדונ ךא הוש ,טילמאהה ותוא םא יב ,םסרופמה קירוי
 , היח-ץירפכ ,תונושמ תוקעצב המבה ינפ'לע הנאו הנא ץר אוה רבדה ול
 ..+תומ-יצח הב ותחנ רשא

 ,םישרח , םיקומע , םד יפטפטמ םיעצפ םה גרובדגירטס לש וירפס לכ
 , ואב .בורקמ םיבואכמ

 םעפב תעדונ ויתוירוכא ישעמו םדאה יורקש לש םלועה-תידיגארט
 תערל םתוא ריבהש , םינשיה םירבדה .שדח רבד הויאב גריבדנירטסל םעפב

 רחוימ ןופא והז .תושרח םינפ רתסלק ויניעב דימת םישבול וירוענ תונשב דוע
 + הידיגארטה לש דחה ןיבשה תחת דימת אצמהל

 ,לשמל , ךאבנידור לש םייחה לא רעצה-יפוחי תא  עדוי ונניא אוה
 טובהל דחפו ןוהמת ךותמ תושוטל םינועב דימת ץיעויה ,ןוסנאה הלוא לש וא
 .הטמל הלעמלמ יגוריאה טבמה םג ול רז . תושחלו טיבהל ,לכה לע

 יכ ,רשכו אל לכה יכ ,ינא עדוי, + רמאל לוכי היה אל גרובדנירטס
 ,"ילש ירדחב ינא בשוי הז םעו , ךכל יתלגרוה רבכ לבא ,ער לכה

 תותלרה לכ תא ץפנמ אוה .ורדחב רוגפ תבשל לובי וניא גרובדגירטס
 , עצפנ התע הוש ,שיא לש הארונ הקעצ לוקב ןהמ רדימת ץרו םירדגהו

 ,חגומאל הנומאמ רבועו  דרטנ-אוה ינחור דדונכ .  חתורו טהול וגומ
 . הינשה לא תחא הרותמ

 + וויחב גרובדנירטס רבכ היה אל המ
 ,םישנה-אגוש ,יאשטינ ,םישגה-ןויושל בהלנ ןגמ ,טסילאיצוס ,טארקומיד
 ופור תא חכש כ"חא ;וסוו לש ותעפשה תחת םיופפ רבח אוה

 ותוא ללק ב'חאו , ןומהה לא ,םעה לא הבהאב ליחתה אוה , ריטלאוול רווחיו
 דגנכ תוגריניא האהמ .אוה (אלאדנאשט) "םייראפה, ורפס .תצרמג הללק
 ןנארקב . ןואג אלמ טארקוטסיראכ וב עיפומ גרובדנירטס ..ןוושה לש לאידיאה
 :השטוג לש ויתואירקב ךנוצרב אלש רכזג התא ,הוה רפסה תא

 הו תאו ,קרצה רמוא הככ -- ,הול הו םימוד םניא םֶדאה ינב יג,
 , ."םיאשר םה ןיא ,יינא הצורש

 ,חאור םייראפה ןוב , םינעוצה ןיב בשותמה , גרובדנירטס לש רוסיפורפה |
 . איב

% 

23 



 4 36 םלועה >< ח ןוילגי
 ווייס קש נקש!יק ה ףהנמהשש :0 ה דק ננטהשהכנדינושהנמ בצמבמ ג צהל | בב כב כמ >-לש םגוננקשוע קמע הטנק הוינטעטנ :חקינשאירטמשא 06הצמ ,יכסשנ עחסמצנ אטו יאו ם.טנטמאטוטרטחבעקקכהטשממ

 יתאצמ ,רבד םהמ םיריסחמ םניא םהו ,םתלפת יררפב םיעובק
 םיארוקש ומכ "םירקיעה, רפסב תונמוזמ םיתע? :םיארוק .םיררפס
 ,אמלעב האירק םשל קר .הנבה ילב - ."רהוה, רפסב

 תירבע הלכשהל  ךכ .לכ םירשכומ .םירוהיה .םתוא אקוה לבא
 ,םהייח .יאנח .תאפמ .ןהו םעבט תאפמ ןח --  תירוקמ

 הָיחתה יצולח: תויהל ךכ .לכ םירשכומ .םירוהיה :םתוא .אקוד
 ,לארשיב תימואלה

 לאו  עבטה לא רתוי םיבורק םה םידרפסה  םידוהיה
 תא .תוהקהל ידכ רוע רדוח אל םלכש .תיעבמ תולעפתה
 אשמ וילע .ודיבכה אלו .יאדמ :רתוי ועיגוה אל םחמ תא ,םשגר
 םילולע .םה ,תעדל םילולע םהש הממ :רתוי ,אושנמ רבכ
 הורוטסיהלו  תירבעה הרישל הלודג הוטנ האצמנ םבלב ,שיגרהל
 ללכ םיניבמ םה ןיאש םירבע םיריש רישל םיגהונ םה  ,תילארשיה
 יריש .תמאבו :,ךכ : לכ :םיענה = םלוצלצ = ינפמ קר = ,םנכת "תא
 םיעמוש םה ...לוקה ילוצלצב םג ךכ לכ םימיענו  םוברע .םידרפסה
 אלפ .ןיאו  ;תילארשיה הירוטסהה יירופפ תא לודג גנועב םיארוקו
 םירופסבו רחא םע. לש . הרישב ןיידע .אלמתנ .אל םבל ללה ,רבדב
 ,םיקרותה .םע .הוחאבו םולשב םייח םה ,רחא םע :לש םיורוטסה
 םהל .ןיא לבא ןקפס לש .רונדנ :ףא ןיא .םתדלומ ץראל .םתבהאב
 שח ידוהיה ליבשמה ןיא ::תיקרותה הלכשהה לא .רובחו רשק םוש
 לא :.דחא- דצמ  םיכשמנ  ויתושגר = ימונ ןואו = ,ובלב "ערק,
 'ר לאו . לורובג .ןב המלש ''ר לא .ינשה הצמו .,הטיג .לאו ריפסקש
 לא :קר :יונפו ןיידע .אוה ם ל ש יררפסה ידוהיה בל :,יולה הדוהי
 .תודהיה

 עקרקכ םיררפסה םידוהיה ויה ,ךרעב ,הנש םישמח ינפל

 .םיאירבו םיפי .םיימואל םיעיטנ .הילע עוטנל היה רשפאו ,הלותב <
 .הברה רזהו יעבמ:יאה .ךונחה .לקלק םנמא הנש םישמחה  ןתואב
 .םידרפסה וניחא .ע ב ט ב הלאה תוערגמהושרתשנ אל דוע לבא
 ,הברה םמצעל :םיליקמו  תווצמה  לועב  תאשל םיצפח םניא םה

. 

 אוה . תותחשמו .תולאוגמ .תושעג הו תוסג .םידיב .תולבקתמ ולש תואדיאה ךיא
 .םילפשה םע התונתחתה י"ע ולש תויטארקאטסיראה תלבוס ךיא האור

 הנוילעה הטוידה ויהיש ,חרכהב , םיוש תויחל םיכירצ םניא  םדא-ינב
 ...ףתרמה םגו

 + רמוא גרובדנירטס לש ורובגו

 , םילצבבו םושב (םויראפה) הלאדנאצה ידלי .םשפנ תא ולכלכו הבה,
 ,"דועו םיתב םהל ונבי לאו וצחרתי לא ,םיחולדו םירעוכמ תורוקממ ותשי הבה

 ורפסב םג ינשה טוחכ רבוע "האג,ה תויטארקוטסיראה ד"ע ןויערה ותוא

 תא בוועל ףוס ףוס ךירצ + גרוב ףופוליפה-רוניזניאה .,."םיריחשה יעל יב,
 .דוע בוש יתלבל םיכ :גילפהלו םכותב בשוי אוהש , םיגידה

 ותמשנ הרצי דוה.יאלמ םינינב הברה + ןואג לכיררא אוה גרובדנירטס
 + לודג םרהמ םג אוה גרובדנירטס הו םע לבא ., תינלוחהו תינרקסה , תשפחמה
 .ץפנלו רבשל ,סורהל ב"כ הברושו תונבל כ"כ הבריש ,ותמגודב ינש עדוי ינניא

 תוללק ללקמ םא יכ ,תתוברוחה לע חפיתמו הכוב וניאש , שיא הנה
 ,תונארו ןוגיו רעצ הברה = הברה כ"כ * םישנרומ | ויתוללקב יב םא , תוצרמנ
 + הבולע שפנ לש תולודג תוגאד

 ןיאו ,יתמאה בולעה ,,יתמאה לבופה אוה גוובדנירטסש ינפמ
 היה גרובדנירטס יכ ,  םינותעב העידיה האב רבכ אל הז | .ותוא םיבהוא
 ךירצ 'דחאה רצה ןמ . ולבוי.גחל תושעל המ םיעדוי ןיאו , לבה םע ביר.שיאל
 תידיושה תוופסב השע רשא תולודגה לכַּבְונ ,ןמא לותב  לודגה וכרעב רובהל
 ןפוא י"ע רומת  גרובדנירטס וילע הלעה אלה ינשה רצה .ןמ. לבא ,תימלועהו
 לבל סינכמ אוהש , ופעב .תורירמו וחור תורעס י'ע , ולש ןונשהו דחה סומלופה
 , + הנולתו ףצק הברה ,הלמ

 וירפס תא = ,ולש :יודיוה-ירפס תא  וארק ;  הבהאל - תעגעגתמ ותמשנ
 ומצע תודוא לע רפסמ אוה .םהבש .("אנרעפניא ,) "שפט .לש .רוורוו, םירקיה
 יועצ הברה ב"כ םיאלמ םה . תמאב תינואג  תויגיצבו האלפומ .בל-תולגתהב
 ,ןטק דליל .היהנש .ָשי טסיִכראְנאה ,  רינויצולובירה ,,סרהמה גרוכדנירטס ..ןוגיו-

 ,םייתמאה םימואלה םה םה ילארשיה ימואלה שגרל ענונב לבא
 אל . .,הניחבה - ןמו תומכחתהה :ןמ םולכ  תוימואלב .ןיא .יכ .ינפמ
 םהל האצי .םבלב ימינפ .סומלופ -  ךותמו .תוקומע ..תועודי .ךותמ
 םניא .,ץראה ייוג לככ םעבטמ םיימואל םה .אלא --- .םתוימואל
 ,היעבטה-ותואיצמ תא םיעטמ אירב- םדא ןיאש םשכ .,התוא םימיעטמ

 תולעפתהל םילולע ,תעדה ילק .טעמ  םה .חרזמב .םידרפסה
 םיררקתמ םה ןכ : ,בוט ןויער .הזיאל םיבהלנ םהש םשכו ,הבורמ
 אלא ,הבכת .אלש .ירכ ,םתובהלתה .לע .רומשל דאמ .ץוחנ ,ףכית
 רורב ,הלאה םינינעה .ביטב יתרכה יפל ,הלועפ .השעתו דימתת
 םידרפסה :,ץוחה ןמ העפשה ידי לע אלא הז רשפָא יא יכ ,יל
 ,םילעופ םניא לבא .,העפשה לבקל  ,לעפתהל םיחונ - ,לובק ילכ .םה
 םישגרתמ םה םויה ,םתלועפב םידימתמ .םניא ,םילעופ םה םאו
 רשא תא וחכשיו וררקתי רחמו ,בגשנ לאידיא .הזיאל םיממורתמו
 םיכירצ ץוחה ןמ תינויצטינא העפשה ,לומתא םויב םמצע לע ולבק
 ,היסור :ידוהי לש היגרנאה גוזל ,יעבטה םנורשכ .לא ףרצל .ונא
 קזחה שגרה םע ,תינשקעל םגו .תדמתמ הדובעל .םתבהא לש
 ,תובורמ תודלות הירומסהה ונל דימעת חרזמב .םיררפסה םידוהיה לש

 ,ימואל ירבע .ךונח .אהיש ,ךונחה לע עיפשהל ,איה .רקיעה
 ןרצ םושמ םירוצעמב היקרות = תוצראב ושגפת אל וז .הדובעב
 רשפא ,םמעל םירכנתמה םירוהיה רצמ אלו הלשממה רצמ אל
 אל לבא ,ונורשכ-יא תבסמ תירבע רומלל רענ הזיא לע רבכיש
 ?תאוה "התמה, הפשלו ונל המ :ידוהישיא יפמ םכימי .לכ ועמשח
 תפייוזמה תויטוירטפה :ןימו. ,היקרות  תוצראב  העימטהידיפח ןימ
 ,תונבה ךונח .לע םכבבל ומיש ,תודהיה- לוטב תא םש תבייחמ

 תולדג םישנה אקוד = ,תילארשיה .הירוטפיהה .תערו .תירבע ןדמלל
 תירבע ללפתהל וליפא ,תודהיה תעד אלל חרזמב .םידוהיה ברקב
 -יאב .םאו = .ןשפנו ןבל לכב תוירבע ןה הז .לכבו ,תועדוי ןניא
 םידרפסה ישנו !המכו המכ תחא :לע תודהיה תעידיב ,ךכ ןתעידי

 ,תוימואל תומא הנייהת ולא םאו ,ןהינב ךונחב ךכ לכ תולפטמ

 הבורמ כ"כ הואתב ףסכנה ,הינמחר םא תקישנל עגעגתמה | ,דבואו בולע

 + ןמאנ בלמ םיאצויו םוכר םורבדל
 .םושב לובי וניאו ,רדוב .אוה דימת ,ושפנל בוזע דימת אוה הו לכבו

 + םדאהדונב לאו הביבסה לא לגרתהל ןפוא
 חינב- םע םג יב ,ונחנא םיעדוי .דבלב םדאהיינב םע קר אל לבא

 ףבשמ אוה . םולשב הברה תויתל לוכי גרוכדנירטס ןיא םילאידיא םע , םילא

 : + ויתפש לע תוללקב םצפנמו םתוא
 .,הריפכ אלמ רפס םיפדמ אוה ןירמבו םיהלאב קובה ןימאמ אוה רבמצודב
 ןיאש ,ינא המודו , הזה חורה.רעסנ ףוסולפה תא ,ותוא םיבהוא ןיא

 םהיניעב ולופא יאדמ רתוי יניצרכ .הארנ רבכ גרובדנירטסש :ינפמ ותוא םיבהוא

 + הרתי תויגארטבו תונוצרב לכה לא םיסחיתמה , םיבאגידנאקסה לש

 תרותש הרמ לעב ינועב .וליפא יאדמ רתוי .והורב רעסנ .אוה .גרוכדנורטס
 ,ּ ,.ןסבואכ ןזגהו

 ליעמ דימת אשונ גרובדנירטסו , םיסבורמ וירותפכש ,ליעמ שובל ןסביא
 היה דמועש ףשנה לא תכלמ ןסביא קלתסה םא רבדה אופא אלפנ אל . עורק
 + וכ .ףתתשהל . גרובדנירטס םג

 + ונל .םימיענו םויוצר םה .תע  לכב אל .גרובדנורטסב םדא ינב
 ונייה ונלוכו ., הינומראה םהב שיש ,תומוקמה תא ונחנא םיבהוא ונלוב

 : , + הידוגארטה ינפט םיאריתמ

 שא ועולמ וקירהב  ףוויווה תא קוחרמ תוארל קר םיבהוא םירויתה
 2 :+. תירפגו

 +ומא תאטח ול .העדונש רחאל טולמאה תא התוארב דאמ הדרח ,היליפוא
 .וילע .וליעמו , הצורטב טולמאה אב םואתפ , יתרפתו ירדחב יתבשי

 , רתוי םייגרט םה ..םירבח םהל ויהיש | ,רשפא יא הלאכ םדאיינב . . ."עורק
 ןוגיה ללגב .ביכח רתויה רפוסה דימת ראשי ןוסמאה . ןוגיה תא םיבהוא . יאדמ
 % + םיעוגעג אלמה ישירחה

 ןאלג םאמוטכ םירובג ולצא : ויהיש רשפא יא : ןוגיה .רסח .גרובדנורטסו
 = + (ןיפמאה לש וירובג) הירוטעוו ,.הוור = , סואילירופ טגידוטסהכ

. 
 יה ₪ : אקר רש א ור
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 אלא ,לגרהה ירי לע קר אל ,ימואל ולכ היהי אבה רודה הנה
 שובכל ,העשה תא תינויצה העונתה ןווכת םא ,לעופבו בויחב
 הנה | ,ןמאנ םוקמב עובק ונריתע הנה ,תיחרומה תורהיה תא
 ץרא | אלא ,חרזמה ידוהיל - הירכנ \ ץרא .הניא = לארשי.ץרא
 הרז הבפמ םש םיאצומ םניא .הב םיבשיתמ םהשכו ,םתדלומ
 םה ,המע לגרתהל םהל השק היהיש םתחפשמלו םהל ךכ לכ
 לע = ,הילורופב בשיתהל יאטיל ידוהי ךלי רשאב ,י"אל םיכלוה
 --חרומה ידוהי לש ימואלה ךונחה תא םמצע לע לבקל היסור ידוהי
 ןיא  ,הבורמ  תוריהזבו  סומינב הז תושעל םה םיכירצש אלא
 לבא ,וננשש ךותה תאו קמועה תא ןיבמ ידרפסה ידוהיה
 םניא םה .,תוינוציחה לע ,הרוצה לע הברה םה םידיפקמ
 ונתודהיבש דודחה תאו .תופירחה תא ,ונ דו דח םעט תא םימעוט
 לא  ;הבורמ = תונקמעבו  תופירחב םיצור  םניא * ןונתוימואלו
 היפוסולפב םהינפל ואובת לאו תוקומע תומילבורפב םתוא וענית
 לכ רוע םהילע .ביבח ילארשיה רבעה ,הלבוס םחמ .ןיאש  ,תימואל
 ובאש ,לודג .דיתע ונל םיאכנמח רבעה:ידועיב םה םינימאמו ,ךכ
 ,היורל .םתוא  וקשהו הלאה םיכפמה תורוקמה ןמ םימ

 קוידב ןמסל רשפא יאש -- דאמ הליעומו הלודג .הדובע
 ץולחה תא ןייזל + םיימואלה םיינויצה ינפל = - .היתואצות תא
 איה אלא ,השק תאזה הרובעה ןיא ,תימואל היחתל ונינפל רבועה
 ,הרמתהו .תוריהז .תכרצמ

 ,רחא םוקמב רבכ יתרמאש המ ,הוב ינא הנשמו
 יוצר בצמב לארשי:ץרא האצמנ אל רתויו הנש םיפלא הז

 ,תימואלה .היחתה תא  רישכמ :אוה ויטרפ לכבש ,ונימיבש הוכ
 יונכ םשאה -- תמויק הלועפ ילב תאזה רשכה:תעש רובעת םא

=- 

 + סניפ נג

 .יִטָתסֶאַה ךונחה
 יולת היה "+ ךונחה תרטמ איה המ, השקה הלאשה ןורתפ

 וטלשש ,תויפוסולפהו תויתדה ,תויתורבחה תופקשההב םיבר םימי
 ותדלומ ץרא תא תומכ הזע \הבהא בהואה ,ינטרפסה ,םלועב
 תומ .תומל וא רוחא ומע יביוא תוכהל קשנ תארקל ששהו
 ליח .רובג . ,בל .ץימא חיהי ונבש ,שרד ,ברק הרש לע םירובג
 דלונ םאו .ךונחה ישעמ לכ תא ןנוכ וז הרטמלו  ,וצראל :ןגמו
 היהיש ,ותוקת וב םישל לוכי אלו חכ הפר וא םומ לעב ןב ול
 תובר תובשחמ בושח ילב  והכילשה ,הרובגב רזאנ .אבצ שיא -

 היסנכהש םימיב ,םיניבה .ימיב ,עלפה לא ותוא ץפנ וא המימה
 וכת .םימעה לכו ץראה לכ לע התלשממ תא השרפ תילותקה
 תמלשה תרל םינמאנ םינב ךנחל ךונחה .תרטמ התיה ,הילגרל
 ךשמב :ונמע .ינב לצא ךונהה םג  בוריקב היה ןכו .הישודק לכלו
 ,ינידמה  ןוטלשה רבגתהב ,ימואלה - דוסיה תפסוהב הנש .תואמ
 היהיש ,ךונחהמ :ושררב ,הרוכבה טפשמ תא ומצעל אוה חקל
 ,השארב םידמועה .ץפחו הלשממה | תושיררל  וללכב םיאתמ
 תרטמ תא האצומ--הבוחה תרות לעב--טנק לש | היפוסולפה
 תעב  ,תירפומה  תומלתשההו  ןוצרה .תוחתפתהב | תירקעה \ ךונחה
 תושגרה קוזח ,אוה ךונחה תילכתש ,בשוח---שגרה ףוסולפ---גנילשש
 תונושה תוטשהו תופקשהה תוברכ :תורטמה ובר הכ ,ךונחה לש
 ,השרחה היגוגדפה האבש דע ,ותילכתו םדאה ייח לא סחיב
 ןטק םלוע אוהש ,םדאה לש ותוישיא תא רבד תישאר הריכהש
 וב קר :הנופצ .ותושי תרטמו ומצע ןעמל םיקו יחה .ומצע ינפב
 בתכל ולכויש ,קלח חול וניא .אוהש ,תינשו ,ול הצוחמ אלו
 ךונחה תרטמ תא | אצמתו--תערה לע הלעיש המ | וילע
 ,םדאה תוחתפתהב

 המ לש ה תוחתפתה -- בחר רתוי וא ,םדאה  תוחתפתה

 הז קה וליאכ . םינשי םיעצפ עדוי גרובדנירטס ןיאש ינפמ אב הו רבדש ינא המוד
 לש ןיעצפמו ,ול שרח רבדה דימת--בואכמה תא שיגרמ אוה ,ותוא ןעצפ התע <

 .חתוו םד ,םח םד דרויו תתוש םא יכ ,ףט פט ם ונניא  גרובדנירטס
 + גרובדנירטסל דחוימה ארונה ולוקב קעוצ אוה ,הככ קעוצ אוה ךכופלו

 המוחה לכ תא םירסומ םניא .וירפס  ,ויתוקעצ תא :קיספהל לוכי וניא 'םלועמ
 .המינפ ושפנב חתורהו

 קחרה ןקחרה יתמלמנ וא- -ותתימל בורק ןאפופומ בחכ---ותלוכי ילמלא,
 ,תועש המכ  ךשמב .ךשוחב ללימו :קעוצ יתייה םשו = ,קומע רעי .ךותל
 + "סעמ יל לקוה ואש ינא המודו

 וגגח דציכ הב רפוסמש , םלוהקוטשמ המרגלתה תא ארוק ינאש העשבו
 תורעוס םיפכיתואיחמ י"ע ררועל להקה חצרש ךיאו , גרובדנירטס לש ולבוו תא
 העשב--, םהיניעל הארנ אל ,לבויה-ןתח , אוהו ,וינפל תוארתהל לבויה ןתח תא
 רמוע אוהשכ גרובדנירטס תא יניע דגנל רויצמ יננה וז המרגלת ארוק ינאש
 +רדכ ,דדב ללימו קעוצ אוהו , לפאהו ריצבה רעיב

 ,..ועבש ושפנב קועצל וכי וניא וירפסבש ינפמ ,םשל ץורל חרכומ אוה
 םייאשח רתויה  םייטרפה וייח יעגר א"ע רבדל ןיידע זיעה אל שיא

 הושנשב דאמ אוה שלח ופוב לש םסרופמה ויו דיו . גרובדנירטסב םיוטיטניאו
 יכ , שיגרמ התא הז לככו ,,]מ10וימ0% ויודיוב  גרובדנירטס לש הו לא ותוא
 לכ לע וחוש ירמ .ךופשל  עגעגתמ ובל יכ ,האלמ גרובדנירטס לש ותמשנ
 + ויתודוס לכ תא תולגל , ויתורצ

 תחתו ,דידיב .הבורמ ב"כ ךרוצ ול אצמיש ,והמכ שיא ןיאש רשפא
 רימת טיבמ .אוה ףררנ באוכ .הפידר לש המודמיהמיאמ גרובדנירטס לבופ תאו
 + םידיצ ,  םוביוא האור אוה לעשו דעצ לכ לעו ןירדצל

 , יקסבופופ רפוסה אב זיראפל יכ ,,גרובדנורטסל ורפס
 .גרובדנירטפ לאש -- ? ונגוהל םאה --
 . םסרופמ ינרידומ .ינאלופ .רפופ לש ומש-םוליע אוה יקסבופופ םשה

 םהב ישארה דיקפתהַש  ,םיידדהה :סהיסוחי - דע  גרובדנירטס .רפסמ הברה
 , + תחא השא האלָמְמ

 : תוארוג .תויצאניצולאגמ לבוס .גרובדנירטס
 , "יבא, יל ארק רשא  ,ילש יפורה דימלתה : ידידי , ןננמה אוה אוה,

 וליחתה וייחש ינפמ ,"ןמא, יל ארקש ,ילש סולומאפ ; ינממ דמל לכהש ינפמ
 תבסו ,ינתימהל ןיראפל הניומ התע אבה אוה אוה , ילש םתוא ולכש םוקמב
 + (םידנארב) . "ילש יתבוהא םדוק התיה ותשאש המ ,אוה רבדה

 + ייחצנ ינחור רדונ  ,הררחב ,תודידבב לודגה יוואנידנאקפה ןמאה יח הבכ
 + דימת האמצ גרוברנארטס לש ותמשנ

 -דנורטס .:םיעדמה לכ לא לפנתמ ,  תורותה לכ-תא קדובו ןהוב אוה
 בתכ אוה . םלועב ליבשמ רתויה ןמאה ילוא ,ליבשמ רתווה ידווושה :אוה גרוב
 + תיאניחה הפשה תא וליפא עדוי אוה . םייעדמו םוירוטסיה םירפס

 לא , םיעדמה לא ולוכ רכמתמו תיתורפפה ותדובע תא בווע גרובדנירטס
 . הקינאטובה , הימיחה , הקיזיפה

 ? םימי-ךרואלה
 ! םנימב םיאלפומ תוצירחו תואיל-יא וויא , תיקנע היגריניא וזיא
 +החונמה לא ףוס ףוס אביו גרובדנירטס עגרי יתמ
 + םלועל רבדה היהי אל , הארנב

 יו

 רחא תא "השאה, השפת אלמלא יוואנידנאקס רפוס היה אל אוה
 . וירפסב םיבושח רתויה .תומוקמה

 השאה הדמע םייוואנידנאקסה םירפוסה רתי לככ טעמכו ןוכנריב , ןסבואב
 , םישנה תעונתל בהלג ןגמ היה אוה .  גרובדנירטס יניעב דאמ המר הגרדמב
 + תראפת-תרטע השארל דנעיו

 האנשב ,השאה לא הלודג האנשב היה גרובדנירטס לש ומוופ. לבא
 ורפסבו "באה, ולש העודיה המארדהב ההובג .יכה הגרדמה לא .העיגה רשא
 ."שפמ לש ןוודוו)

 מ םןאקרפ המכ ,ולש המארדהב םיאצומ ונא םֶעְב לש םיבק-הטָב



 התע איה -- םיישפנהו םיינפוגה םדאה תוחוכ ל כ לש תינומרההו
 םלוע תפקשהב היולת הניאש ,ךונחה תרותב תודוסיה. לכ רוסי
 ,ומצעל אוהשכ ,םדאה עבט תעידי לע .הדסונ קר ,תרחא וא וו
 ונממ תושעל לכוי םותחנהש ,הסיע ןימ הניא רקיה תוחתפתה
 ריואל ותאצב דליה ,אל ,ובל ץפח יפכ ,םינוש הפוא ישעמ
 ,תויטרפו  תויללכ ,תובר  תונוכתב ןיוזמ  רבכ אב :אוה ,םלועה
 שו ןלאה | תויעבטה תונוכתה | ,וייחב דחוימ ריקפת תחא לכלש
 םויחהש ,הרקי בור י"פע לבא ,ןהילאמ תומלתשמו תוחתפתמ ןהש
 ןה =- ער  רתויש המ --- וא .ןהיתועובת לכ :תא םיאלממ םניא
 ןמ .רזעו עויס םישורד ןכלו : ,ןתוחתפתה ךרדב םירוצעמ תושגופ
 יפ לע וישעמ  לכלכמה ,ךנחמה לש ותדובעב םיאטבתמה רצה
 ,םיבוט םיעצמאב עבטהל  רזעל אב אוה :,תמיופמו העובק הטש
 ---ךנחמהו עבטה =- דחי םהינשו ,ךרדה ןמ םילושכמה לכ .תא ריפמ
 תוחתפתהה--"! לדג, ול -םיארוקו דליה .תוחוכמ דחא לכ לע םילעופ
 הבס וזיאמ .הלדחש ,תיעבט הנוכת לכ ,ה מ לש" תויהל הכירצ
 תומתו  עוגתו שלחתש הפוס ,הלודג רמגל .העינה םרטב חתפתהל
 תוחוכ לכ .תינומרה תויהל .הכירצ תוחתפתהה ,התע אלב
 רחוימה ויפא .יפ לע רחא לכ ,הוש הרמב םלתשהל םיכירצ .ךונחה
 םדא ,ותומלש תילכת לא םדאה אבי זא קרו  ,תויעבמה .ויתויטנ'
 ויתוחוכו: וירירש תא קזחל וצמאתה ויכנחמו לגעכ ותוא ומטפש
 וחפטש ,הז וא ,ולש תוינחורה .תועיבתל בל םישל ילבמ  ,םייזיפה "

 -= .ללכבו :םיינפוגה ןובשח לע םיינחורה ויתונורשכ תא  דימת
 וא :םלש םדא היהי אל הז ,ורבח ןובשח לע אוהש חכ הזיא
 וגישה אל -- היהיש ךיאו  ,המונפ ותמשנ וא יוקל ראשי ופוג
 ,ךונחה תרטמ תא ויכנחמ

 יולג | ,ךונחה  תרותב  תוחתפתהה | דופי חנוהש ירחא
 רמולכ ,םראה לא לכ םדוק תונפל הפרטצנ היגוגרפהש ,רבדה
 םייעבטה  תוחכה תא תעדל ונתוא םידמלמה ,םיערמה םתוא לא
 :יספהו היגולואיזיפה םה אלה ,םיישפנהו םיינפוגה ,םדאה לש
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 גוגרפה .לכוי  ,םדאה עבמב .הרורב העירי .ירחא קר = .היגולוכ
 ולש .תויעבטה :תועיבתה ןיב לידבהלו ןבתה ןמ רבה תא רבהל
 ןמ ול ואבו ושפנו ופוג תונוכתב םוקמ לכ ןהל ןיאש ,הלא ןיבו
 ימו .הקזח .ןהמ ימ = ,ריכהל וילע תונושארה הלאב םגו ,ץוחה
 ,תיררצ הרוע הצוחנ .ימלו המצעב םלתשהל הלוכי ימ * ,הפר
 ןפואב קרו ,ןהב .אצויכ דועו ןכ ירחא .ימו הנושארב הלגתמ ימ
 טפשמב וירבר לפלכיו וכינח עבט לא לגתפהל ךנחמה לבוי .הוכ
 ,ןוכנה דעומלו יוארב לכה השעיו

 ,יפיה תא שיגרהלו :ןיבהל ןורשכה ,רמולכ ,יטתסאה שוחה
 ,תונמאה--םהינש לש הנוכנה הירלקפסאהבו םייחבו עבטב רשא
 וב. הלגתמ איהו םדאה שפנב קומע העוטנ תיעבט הנוכת איה
 ךרה קוניתה .םלועה ריואל ותאצ ירחא םינושארה תועובשב רבכ
 םינוש םינוג לעבו .ץצונ ףוג .לכ לא הבר  הקושתב ודי טשופ
 הרמזב ותוא .םיקיתשמ הכוב דלי .ההכו רוכע ףוג לא רשאמ רתוי
 שרע תוריש .םיינומרה ויהיש דבלבו םיטושפ םילוצלצב םג וא
 םתשגרה םצוע לע הארמ הזו םתוא תונשימו תוקוניתה תא  תועיגרמ
 ?נוא) םיענ יתלבה שגרה לע .לקנב תרבגתמ איהש דע יפיה תא
 תוא ררועו ךרה דליה תא הבס  וזיאמ ףקתש ,(להיפעגטסול

 ולזגש ,םהימודו באכה ,דחפה ישגר תא וברקמ .תשרגמו ,תוכבל

 ותויעבטל .הלודג רתוי דוע היארו ,וינועמ הנש הרדנש רע ותחונמ
 תמלשה :תורלותב .אצמנ .תמדקומה ותולגתהלו יטתפאה שוחה לש
 הואת יכ הריכה ,תעדה ץעמ הוח הלכא םרטב דוע ,םדאה
 טשקמ םדאה-לכוא ארפהו ,תילביבה הדגאה רפסת -םינ יע ל אוה

 וניאש תעב  ,בר למעב ול םילועה םינושמ םיטישכת ינימב ומצע

 ברשמ הפחמל ול היהתש ,םורעה ורשבל תוסכ שקבל ירמגל גאוד

 םישק םייונעב ףגתסמו ויבואכמ לע רבגתמ אוה ,רתוי דועו .,.הנצו
 תואמנודה לכ ןכו ,טּושיקלו יונל .ורשבב עקעק תבחכ .תתל ידכ
 םדק הפיהש ,החנהה תקרצ תא תוארמ םינומדקה םימעה ייחמ
 תינימה םדאה תודלי ןיב םיאצומ ונאש ,הזה יוושה :, ליעומהל

 . םדוק הל הווחתשה רשא ,וליטמ םוניוו תא ץראל סמור גרובדנירטס . ורפסב
 ןיוצמה ןורשבה-לעב דמולמה לש תוארונה וויח-תורוק תא םיעדוי לכה

 תינוקשה השאה ,("באה,, גרוכדנירטס לש המארדהב) וואטסוג .רטפימטור
 .נואהו רקשה תותשרב 4, תפותה-תבכ וניניעל העיפומ הרואל תודמה-תתחשמו
 תואצמה ד"ע םלח רשא , ונורשכב ןיוצמו לודג םדא לפונ , תשרופ איהש , תוגירט
 , הףואל לבא . תולודג תויעדמ תובשחמ דימת הגוהו הרוה ובל רשא , תולודג
 לפנ רשא ,וואטסוג רטסימטורהמ הקוח רתוי התיה , הבולעהו הנטקה השאה
 ,תאזה הטחלמב ללח

 ףתוי יוויטקיבוס , יוויצנידניט גרובדנירטס תאזה הליהבמה המארדהב

 ףוס ףוס לבקמ אוה ונורשבל תודוה רשא ן ידימתה ונורסה והז לבא .יאדמ

 .םרב וירפפ תא דימת בתוכ גרובדניוטסש ינפמ , ןורתיו הלעמ לש הנוכת

 הברה שי--םישגה לא גרובדנורטפ לש ותאנשב יכ , םירמואה הלא
 ונל רייצמ ומצע גרוברנירטס . לקנב רבדה תא חיכוהל םילוכי , םיישא םיוק
 הבורמ כ"ב תונמאב רפסל לוכי .גרובדנירטסכ ימו , םיטלוב םיעבצב רבדה תא
 . םילודגה םישנאה קר תולגתהל םילוכי הככ .ומצע תודוא לע

 המשנ ייונע תולשלתשה איה גרובדניוטס לש תיתונמאה ותלועפ לב
 רכמתה רשא , תוילוטאקה י"ע וירוסי תא וילע לקהל בשח אוה ., העורקו .העוצפ
 היסנכה-יתב לש םושורחה ברעההילצלצ םג לבא  ,תונווחאה םונשב הילא
 ומלועב םולשו החונמ וסינכה אל  תוילוכנאלימה  תולפתה םג , םיילוטאקה
 . סורהה ימינפה

 ו
 ליעמ היחי דימת ..תימלועה הדידנה .תללק תצבור גרובדנירטס לע

 םויציטסומה ול  םיליעומ םניאש ומכ , תוילוטאקה הליעוה אל . עורק | וילע
 . גרובדניווסו

 גרובדנירטס לש וחור-תרעס , עיגמ ."תוחורה .לש .התנוטה, ןורחאה ורפפב
 ָיִדיִב דוב דמוע אוהו - ריצבה-רעיב בוש ותוא םיאור םתא , החיתרה תרוקנל
 + קעוצו , תוטושָפ

 "| ונדבא ., ונתוא הליצה ! םימשבש ילא ! םימשבש ילא,

 וגיא = , תוילאריבילה תא ,  תינוניבה האחמה תא ןוידע ןיבמה , רובצה

 לצאש הלאכ שעג-רה תוצרפתהו תופעלו חור  ,הוכש רעמ  לובסל לובי

 ןטשה תא שרגל לוכו אוהש העשב דאמ וחור התונ ולשה רובצה , גרובדנירטס

 + לשמל , "תוילאמרונ.יאכ, םילמב יוואנידנאקסה ןטייפה ירפסבש

 רבכש ,שפנהיילוחל םוירוטאנאסה לע םימעפל תוארהל םיבהוא ךכ

 י םש םינורחאה וויח ימי תא רומגי רועש , רשפא רשאו , םעפ גרובדנירטס םש חיה

 קדצב תונפל לוכי גרובדנירטס היה הוה רבדה לע םיארמה הלאל לבא
 0 : ותלחמ ד"ע השטינ ךירדירפ ודידי ירבדב

 ,יתואירבל רשאמ רתוי הברה הל תודוהל יל שיש יאדוב ,יתלחמל עגונש המ,
 לודגה בואכמה קרש ינפמ , ילש היפוסוליפה לב ללגב הל תודוהל ךירצ ינא
 , "חורה לש ןורחאה ררחשמה אוה

 .גרובדנירטס לש וירפס לכ םירפסמ לודגה בואכמה תורוא לע

 בתכש ., םירפסה לכ תא רפסמב איצוהל השק ,וללה םירפסה םה םיבר
 ,תא ןיבהל הצורש ימ "לבא ,ונינפ לע םורבוע םיבר םירובנ = . גרובדנירטס
 : + גרובדנירטס לש וירפסב רחא "וובג קר ריכהל = ךירצ , גרובדנירטס

 +ומצע אוה -- והנה הזה .רובגה

 + יוואנידנאקסה יאה יצח לש ןוגי:אלמחו לודגה ןבה

 ,הלוחה גרובדנירטס טסוגיוא

.-, 
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 טפשמה .תתמאל .עגונב קפס לכ ונבלמ איצוהל איה- היד ,תושיאהו
 תוחוכה .רתיל ןמוב םרוקו יעבט אוהש :וויכו ,יטתסאה שוחה ר"ע
 תונפהל .ךירצ .הזה שוחהש ,אוה רורב אלה ,םדאה לש םיישפנה
 .ךנחמה לש ובל תמושת תא הנושארב וילע

 םג .דאמ דבכנ .ךא ,ןמזב םדוק קר ונניא יטתסאה שוחה
 תחא איה יללכהו יטרפה מדאה תומלתשה לע .ותעפשהו ,הלעמב
 תיטתפאה יתשגרהש ,םדא :,היאר  תוכירצ ןניאש ,תואדוהה 'ןמ
 לכב ותוא- האור .אוה ,וינפל .חותפ .ולכ עבטה לכ ,תחתופמ
 ,םיקרח .ןמ .םיקדה : ויתולוק לכ תא ןיזאמו .עמוש ,וונוגו . ויעבצ
 ,םינידע .רתויה .וימושר לכ תא וכותב .טולקלו . שיגרהל רע ובלו
 תולכתפה . ילגרל .תואבה . ;תולצאנ תושנרה..לש תחא העש הפיו
 םוי..יכרצב  םיצוכתמה םימלש םייחמ ,תונמאָּפּו .עבטב .תיטתפא
 ,םתוכיאב םא יכ ,יח אוהש םימיה תומכב ודמי אל םדאה ייח ,םוי
 ירקעה םרוקמש ,םהאה .תוש גר ב  .היולת  םייחה .תוכיא לבא
 םיארקנ םהייחב הזה = שוחה יללושמו ,יטתסאה שוחה | אוה
 רוכמ .היתורתסמו האורבה יזנג לכ תא .רקוחה םכחה םג  ,םיתמ
 ירפ תא .ןיבהל חותפ ובלש הז וא ,ןמאהו .,תמה עבטה תא קר
 ןוב עבטהו ,עבטב .יח אוה ,וינפל .יח יח לכה .ןמאה לש ותריצו
 הריהבה וניעב  רדוח הוו ,םלוע לש ופוג תא קרובו ןחוב הז
 יפיה שגר .תעפשה לרוגכו ,ותמשנ ויזמ הנהנו םלוע לש ורואב
 ורמגו -ונמנ :רבכ :ינימה לע איה הבר ןכ ישיאה םדאה לע
 תשבלתהש ומכו ,דגבה תא דילוה טישכתהש ;םדאה תודלות ירקוח
 וירחא .ליעומה תא הפיה .רימת .ררג ןכ ,תוטשקתההמ החתפתה
 לע .ןיע .ףועהלו .תוגולוכרא .היזומב" אבל .אוה .יד םג ,ךפהל .אלו
 שגר ותוא ףחתד .המכ .רע חכוהל ירכ ,ינומרקה םראה ידו .ישעמ

 עינמ חב שי םא ,אוה לודנ קפסו ;ותוחתפתהב המידק יפיה
 רוחיב ,יטתפאה .שוחהמ תוישונאה לש הרוטלוקהב קזח  רתוו
 ,ותומלתשה ךרד לע םדאה השעש ,םינושארה םידעצב |

 (* םיבר .םימכח .ואצמנ יכ ,אופא .אלפתהל ןיא הלא לכ ירחא
 טרפה לש םייחב יפויה שגר לש הצרמנה ותלועפ תא םתוארבש
 +הקיטתפאה לע םדאה לש וכונח לכ תא דימעהל  וצעי ,ללכהו
 ,םדאש ,םנימאהב ,ירסומה = ךונחה תא הב ללכל וצפח דוחיפ
 קוח רתויה .ןיזה ילכ .ודיב .שי  ,יוארכ .חתפתה ולש יפויה שגרש
 המ יכ ,תולפשה ויתוואת לע  רבגתהלו ערה ורצי םע םחלהל

 תדלוס הפיה .שפנה- .הנוגמ .אוהש המו ,הנוגמ אוה ער אוהש
 תאזה הערל תודגנתמ השרחה היגולוכיספה  תונקסמ םנמא וב
 יתש לש  ןילובג תגסהו םימוחתה בוברע הזב האצומ איה"
 יטתסאה שוחה , ןאצומו ןתוהמב וומ וז ירמגל תולדבנה ,תויושר
 רתוי .יולת ןושארה ;ולכשב --ירסומהו ,םדאה לש ונוימדב ורוקמ
 יאנתו הרבחה יקחב ורקעב יולת ינשהו  ,םדאה לש ותוימצעב
 לש םינושארה .תועובשב  הלגתמ \ ןושארה ןהביבסה לש םייחה
 תא ריכהל קיפסהו .םינש זיא וילע רובע יהחא קר--ינשחו ,דליה
 םיאיבמ תובר תויאר דועו .ותוא  םיבבוסה לש וזו ולש ותוישוא
 ,םטפשמב  הקיטתסאה יקודא וקרצ אלש ,חיכוהל םיגולוכיספה
 תורשפא--לכ ןיאש .,םידומ הלא  םג לבא , הב לכחו לכב איהש
 שרופ .אוה  םיקרפלו  יפוה שגר .לש ותעפשה םוקמ תא ליבגהל
 םיאת וב .שיש :,םסא ןימ ונניא : םדאה * , ולובגל ץוחמ ותלשממ
 , ורבחב עגונ .םהמ .דחא :ןיאו האובתו האובת ןימ לכל  םידחוימ
 םתולגתהב :ודחי .םיכבתסמ  ויתונורשכו םדאה תוחכ לב ,ףפהל
 הו לע הז םיעפשומו םיעיפשמ ,םילעפנו םילעופ \םהו .םלועב
 5שבחנש ,יטתסא טוחש ,קפס לכ :ןיא וננינעל עגונבו ,הזמ הזו
 םיממורמה םילצאנ תוגונעתל ידימת רוקמ אוהש ןויכ ,וכרצ יד
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 ,אשנו .יפיל  תידימתה ותפיאשב הנה ,םדאה שפנ תא םיככזמו
 קיטתפאה ,ול המודה ןמו  רועיכה .ןמ .רתויו - רתוי קחרתמ אוה
 , רתוי .ינומרה הוש = ינפמ :וליג ינב םע תומיענו הבחב | ךלהתמ
 ,רתוי האנ אוהש ינפמ הלענו בוט השעמ לכל לגופמ .קיטתסאה
 אלממ  ,ותרכה יפ לע--הבוחה לעב---רפומה ךינח השועש המו
 ,םעו םע ןושלב .תמאב ונא םיאור = ןכלו  .ותשגרהב םיתעל .אוה
 --בוטל םיארוק םהו ,םינשומה ףולח ,םירליה לש םתפשב רתויבו
 הזב ,היהיש ךיא .,הנוגמו רעוכמ וא הפי אל- -ערלו ,הפיו .חאנ
 םגו ,המצעל .איהשכ 'דאמ הבושח הקיטתפאהש ,גילפד ןאמ תיל
 ודבאי יפויה .שגר ילבש ,הדומ רפנפס טברה .תלעותה לעב שאר

 המכ רע :,חיכוהל .ונל יד וה ,םכרעו םנח-= יצח :םהאה ייחל
 . ךנחמה לש .ותרובעב .בושח .םוקמ  סופתל הזה שגרה .ךונח .ךירצ

 ןיכהל אוה .יטתסאה .ךונחה תרטמש ,רורב ונרבה .רומאהמ
 יפיה תא בטיח  שיגרהלו ןיבהל  ךונחה תא םיתואנ םיעצמאב

 רוכנ = ךררה וזיא לבא ,תונמאבו םייחב ,עבטב .רשא ,הלענהו

 הנעמ לבקנ תאזה הלאשה לע + תאוה הרטמה לא עיגנש ירכ ,ונל

 ,ללכב ימתפאה םשורה .תוהמ ונל ררבותש ירחא .קר :ןוכנ
 ,שיגרמ םדאש ,יטתסאה םשורה תנוכת תא חתננ םא

 השלש | םיצוחנ  ופיקהו ואולמ לכב .יפוה תא שוחל ידכש ,חכונ
 ,םייחבו עבטב תורורב-תורכה>גוח .(ב 4 ,האירב :היזולא (א :םםירבד
 (זיירקנעקנאדעג) תונויערדגוח : םיגוגדפה .הזל םיארוקש :יפכ וא
 , םיבוט םישוח .(ג  ;םיוסמ

 האבח דוחיב ,תיטתסא השגרה לכל םייחרכהה םיאנתה .רחא
 היזולאה .היזול אה .אוה  ,תויתונמא .תוריציב .תונגובתה .ילגרל
 רבה .הזיאב  תולכתפהב .ומצע עיקשהל םדאבש | ןורשכה איה
 תאו ,ספאהו תואיצמה ,ןיאהו שיה ןיב לידבמ וניאש דע ,ישחומ
 ונוימה חכב .הרוקמ היזולאה .,ומצעב .רברכ האור .אוה רברה .לצ
 הריצי .לכ | ,ללכב | תונמא לכל .רוסיח איה .איהו .,םראה .לש
 םה אלו ,םייחהו .עבטה ירוצי תא יוקח ןימ קר איה .תיתונמא
 םימצעה םתוא םניא  ,האור התאש | ,הנומתהו לספה ,םמצעב
 לדבנו ;םהלש לצה קר ,ריצה וא: לספה יניע רגנל ויהש ,שממ
 ףרצנ אוהש ,תאזב :קר יפרגוטופה לצה וא טושפה לצה ןמ אוה
 ז"כבו  ,םיתעבש קקוזמ אציו  ,ןמאה תבשחמ לש לורבה' רוכב
 תנומת וא  ,ול'גנא .לאבימ לש "השמ, לספ לע ,לשמל ,ךטיבהב
 שיש ןבא ךינפלש ,עגרכ חכוש ךנה ,גרבנשרה לש | "תולגה,
 ,יקנע חכ ,םלענ חכ הזיאו ,רששב .החושמ רב תכיתח וא הטושפ
 ךילע םיכפונה :,םימיסקמ םישגר לש םוהתב ךעיקשמו ךתוא .ףקות
 ירבד תא ךינזאב עמשת ולאכו ץיקהב םלוח ךנהו הקד המדרת
 . ,םילוגה םע .ךלוה התא וא ,שא תובהל .םיבצוחה יהלאה  קקוחמה
 דרוי התאש אלא ,רבלב וז אלו .םרעצב רעטצמו םתרצב ףתתשמ
 לכ תא ארוקו ,רחאו דחא לכ לש ותמשנ קמוע ךותל םג
 התא ,לשמל ,וא ,רפס לע: ךינפל תוכורע ןה ולאכ ,םהיתובשחמ
 ןויזחה תא ךינפל םיריבעמה םיקחשמה לע טיבמו ןורטאיתב בשוי
 םתוא  םניא .ךינפלש - ,רורב .עדוו  ךנה ,ריפסבש לש "וליטוא,
 וליטוא וניא רוטקאה ;םייחב ויהש | ,ןויזחה יאשונ  ,םירובגה
 תמרהל םינושארה םועגרה ירחא .ז"כבו ,הנומרוד הניא .תירוטקאהו
 םע =:יח .רבכ 'ךנהו .ךינפלש שדחה םלועב עקתשמ ךלכ ,ךסמה
 םהידיקפת תא םיאלממ םיקחשמה םא ,ןבומכ) המבה לעש םירובגה
 לע התא פעוכ :וםייח םישנא לאכ .םהילא םחיתמו (םינמאכ
 הנומדוד = לע 'םימחר אלמתמו וליטוא לש ותרצב  רצימ : , גיוד
 לכ = .,,ץרפתת אלש ךתעמרב רוצעל ךתלכיב ןיאש רע הללמאה
 םיפוגב .םייח תמשנ תחפל החוכ וזו ,התשע היזולאה די הלא

 ;םהימסקו טהיטהלב ךשפנ םירדוצמו :היחתל םימק ומכ םהו ,םיתמ =
 ,םנוששו  םנופאב קלח חקולו םתא יח התאו .ךהא  םייח םה

 עס
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 ,שממ -םדא ינב= ,םייח םדא ינב  ךינפל ולאכ ,םתחמשו .םתרצבי
 (ןויזחה רובג .לש ולצ אוה  רוטקאה  םג) .םהיללצו .םהיתונומת אל
 ,גנע אלמ ,החורב .ךתפס לע .ךל בשוי ךנה ,הקיזומב .םג .אוה ןכו
 ףועמבו ;ןפוש לש "היולה:שרמ, תא .ךינפל ןגנל הליחתמ .ךחיערו
 ולאכ .,קומעו- רמ .ןוגי אלמתמו .ץחלתמ ךבלש ,התא שיגרמ ןוע
 יייךְל .םיבוהאו .םירקי רתויהמ דחא לש .ותטמ :ירחא .ךנה .ךלוה
 רבעי םאתפו = ,לוחמ  תניגנ  וזיא .בישקת ךנואו --- עגר .דועבו
 הנרמאת ךיתומצע לכו  ,ןהילאמ תואשנתמ .ומכ ךילגר ,לצכ ךנוגי
 הפ ויה אל ,תמאב .לוחמה תפופב ףחתפהלו .בבותסהלו .דקרל
 ולעפש - ,םיינומרהה תולוקה לבא ,תולוחמ :אלו. תמה .תיולה אל
 ,היזולאה תא וררוע  ,ךנוימד חכ לע .ונממו , ךחומ לע ךינזא ךרד
 ,תשגרהש המ .תשגרהו ,םייחה תונומת תא ךב התיחה איהו

 יולת הבו .יטתפא גונעת לכל םא :איח היזולאהש ,ונל אצוו
 רוקמה איה .איהו ותודלי לט רחשב םדאב הלגתמ היוולאה ,ומויק

 ,ךכ לכ: םהילע םיגנעתמ םהש ,םהיקחשמו םידליה .יעושעש לכל
 ,לעפתהל .חונו ךר .ותויהמ ,הזה חכה לבא | .ןלהל הארנ רשאכ
 תוריהז שררי .ןכלו ,לק הרקמ לכל עגר ירמ תונתשהל לולע אוה

 ואיצמה אלש | ,םידליה  ,ךנחמה דצמ  הלועמ החגשהו  הרתי

 תכלוה איהש שי" ,הדעומב" יוארה הנוזמ תא םהלש  היזולאהל
 חכ תא חתפל וליחתה םהיכנחמ םא ,רוהיב ,תשלחנו תמגפנו

 תא רתויו .רתוי קחור ןורחאה הז יכ ,ותעב אלש םהלש טפושה
 ירמגל .הלטבו .תרבועו .לילכ תפרנתמ .איהש דע  ,היוולאה ילגר

 לכ ,קחשמ לכמ םיקחרתמ הלאכ תוקונית ,םינטקה לש םמלועמ
 החמש ןיאו םהיתותפש לע קוחצ ןיא ,םהל םירז םידליה יעושעש
 ,תחא הלמ ,םילודג לש תוניצרב םה םיסחיתמ לכה לא ,םבלב

 לכ םהב השבי .רבכ םהירוענ תמדקבש , ,םינקו"םידלי םה הלא
 אסיג ךדיאמ ,תוטאופה םתשנרה המטמטנו הריש לש תיחולחל
 תרבחמ | איהו לובג לכ  תרבועו דאמל הרח  היוולאהש ,הרקי
 רתויב ,םידלי שי ., ינוציח וא ימינפ רשק לכ םהב ןיאש ,םירבד
 ,לק .יורג לכל תבהלתמ םהלש היסטנפהש ,םיבצעה ישולח ןיב
 םירבדה םע רובח לכ םהל ןיאש ,םנוימד ירפ םירוצי םיאור םהו
 לפא רדחב ,לשמל ,םתבשב ,הלאכ םירלי ,םתוא םיבבוסה
 םישמשמ ךשחו רואש ןמזב ,תושמשה ןיב תעשב וא .הצחמל
 םיכפהנ תיבה ילכ רתיו תונחלשהו תואסכה הנהו וארי ,היבוברעב
 ררחה תונפ ןמו ,תונושמ תויועה םישועו םיעעונתמה םייח םירוציל
 תוארונ .תוירב :ינימ םילחוזו םיחג (לצב רתוי תואצמנ ןהש יגפמ)
 טעמכ ..,רדחה לכ תא תואלממ ןהש דע לודגו ךולה תוכלוהה תוליהבמו

 לכב םידעורו םידרח םינטקה ,דחפ לש שגר וזה היזולאה תא הולמ דימת
 לצא ץרפנ ןוזח איה תאזכ היזולא ,םבלמ ץרפתמ הקעצ לוקו םהירבא

 םירברה ןיב לירבהל רוע םילוכי םניא ללכבש ,ראמ םינטק םידלו
 ינבמ םידליב התולגהב לבא ;בל הילא םישל ןיאו ,םתביבסבש
 לכות החתפתהב יכ ,הנכס ששח םושמ הב שי ,ךליאו שש ,שמח
 איה ךנחמה תרובעש ,אצמנ .,ןוענש "יריל םימיה ךשמב םאיבהל

 חתפל ותשגב ,הרצה הטי לבל ראמ רהוהל וילעו ,הברה הפ תבכרמ
 ּוזל םיארוק .האירב היזולאו ,הננערו .האירב | היזולא  ויכינחב
 ןיב ,ותנומת ןיבו םצעה ןיב רשקה תא תדבאמ הניאו תספותה

 האורה וז אל :רוצקב  ,הקחמה ןיבו הקוחמה ןיב ,ואשונ ןיבו למסה
 האורה וז אלו (היזולא .הניא זא יכ) לצכ םירהה לצ תא

 האורה םא יכ ,(הלוח היולא םישנאכ םירהה לצ תא
 ,םירהכ םירהה לצ תא

 (אבי .רוע)

 יאָסיִדואה דעוה לש תיללכה הָּפְסַאה
 . לֶאְרְשַיְִרֶא בּושיל

 .(ונרפופ תאמ)

 (ףוס)
 ,תישש הבישי

 ,(ברעב תועש ץבש דע שלשמ ,  ראונאי 59 ה םוי)

 תינויצקרירה הדעוה .הדבעש .תומלחהה . תולבקתמו .תוארקנ
 ,('ה ןוילג האר) רפסה-יתבו .ךונחה ינינעל עגונב

 תינויצטיגאה ותרובע  ד"ע האצרה .ארוק רי פס ,י = ריידה
 שלשב דעוה לש ותדובע ר'ע תוטרפב רפסמ אוה  ,דעוה לש
 ,"לסימ רועי, ןותעה) בתכבש היצטיגאה עוצקמב תונורחאה םינשה
 :יב,ו "הניתשלפ, תואצוה ,"דעוה תועירי,  ,י"אב .תונותעהל הכימת
 םינרדס םינקפעו םיפיטמ תעיסנ) הפ לעבשו ("הרוגא לש הקיתוילב
 הדובעל עגונב .תונוש תועצה .עיצמ אוה הנורחאב ,(הרשה ירעב
 ןגרוא רסיי דעוהש ,עיצמ .אוה .םירבדה ראש ןיב ,דיתעב וז
 ר"רה .יכ ,עידומ ר"ויה .רעוה תדובעו י"א ר"ע תועידי תצפהל דחוימ
 --,דעוה תעד תא אלו תיטרפה ותעד תא ותאצרהב עיבה ריפס

 ךשמב | ייאמ .אבש ,לימ כו ב  ר"רה  עיפומ .המבה לע
 ,ןוצרו ןח תואושתב וונפ תא םילבקמ םיפסאנה ,תיללכה הפסאה

 םידבוע ונאש םינשה שמחו םירשע ךשמב :לי מ כו'ב ר"ד
 יט רפב קר \ רימת העגנ .תרוקבה ..ומתרובע תא רקבל וברה :י"'אב
 :לכמ  רתוי .,.הירקיעב .אלו םיירקמה .היתועפוהו הידרצב ,הדובעה
 וישכע אבנ םא םלואו .ונתרובע תא .רקבל .ונמצעב .ונחנא .םיליגר
 רופי לע : הקרצה ונל שיה ,לאשלו .ונתדובע ןובשח תא תושעל
 לא .ונא םיבורקו םיכלוה יכ  ,עידוהל \חתע דע  ונתדובע  ירפ
 הברה ,והתב התלע אל ונתרובע :!ןכ :יכנא .הנעא - - ףונתרטמ
 תוחתפתמ | י"אב: .בושיה .תדובעו  היצרגימאה  ,ונהיב .הלע רבב
 ,ץראב ונשכרש תועקרקה  תומכ ,תוכיאבו = תומכב יוצר  ןפואב
 "ואבש הלאמ םה .י"אב .ירבעה רובצה יעבר תשלש , הברה הלדגתה
 .רפסמ -ראמ הברה הלע .םילשוריב ,הזה ןמזה ךשמב ץראה לא
 הלע ,םידוהיל םיכיישה .םיתכה רפסמ ןכ ומכ ,םירוהיה םיבשותה
 "הרובעה תטיש ינפמ  ,םירוהיה תועקרק לש םיושו םריחמ םג הברה
 םג .ולעי .תונוש תועיטנ .םיפוכמה תורשה  ,וגיהנהש הללכושמה
 חתפ,"לש .היתועיטנ .תועיטנה לש םלודג םע םכרעב הברה םה
 שש וא שמח דועב ,ךרעב םינוילימ הששכ וישכע םיוש "הוקת
 ןוילימ רשע םינשל  ,רבדל  םיחמומ תערל  ,םיוש .הלעי .םינש

 תיצזונולוקה  רוחיב .החתפתה תונורחאה  םינשב |. ךרעב קנרפ
 ששב הרפונ .הירבט לילגבש תובשומה .תיצחמ טעמכ --- ,לילגב
 רבכ תורמוע ןנהו יוצר ןפואב וחתפתה ןלוכו ., תונירחאה םינשה
 " . שי ,ןיעה ןמ .,הרואכל ,יומסה | ,לורג- ךרע -- .קצומ םיסב לע
 "םושח ןויזח ,הכ דע ונתדובעב ונל ונשכרש ,ברה ןויסנל םג
 תגהנה תוחתפתה--אוה בושיה תרובעב הדחוימ בל :תמישל יוארו
 " "תועקרקה תמושר,, רפס פ"ע , תובשומה לש םיימינפה םייחב תימצע
 תואמל  םילועה רכממו הקמ ינינע םישענ .,תובשומה לכב שיש

 םימפרופמ .םיריתו םירמולמ ירבד כ"חא איבמ םאונה . קנרפ םיפלא
 ,* .רבכ .םידוהיה .ושעש בהה * ליחה לע םיריעמה  ,םידוהי םניאש
 ףחא ,דיתעב םהל תופקשנש תובוטה תווקתה לעו י"אב .םתדובעב

 םג 'העודי הדמבו תירמחה םתעפשה יכ ,חיכומ הלאה םירקוחה
 תולשממ לש ןתעפשה לע הברה הלוע י"אב םידוהיה לש תינחורה
 'לש- םתדובע ירפ תא הושנ םאש  ,םילחמ ינש רקוח  ,תונוש

 םתרובע ירפש ,אנקסמ .ידיל אובנ .ץיראב םיזנכשאה לשו םידוהיה
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 לכ .םיזכשאה לש וז לע םינומ תרשע הלוע םירוהיה לש

 םימעה לכלש ,אוה רברה תבסש ,םירומ םירצונה םירקוחה

 םצרא איה םירוהיהלש רועב ,הירכנ ץרא איה יייא  םירחאה

 םירוהיה ייחבש םיילילשה םידרצה לא כ"חא רבוע םאונה , תימואלה

 םייתורבחה םייחה ,ןגוהכ הררוסמ הנניא י"אל היצרגימאה , י"אב

 םידוהיה תונוכש לש ירטינפה .בצמה ,םירדוסמו םינקותמ םניא

 םיברו  םינקותמ רפס-יתבב ןורפח שגרומ ,בומ  ונניא ופיבש

 ,םיתיסמה לש רפסה יתבל םהינב תא חולשל םיחרכומ םירוההמ

 יתלב םישנאל ;םילטיפק רפוחמ ירבעה בושיה הברה לבוס רוחיב

 בל םישל יואר הז רבדל ,ץראב תובשיתהה ראמ השק םידימא

 היקרותב ינידמה .רטשמה .יונש ילגרלש העשב ,וישכע רוחיב

 לועפל התע רשפא ,הדובעל דאמ םיחונ םה םייביטקיבואה םיאנתה

 ,הנש םירשע לש ךשמב םינפל רשאמ רתוי תחא הנש ךשמב

 םישנא ובריש ךירצ ,ץראב ירבעה שוכרה תא תוברהל קר .ךירצ

 טידר ק תריציב הלודג תוציחנ שי רוחיב ,י"א לא אבל ןוה ילעב

 לע רומעל  םידימא יתלב םישנאל תלוכיה תא ןתיש ,יע קר ק
 , לארשירץראב עקרקה

 ןהיתושירה ןה הלאו ,י"אב ררושה חורה בצמ אוה הז

 ,וישכע םש .םיריכמו םיעדוי לכה ,םש וניחא לש ןהיתולאשמו

 ליבוי הז רבד קרו י'אב .ירבע בור ארבל אוה ונתדועת רקוע וכ
 .(תוכשוממו .תורעוס כ"חמ) .,.ונתרטמל .ונתוא

 םידמוע ונאש ,עגרה תובישח ר"ע רבדמ םיובנירנ וו
 העיגה .וישכע -- .וז הנשב יאפידואה דעוה 'תודועת לעו = וב
 ,תיללכה ונתעונתב ומוקמו ודיקפת תא ומצעל ררבי דעוהש ,העשה
 ?רוחאל וא םינפל :םיכרד תשרפ לע התע" תדמוע ונתעונת
 עגרב שמתשנ םא , ץוחבמו תיבמ רבשמה תפוקתב ונא םיאצמנ
 רבאי הברה -- אל םאו ץונדיב הלעי הברה --- ןגוהכ ירוטסיהה
 םיבשוח ונייה -- םישדח הנומש ינפל וז .הפסא .התיה ול ,ונל
 םילודגה תוערואמה ירחא ,וישכע ,ליגרו טושפ ערואמל .התוא

 ,הנושארה איהש ינפמ  ,דחוימו לודג ךרע וז הפפאל שי  ,היקרותב =
 ,שרחה בצמה תא ןובשחב האיבהו וללה תוערואמהל בל" המשש
 םיצפח ונא ןיא ,םיכוסכסו םידוננל וניניב םוקמ .התע ןיא הז ינפמ
 ונחנא ,"םה,ו ."ונחנא, : םילמה תא רתוי עומשל םיכירצ ונא יאו
 ,רחא "ללב, וננה .ונלוכ -- םש .םהו הפ

 קר ונקפע וישכע רע .יב ,רוכזל ונא- םיכירצ לכ  םדוקו
 וישכע .תויהל ךירצ ונתדובע לש רבוכה זכרמ ., הנכהה תרובעב
 ידכב ,ונידיב -רשא לכ .תא .תושעל ונילע ,י"*אב אלא ,הפ אל
 ונתעונת ןסר תא , וחקי .י"או היקרות .ירוהיש- ,העשה תא : ברקל
 ועירפהש ,םירדוגנו םיכופכסל םוקמ דוע  היהי אל זא = , םהידיב
 םימחולו םינקפע ונל ומוקי זא  ;ונתדובע רעב ךכ לכ םימעפל
 ונתמחלמב ,תיללכה ונתדובעב םיננערו םישדח םייח ואוביש םישדח
 .(תוכשוממ כ"חמ) ,י"אב ירבעה םעה .תיחת ליבשב

 .ןיקמויט רמ םג אשונ הז חורב בהלנו םח םואנ
 הפסאה תובישי לש לוקוטורפה תא ארוק ב רפל מיי ה .ר"דה

 ,כ"חא וילע םימתוח םיפסאנה לכ ש  ,תיללבה
 ,(יאשחבו בתכבש) תוריחבה תואצות תא עידומ ןיקמויט

 :ורחבנ  .תרוקבה תדעו ירבחו םהינגס ,שרחה דעוה ירבחל
 .למיה ר'ד ,ריפפ ,י ר'ד ,ןיקשיםוא ,מ -- דעוה ירבחל

 ,ל א ה"ה :םהינגפל ;שברב ,שו רנניתא םוח ,ברפ
 ,ויר ר"ר ,יקצינבר .ח ,י ,ןטפוז םונורגאה ,יקסניול
 - איב ג ,ח ה"ה .:תרוקבה תדעו ירבחל ;ןופניולו טפימ
 ,יקסנויהלו רלפקנהרפ ,פווירט ,רנוולק ,י ריד ,קיל

 םוצע רפסמב ולבקתנש ,הכרב לש :תומרגלתה . תוארקנ <

 ה ןוילנ

 ,תוצרא ראשבו :איסורב  ו"אב .םינוש תומוקממ (האממ רתוי)
 םיסנ .רמ .לש .תובהלנה תוכרבה םיפסאנה לע ושע ריבכ םשור
 ישב-םכחה לשו :,יקרותה טנמלרפה רבה ,חילצמ ידנפא
 ,םעה < דח א לש .תומרגלטה .םג ועמשנ ןח תואושתב ,אטשוקב

 יוארה הבוגה .לע רומעת תיללכה הפסאה יכ ,ותוקת תא עיבהש)
 לש ,ופיב תונבל רפסה-תיב לש ,(הזה בושחה ירוטפיהה עגרב

 היסנמגה לש ,תיאניתשלפה הצעומה לש ,יי'אב םירומה תדוגא זכרמ
 ועירוה םיכרבמהמ :םידחא -- ,דועו "לאלצב, לש ,ופיב תירבעה
 הרובכל םינושה  בושיה : יכרצל - ומירהש ,תומיוסמ תוברנ ד'ע

 :ילדופ ה"ה ,זרולב "בקעי להא, ג"בהיב) תיללכה הפסאה לש
 ,רוברטפמ יקסבוקליב ,אשרומ יקסבש

 .תורה תוממורתה תשגרומ םלואב .,הליענ .תעש העינה
 הרות עיבמ אוה ,גרברדלוג ,ב רמ הלוע המבה לע

 תגהנהב םימיה תשלש ךשמב הצורחהו הריבכה ותדובע רעב :ר"ויל
 תדמתמו הפוכת הדובעל םיפסאנה תא ררועמו ,תיללכה הפסאה
 ונפמעה םימיה תשלש ךשמב וניתובישיב , יאסירואה דעוה .תבומל
 ,דבכ אשמ ,תובושחו תונוש תוטלחה לש דבכ אשמ רדעוה לע

 אל םא ,תוקיר תוזרפ הנראשת וניתוטלחה לכ . אושנמ  ;ילוא

 ,לעופה לא .םתאצוהל םישורדה םוירמחה םיעצמאה תא .דעול ןתנ
 הדיבע תונורחאה םינשה שלש ךשמב רבעש דעוהש ,ינא חוטב

 השענ ךא םא. ,וילע לטומה לכ .תא אלמי ,ךכ לכ הצורחו הריבכ

 לבקל ונילע והער לעמ שיא ררפנש םרטב ,ונלש תא ונחנא

 ,(כ"חמ) .האולמב דעוהל ונתבוח תא אלמל ונמצע לע

 ,ןיקשיסוא לש הריגפה םואנ
 יכנא רשואמ .הרמגנ 'תיללכה ונתפסא תרובע ןכ יב הנה

 תומחלמ וניניב םנמא ויה : המיקתנ יתאובנ יכ  ,הדבועה תא .ןמסל

 הרומג תודחאב ונתדובע .תא ונישע ז"כבו ,תועד ידורפו םירבד

 .ריתעב ונתרובע לש תונכתה תא ונלכק דחא הפ ;תטלחומו

 םירשקמו םידחאמ תחא הרטמו דחא ןויער יכ ;יתקדצ יכ ,אוה תוא

 וניניב ןיא ,קתני אל רשא ץימא רשק ,רחא רשקב ונלוכ תא

 תקולחמ ,"םימש םשל תקולחמ, ,םימעפל ,קר שי .,םיירקיע םירוגנ

 ,ונלש ימינפ ןינע אלא הנניא וז תקולחמ ,היוצרו הרשכ .הנוכב

 ברעתהל תושר םוש ןיא ,ץוחה ןמ םידמועה םירחאלו ,החפשמ ןינע

 -ץרא בושיל רעוה לש ולגד תחת הדובעל ונפסאתה םא ,הזב

 רשקהמ דחא עגר ףא ונבל תא ז"כב םיחיפמ ונא ןיא ,לאיושי

 לכבש ונירבחו וניחא לש לודגה הנחמה לכ םע ונתוא דגאמה

 ,םש איה ונתדובע זכרמש  ,ונחנא םיריכמו םיערוי ,  תוצראה

 יריצ םיפסאתמש םוקמב ,ונתנופס לש הטינרבק אצמנש םוקמב

 הל תורוהלו הנחמה .תא דקפל םהירוזפ תוצרא לכמ לארשי םע
 רומעל ,לכמ רתוי דובעל : תחא קר םיצפח הפ ונחנא ,היכרד תא

 וכ  ,ונחכוה רבכ .הכרעמבש םינכוסמ  רתויה .תומוקמב  דימת

 ךשמב ונלבסו ונאשנ הכרה ,הברה ,הז ריקפתל ונא םירשכומ

 , "םירוסי ידי לע .אלא תינקנ לארשי-ץרא ןיא, לבא ,ונתדובע

 םלואו ,הכ דע ונתדובע ונל התלע רעצו םירוסי הברהב ,ןכ

 ,"הדיל ילבח, שיו "הסיסג ילבח, שי ,םירוסי שיו ,םירוסו שו

 לש ,שרחמ יוג .רלוה לש םילבח ,"הדיל ילבח, םה ונא ונירוסי

 ,הכרעמב םירמוע ונאש הנש עבשו םירשע הו , תימואל היחת
 לארשי תיב לכ לא הנושארה םעפב וז ריעמ אצי הנש עבשו םירשע ינפל

 הכוראה  ךרדב ונתאצמ תואלת הברה ,םישדח םייחל האירקה לוק
 ונרבגתה םעפ לכבו ,רבשמ דע ונתעונת העיגה םימעפ המכ .,וזה
 ופרשכ ,תח ילבל יושעה ונחורל תודוה םיברה םילושכמה לכ לע
 ,הבורמ הכרב ונל האיבה אלש הדובע לש םינש המכ ירחא "ונידי



 ןיאמ, : וניתוביבס  ונטבח םימהדנכו וניתופרעמל בנגתה שואיחו
 אלו ונללפ .אלש םוקממ ריאמ בכוכ ונל הלע -- *%ירוע אבי
 ,אלפנה םסוקה ,ימואלה רובגח עיפוה יונדה תודג לעמ ,ול וניוק
 ,וניתובלב השרח הוקתו םישדח םייח חופהו וניתובל תא יבש חקלש
 ינפל האלפנה ותדובעב עיגה אלפנה .םסוקהו ;חורחא .םינש ורבע
 האב זא ,גפ וחורו -- התוא עיקבהל לוכי אלש ,הרוצב המוח
 בושו ותימעב ערו ויחאב םחלנ .חא ::'וניתוכרעמב הכובמו המוהמ
 ?"ירזע אבי ןיאמ, :ונלאש םיאתשמו ,םילבלובמו םימהדנ ונרמע
 ושבל ונימשו הזה ימואלה ונרוכג .תא.ונתאמ ללש ירזכאה הומה
 םימחול וניתוכרעמב וראשנ רוע םלואו ,הלודג .רתוי רוע תורדק
 הרוצב םא :ורמא םה ,םהילע לפנ אל םבלש ,תח ילבל םויושע
 וננוצר .אוה .קוח -- העיקבהל וניריב .ןוא- קשנ ילכו ;המָוחה איה
 םה םישק םאו ,ונצפח ןוחמל ךרד ונל ץרפנ וניתוחצמבו  רוצמ
 -- התיא :עולבל  ונתניפס  לומ םיאשנתמה | ,םיִה . יפכו םיעלפה
 חרזמה ןמ: ונילא אב :שדח .ביבא הנה התעו ..םעיקבנ  ונינרפצב
 ,םינאמותועה תריבמ םויה ונילא עיגה תונושארה ויתוינונס דהו
 -- !קוחו ךלוח ,לודגו ךלוה ונלש הנחמה

 * לכב לבא ,.םכישעמלו .םכיכררל שיא וכל ,םיפסאנה םתאו
 ! תאזה הלודגה העשב םכתּבוח תא וחכשת- לא .ואְבתש םוקמ
 ,רוקמ  םיאפקנו בערמ םיעוגה  ,םונויבאהו םילדה .ילהאל | וכל
 תונקיר לש: םירופי. םילבופה ,וניניצקו  ונירישע תונומראל וכל
 הלודג העש העיגה : חלודגה האירקה תא םהינזאב וארקו ,תירסומ
 ; הנרחאנ אנ לא --- הלואג תעש ,ונמלוע תרה תעש ,הבושחו
 --ונלש האירקה לוקו ,הנלאגנו ךלנ -- וגל תארוק ונצרא הנה
 -- "הלואגה תאיבב המלש הנומאב ןימאמ ינא, | ירפ השעת

 ,ץרמנ םשור השע הזכ ראמ ריבכ  שגרב רמאנש ,הזה םואנה
 תעורתל ;םירבדב ותוא רוסמל רשפא יאש  ,םיפסאנה לב לע
 םורמ דע עיגה תובהלתהה .הצק היה אל םיפכ תאיחמו ןוצר
 . רעה

 לא וב הנפש ,ןיקמויט רמ לש בהלנו םח םואנ ירחא
 םירבדב ותדות תא ול עיבהו ,ןקז הרובעל רבח רותב ,ןיקשיפוא
 תיללכה הפסאה, הרמגנ --- המחלמלו הרובעל רבח בלמ םיאצויה
 --- .לארשי-ץרא בושיל .יאסידואה רעוה לש
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 .ריפס הרובד

 .תיִמְרָּכ
 (,לארשי-ץרא .תריש)

 ו עְרואָמַה םֶכָל הָחָס יִניִרַה

 ב
 = ןורפפי יִּכ תוחור יִּתַעַמַש
 = ,יתְָענ היפ
 הָטוע יִנָא הָדּורָנ תוס יִכ

 תופי יִלְגַר .תופכו <

 םילתלת לש תוצָוְק ,תוצוקו
 ,תופָתְכַל יִל תוררוי

 ,תֶשָשּוח נא ריִדָת ןָכָל
 לָכנְתִמ יִמ אַמְש

 הָיְוחְּב רָדְּג לש דַצ ותואָמ

 .לבַּתְפְל יִב יִאָשַחּב
 ,,,םיִתאָנָש , םיִתאָנַש -- ולא םיִטָבמ

 !הָמַה םיִנָשִמ המ

 ,םיִמוריִעְו םה אָמַצ יח
 ,הַמָה ומְּכ םֶב הָשּובְּב

 , םיִביִבָח יִל תוחּורָה קר

 ; יתוא ןּובְבּוחְי םָה םגְ
 הָנּולָּמַב יִלֶא ּואָּב רקּבַה

 .:+יתוציקה ירחא
 , םיִביִבָח יל תוחורָה קר

 ;םיִנָמְחַר ,םֶה .םיִבּומ

 חאל אלו םָהָל קר
 ,םִִנָּפ תֶרבְסמ יא

 רַחאְל אלְו םֶהָל קר
 יתרמו תש
 = ןורפסָי תוחור יתעמש

 ו

2% 
 .רַצּמַח ןמ

 .(תוכותח תולגמ)

 כ

 העיגה וישכע ,העש ול ןיאש רבד ךל ןיא ,רתפא תינעת
 ,"הקנומוק,ה וא . ,חרוא םינכמ  הסאימ לש ןוזמה תיב לש ותעש
 היה הסאימ .הבחרה וב ןיאש םש לע. ,םיברב ןאכ ארקנ אוהש ומכ
 םישובל םיתרשמ | ,ץוהג  ,רודה  ,ץמשמ יתרת . "חויר, = : םרוג
 תויצארוטסירב םיגהונה םיהבד ראשו ימינפ שפרו ינוצח ןויקנ ,תוצלחמ
 ארחב אוה ינוציחו ימינפ ןאכבש שפרה אלא ,לודגה םלועבש
 םהישארב .םהיעבוכו וב .םיבשוי םינימה - לכמ. םינצבקו ,אתחמ
 יצחב .ןיסירג לישבת האלמ הכנפמ .םמצע תורש י"ע  םינהנו
 י'ע "מפוב,ה ןמ גישהל יושפא םנמא ,הפקהב בורלו ,ינעפה
 ם;) ,הת םג ,רכש םג.,תוארפרפ םג ,רשב םג ומצע הסאימ
 ותורשב גהונ וניא תובה-לעב הלא .ומכ .םירבהב םג לבא ,הוהק
 -השעממ.רתוי אל םא יכ. ,הוהק .תיב לש .יפוא וא יאקדנופ נהנמ
 אכה תבשוי הניא 286 60 600/07 .חאל הא | תרזע ,הרזע

 המוקמבו ,הפאימ.לש ויפסכ לע הנוממ וא . ויתונובשח האור רותב
 ,ףופכה ,לצעה .,ומצעב אוה "טפוב,ל רבעמ וא חתֶפה לצא בשוי
 רגנו .אנוטנגראב המהא-רבוע רבכ הָיְהְש . ימ- ,חלאנה ,לשורמה
 התמש םוימשו ,ןורגולב יאקהנופ םינש שלשכ הזו  ,איפלרליפב
 אוה .ןיִאו ,הרגרופדתלחמ והתפקת הנטקה הדיחיה ותהלי  וילע
 תינלוחה תשא תדבוע םיריכה ררחב. .םרח ילכ .רבש אלא
 ,הפקהב .ןתונו ,אוה בשוי םיחרואה רדחבו | ,רומחכ | תינזנרהו
 ללקמו ,םהמע .ץצולתמו ,םהל ףינחמו .םמשב םירקבמל .ארוקו

 .רנרב ,ח .י
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 ה ןוילג

 ,וישכעו ,ולצא ולכא םהל רצבש ,הלא תא הצרמנ הללק
 םניאש ,הלא ..תא .וא  ,והובועו ."םיצירפ, ושענ ,םבצמ בטוהשכ
 ,תורצקו .תוכורא שרוד -- לכה לעו ,םהיתובוח תא ול םימלשמ
 .ןהירוחב תוצצורתמ ויניעשכ

 ימ ,יאקרנופה ,הסאימל התיבש ןכ חולמ גרל  םימכ -- .
 רובכ תיבה .לכ אלמ .התעו +וב .ןינעתמש םויב םולה אב היה
 שוביל 'רמ ,הפ שוביל 'ר וליפא +ןאכ רסח ימ .,םירקיה וחרוא
 -- הנעתמ אוה - .םירחאכ המ רבד םעטיש ,שורדל רשפא יא
 וקלמו -- וצעיתה | ,וצעיתה ,הבררא ,ןאכ לכה ,ןאכ אוה לבא
 ,םיתבושה ויחי | ןטרס לצא התיבשה יחת ,םדה:ץצומ לש ושאר תא
 ,היצאגילידה יחת .ףיקי הפאימ ,רכד ןיא ,הפאימ לצא ולכאיו ויחי
 : !היצאגילידה ,רדיה ! הלבקתנ אל רשא

 ןב יריהי רחא : הירבחו ,ןאכ | כ'ג = איה  "היצאגיליד,הו
 בורמש ,חכ:הפרו םינפ:]ידע .ןקז:רוחש ,תואפ:לפלופמ ,םיעברא
 בג לע הבישיב אלא | ,ליגרכ ,דמועמ ררפמ אוה ןיא  ותשלוח
 \בכ םורא בש .,ליעל רכונה ,ןקזה שוביל 'ר ,ינשהו ,םר .אסב
 ,ופוגב םילחו ויתועונתב ריהמ לבא ,שרח-יצח .,שמחו  םישש
 ,'תויתואה-ירדסמ תרובעב ללכ ליגר יתלב ןויזח -- ,שתבמל המורה
 ההות וליאכ ,ויניעב רימת ץמצממו לודנ ןחרט ,ןודמו ביר .שיא
 :..!וב אצמנ אוה ןפוא הזיאב :וב אצמנ אוהש םוקמה לע אוה
 םינש הנומשו םיעבראו ,איגלופב רשא אשראוו רילי אוה .שוביל 'ר
 תויתוא רורפב אוה .ריהמ רוחיב | ,םופדה:תרובע רבע  תופוצר
 תוכיתח ידהב . ךכ לכ :תוליגר - וירי תופכו ויתועבצאו ,ו"שר לש
 ןתוא הרשי רשא ילבמו תוציצח ילבש רע ,תויתוא-רורס לש

 הכובמה תעב ,ץופחי .רשא לכל ןאשוגו ןמירמ אוה ,םימב הליחתמ
 םע רדנו "הגרהה ריעב, ראשהל אוה ארי בורקה רבעה לש
 לטבהל לבא  ,ןמאנ ומחלו םלצא ןכוש אוה ., ןודנולל ויצלח יאצוי
 סופרה:תיב ןמש אלא ,'ה"יא ,ותומ םוי דע, הצור וניא ותכאלממ
 לכה ,ליגרכ אל לכה !ררס לכ ןיא : ללכ החונ ותער ןיא הזגש
 רוקה .,,םיחותפ תונולחה .,,ךפוהמ לכה ,ומוקמ לע אל
 :ללכ לובסל לוכי וניא הז תא  ..,ןורטקלאה -הנהו |, ,לודג
 רחוב היה אוה ,םוי לכב םיתעש דוע רבוע היה .אוה . .! ללכו
 רוא - -- תאזה הרצה :ונממ רוסתש דבלבו -- םיפפשמ ילב .רובעל =
 + .ןורטקלאה |

 ,פמָאְק טע .ןטרפל :וחלש = תאוה  הרובבה = תוכאלמה תא
 איה ךא -- ואיבי רשא רּורפה-תנוכמל עגונב  ,םילעופה תשירדב
 וילא וחלשי יכ. ,הוולפ"ןיפ אוה .ןיא ,סעכ ןטרס ,םקיר הבשוה
 לוכי שיא שיא ,רבדיו .אובי -- וילא ול רבד רשא ימ ,תויציטיפ
 ,רבד שיאל ביח אוה ןיאו תובה לעב אוה , רבדלו אובל
 תויצגיליד תחלוש "ןָאשיוא יסָאססא-שיאווד ,ָאלגנא,ה םג + םתיארה
 ,תויצאגיליר תחלוש" םינצבק לש "ןאינוי,ה  םגו -,ךירצש < םוקמל
 ! לבקמ .אוה ןיא

 וניא  "ןמויה,ש ,םימי .השלש הז 4 .התיבשה | הורכוה וא
 תיבל םופרה  תיבמו םופדה תיבל ותיבמ עגושמכ ץר ןטרס ,אצוי
 ר'גנמה םיובלפא .ויתונתשע>דיבאו להוכמ ,הלילח רווחו טפשמה
 לכ תא רדפל ירכ דע אל לבא ,אצומו התיבש-יריפמ ירחא רֶזוח
 תיב = תא  םיאלממ --- תוהמ:יאצח - --םיתבושה םילעופה | ,ןותעה"

 םיאישמ ,םהיתונופצ לע םיצעיתמ ,הת םיתוש ,הסאימ לש ןוזמה =
 ,םירופ לש : ןוילג "' ,ןפוא הזיאב ,אצי םאש  ,םינותעהייאשונ תא
 תא לגרל ,סופדה תיב חתפ לע םירמוש םירימעמ ,והוציפי 'אל
 שודק לע םשפנ םירפומכ םימעונ .םינפ םירימעמ ,ואבומו .ואצומ
 :ימדמ :',הלטבה ימימ ,הרובעה תקספהמ ,םצעב ,םינהנו .םשה

 ,.+ ןתינה .ןינעה לע: ,הרוגאה תפוקמ ע"על םילבקמש ,התיבשה |
 תעד | ,אתורעתיא םיאלמ ..לכה . ,םיקקוש  ,םימערתמ | ,םינעוט <

 החונ .ותעדיןואש ימ :,תמלש = ,החכהאב אוה הסאימש  .,להקה
 ,,,םוגמגב ,םיזמרב אלא  ,תערהיולגב .רבדמ :וניא

 ,:. + ףוסה :היהי המ :'א לעופ
 +: ער "ב" לעופ
 .,,+וניתושירר לכ תא" אלמיה :'ג לעופ
 ,, ;אלמי .יארוב :'ד 'לעופ
 ;,:יצחה תא אלממ: היה יאולה :'ה לעופ
 +; שוחדל" וניפרה : +'ו/:לע ויפ
 רציכ .:,מה .%שורדל :םתיברה ,.,+המ :הפאימ

 ןה המ ..!שוררל וכרה -- תושירד שמח 4 שוררל  םתיברה
 השלש עידויש  ,היצניליה תשירד (א : ןה .תושירדה ?  תושירדה
 ,רתלאל ומוקממ רסוי שרחה ררסמהש (ב ,שארמ םישדה
 תוגהנתה (ד ,עבש רע הנמשמ --םדקמכ הרובעה תועש ג
 ,.,!הברה הז ,ונ-- ,הלטבה קמ תבשה (ה ,הבומ

 תמשא ינא עדוי זא -- התיבשה תא דבאנ םא :'א לעופ
 0 : +.,התיה ימ

 ,, .רטוש י"ע הכוה ונלשמ רחא רמוש :'ב לעופ
 .:,ודצ לע םה םירטושה םג ,ןבומ :'ג לעופ
 רלאט +ונלש היצמולקורפה תא םתיארה .לבא :'ר לעופ

 +. ."ןודנולב םורצמ .ךלמ- הערפ, :בותכל עדו
 הדוגאה תא ןירל עבתי ןטרפש ,םירמוא לבא :'ה לעופ

 ,+ ,ןכ בותכל רופא :ונלש
 ירי .ישעמ --- היצמולקורפ .ואיצוה םה  םג :'ו לעופ

 םנמא | ,,,תיצגילידה תא ולבק אלש לע םילצנתמ | ;יקסנלטק
 רי לע ןטרפל  הניתמה  ליבומוטואב תחא ידיול ! וקרצ תצקמב
 ,.,וילא ונלש ואבש העשב רעשה

 םע יריילה המדאב עקשת + ליבומוטואב ידייל :הפאימ
 ביוחמ ,היצאגיליד םיחל ש םילעופשכ * ! וידחי .םג  ליבומומואה
 ,.,תודיילב חיגשהל אלו ,התוא לבקל אוה

 ,,ליבומוטואב התיה ררולה:תב ותבוהא יאדו :'א לעופ
 ,הרקרמ הבכרמ םא יכ ,היה ליבומוטוא אל :'ב לעופ
 ,ליבומוטוא : רמוא .ינאו :'ג לעופ

 לבא. ,"ליבומוטוא, בותכ םהלש היצמולקורפב ::'ד לעופ
 ..,תמאה תא עדוי ימ

 לעב ינא : קועצלו ץורל עגושמה ערי וישכע .ןוזבוקעי
 2 + ,.ןאכב תיבה

 ,:,דוע עודי אל הנוילעה לע ימ רי :'ה לעופ
 .;.התיבש-יריפמ רוע ואצמי אל םא ערוי ימ :'ו לעופ
 םיערוי םכניא םולכ םתאו ? התיבש?יריפמ %המ ,הסאימ

 ינפל התיהש ,היולה תא םתיארה ?התיבש-יריפמל םישוע המ
 ,טייחה םירעה לש היולה התיה .וז %הו בותרב םידחא םימי
 -- ,תיללכה םיטייחה-תתיבש תעשב הנוגה יחל-תריטס לבקש
 ותוא יתלאש %רובעל ךלוה התא המל +השוע התא המ !םירעה
 ,ונ .יל .הנוע .אוה -- בערל םיכירצ םניא םינטקה :ידלי -- ,זא
 םיבער :םתא"םג םהל .ונאדת לא ,ומל גארי אל רבכ התע
 יצחכ הלח ,תחא םעפ והורטס %םתא םיניבמ ,..יוארכ םה
 ?המ ,.,םתאו .,התיבש -יריפמל םישוע ךכ ,  תמו -- הנש
 ,, והאור .יניא הפ +רבוע וניא שדחה ררפמה (תשעתמ)

 ,ארי היה אלמלא ,אמתסמ רבוע היה אוה .ןוזבקעי
 ...התיבשה ריפהל ןיהיש ימ לכ תא גורהי יכ ,רמא בורוטקטש לבא

 ןיחונמ (השעמה לכ לע רקיע לכ חמש וניאש) ןמרביל
 ול תפכיא אלש ינפמ רבוע וניא אוה. ,בורוטקטש תא ארי וניא
 העש יתרובעמ תחופ .אוה ןכ לע אלה ,םידחא .םימי רובעל ילבל
 לבמ ,שוריפב :רמוא .איה לבא  .יכה .ואלב םג .םוי לכב .תחא

 קיל ל

+ 

₪- 



 וו %- ם.לןע ה -%- ח ןוילג %

 םנמא :;רמוא-אוה - ,ונלש תיבה לעב :. קרצ :ןמרפ :יכ. ,הארו לכ
 תנוכמ תא םינכמ אוהש . ;הז -לע: תופכלו םירעהל ךירצ היה אל
 +( ; קדצ -וז התיבשב לבא. רורסה

 יחל-תכמ : תאז = רמאי אל בורומקמש ינפב ,ןוזבקעי
 רציכ .םתיארה +הסאימ .רמ :,תאז .ןיאה . ..תקבדתמ .הלחמ איה
 ךלי אוה יכ =;רמואו  דעור .ובושב ונלש .היצאגיליחהדלעב תא .דבכ
 ויה וינש לכו :טעמ  דוע =, ,ונדבא -- ונדבא רשאכ יב ,דובעל
 הליעמ וזיא ליבשב קר" ,ללכה (הבורמ סותפב) ,..,ויפמ :תורשונ
 הרזעל תונפל .ךירצ ,יתעהל 1 רובאל  תכלל התיבשה לכות, ונדצמ
 == ונדצ לע  דומעת = איה .םא ;תילגנאה = ,תיללכה . הדוגאהל

 ,חילצנ זא <
 ,ידבכנ -,ןטרס -ןינע, .(תרחא  הרובח- ךותמ שגר לאט 0

 < 570-06-0ע-101-40-06 ,תומהו םייחה תלאש איה ונתדוגא ליבשב
 ונעבתל  ליחתמ :'אוה  .ונחנא :וא = ;אוה וא .,ילגנאה  רמואש ומכ
 , תילגנאה הרוגאהל הנפנ .:רמוא ןוזבקעי רבח .;בוט אל הוו -- ןיהל
 אלא הניא תילגנאה הרוגאה :יכ :,ירבכנ - , חוכשל ילבל ונולע לבא
 :עוצבל רופא -= ונלו ,תינויצולוביר  םילעופ:תדוגא אלו  ,טקידנפ
 ונתדונא .תפוקש ,אקע אד :! םולשו פח -- םיטימורפמוק ,תורשפ
 ונתאמ דחא לכ לכוי םויל תונעפ 6 קר התעמו .,םירבח ,הקיר
 ,דוחוב :,תויחל :רשפא יא תונעפ ששבו | ,התיבש -- ימר 'לבקל
 ךירצ .תושעל- המ .ץעיתהל :אופיא .ךירצ ,החפשמ לעב .אוהש ימ
 .,;תילנויצנרטנגאה םימייחה תרוגאל ,תורחאה תודוגאהל הרזעל תונפל
 +, ךלנ ןוזבקעיו ינא . ,.השרח :היצניליד חולשל . ךירצ

 ,,;האדוב :'א לעופ
 %םירבדב תובלהל שי םולכ :'ב לעופ צ

 + ; םולכ אלל המוד הז .ירה- תונעפ שש :יג לעופ %
 ,. :קיזמ היה אל רבדל ץק :יד לעדפ
 עובשב עיפוהל  ךירצ היה ןועובשה ,םירמוא :יה ל עו פ

 ,, .? ההובע התיה זא ., אבה
 , .;היצאגיליד- בוש 'חולשל קר ראשנ :'ו לעופ
 ,(תינעתב בשוי ןקוה שוביל יר
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 ,יִָפְפֶאְךושש םַע מש

 ,(ההגבפ ידהה>ה היצהי) .
" 

 עיברח  ידוהיה ריצה * ,ירנפפא ןושש  םע יתירקנ הלאה םימיה דחאב

 ,רדגבמ | ,יקרותה םירחבנה:תיכב

 ןיבו םירמשמה םימלשומה ןיב המרגש תומחלמהו ותריחב ד"עש ,ידנפא ןושש

 רלונ אוה ,םישישח ןבכ .םויכ יוהנה, ונמזב "םלועה , עידוה "הוחאהו  ןויושה, רעו <

 רפסההתיב תא רמגשב ,ריעה התואב סנילאל רפסה-תיבב ךנחתוו רדגבב 1860-ב

 ,חרזמה-ידומלל .הובגה רפסה:תובל .סנכנ המשג חנוול  רושעה  ויבא .והחלש !הזה

 ,םידוהוה ינפב רוגס והנה תעבש ,םולוסנוקל רפסה:תיב אווה

 ןיוחהינינעל -ןמגרותמ לש הבושתה .הרשמל הנמתנ ותדלומ רועל ובושב

 הנמתנ תונורחאה םינשב ,תובר םונש ראָשנ וז הדככנ הרשמב ,דדגב תילו לש

 .הרפה לחנ .לע .תובלוהה .תוינאה תרכח להנמל
 םירחכנה*תיב יריצ ןיבש הובגה .אוה) המוק:הבג והנה ידנפפא ןושש

 :שיאב ןוניע הגרודחת ,ורברב..,הריבכ תינחור הדובע לע םידועמ וונפ ,(יקרותה

 ורוע עבצ ..ויתפש לע ףחרמ ןוצר-תעיבשו געל לש רורב אל קוחש הזיאו ,וחיש

 ,רצקהו  ןבלה ונקז הז רוחש  טילכמ דוחיב ,ידדגבה ואצוס לע הארמ רוחשה |
 :תיברעה העפשהה ורובדו ויתועונה לכב תרבינ יפוריאה וכלהמ תורמל

 ןוצרבו דאמ דע חמש ,יובע רפוס ךוחב ידנפפא ןוששל יתעדותהשב

 0 ,יתולאש לכ לע יל תונעל .ותטכסה תא .עיבה .לודג
 ,דדגב ב ש תידוהיה ה דע ה רע החיה הנושארה יתלאשש במ

 יוהי = יארוקש דע .הפוריאמ .הקוחר- הכ הנה .,ול יתרמא  ,תאזה .הבושחה .הדעה
 .ול רפסתש  םונינעמה .םיטרפה לכ .דעב..ךל הדות>יריסא

 .הרגב:ירוהי. דע ידנפפא:ןושש יל רפפל .ליחתה .הבר תוביבחב

 המה ,ףלא םישמח דע .השמחו .םועבראל .םילוע .ןיל רמא ,רד3בב - םרפסמ
 תותמא תא הנחיבותש .,תורועת --- קדצבהאלש וא קדצב .,םמצע - תא .םיבשוח
 יהדגבה .ירוהיה סופט ,לארשי:ץראל ולע .אלש ילוגל --- ןניא הרעשהה
 ,רדגב ודוהי .לע ראמ דע הלודג .תיברעה העפשהה  .ויטרפ לכל וברע סופט והנה
 ,םתפש---רקעהו .,םרוכד .ןפוא ,םהילגוה ,םהיתועונת תא םיברעהמ ולכק םידוהיה
 תלודג  הניא .הרותה תעידי .ת יי ב ר ע רדגביידוהי םירבדמ םמצע  ןיבל 'םהיניב
 םנשי .םינורתאה .ןוב .לכא ןהרות יעדוי םנה םימכחה קר .,ברע :יחוהי -ןיב .רתויב
 ברה ל תובושתו-תולאש ב םונופ הפכ .ילודג םופהפל ועוגהש
 ףךסונ 1865 תנשב ,הניחמו ןדוהמ םייח ףפוי יבר דדגבב ישארה

 התע חנומ הו. רפטדתוב .,םירבח לארשי לכ .תרבח לש-ןושארה רפסה:תיב רדגבב
 ?לאה לש  רפפה:יתב ראשב :ומכ הנה הז :.רפס:תיבב הארוהה ,דימלת / 600:כ
 םירימלתהש ידב רע קר .ודמלי תירבע ., תיברע םג םנמא :םידמלמ ,תיתפרצ -- סני
 הנומ הז .תיב - ,"הרות:דומלת,ל קפס ילב שי .ירבע = רתוו -ךרע ,ללפתהל .ולבוי
 ומכ ,הז  תיכב .ודמל - תונורחאה םינשה דע .,דימ לת םיפלא תשלש ב
 אירקמ .היה םכחה ,"הפ לעבש | הרות --- חרזמב הזה ןיממ רפסההיתב .לבב

 םיעדוו  םידימלתה ןיה .אל. תודחא דומל-תונש  ירחאו :םירזוח ויה םידימלתהו

 םודמלמ התע .,םישדח םירדס וגיהנהש םינש שמח :הז לכא ,יעברכ ארקל  ןליפא

 היה אלש .המ ,וגיהנה בתכה תא םגו .יבר ע ם וגר תב הרותה תא הז תיבב
 ,תירב ע קר ודמלי ובש ,םיד ליל ןג הפיל םילדתשמ התע .;םדוק

 העפשה ןיא (ףלא 200 ןיב ףלא 50) היובה תורמל רדגכב תידוהיה הדעל

 זכרמב .העפשה .לכ םידוהיל .התיה אל .םהוק םג ,.התע ףא .ריעה ינינעב .הלודג
 םימ ל שו מהם רימ ש מ ה ש כ /התע םג חמו: תימלשומה תואנקה :לש הזה
 ,םהילע האונש ה הכפהמה תבפ םידוחיב םיאור םיאנקה
 םילכור .םבור .ןפרפ .םע * דוהיב ./לודגה .רחסמ,,ב .םוקסוע .םודימאה .םידוהיה :בור
 ,ילכלכה סבצמ םג .ןכו ,דאס דע .ךומנ -ותוברתה, םבצמ  ,חובא למחולעבו

 ןומהה תכשה איה הזל.תובסה תחא בוט ןניא םיברעהו םירוהיה ןיבש פחיח
 םהינכשמ םוחתופמ רתוי= םתויהב  ,םידוהיהש ,הז אוה ינש טרוג ,רתויב יאנקה
 'גחא רימ  רדגבב .הרסונש ,"ןויושהו הוחאה, תגלפמ לע .חפפהל .ורהמ .,םוברעה
 הש

 ינותעב םג .ובתב ןתודא לעש ,תוגטק תוערפב םג אטבתה הזה םחיה

 . . הפוריא

 :םיאבה .םירברב הלאה תוערפה תא יל ראתמ רדגבמ ידוהיה ריצה
 םע םידמחמה ידבכנ םג ופחסנ ,"ןויושהו הוחאה, רעו דדגבב דסונשב

 "םודוהיה םע סנכהל לבא .,"םתוילרביל, תא תוארהל וצפחיו םהה םימיה לש םרזה

 .ולדבתוו וצפח אל רחא .דעוב

 ןויושה, לש יזכרמה: דעוה : וחולש .,יקינולפמ : םיריעצ םוקרות ינש ואב

 םודמחמה ידבכנל ,הב.ופתתשה םידוהוה .םגש הפו םינפ:תלבק .הכרעגו ,"הוחאהו

 הוחאה, דעוב .םירבח תויהמ ןרטפתי םודוהיהש .,ושרריו דאמ רע .רבדה הרה

 ,וררוע  ,םידוהיהמ םקנהל .םצפחב .האלמתנ . אל תאו םתשיררש .,ןכומ .."ןויושהו
 יוהכלהכ "םורגופ, וכרעיו .,יאנקה םעה .ןומה תא .ודגנ

 :לפנתהל ולחיו םידוהיה יעבור לא ואב םיזחופו םיבבוש תורוכח .תורובח
 לחתו .םשפנ לע :ודמע םידוהיה ,םשוכר תא .לולשלו שפנ םתוכהל ,םידוהיה לע

 .הזמו. הזמ רבעמ ולפנ םיעוצפ םיעבראמ רתוי" ,הרנת

 ףופ .וחלשנ הדעח ישאר תשירד ילגרל ,רבדב .ובדעתה אל םיליחהו = הרטשמה

 ,רבעש -תוכוס .דעומה .לוחב .היה | הז -,ולחח .תומוהמהו 'םיליח .ףוס
 והדגבב אקוד  םידוהיהו .םיברעה לש ערה  טחיה .תבס רע :יתלאשל

 האנש - לכ טעמכ | םישיגרמ :ןיא \ תויקרותהו  תויברעה םירעה רתיבש , העשב
 וותיש :שיִא .ול :הנוע (לארשול

 םירמחמה םיברעה לש הורפנה תואגקה הנה טעמב הדיחיה .הכסה

 ההוהה- טעמכ .הנה --- "רבג | םילאה .לכ, = ללכה --- .תונש .,תובְכת לכ .:רפוחו

 שלח טנמלא | המה םידוהיה ,יארפ:יצח .בצמב ןיידע- אצמנה ,נברעה לש הלוב

 ,שלחה תא םיברעה םיאנוש יכ ,םיברעה םתוא: םיצחול .ןכלו ,רדגבב .ראמ רע

 םינותעהש ,רדגבב תורוחבה:ךלהמ | ר"ע  ןושש  ןודאה .תא .יתלאש

 צ : : :הינשה תא תחא תורותוס הב תועירי ןהודוא ואיבח

 : ול רפסמ .ןושש .ןודאהו

 םרעב .,80--- םירמחמהלו .הונש הָגרדְמְמ םירחוב 26 ויה רדגב ודוחול

\ 
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  הצמשם:םבבב 2 תש 22, שש רופי אימרה אה בלב 5 טמא 5565-85-56 במ 2.4545 ההדחה ההודיה ההיחההל ה החלה קחרחרידקההההו קהה ההדחה הקיט השה הדודה החה היה

 םירמחמה ידבכנ .,םירוהיה דגנ המוצע הלומעת םירמשמה דצמ התשעג תוריחבה
 ,םידוהיל םהיתועד תא :ונתי .אלש ,םירחובה תא *ןרוק,ב ועיבשיו תופסא ופסא
 לובמטסבש ינאמותועה שיל'גימב היריצ םא , תידמחמה דדגבל הפרח אלה יב

 םויב ,םרוכדב ודמע םגו ועבשנ םירחכנה ,הליעוה תאזה הלומעתה ,םידוהי ויהי
 הוחאה, ירבח , םירחבנ .ינש .תאמ .םינש) תועד 28 םידוהיח ולבק תוריחכה
 .ידוהי רחבג אל רדגב ריעהכו ("ןויושהו

 ןיב וליפא ואצמנ המש ,רדגב .זוחמב תועד  םידוהיה ולכק הז תחת
 ןףכה תא ועורבה זוחמב תוריחכהו ,םירוהיל .םהיתולוק תא ונתנש םיטיאשה
 ,רדגפמ ריצל .ינא יתרחבנ .ךכו

 תידוהוה הלאשה לא ןושש ןודאה לש ותופחיתה ר"ע ונתחיש הבסנ זאו

 עדוי ונגיא ןושש רמ ,רתויב ןינעמ היה אל החישה לש הזה 'קלחה ,תומואלה
 ותא איבהש תועדה ןה וז הלאש ד"ע  ויתוער  ןונלש  תימואלה העונתה תא
 ןיא תדה רבלמש :ירחאו ,ללובתהל ה צ ור ןושש .ןודאה ,הניומ הנש 80 ינפל
 היה ,םמצע .ןיבל םהיניב םידוהיה תא דגאיש ,יבויח טנמומ לכ האור ןושש רמ
 רדגב ידוהי ךא םיכירצ ,ותעדיפל ,ןבומכ) ,םיברעה םע תוללובתהב םג םיכסמ
 ןוראה ןיא ,תרה תפש קר ותעד יפל איהש תירבעה דומלב ,(םיברעב ללוכתהל
 תונויצה .תימואל העונת ר"ע יעמש אל רדגב ריצ ,"תלעות, לב האור ןושש
 יכנא םנמא, :ףיפוה  רדגבב דפויש םירליה:ןג ד"ע יל .רפפשכ .,ירמגל ול 'תרז

 ידוהי .ןיב תודחא 'לכ טטמכ ןיא .יכ יל חוכוהל וצפחב ."הז דסומל יננה דגנתמ
 ותוא ערי אל הניוב רפסה-תיבב יכ ,וייח ימימ ערואמ ול רפס ,תונוש תוצרא
 וירבחב שגפ .ההקמבו ,תסנכה:תיבל .ךלה ,הנשח שארב  ,םעפ ,ידוהי רותב שיא
 ברקתח הזה ערואמה יירחא .םירוהי רותב עדי אל םתוא םגש ,רפסה:תיב ותוא לש
 ,הלאה  םודוהיה  וירבחל

 וגרבד :תועש ותשכ * .ב'אמ - ליתתהל ךירצ ,הלאכ םישנא םעש ,ןבומכ

 ,לארשי-ןיראבו  היקרותב םירוהיח לש .בושיה תלאש  ,תימואלה הלאשה ריע
 ותוללופתהל ייכ ,יל החיכוה תאזה החישה לכא ;ונתאמ קוחר ןושש ןודאה , םנמא

 לשמל חדוה :ונתחיש ףוסב , םייחב אלו .הירואיתב אל .םיסב .ןיא ןושש .רמ לש
 רשפא ךא םא , "לארשייץיראב םג אול, = םידוהי לש" ונחור  זכרמ  תוציחנב =

 ."רברה היהי

 ,ינלאש ---+ ןנתאמ ושררת המו --
 םידוהיו םיבוט םינאמותוע ויהיש קר םישרוד וננה היקרות ידוהימ

 ,בל:תמושתו ,תירסומ הכימת ונא  םישרוד ,םידוהיה יריצ םכמו  ;םוימואל
 היהי אל יעיברה ידוהיה ריצה םאש ,הרכהב ןושש רמ "לעמ יתדרפנ

 ריכישכ ,םימיה תוברבש ,דאמ רשפאו ,היהי אל ונדגנ םג הנח ,ונדצ לע ירמגל
 ידבוע לע אוה םג ףסונו ,םהיתופיאש תאו  םידוחיה םיימואלה תא  תעדל

 : .ונתיחת תדוכע =

 +"הלואג, .תרבח תפסא
 ןינמה ןמ הינשה הפפאה הסידואב התיה ראונאיל 806 םויב

 םהל , שיא 86 ופתתשה הפסאב ."הלואג, תוינמה תרבח לש
 רבד לע הלאשב  וזכרתה םיחוכוה ,תועד 55 'ו תוינמ 88 ןנשי
 הרבחה תלהנה שארב דמועה ,לארשי:ץראב תועקרק תשיבר

 יכ ,התארה "הלואג, לש התדובע יכ ,חיכוה | רעננימע ,ח רמ =
 םג םא יכ ,דספה לש ןינע הניאש קר אל י"אב תועקרק תינק
 תבחרהל הברה ליעוי היקרותב שדחה .רטשמה ,חוירל .הוקה תנתונ
 בוט םש ,הל התנק .התע דע .םג .רשא  ,"הלואג, לש התרובע גוח
 חכ ןתוי .םישרחה :םייטילופה םיאנתכ .יכ  ,תוקל רשפא .ץראב
 גוח. תא  "הלואג, םג :ביחרת זאו .תונוש -תורבחל :ימשה יטפשמ
 םידחא ,הרבחה .לש התדובע תינכתל םיחוכו  וררועתנ , התלועפ
 תונקל הכירצ "הלואג, .יכ  ,םתעד תא ווח הפסאב םיפתהשמה :ןמ
 , רתוי לודג םריחמ םשש ,םירעב אלו :םירפכב .אקוד תועקרק
 == תונקל הלואג הכירצ םירפכב םג יכ" ,הז לע .ופיסוה 'םידחא
 , םיעטנל אלו העירזל עקרק קר -- םעט ותואמ

 . תוערה .וקלחתנ = תוינמה ,ילעבל חוירה םולשת תלאשב
 היתוינמ .ילעבו קסע םשל אל הרסונ הלואג יכ  ,ואצמ  םירחא
 חויר .תניתנ .יִכ - ,םירחא וריעה הז .תמוקל ,חויהל. םיכחמ .םָניא

 ,להקה לע התובבחתהלו הלואג לש המוסרפל ליעות תוינמה ילעבל
 חויר ונניא .ח"זדב רכזנה דנדיבידה .יכ ,רמא םירבחה 'דחא

 .םושנאה לש .םייקלחה:םימולשתה ףסכ םא יכ ,הלואג יקסע לש
 .תוינמה רעב םלשמ ודמעש

 יהחא ,לטבהל :הכירצ :הלואגש ,תחא העדר םג התיה
 תונקל םהרטמש :םירחא = תודסומ :התע .תחקל -ולכוי - התרובעש
 לע הבדל :ךרצ לכ :ןיאש ,םודחא םירבח ונט הז ילע ,י"אב עקרק
 ץראה .תלואנ לש :הז ןינעבש ירחא  ,"הלואנ, .לש :המויק תוכז
 ןוא אלה" הז .דכלמו  ,בושח- דיקפת אלמל הרבחה .רבכ :הקיפסה
 וקלח .תינק םתרטמש -- םירחאה תודסומה  וליחתי יתמ = תערל
 ,םתדובע תא --- םילודג המדא

 ופינכהש הלאל תוכזה תא תתל (א :עוצה םירבחה דחא
 לבקל :ולכויש ידכ .םהומולשת תא .רומגל ,הינמה  ריחממ .קלח
 יבר ןמול ןוערפל היתועקרק תא - כמת אל הלואנ :יכ (ב : תוינמה תא

 אוה ..הלאה  :תועצההו .תונעטה לכ .לע הנע :רעגנומע יה
 ,םלשמ ורמעו תוונמה ריחמ :קלח-:וסינבהש הלא לכ :יכ ,עיחוה
 תולעהל -ןיא :הז הבלמ | ,ונע :אלו תובר םימעפ תוארתה : ולבק
 רופמל המולחה :תמהוקה -תיללכה .הפפאהש ירחא ,וז הלאש :התע
 דעוו :,"הלואג,:.לש :התוררתסה :יברצל :ולאה  םימולשה יקלח: תא
 עגונ : יקנה .חויהה | ןיא = ;הפפאה .תטלחה .תא קר :םיק :הגהנהה
 יקסע תחלצהמ יקנ:חויר תמאב והנה אוה .יכ :ןעי ,ללכ הלאה ,םיפסכב
 ריחמב הלעש :,ופי .לצא המדאה :לבח .תינקל- ענונש .המ :.הרבחה
 ,תישאר ,הנה ,הפסאה ירבחמ דחא ריעהש המ לע ,לודנ רתוי
 םידחוומ .םירקמב :יכ ,תמרוקה תיללכה הפסאה המילחה אלה
 ,תובשומה-די:לע םירקי .רתוי .המדא יקלח .םג תונקל הרבחה הלוכי
 תוטלחה יפ'ע הנקנ .הזה:קלחתש ,תינשה  ,העיטנל עקרק וא םירעה
 תלאשל :עגונש המ .י"אב הרבחה לש םויגילוקה ירבח לכ
 ןמול = ןוערפל  :היתועקרק תא .רוכמל הלואג- תחרכומ ---.ןוערפה
 .:תורשפא ןיא .ןמיזמ ףסכב רוכמל יכ ,רצק

 ןינמל :(הפסאב = ר"הוי) - ה"זאמ .רמ .רימעה .םיחוכוה םוחכ
 :ּולא ולבקתנ .ןהמ .רשא ,תועצה לש המלש הרוש

 לש | ח"ודה תא .דחא הפ .תרשאמ תיללכה הפסאה ,א
 ,הרבחה תגהנהל התדות תא העיבמו 190? תנשל "הלואג,

 ח"ודהב בצקנש םוכסב רנריביר .תוינמה ילעבל םלשל ב
 ,(הינמ לכל לבור השלש)

 רחואי אל ארקהל הכיהצ "הלואג, לש --תישילשה הפסאה ,ג
 ,1909 - 1908לש.ח"ודהתא םסרפל---איהה תעהדעו 1910יאמ שרחבמ

 עקרק תונק ילבל הגהנההל העיצמ | תיללכה .הפסאה .,ד
 ₪ .האבה הפסאה רע םירעב

 תא תוכגל הגהנההל .תוכזה .תא .תנתינ .תיללבה .הפסאה ה
 םהיתוונמ .דעב .םומלשמ וליחתהש םישנאמ .םיראשנה .םומולשתה
 ,רקיספה .כ'חאו

 "חלואג, לש רבפנה החכ?אב יכ .עידומ .רעגנימע .ח :\רמ
 תא רמגל אוה .ןוכנ וכו ותרמשממ רטפתמ ףוהנזיר רמ אניתשלפב
 .רכש ילב ,םהב לחה רבכש ,הרבחה יקסע

 תיללכה הפסאה העיבמ םירחאו בוזור רמ לש וחעצה פ'ע
 ותורטפתה לע הרעצ תאו ותרובע רעב :ףוהנזיד ןודאהל התדות תא
 ,הרבחה לש החכ:אב תויהמ

 :ורחכנ .תונובשחה .תרקבל היפימוק ירבחב .םירחוב ףוסל
 ןילרב (הסירוא) ,לאטנוור (הסידוא) ,ןיועל ,שברב ,ןיקשיסוא
 , ןייטשרלפו יקסבשילרופ ,(לארשי:ץרא) יקסנאיררוק ,(לארשי-ץרא)
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 .הֶזִע
 תובשותהל - דאמ .תואנו רשכומ .םוקמ .איה .הזע .ריעה --

 לבא ,םתנומאב .םיקוהא - םלוכ ,םנה הוע רועה יבשות , השרח
 .םידוהיל םגו םירחאה םימעה-יגבל ןוצרב םיפחיתמ םה תאז .תוהמל
 הזעב ראשהל םלבס חכ םהל רדמע רשא ,םיטעמה  םידוהיה
 ,ריעב .ןטק ןוה .םהל ושכר .םגו םיבוט .םיקסע ושע  ךורא ןמז
 היה אל ,םיבשוה םיפלא .השמחו םישלשל בורק הב .םיאצמנש
 :תיב אלו רגסמ:שרח אל ,םינועש:השוע אל הנורחאה תעה דע
 תא הב :תושעל :ריעה לא :תעל .תעמ אב היה .טיח .,תסובכת
 ?ישנא\ םירחופ םנ םא .יכ ,ויה .אל :םונמוא- קר :אל לבא ,ותבאלמ
 תא :תומרהל :ותלכיבש המ לכ תא השע :קוסנוקה-ןגס ,השעמ
 םידוהיה :'לא ופחיתה םוקמה:יריקפ. םגו ,םש םידוהיה ' רפסמ
 .טעמב :ףא .םירוהיה רפסמ םש הברתה אל תאו לכב .תודידיב
 החפשמ :קר\ םיררפס םידוהי לש תיחפשמ 10? הב :םיאצמנ התע
 ,הושפנ שלש תלעב תחא :תיזנכשא תידוהי

 ינפמ  :רוחוב :חתפתחל -הלוכי הניא הזעב תידוהיה הלהקה
 :תיב םש ןיא :,םירוהיל םיצוחנה ,םיירובצה תוחסומה הל .םירסחש
 לא םהידלי תא :חולשל .םייררפסה .םידוהיה םיחהכומ כ"עו ,רפס
 ליבשב :השא .,הלאכ .תוחפשמ ןנשי ,םירינויפומה לש .רפפה:יתב
 תורבק:הרש םש ןיא ןכ :,ופיל .הזעמ ןבשומ :וקיתעה . ןהידלי ךונח
 .דאמ שגרומ ןורפח והוש ,םידוהיל

 םג הנושארה תעב םייחה ראמ םישק םיזנכשאה םידוהיהל
 אל ,לשמל ,םינועש:השוע | יזנכשא ידוהי ,םירחא םימעט ינפמ
 ףא .תעד ילבמ ,םשמ .אצי .אוה ודי תיח .תא .ופיב אוצמל לוכי
 התע .הועל .הרליה- ותבו .הריעצה .ותשא .םע .,תחא . תיברע .הלמ
 םיקסע השועו \ החצ -תיבהע .רבהמ. ,םינש .שלש הז .םש .יח ,אוה
 וקסעל .הוקת שי ףא :,תודידיבו םולשב :וינכש :םע ::יח .,םיבומ
 חרכומ "ומצע :תא אצומ אוה ,הז לכבו ,רתוי -דוע .חתפתהל
 ,ותשא החרכוה הלאה םינש שלש ךשמב יכ ,הזע תא בוועל
 ירב ברח:תיובשכ האולכ תבשל ,םוקמה:יבשוי  ינהנמ .ףקותב
 הונפשכ .הצוחה .תאצל הלכי .דאמ . תוקוחר .םיתעל ךאו. .היהומא
 הכנחתנו הלדגתנש ,השא.לע . דאמ - קועמ .הבר --- .,ףועצ ..תוסוכמ
 יךונח תונשל עינתו הרענה .םג :הלדג  םיתניב :,םירחא םייח יאנתב
 םינועשה:השוע חרכומ ךכיפלו ,יטרפ  הרומ םגו .רפס?תיב ןיא לבא
 . ונימב דיחי וניאש ,הרקמ והז .הזע תא בוועל ותחפשמ יקסע ינפמ

 ,אמיק:תבו תססובמ .םירוהי לש הלהק הזעב היהתש ידכב
 םוזנכשאה .םידוהיהל .שיש-,הול..המוה ורוהי .עבור םש דסול ךירצ
 םהיגהנמ | י'פע . ישפח :ןפואב תויחל : םידוהיה : ולכוי :םש ,ופיב
 .הזה עבורב ףיעצ ילב -תאצל תולוכי .ויה םישנהו .,םהייח תוחראו
 רוציקב ,תורבק:הרשו רפס:תיב תובורמ תואצוה ילב דםיל רשפא
 הלהקל םיתואנ םויק:יאנת אורבל לולע היה רחוימ ידוהי:עבור ךוסי

 ,המדא:חטש .,יִרמ .רתוי ..תובורמ .ויה ..אל .תואצוהה ,הזעב .תירוהי -
 תונבלו  תונבל היה רשפא .,םיתב השלש ,םינשו ,םינבא לש .רדג
 ויה תודסומהו  םינינבה  רתי ,קנארפ :ףלא .םישלש .לש  ריחמב

 -הלהק הזעב דסיתהל הלוכי הז ןפואבו ,ןמזה ךשמב כ'חא םינכנ
 , תלל:ושמו .תנקותמ תידוהי
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 ,גרובצניג ףסוי ירב ןץיארוה ןוראבה

 הצהוב 5 שמ +5 > עב מ - .

 גרוברטפּב תמ ,ראורביפ 1? ,רבעש עובשל 'ג םויב
 ורב ץריה ילתפנ ןוראבה ,וייח ימיל .ששו םיעבשה ,תנשב
 ,נרובצנינ ףפוו

 3 3- םלועה <

 1884 תנש ראורביפ 8 םויב חלונ גרובצניג ץארוה ןוראבה
 ירחא .ךנחתנו לדג םש ,בויק ךלפבש ,הקרורוגיניווזז הנטקה ריעב
 לכו ,אבצה:הנהמל ןלבק 'חיחש ,רישעה ויבא אב םירק"תמחלמ
 .נרוברטפב רוגל ותחפשמ ינב

 תלחתמ גרובצניג ץארוה ןוראבה לש תירובצה ותרובע תישאר
 ןיב הלכשה:יברמ, תרבח ירסיממ רחאל היה זא 186% תנשב
 ",האישנל הנמתנ 188 תנשב ויבא תומ ירחאו , "היסור-ידוהי
 תאוה הרבחה תריבעל :ןורחאה ומוי דע  ראשנ וז דובכ:תרשמבו
 םידוהיה ןיב 3בחתנו םסרפתנ דוחיב .ונמזו וחכ לכ תא שידקה

 לש יתויכוהו יטפשמה םבצמ תבטהל םיבורמה ועיגיו ולמע י'ע
 + ימונוקיאהו ירמחה םדמעמ תמרהל םנו  ,היסור:ידוהי

 ,היסימוקב החמומ רותב ףתתשהל ןמזוה 1870 תנשב
 ,םינפה:רטסינימ לש ותואישנ תחת םידוהיה תלאשב ןודל זא הדסונש

 התיהש ,הלּודגה םירוהיה-תדיעוב שאר בשי 1888 תנשב

 תחת הרפונשכ ,188? תנשב ,גרוברטפב הלשממה ןוישרב זא
 ,םידוהיה:תלאש -רוריבל השדח הצעומ ןעלאפ ףארגה לש !תואישנ
 הנמתנ 1880 תנשב .הב םג ףתתשהל גיוובצניג ןוראבה .ארקנ
 םיפכ:עיגי  תבחרהל הדוגא רוסי רבדב  הצעומה:דעול רבחל
 דעוה אישנ היה 1898 תנשמו ,םידוהיה ןיב המראה-תרובעו
 ףינפ לש רעוה אישנ םג היה אוה ,תאזה הדונאה לש יזכרמה
 לע הארקנ הניטנגראב תוידוהיה  תוינולוקה תחא ,היסורב א"קי

 תואירבה תרימשל הדוגאה אישנל הנמתנ 1890 תנשב ,ומש
 . תונועמה לע וחגשהו

 םידוהיה תרעב דובכ לש תורשמ גרובצניג ןוראבה אשנ ןכ
 להנמ 'םג היה .אוה ,לודגה תטנכה:תיבב תואישנמ לחה גרוברטפב
 = ,ינשה יאלוקינ רסיקה לש ותנותח רכזל רפונש ,םירצונה<ידליל ם"היב

 הקרצבש רבד לכל ןושארהו שארה היה גרובצניג ןוראבה
 ,וב ףתתשה אלש ,היסורב יריהיירובצ לעפמו :.רסומ היה אל

 הצוחנ התיהש םוקמ לכב ןושארה היה גרובצניג ןורבה
 והבח הלדג המכ דע ,ריחיל םנ םא יכ םיברל קר אל הלודג הרוע
 היה המכ דעו הלכשהל םיאמצה םירוהיה םיריעצה הלא לכל
 תונמאל .תורכמתה לש .הפיאש לכב :ריעצ ןורשכ לכב ךמית
 גרובצנינ ,א לפפה לש וירבדמ תוארל  ונא םילוכי ,עדמלו
 1718 ,מונ הבולס ןותעהב ספרנש ורמאמב

 טיקשהל תורשפא םהל םיאצומ ויה םיפלאלו תואמל :םיריעצ
 יגרובצנינ ףסוי .ויבאו גרובצניג יה ןורבה י"ע הלכשהל םנואמצ תא
 יריעמ = יקפלוקוטנא ינאיבה רשאכ ,םיעבשה * תונשב ,ינרכוז
 ךרזעל ונוצר תא עיכה ןורבה :יל רמא ,הריבה  ריעל  הנטקה
 ,ןבה ךמתי .ךתוא ,באה ךמת יתוא ,ינא םג ינרזע ויבאש ומכ
 םגו ,דחא ריעצ רעב ינא םג יתשקב ,םינש תורשע רובעכו
 . היה םעפב םעפכו ,ןורבה לש ותכימת יתלבק ,ידעב ומכ ,ודעב
 "לעב ריעצ רבד לע םירפסמ .יתעמש :יתלאשב ילא הנופ ןורבה
 ךמתל  ץוחו :ילוא- ,הרזע ול .הצוחנ ילוא + ותוא :עדוי ךניאה ,ןורשכ
 יקסלוקוטנא ::לודנה  ירומ יל" בתכ = ,ותומ = ינפל  רצק "ןמז  .וב
 ,בוטה :ןורבהל :וניתושגר תא עיפהל ינילע הבוח, :הלאה םירברכ
 ,םהל | רועש הלא לכ 'םשב ונימב :דיחי רז ול  שיגהל  ץּוחנ
 .דחא בלב ונותושנר תא ול עיבהל ונא םיּפורצ :ּונַלּב

 ."ופתתשהש יללכ גחל היה גרובצניג ןורבה לש םיעבשה גח
 ועיבה: הקירימאב  תומוקמ .הברהמ םגּו .הלוכ. הפוריא ירוהי .וב
 \ .הדות:ישחר תומרגלתבו תורגאב ול

 היפורבש :לארשי  תסנכל :הדבא :גרובצנינ :ןוראבה  תומב
 ,ןיפילח ול .ןיאש ,הילעה ינבמ דחא

 =[ ךוחב ורכז יהי



0 

 .עּובָשה
 + תונויצה

 ,ירבעה קנאב:לאינולוקה

 (1908 תנשל ןובשחו .ןיר)
 =יתּב לכב ,ראמ לווב ףסכה רעש היה 1908 הלועפה:תנשב

 רעב 1908 ךשמ לכב האולהב ףסכ ונתנ םינורנולה םיקנאבה
 תנשבש 4,9808:ו 190 תנשבש 4,910 תהת םיזוחא השלש
 תיברה העיפשה ונא ונפ:כב קר טעמכ םידבוע ונייהש ינפמ ,6
 יללכה חוירה .תרחוימ .העפשה ונלש קנאפה תסנכה לע תמעומה
 תנשבש 17,850 תמועל) גנילרטש ארטיל 16,408 ךסל הלוע

 8,880 תמועל) ש"ל 9,486 םוכסב ויה תונוש תואצוה
 ,תונקתה יונש תואצוהב ולעש ש"ל 885 םהיניב ,(190ל .תנשב
 ,תפלוחה הנשה לש הז לע וז הנשב טעמ הלוע יקנה - חוירה
 לאטיפאקה , תקפסמל תיללכה האצותה תא בושחל ירשפא ה"סב
 יריש .ימולשתו תושדח  תוינמ תריכמ י"ע הברתנ תויצקאה לש
 רבמיציד 81 םוילו ,ש"ל 1,861 םוכסב תונשיה  תוינמה ריחמ
 י"פע הלוע יקנה חוירה ,ש"ל 955,501  ךסל הלע 1908 תנש

 ,םממ יקנ 14,4,6,48%--ךסל וז הנש לש ץנאלאבה
 :ולגנאהב הכ רעשכ ונעקשה ונפסכמ לודג רתויה .קלחה תא

 קסע תא .חמשמ ןפואב וחתפתה ויקפע רשא | ,קנאב"הניתשלפ
 תמועלו ,תטעומ רתוי הדמב םיכישממ ונחנא היסור םע וטנוקסירה
 םישנא םע ףסכ תונודקפב םיקסעה יוצר ןפיאב ונלצא םישענ .תאז
 תואחמה לע ףסכ תניתנ לש קסע הברתנ דוחיב .,הילגנאמ .,היסורמ

 ,חרומה לא הילננאמ תוחולשה תורוחס לש"
 ןיטנאביל:ףלגנאה .הליחתר 1908 תנש רבוטקוא 1 םויב

 עוקשה ןוהד ., לופונימנאטסנוקב התדובע תא  ינאפמוק - קנאב
 םיפתתשמ ונחנאו גנילרטש ארטיל 95.009 ךפל הלוע הזה קנאבהב
 לודג טידירק הז קנאבל םינתונ ונחנא הז דבלמ ,שייל םיפלא ו"טב וב
 םינושארה םישדחה תשלש ךשמב הזה קנאבב םיקסעה ךלהמ ,וטנוק לש
 . קיפסמ .ןפואב היה

 בצמ הברה בטוה ליפיושטיווב ונלש קנאבה .לש ףינסב
 ,ןוגה רפסמב וב תונודקפה וברתה םגו  ,ריצבה תלחתמ םיקסעה
 ,םיבוט רתוי .םיקפע הזה ףינסה השעי דיתעב יכ ,הוקח ונל שיש רע

 היהת רשא ,תיללכה הפסאהל עידוהל טילחה םוירוטקירידה
 :לאינולוקה ןתי יז הנשב יכ ,אבה טסוגוא שדחב סרגנוקה .ימיב
 ,ש"ל לכמ ₪, לש םוכסב .דנהיביד .קנאב

 .1909 תנש ראורביפ ,ןודנול
 ,שאה בשוי , ןוסלנצק ,נ ר"ד (םותחה לע) ., םוירוטקרודה

 .קנאב הניתשלפדולננאה

 (העדומ)
 לש  ןינמה .ןמ תינימשה  תיללכה הפסאה יכ .םיעירומ  הזב

 ץרמ 16 ישילשה םויב .היהת .קנאב:הניתשלפלולגנאה | ירינויצקא
 תיבב ,ןייר נ"ע .ןליק ריעב םירהצהרחא 45% העשב 1909 .תנש
 : םויה:רדס הזו :,ךיררירפ רעזויק ןולמה

 תואסקנפה ירקבמ לשו םוירוטקירידה לש ח"הורה תאצרה (א
 + תונובשחהו

 לש יקנה :חוירב תושעל המ ,הלאשה ר"'ע המלחה תלבק ב
 ? 1908 תַנש

 , תואסקנפה ירקבמו .םירוטקיריד תריחב ג
 ,:םינוש םינינעו םויה רדפ .תכשמה (ד
 תומישרו .ןובשחה תואסקנפ. םירגסנ | קנאבה | יקוח "פע

 רע 'ץרמ 8 םויט סירבחה |
 / יי

 3= םלועה =<
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 .,(ללכב םימיה ינשו) 1906 ץרמ 6

 ז ןוילנ

 ולבקתנש ,תוטלחהה תמשגה תבוטל יזכרמה דעוה תרובע ---
 אל ןיידע רשא = ,תודוגאה ,  תרמגנו תכלוה .הבקסומבו חנלייב
 תיאבקפומה .הצעומהו יוכרמה רעוה ןהילע וליטהש הבוחה תא ואלמ
 , םיבורק . ותויה .םימיב הז .ןודינב ןתרובע תא .רומגל .תוכירצ

 "לקשה ימי,  ועבקוי ןליקמ הלבקתנש העיריה פיע --
 .חספ מ"הוחב אתשהד

 םימיל תונכההב ףכת ליחתהל םהיתומוקמל ונירבח לכ לע
 , םהל השורדה תומכב םיוורכו םילקש לש תורבוש שוררל ,הלאה

 הכשלה תפוק לא וטנכנ .ראורבפ שרחל 16 דע 5 םוימ --
 הלאה םימופסה היפורב- תמיקה ןרקה לש תיזכרמה

 ם"ור 8 2 ל תונוש תובדנ
 , ל , / ימצעדפמ
 + 2,0 , 0 תורבושדיסקנפ

 8 9 / * תואספוק
 ווב , . לצרה"רעי
 10 0585- , 5 5/9 "(םימלש םימולשת) ז"הפס

 4 . + (ןירועשל םימולשת) ,
 ,- 1 5 + סע ורכמנ .ק"הק יות

 ,- 0 2 /  ם"ע .המרגלתדתונוילג
 בור 86 סנכנ ה"ם

 גרוברטפמ ןייטשדלוג ,א רמ רקב םינורחאה תועובשה ךשמב --

 .בושטגורו קסיורבב םירעה תא יזכרמה דעוה תוכאלמב

 םירכחה תפסאבו  זינורוו רועה תא רבכ אל הז רקב בוזור ,י רמ --
 הבורק רתויה ונהדומע ד"עו היקרותב םישרחה תוערואמה ד"ע הצרה םיביטקאה
 ,הכקסומכו .הנליוב ולבקתנש תוטלחהה פ'ע לארשי:ץראבו .היקרותב

 :"רבע תפש יבבוח, תדוגא ריכומ ,.צ ר"דה ונילא בתופ ןי לבו ל מ --
 בר ןוטה תפסאבו ,רגלימ ןועמש ר"דח ונרוע | לא רס י"א לא ופרב

 + הדובעל ונריעב םינויצה תא = ררועל הלע םאונה ידיב . תירכעפ םואנ אשנ
 ,לארשו-ץראב עקתשהל עפנ כ"חאו .,ןילופב תורחא םירעל רנלימ ך"דה עסנ הפמ

 ! הוה בתכמה תא ,ונלבק ץילדיס ףלפ ,הי צריומ מ -
 בלו בםרקמ ונתדות תא ךנותע י"ע עיבהל אנ ישרה !  הדבכנ תכרעמ

 םיטפשמ 'פ ש"צומב אשנ רשא ,"לארשי.ץרא , הפיה ומואנ לע רנלימ ,ש ר"דהל
 עקתשהל התע :ותכלבו .,שיא ףלאמ רתוי לש להק ינפל ונריעב לודגה ד"מהיבב
 ,רשואבו החלצ ךרדב ותוא םיכרבמ ונגה ,תובא-ץירא .ןנצראב

 .גרבנירג .באז ,םינויצה םשב צ"בבו דוככב
 :ונילא םיבתוכ קוטסיליבמ --
 תעב . רתויב העונתה התע ההבגתה | םיימוקמה םיגויצה יגוחב

 .םהמ ושרפנש ,הלאמ הכרה םינויצה לא שדחמ םיחפתסמו םיכלוה הנורחאה
 יול הדונא רותב הפ תמיקתמה ,תימוקמה תילאירוטיריטה הדוגאה יכ ,םירמוא
 בסהל ידכבו ,התציחמב המע דובעלו תוינויצה לגד תחת םנכהל הצפח ,תילאג
 םע םירבדב אובת חרומה תוצרא רתילו הניתשלפל תידוהיה הדידנה םרז תא
 םוילאירוטיריטה םיגוחב  .וו תפתושמ הדוכע רוסי לע םהמע רחאתתו םינויצה
 .םידגנתמ וו העד השגפ אל

 תיללכה הפסאהב ,םיינויצה םירועצה לש תיביטקאה הדוגאה הנגראתנ --
 לש המארגווצה רבד לע םירכחה ונד ,  תבשה םויכ לומתא התיהש , הלש
 .וולה השדחה הדוגאה ינינע תא להנל השמח לש דעו םג לחבנו ,הדובעה

 לֶארשי-ץרא תדובע .ירפמ הכורעת הפ ךורעל םיננוכתמ  םינויצה --
 םוינויצ םידפומל תושדקומ הנייהת תוסנכהה ."לאלצב , ם"היב תאצותמ דוחיבו
 + םינוש םוימואל

 ,אנדורג ךלפ ,יקסעפב תינויצ הדובע תלחתה ד"ע םיעידומ --
 ,קוטסיליבו קסירב ,לבוק תא הגורחאה תעב רקב םיוכנסינ ,+ רמ --
 תא הציפמ םיריעצ תרוכח .םינורחאה םיִמיִב ונתעונת הרבגתנ לב ק ב

 םיופנפיג רמ , םילקוש םישכורו פ"נה תבוטל ףספ םיפסאמ , תינויצה תורפסה
 טעמב התע רעש ,יאסירואה דעוהל .שרדמ-יתב השלשפ ,םימעפ שלש םש שרד
 םינויצה תפסאב .רבח םוששכ תעכ ושכרג לבוקב דחא רבח ףא ול היה אל
 התע השעת ונתעונת יב הוקת שיו ,שדח ינוריע דעו רחבנ יטרפ-תיבב התיהש -

 : .בר .לוח לבוקב
 תופסא .ןנוכל \א .םיברב ל םישרמ םוקמה יאנת ןיא קפירפכ ב

 -  ,סוטרפ םושנא ותכב .תופכא יהש םש ויה םיוכנסינ לש ואוב ילגרל : ,תויבמופ



 ת ןוילג

 :ולגנאה לש תוינמה = .תוריבמ ר"עו י"אב תועקרק תינק ד"ע  םאג ןהבש
 ,פמוק.הניתשלפ

 ד"מהיבב םיעמוש תואמ הברה ינפל .םיובנסינ רמ שרד קוט םי ליב ב
 + יאסידואה דעוהו פ"גה ,םילקשה ד"ע .הובגה

 תיזכרמה הדוקנה . תשבלת"ףשנ קסלורופ-ץנמקב ךרענ םירופ .בֶרְעב -- 
 םיבללפ , הנותשלפ יסופטמ םע "ופיב קושה, היחח הנומתה הזויה ףשנה לש
 םירגות ,םירוהי-םיטסינולוק ,דדרפסמ ,ןמיתמ , םילשורימ םירוהי ., םיברע
 ,תימואלה-םתשבלתב םינוש םירתו םינוי

 ךלפ = ,ןיצול ריעב לעוועש לאיחי רמ לש ןקותמה ם"היב ידימלת --
 ףסבה תא עובשב עובש יִרמ םיבדנִמ , הסידוא ריעב םידחא םידליו , קסבטיוו
 ולבקתנ ןיצול ריעמ .תמיקה ןרק תבוטל -- םיקתממל םהיתומאמ םילבקמ .םהש
 . םימעפ עברא הו םידליה ןמ הכשלה לא ףסב

 ,לֶאְרשידץֶראְּב
 תוחתפתה ,ופיב םידוהילהרשפ לש ד"יב תעיבק

 תרספנ ,םידוהיה לצא רוחיבו ,הניתשלפב םיילכלכה םייחה
 ידוהי ,םקוירב םש םירמשנ טפשמהו קוחה ןיאש  ,ז"יע הברה
 םיאצמנש שי  ,תונוש תוכלממל םיניתנ םנהש ינפמ ,הניתשלפ
 ,םייצנארפ ,םיירטסוא ,םייסור ,םיינאמותוע םיקוח ןוטלש תחת
 םעפ ךתחנ םרבד:ילעב םע םניד ךכיפלו ,םויזנכשא וא םיילגנא
 יקריתה  ד"יב ייע םעפ .,רחא לופנוק י"ע םעפ ,הז לוסנוק י"ע
 ,ינוליח ר'יב י"ע םעפו הנומאה תיסנכ לש

 םהש רבל אל םיטפשמבו םיקוחב םינווגה יוברו הז לרבה
 הדמב םה םידיבכמ םא יכ ,טפשמהו ןידה הכ תא םישילחמ
 ררבל רשפא םעפ לכב אלש ינפמ ,םיטפשמה רוריב לע הבורמ
 רבדה השק ללכבו 1 ,םידיחיה םישנאה לש םתוניתנ תא ףכית
 ירכנ לוסנוק ינפל ומפשמ תא שיגהל םישאמהל וא עבותהל דאמ
 ,ינאמותוע ד"יבל םג וא"

 תוציחנ לע וררוע םימעפ הברה
 . םירוהיה ןיב ומפשיש

 ,הזכש ידימת ר"יב דפיל הלחתהה ופיב התשענ .התע
 תחת םירבח העשת לש היפימוק הרחב  תיאניתשלפה הצעומה
 ,עובשב םעפ ופסאתי םהמ השלשש ,יאניתשילפה רעוה תואישנ
 ןיד םהל שיש ,םירוהיה הלאו ,ךכב ךרוצ יהיש העש לכב וא
 ,טפשמל םהינפל ואובי םירבדו

 איבהמ םיבר םידוהי וענמי הזה ר"היב י'ע יכ ,תווקל שי
 שוכרי טאל טאל יכו ,םיינירמה תואכרעה:יתב ינפל םהיטפשמ תא
 ךופכס .רבד לכב וילא תונפל םירוהיה בל תא הזה רד"היבה ול
 .והערל שיא ןיב םהל היהיש טפשמו

 ושע ,תונליאל הנשה שאר ,טבשב רשע השמח םויב --
 הנק רשא , ,םוקמה לא לויט ופיב םירוהיל  פ"הב לכ ירימלת
 ופתתשה םירימלת תואמ שש ,םיה תברקב קנאב:הניתשלפ:ולגנאה
 :יצע םינכומ .ואצמנ | רבכ .ךכל רעוימה םוקמב ,הזה לויטב
 ,המדאב םתוא ועטנ םירליהו ,םיכר העיטנ

 ס"ומ רחאה ,םידוהי ינש י"ע םי ל שור יב רסוי םורקב --
 םירפס:רחסמ:תיב  ,היראגנואמ חרזמה רקוח ינשהו זנכשאמ
 ןושארה ייפוריאה | םירפפה  רחסמ = תיב >  היהי הז , ינרידומ
 .ללכב:הניתשלפב

 ,הרשפ לש :דך"יב .דוסי

 <18 28108100 םשב רפס איצוה םילשוריב יתפרצה לוסנוקה --
 ץראב יללכה בצמה לע  ןובשחו ןיד לוסנוקה ןתוג הוה רפסבפ 52
 .1908 ,1907 תונשב םיימונוקיאה םייחה תוחתפתה לע רוחיב רבדמו

 1907--08 תנשל הגיתשלפ ד'ע ייצנארפה לוסגוקה לש ח"הודהב --
 ! םילשוריב רפסה-יתב דע תאוה תניינעמה המישרה תאצמג

 טו'ודובה תודימלת םידימלת ס"ב ם"ב

 תורענל - םירענל
 הפ 0 99 98 1 2 ., םידמחמל
 , 00 106 10% 0 ל םילומאקל

1. 
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 8 008 5+ 00 . 9 םיטנאטסיטורפל

 , )000 00 0 1 9 םינוויל
 ל 2,000 20 10 1 1 םינימראל
 , 26066806 - 81880 |00 6-5 םידוהול

 .רפ 20084806 - 8888 - 5040 7 49 לבה-ךפ

 ד"ע וללה תועידיה תא םיאיצומ ונא הזה לוסנוקה לש ח"הודה תאמ
 יפ לע  ימויח םרבשו םילשוריב םידוהיה הכאלמה-ילע ב
 . עצוממ ןובשח

 :םילשוריכ םידוהיה ם"העב לש רעושמה ופפמה

 ,קנארפ 4 דע .1,6--מ  םויל םרכש ,ץע-ישרח 0

 שידע 1-2 א ₪ " םיתתס 0

 ₪ 00 . םיאנב 0
 + ללה ויו . רששב םיחשומ 0

 | לא = ָ םינעצר\ 0
 ו , םיטיח 0
 . כל . םיבב\ 0
 - 2 " ,  םיחפהועוקר ישוע 0

 תש 5 תיב 2 ה < . םיסיפדמ 0
 7 9-0: 1 . ל 7 םינחוט .0

 200 4 םיגגו 5

 ו ו . םירפסדירכומ 0
 2 שש 5 םיגרוא 0
 4 0% 20 לש " ּש תוטסיראמ 0

 ל . בהוהיפרוצ | 0

 1 - םינועש :ישוע 0
 2-1 בוש ד 7 ,- .תואקמוופדימקור * 0
 ו םיפכוא-ישוע - 5
 / 8-1 / / , הבברהירישכמ ישוע 20

 ל 5 8 " ם"תפ .ירפופ 0
 יש . םירויצ 0
 7 ל ץעב םיחתפמ 0
 ₪ ב 1 נפלא" לכ דא , םידברמ ישוע 0
 . 09 / , ,  םיטיפאטב םישוע 10

 0 . תשחנב םישוע 0
 0 , תכתמ יקצוי 0
 ₪ , םינוש םינמוא 0

 .ךרעב ם יפ ל א תש ש אוה םילשוריב םידוהיה םינמואה לש "הס

 תדוקפה ,הלשממה ןוישר ילב קשנ תאשל רסא םילשורימ החפה --
 ם"כ תוצוחב תורילו קשנ תאשל .לגרהה םלוא .םירפכבו ופיב ג הזרכוה תאוה
 ,לעופל הוה רופאה תא איצוהל חלצי יב ,תווקל השקש דע ,םייברעה ןיב ןיופג

 "הרוכבה תוחאה, : תווחמ השלש ופוכ וגיצה טבשב רשע השמחב --

 םשור השע ףשנה . בובשמ לש "בוד,ו ריפש לש "רלדנפה יל'מהרבא, ,ש : לש
 + ןיסנגו יררה 'הה ןגייטצה רוחיב .הפיה קחשמבו בוטה ורדסב דאמ גוט
 םיפדהלו םגותל ליבשב "תירבעה המבה תדוגא, תבוטל ראשת הסנכהה
 + תושרח תומרד

 לש לודג המדא לכח התנק א'קי יב ,וגל םיעידומ ןמאנ רוקממ --
 ריעה לצא םיה ףוח לע תואצמנ הסדאה . הנטקה היסאב םנוד ףלא םיתאמ
 ֶּ + הירופ ןיבו הנטקה היפא .ןיבש ןרקב (הנאדע) ןדע

 | םיאב הלשממה ירדסב םינוקתהו םייונששה:ונ ל םי בתו כ תפ צ מ--
 םינכומ יתלב ונאשכ ונתוא םיאצומ םלוכו ,האלפנ תוריהטב םישענו הז ירחא הז
 \התיהש ,יקרותה טנמלרפהל תוריחבה תואצות תא ונחכש אל רוע .םבוט לבקל

 , םיעובש ינפל ,וילא ונללפ אל רשא שרח לושכמ הנהו ,הנותחתה לע וגדי ןהב
 :תוצעומה ירבח םע רחי הירבטו תפצ תוצעומ ירבח ףרגלתה י"ע םואתפ ונמווה
 ולולגה תצעומל םישרומ העברא רוחבל , ךלפה ריע ,וכעל ווחמה ירע רתו לש
 םוכלפה תשמחל םישרומ םירשע ואצמי  ,"ימומע של'גמ , הארקנה ,וז הצעומב
 העפרא העברא ,איקרולו םילופירט ,םכש ,וכע ,המצע טורויב ;טורייב לולגבש
 שלג'ט ,) ווחטה ירע .תוצעומ ירבח י"ע ורחבי ולה םישרומה ,ךלפ לכל .םישרומ
 םיעברא הקוסע היהת לילגה תצעומ .ךלפה ריעל וו תילכתל םיפסאנה/ ,("הרדא

 לע דוחיבו ץראה ינינע לכ לע ןודתו .ולאווה לש ותואישנ תחת הגש לכב םוי
 ,ובע -: תוווחמ העבהאל תקלחתמ וכע הגהו . גיהנהל יוארש .םישדחה םינוקתה

 הירבטבו = םידוהי תולהק שי וללה םירעה עברא לכב ,  תעצו הירבט ,הפיח
 4 ומע ךלפמ יב | תוקל תושרה 'אופא התיה . םיבשותה בור םה םיהוהיה תפצבו



 3 םלועה +

 תיזכרמה הלשממה תדוקפבש םג המו ,לילגה תצעומל רחא ידוהי פ"הכל רחבי
 םינשו  םימלשומ יגש ורחבנ כ"פעאו .םימלשומ-אל םינש ורחביש שוריפב רמאנ
 םינפואב- םיראבמ רבדה תבס תא . דחא וליפארחבנ אל םידוהיה ןמו םירצונ
 ינש קר ויה םירחובה רשע השש ברקב :דאמ טושפ רבדה תמאב :םלואו .םינוש
 לבבש ,אלא ,ידוהיב רחבל וצפחש ,םירמוא .דו;ו ,םידוהידאל --- םרתיו םירוהי
 .תיקרותה הפשה תא עדישו ךכל יוארה דחא יידוהי וליפא אצמנ אל וכע ךלפ
 ילאווהל האהמ תפצ ידוהי םשב חלש ,תפצ ריעה תצעומ רבח ,ןמדירפ רמ
 םידוהיהש העשב דחא ידוהי אל ףאו ,  םירצונ ינש ורחבנ רשא לע טורויבב
 השעמ ירחא ןואו תואחמב םיחיגשמ ןיא ,ןבומכ ,ךא .םירצונה ןמ רתוי םיכורמ
 ,ידוהי רחבנ אל ,לארשי יפלבואב הבורמה ,וכע ךלפמ םא! .םולכ השענ רבבש
 רתיב ב"שבמו ,טעמ םש םידוהיה רפסמש ,טורייב ךלפב ירוהי רחבי אלש ל"צא
 הנשב טורייבבש לילגה תצעוטב םידוהי חב.יאב ונל ויהי אל ןכבו ,לילגה יכלפ
 !?האבה הנשב תוחפה לכל הוה תועמה תא ןקתל עדנה .הדסוהל הנושארה

 ,לארשיחץראל אב רנרב .,ח .,י רפוסה --

 .תָרָומּב
 ו

 ובש ,  ןטלושה לש" "הדאריאה, אצי ףופדוכ ,ישב"םכחה רושא

 וכח םימי שדחב היקרות לכ לש ישב-םכחל םוחנ םויח ברה תא םימיקמ
 הזה רושאל לושכמל  הדמע םינושארה םימיב .הז רושאל היקרות ידוהי
 יתששבו ; ילופונאירדאז יקינולפ : תו בושח רתויה תוידוהיה תודעה יתש תודגנתה
 תא ובכעש תונגרנו תוריסמ ולחה , םוחג םייח ברה לש ותורמ תא ולבק ולא
 ןמז תא בכע הז םגו . החפ-לימאיק לש םוירטסינימה לפנ הזו ירחא , רושאה
 הרוכח וחלשיו , םחורב רוצע  אטשוק ידוהי רוע  ולכי אל ףוסדףוס ..רושאה
 ירושאה תורחאתה רבד רתפ תא לואשל שרחה םוירטסינימה שארל הדעה תאמ
 ,הדאריאה םסרופי םיטעומ םימי דועבש םהל חיטבה החפ-ימליח ישארה ריויוה

 ורהמי אל םאש הדעה  עידותו , ונניא הדאריאהו םימי השמחכ םירבוע
 -תיב לא הלאש ,אטשוק לש ידוהיה ריצה ,י'גררפ םינכי רושאה רבד תא
 + הווקמה "הדארוא,ה םסרפתנ לומתא ; ליעוה הו רבד , םירחבנה

 + ןטלושה לביהב ישב-םכחה לבקתי אבה עופשב
 הדיבעה תינכת תא לעופל איצוי שדחה ישבםכחה יכ ,תווקל ונא' םיצור

 תוילוינפשה תונותעב םשמ המגרותו "םלועה,,ב וננותעב המסרפתנש , ולש
 , היקרותב תואצויה

 ,הבורמו הפובת הדובע שרודש , הוכ התע אוה היקרותב תודעה בצמו
 ושע תונויצה לע וירבדו ייב-קיפבפט ר"דה לש ומואנ --

 םיועול םינותע םגו םיידרפסה םינותעה לכ ,םידרפפה לע דאמ לודג םשו
 ,תווקל לכונ = ןכבו, לאוש  "קיגולס יד לנרוו ה .הלאה םירבדה תא ואובה
 ?"םירחבנה-תיפ ןחלש לע תונויצה תלאש תא ולעיש , טנמלרפב םיריצ ואצמיש

 לא תוריחבה ילגרל "הוחא, תרוגא לע הלפנש הרצק המדרת ירחא --
 לש ןושארה והשעמ . םייחל .וו הדוגא הררועתה ,ישב-םכחה תריחבו שנמלרפה

 ירבע ארקמ-תיב לכ היה אל התע דע  ,ארקמיתיב הוהפל היה "הוחאה ,. דעו =
 םוירבעו םיינוגרו םינותע אצמל היה .רשפא המשש ידיחיה םוקמה .אטשוקב
 >יתב תובוחר וכרמב אצמנש ,תיטנטפטורפה ןואיסימה לש ארקמה-תיב ..,היה
 ארקמה-תיב תא רקבל םירבעה םיארוקה שפנ הדלסש ןבומו .הטלגבש תונזה

 ,וז הדוגא  החתפ הלאה ,םימיב . הז ןורפח תואלמל "הוחאה , האב 'התע .הזה
 ארוקה אצמי ובש ,לודג האירקיםלוא ,םישימחו ה אמל הירבח רפסמ תא הגומה
 תופסא םג הנייהת הזה םלואב .םיירבעהו םיידוהיה םינותעה בור תא ידוהיה
 ,תואצרה םג הנארקתו

 הינאו הינא לכ , הלודגו תבלוה אטשוק ךרד י"אל תידוהיה הרגהה --
 ןוב . לארשי-ץראל םילעופ רותב םיבלוהה  ,םירבע םיריעצ תורשע הליבומ
 + םיאפורו םירנ'גניא :ההבג הלבשה ילעב וא ןוה ילעב םג םגשי םירגהמה

 ,לֶאְהְשָי  .תוצופתּב
 רמוא ,םש הגידמה:יחרזא לע ונמנ אלש , דנאלניפ ידוהי רברב --

 םדוק  ,גרוברטפב םתבישי תוכז ןינעל הזה ןוקתה תא ןקתל םינפההםוירטסינומ
 החפסנ םא עירפמ ילב גרוברטפב תבשל הידנאלניפ ידוהיל הנותג תושר התיה
 יניפ תולובגב ובשי יכ הוצילופה .תאמ הרועת םהלש םיטרופספה:יפרטנוק לא
 תרחוימ הדועת : הידגאלנופ ירוהי תאמ ושרדי התע ,הנשמ תוחפ אל. הידנאל
 ,ןילופרטמה .רועב ותבושי  תוכז לע יגרופרטפה קינלא'צאנודארגה האמ

 תותפל ןוישר - לפק ברו ק ב א ב | ,ל חרזמהיתונושלל  טארודנאקה --
 יםולולגל .ןתורפסו \ לארשי .תודלות  ,תירבעה .ןושלה ירומלל םיסרוק גרוברטפב
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 תינפתבש ,להקב עדונ יב ,דאמ- התע םישערנ הירטסוא ידוהו --
 הירוק. דופיל רכז םּוש ןיא ,הניבוגיצויהו הינפובל תנתינה ,הימונוטואה
 יינסובה םוופה לאש ,רבדה רשפא הז ןפואבו  ,םירוהי םירחוב לש תדחוימ
 היוטסואב םידוהיה ידבכנמ םידחא .ךחא ידוהי טאטופיד וליפא סנבי אל

 . הינסוב ידוהיל  תויטילופ תויכו תניתנ רבדב הלשממה לא תולדתשה ושוגה
 =םוירטסונימ לא. רפכ אל הז התנפ | י ל ר ב ב תילארשיה הלהקה -

 קוח תא תורמזגה  ,תוידוהיה תא .ןחבמל דימעהל השקבב יסורפה הלבשהה
 החד םוירטסינימה , לארשי-תגומא דומלב פג , תורומל םימויראנימיפ3 ןדומל
 ןינעל .אבמס-רבל  ומצע תא | בשוח וגניא יפ ,אלתמאב תאוה חשקבה תא
 תוידוהי יונימ תעשב יפ , עצוה תאו תחת ,הו רופלל הדותיטו הטיש רוריב
 .תדחוימ תודוהי היפימוק ינפל ןחבמל הלחת ןתוא ודימעו , םעל ס"בב תורומל

 תא >ןודנולב תידוהיה "הלודג-הקדצ ה .תרבח .הגגח הלאה םימיב --
 ולודג ופתתשה הזה םויה דובבל ךרענש , טיקנאבב . המויקל םישימחה תנש

 -תגיגח םויב ףסאנש ,"הלודג-הקדצ,ה יכרצל תובדנה ךס .הלהקה ידבבנ
 ךשמ לכב הרבחה הפסא ה"סב , גנולרטש תוארי יל םיפלא ה"כל הלע לבויה
 . . ש"ל ןוילימל בורק המויק ימי

 , תּונָמָאְו תּורפס

 ,הנליוב יקסנימק לש תירוהיה םיקחשמה תקהל
 התופתתשהב  ,יקסנימק לש תידוהיה םיקחשמה תקהל ההע תקחשמ הנליוב

 ,יקסנימאק .תרמ" לש
 ןרגד = היתודוא לע = ,ידוהיה  להקהל ידמל .העודי רבכ תאזה הקהלה

 היתוגוזזח תא הגיצהש םוימ בל הל םישל  ולחה דוחוב . ונתונותעב הברה
 יכ , ארבועה תא ןייצל ךירצ םנמאו ,איאקסב'זרפימוק לש ןורטאיתב גרוברטפב

 י'ע שאהב םוקמ יקפנימק לש וז תספות תוידוהיה םיקחשמה תוקהל לכ ןיב

 תא תושעל ,טרפב ירוהיה ןורטאיתהלו ללכב ןורטאיתהל תיניצרה התופחיתה
 הרוצ לבקלו המבה לע תולעהל תורשכומל עוריה גופה ןמ תוידוהיה א תומרדה
 ךאש ,הרובע ,ךכ לכ החונ יתלב הדובע תמאב יהוז תויטאמארד תוריצי לש

 םירהל תאזה הקהלה איה הצפח יכ ונא םיאור ,הפי הלוע תאזה הקהלהל
 םיתכנה םיאנתב רבדה רשפאש המכ דעו , ידוהיה ןורטאיתה לש ובצמ תא

 יוז התפיאשב איה .החילצמ
 לא, .ןויזחה קר 'ףסונ .רקתשארב ראשנ יקפנימק תקהל לש ראוטריפורה

 התולעהל תידוהי הקהל םושל רבחמה .ןתנ אל םדוקמ רשא ,שא .,ש לש "תומקנ
 ,המבה לע

 רשאמ הפי תוחפ אל איה הלוע תידוהיה המבה לע "תומקנ לא, המרדה
 ןויזחה תא םיאורו ןורטאיתב םיבשוי ונאשכו ,היוצמה הגרדממ תיסורה המבה לע

 תוריציה = ןובו תיתורפס הריצי ןיב ןיבוזה םוהתה לכ ונינפל הלגתמ הזה
 ,ואקירימאה תשרחה תיבמ תועוריה

 רעציורק, :הלאה תוגויזחה תא הנליוב יקפנימק תקהל הגיצה התע דע
 ענעבארבעג, | ,ןוררוגל "הטיחש יד,  ,םימעפ יתש  "תרפא עלערימ, ,"אטאנאס

 ,שאל  "תומקנ:לא,ו ןיבילל "רעצרעה

 ,יקסנימאק לש .ןורטאיתב יאנליוה להקה לש תוגינעתהה תרכינ

 רמלו יקסנימק .תרמל שארב םוקמ תתל | ןבומכ ךירצ םיקחשמה ןוב
 םואלממ  םעט בוטב ,'םא , רותב הדיקפת תא בטיה האלממ הנילומרי .תרמ .,טרביל
 ,אזאילעוו ןאמפייוו ,ןאק סריקפת תא

 קילאיב לש תבירעב "הרגאה רפפ, לש [םיקלח ינשב] ןושארה ךרכה---

 לש הינש. ארודהמ .איצוהל תעכ םישגנ ונעמשש יפכו  ,ירמגל  רכמנ .יקצינברו
 / :הזה רפסה

 בורקב לעוי הזה ןויזחה- ,"סוחי, םשב שדח ןויזח רבח ש א ,ש ---
 ריעב :םיקחשמו םירפופ תרבחב ןויזחה ארקנ הזה עובשב .גרוברטפבו ןילרבב

 + הריבה

 , "םילבש , שֶרִתה ירבעה לאנרו'וה לש הנושארה תרבוחה הלבקתנ --
 . רזעילא-ןב .מ לש ותכירעב שדוחב םימעפ 'ב קרוי"וינב רואל אצויה

 .גרבדלוג ,ל ו =: ל"מה:ךרועה
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 םוי לכ קוידב .אצוי  ,םירוענה ינבלו :תוקוניתל ,םידליל .ןותש
 ,ןיוצמ .רורהכ ספדנו .לודג טמרופב .'א

 , רנבל ,ב |, .ל"ומהו .ךרועה
 ; "םיהליל .ירבעגיפור .ןולמ, +? הפסוה
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 :הסיודאה

 הגץתהווסאפ, סה. ,1' 8 ח כ 0 א אז ש"

 1ש808% (088.) 46088. ,,118קויססות\*

 !םירופל .תונמ תולשמ "
 ,"ח ו ק תה, היסור תפשב םידליל  תימואלה .הקיתוילביבה" 0
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 ר1ץתהה6א 5, גםמתהק 16910

 השחה כ
 י"ע תורפסה :תועוצקמ לפב שחה םירפס רחסמ :תיב.הסונש
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 םירפס ונימ לכ .וישרודל איצמי "רחש.  םירפפה .רחסמ ,תיב-
 .תינלופהו תיפורה ,תידוהיה ,תירבעה +תופשב

 לכ. אלמל הרטמל | ול .גיצה ""ךהש קה, םירפסה .רחפמ .תיבג
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 ירושכמ ינימ לכ גישהל רשפא "רש ה , .םירפסח רחפמ תיבב,
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 : ,החנה םילבקמ תוקיתוילב
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 1 . ווענישיק

 עט ע : עלא ןוא .םיורא .קוש ךיא
 צ.רעממעןעב ךווא ור :ןיינו ן/רשכ :, עשילעוו .םינ

 (תמחחמאמ) רע יד ןערעק
 ג כספו 100 ה א

 18. אגא -ץ אט םירענל תופשלו רחפמל רפס-תיב
 5 וגאס

 .. רוז אדא
 ווג .,060% ./[0תט2" 31006786 קעה6ם0 .

 םיירבעו .םויללכ .םודומל ,תושדח תופש

 עטבורפ .ענע

 ,ןעסויוו

 צג
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 0006 .ימואלו יתד ,יטרפ ךונח ,רחפמה תועוריו
 ,תוניוצמ . תודועת ,הלועמ חחגשה

 ומ םזכ עי

 0628161( 18% .8011א02.)

 ןייאמ .ניע טרופקנרפ

 םירבע םירענל ןויסנפ .
 (הלשממה ידי לע רשואמ)

 / ן> אווסהמ55ע, 1/0680 18. .לחנמה
 הנכה .,ילאודיבידניאו הנומאה חורכ ,רבדל םיחמומ םישנא י"ע .להנתמ .ךונחה
 ליבשב םג רועו םוקינכיטילופהל , םויזנמיגל ,רחסמל רפס-תיבל הסינכל .הרומ
 החגשה ",הניועמ הלכלב .תמדוק העירי םוש םהל ושכר אל דועש הלאב םירענ
 , תיסורו תירבע''תופשל םידחוימ דומל ירועש . בל רשויו הבהא ךותמ הלועמ
 םישנאמ .הלהת ידיגמ תודועתו הצילמ יבתכ .תע לפב םילכקתמ :םיכינח

 ..שרוד לכל םנח םיחלשנ םיטקפסורפ .ל"וחבו ץראב םידככנ -
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 | < חספ לש טריפשו שייי ןעטמקאמשעג םער :
 (םירפשנייפ) טריציפיטקער ךיוא = +

 תעטו6 ח50 האספטוש סחמקדדמ
 ו 50 ב48 ס6פואה. ש תפסה הסה סו סד

 םיקידצה םינואנה םינברהמ םירשבה טימ
 ייב ןעלעטשעב ןאמ ןעק

 ב 5. 55, 00104. ==
 ש"יו רער ;גנולרגאהעב עטסעב .ןעזיירפ עטסיונעג
 ,קאמשענ ןעטוג ןייז טימ טסואוועב ויא טריפשו
 ,טלאטשענ לאטפירק ןייז טיפ ,תיר ןעסענעננא
 .ח'תות 56 .)
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 ,םיאפורה תצעב ועמש

 ןיי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 "סר
 ותוא םיליכמש הדמ התואב לזרבה דופי תא .ליכמ
 ב שי ילןרב, ןייבש  לורבה .דוסיו ,םיאפורה לש םילועמ .רתויה

 םיטפיצירה

 היתשל הפי .אוהו .ףונה תא  אירבהלו םדה תא  .רהטל ' ידכ
 תונייה .ראש לכמ רתויב לוזו .רתויב ליעומו .םינטקלו = םילודנל

 ,אשרוב "לטרכ, תרבח לצא הריכמה

 של

 . ו קר ותש :"למרב,
 צא
5% 
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 א

 ] יי

 ו
 ךרע רקי .רפס רואל אצו

 "םיובנפינ .תושרר)
 תושרד ששו םישש רפסמב
 ** ,םידעומהו הנשה תיתבש לכל
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 -רעטטוב דנוא .דרעייא

 מאק דנוא -רוטנעגא

 1 זרזיר ,הזה רפסה לש וחבש ריגהל אוה רתומל

 טפעשעגםנאיססימ הלהתלו םשל ערונה ,ורבחמ םש וכ ירחא
 ןאפ תובר הז ונמע תוגלפמ לכ לע ביבחהו

 1, א ,ריעהל רשפא ךאו ..וילע ארקנ ,םינשב
 8 תרקי לע תופסונ םישל להתשה  ל"ומה יב
 1 גג[, [1גתפהפ( 77.1 הר אופמ האצוה ב ותוימינפ ךוע

 .ךאם דע הרדוהמו

 1.14 הולשמה םע ,'ר 1 רפסה ריחמ
 + טבר ס"ומל .'ר 1.31 האהמה י"פע
 : ל"ומה .ידימז ס"הסמ יתב לכב גישהל
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 : היתוביבסבו ז ד א ל ריעב
 (110עעסאסמסש. ץה. ₪ 14) "גונרפ, לש ם"המיב

 הדחק חה הדחה הלוח. ההד לחה" קהה הזדהה ןחהההן ה קח ההדק ההד החחההה החדה ההד ה ה הההה

 הסידואב
 :"ם לוע ה, .לע .המיתחה תלבקתמ

 ,(וגוסהפ090894 6 60. ריפס .,י ר"דה .לצא !א
 ' ([ןסטדסמהה ה העואאש ./ "חלשה, תכרעמב (ב
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 1909 ראוונאי ןעט"15 םעד ןופ ויזת
 יד :אנלווו .ןיא .גיסעמלענער .ןהעגוצסיורא ןעפיוהעגנא טאה

 "ננוטייצ עשידיא,
 .רוטארעטיל ןוא קיטילאפ ,עיצאמראפניא ראפ גנוטייצ עכילגעט עיינ ,עסיורג א

 ,רהאי-בלאה: א לבור" 8 ,רהאי א לבור 6  זוירפ
 ,שדוח א 'פאק 50 ,רהאי לעטרעיפ א לבור 0

 .'פאק 2: ףיוקרעפלעצנייא ןיא רעמונ א
---77------ 
 "גנוטייצ עשידיא, יד

 עימערפ עגיטביווא רהעז ןעטנענאבא ערהיא ןעבעג .טעוו
 יד

 עטבישעג עשיריא
 (עבאגסיוא עסיורג)

 וואנבוד ,ש ןפ
 לש א<-- שדחה עלא) רעכיב 18 ןיא ,רעדנעב 4

 קה א טימ גנוצעורעביא עבילדנעטשרעפ-טבויל עגיטביר עטוגא ןיא

 עבאגסיוא רעשיריא .רעזיד .ראפ לעיצעפס ןעבירשעג ,רבחמ ם'נופ

 ,לבור 6---"עטכישעג  רעשידיא, רעד ןופ זיירפ רעד

 "עטכושעג .רעשיריא, רעד ראפ ןעלהאצ "גנוטייצ רשידיא ןופ ןעטנענאבא יד

 + אטראפ- טימ רעבוב 1% עלא

 + לבור 8 ראנ-- דנאלפיוא ןיא ; לבור 2 ראנ - דנאלסור ןיא
 1 : ערדא

 6תהנטדוה ,,11הסדצ6 11811" 13

 .ןילאגראמ .,פ רעבעגטיורעה:ראטקאדער

 "םל וע ה, כוס
 : היתוביבסבו .(הנליו ךלפ) ןאגראמם ריעב

 ,ץיולשמיש ,ב  ,ב רמ
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 + לארשי  ץראב = לארשי  םעל יולנרטפשמ 2 .

 ליב | המרנופ)
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 ,גרבדלט .ב = ,ירבעה קנאב לאונילוקה דוסיל םינש רשע תאלמל
 0 ,םונש רשע רחאל 6%
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 כ 0 הסירדאה גש דעב

 ,הגש עברלו יצחל הו .ןובשחכו .,קנרפ 5

 ,: -. ו 5 0,
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 ,וז הנש :טראמ שדוחל ןושארה

 :המיתתה יאנת
 ,ליוחב :היסוהב
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 םינשב דמע ;תובר :םינש .לש ןויסנ לעב תיעבטה .הטשה יּפ לע
 שקבמ -- ,טנעקשאט | ריעב ירבע רפסדתיב שארב תונורחאהי

 :ותבתכ ,הנידמה םינפב רשא היסור ירעמ .תחאב הרשמ
 תחצמהה) 10.-110עע ה ההאה 9, אמ. 18, 1

 (התה 140מוי1ה).

 :חספל םינפג לש יעבמ ש"י =
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 הת ה הפפ שכ הת
 ןירדהמה ןמ .ןירדהמל .וליפא

 'תיאפידואה הקלחמהמ,
 רחסמה תיב תרבח לש

 הוקפומ ופתושו יקצאסיוו .וו
 (יקצאפיוו באו  סומינולק)

 | :ןנלש תוקלחמהב הריכמל אצמנ
 השראוובו הנליווב

 הגירבו בוקראהב :
 גושטנימירקו לופוריפמיס :בוטסור :םילפימב

 ;תורחא םירעבו
 םילעופ י"ע קר הסידואב הפ ףטועיו שבוחיו ךרועי התה
 רשכו בוט  רתויה רצ לע  הרומג תוריהזבו תורשכב םידוהי
 חלושיו וינמאנו ןאמרירפ היפוז 'רה הפד ברה תחנשהבו

 ,הלועמ החגשהבו ןויקנב ,קוידב הרשה .ירעב תוקלחמה לכל
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 דוסיל .םיִנש רשע תאלמ םויל
 .יִרְכָעָה קְנאָבילאינולוקה

 אל גח 0 םלועה לכבש  םינויצה .םיריתע הלאה םימיב
 תונושארה  םינשה  תרשע  תאלמ גח הז--,ונל .רקי לבא  ,לודג
 ירבעה :קנאב:לאינולוקה .שגנ  ובש ,חכשנ:יתלבה  עגרה  ותואמ
 ט"נרת תנש ןסינ שדחל 'ט םויב ,.ימשר ןפואב ותלועפל 'ונלש
 תמישרל ופנכוה .םיחרזאה ןינמל 1899 ₪0---%  םוי וא : ,ונרפפמל

 :לאינולוקה לש תונקתה:רפסו ומש תוילגנאה תוירינויצקאה .תורבחה
 ,(30וואב 001סםוה] "ן'ויוא( 1 גז1066) ירבעה קנאב

 לע תרחש ,ןושארה יפנאניפה דפומה אוה .ונלש קנאבה ' :
 :ילעב לש .םפסכבו םחכב ודסונ תואמל םיקנאב ,ירבע םש ולגד
 ירבע קנאב לבא ,ץראה רודכ לכ ינפ לע םירוהיה ןוהה
 אוה הוה קנאבה ,ונלש קנאבה דפוה דע תואיצמב. היה אלי
 ותנוכת י"פע קר אל ונימב | דיחיו אלפומ | ,ןיוצמ ,ילאניגירוא
 ,ריחיה ינויצאזינולוקה רפומה .אוה ונלש קנאבה .רבלב תירבעה
 ףוסאל אל | ,ןילופורטמה ליבשב תוינ טק שוכהל 'אל  ףאושה
 תדלומה:םאה | .ליבשב | ,יממעה:וכרמה . ליבשב  תושדח  תוצרא
 אורבל .אוה ףאוש ,ךפהל םא יכ | ,הנוכמ לע רבכ \ תדמועה
 ,תוירבעה ..תוינולוקה . לכל  ןוכיתה  .חירבה יהיש = ,רחא  זכרמ
 ליבשב ןילופרט מ 'אורבל --רמולכ  ,םלועה לכב .תוצופנה
 .תוינולוקה

 קנאבה :דופי : תודלות \םג .ןנה תוילאניגירואו ןנימב .תוניוצמ
 ,הזריבה:ינקפע ,םיטסילאטיפאק ,םירוקנאב לש לודג ןומה .הוה
 תויהל היה  ךירצ הז .לכבו  ,םידוהיה ברקב םנשי םיטסיסנאנופ |

 ,השעמב םג םא יכ ,ןוימדב קר אל ודפימו .קנאבה לש וארוב
 סחיתה רשא ,טסילאנרוז ,רפוס ,לצריה .רודואית .ר"דהכ שיא
 וירזוע םג ,םיפסכ-יקסע לא תוכייש ול שיש ,רבר לכל זובב
 אל. ,םיריקנאב אל ויה ירבעה קנאבה לש ורודסו ותריצי רבדב
 ,םירייצ ,םיאפור. ,םירפוס .,םינבר .םא .יכ ,םירפרס אלו: םינכופ
 קנאבה:ינקפע ןיב פפה םירחופה רמעמ ,רועו םיטסירוי  ,םינמא
 ,ןטק .רתויה .םוקמה תא הלאה םישרחה

 : וירינויצקא רפסמל עגונב םג :אוח ונימכ  דיחי  ונלש קנאבה
 + וירינויצקא רפסמש ,ם ל וע ה ל כ ב ידיחיה קנאבה והז .םתבכרהלו =

 םשב ארקתל תוכוה .תמאב ול ,ףלא םישלשו האממ רתויל הלוע
 אל םנה = ,ולש = תויצקאה ינוק -. ,רילעב :,ירבע | יממע דסומ <

 ל

 קאמה 4

 סוד ג, 4-0 הצג 1909 ₪.

 םעה לש תוכומנהו תוינוניבה תוררשה םא יכ ,םיטפילאטיפאקה
 רונויצקא לכ לש  וקלחב תולוע עצוממ ןובשח י"פעו = ,ירבעה
 ' קנאבה לש  לאטיפאקה : רמולכ ,תומלש .ת תויצקא .יתשמ תוחפ
 , לבור םירשעל םג הלוע ונניא םהמ .דחא .לכש ,םימוכסמ ףסאנ

 :תלעות. םשל אל - ,תוסנכה תרטמל קר אל .דסונ קנאבהו
 רופי .ןויערב  תפפות : תירחסמה  תלעותה = ,םיחוורל * ,תירחסמ
 קנאבה דפונ .דוחיב \ ,לפמה םוקמה תא ירוהיה קנאב:לאינולוקה
 ד"ע ןויערה | ; דאמ רבכנו  לודג יטילופ ןויער תמשנה ךרוצל
 ,ןויערה ,םידרופמהו םירוופמה םידוהיה לש תווכרתההו תורדתפהה
 לפב .הצופנה . תילארשיה המואה :יקלח לכ תא תושעל ףאושה
 ,םיילאמרונ םייח יח :יהיש םעל ,אירבו םלש רחא .םעל ץרא>יוצק
 < ,ותנוכתו וצפח יפ לע .ולרוגב לשומ ,ומצע תעדב יולת ,ישפח םעל

 ראשנ ,תימואלה היחתה תרובעל ,תאזה תידוסיה ותדועתלו
 יסנאניפה "טנימורטסניא,הל --- תמאב היה אוה .ןמאנ ונלש קנאבה
 < תלשממ םע .ןתמו אשמב .לצריה .ר"דה .סנכנ 'רשאכ .תוצווצה לש
 \ תולמרופה האשרהה הכ תא לבק ,שירע-לא:דעו רבדב םירצמ
 " םג ,ירבעה = קנאב.לאינולוקה לש וחכ:אב הזה .מ"ומה תלהנהל
 םשב קרו לא ולהנתה למ טנק מ"ומה = תופילח לכ
 / ,ונלש 'קנאבה לש םוירוטקירידה

 '\ לש יטפשמה החכ-אב לעופב .אוה בזה קנאב:לאינולוקה
 : םייח תויחל .םיפאושה -- ונלצא אלממ אוה  ,תינויצה  העונתה
 " ,םימעה לצא םיאלממש | ,בוריקב דיקפתה ותוא תא --- םיינירמ
 .':יכלממה  ךונגהו יכלממה קנאבה ,םיילאמרונ םייח רבכ םויחה
 :,רסומה ,ונלש םידנופה לכ תא רמושה רבזגה .אוה .יהבעה .ב"לקה
 לעפמה : לא :תוכייש ול שיש המ לכל תיסנאניפ הרזע איצממה
 : .לאנויצאנה לש םילאטיפאקה לע הנוממ ירבעה ב"לקה ,ינויצה
 חרזמב םייאקנאבה םיקסעה לכ תא רפיש אוה אוהו ,ונלש דגופ
 ,ופוב)  תוקלחמ שמח ול ןנשי רבכ םשש ,הניתשלפב רוחיבו
 . לאטופאקה םידקפומ ודיב .(הפיחבו .ןורבחב ,טורייבב ,םילשוריב
 וערפה יעיגנל רנופה לש * ,םיתיזה-יעטמ לש ,לצרה רעי לש
 | .םינטקהו םילודנה .םידנופה רתיו

 -- וחכ-יופו :יפ. לעו .ירבעה = קנאב* ה םשב

7 %, | 

 | ינפוא  םג .ונלש  קנאבה = תנוכה תא .םינמסמ
 ,תיתגלפמה תורדתפהה .תבומל ,וצמאתה םיינויצה םינקסעה

 ' לע םוסירגנוקה תופסאבו, תורחוימה  תויצראה = תודועוב  עיפשהל
 לי וחתפי יכ ,קגאבה לש םוירוטקירידהו .החגשהה-תצעומ . ירבח
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 ,הילא- תוכומסה ,תוטעמה >>

 36 םלועה] < /

 תינופצה הקירימאב ,היסורב רוחיבו ,תונושה . תוצראב .תוקלחמ
 גרוברטפב קנאבהל ףינס תחיתפ רבדב הלאשה . תימורדה הקירפאב\
 לצריה .ר"ּהה םתורוא לע סנכנש ,םיישממה םינינעה רחא היה
 ץיקב .גרוברטפב :ותויהב = ,יסורה : םוירטסינימה ירבח םע/ מ"ומב
 ותלועפב ופוג קנאבה לש | ויתונויסנו םייחה לבא ,1908 תנש
 ,רשפאה לככ ,םוקמ:בוריקּב ,חרזמה לא ונלש קנאמה תא וכשמ
 וחנוה רשא ,םיידוהיה םייחה לש םיאירפה תודוסיה .םתוא לא
 1908 תנשב ופיב קנאבה תקלחמ החתפנש םוימ .הניתשלפב
 ,הניתשלפל רתויו רתוי קתענו קנאבה לש ותלועפ רדבוכ זכרמ ךלוה
 ;ץראבש םיקפעב קנאבה ןוהמ לודג קלח עקשוה תונורחאה םינשב
 רוקמל הנורחאה תעב ויה הלאה םייניתשלפה םיקסעהו ,לארשי
 .קנאבה תסנכה לש ישארה

 טעמכ קנאבל םיאיצממה ,הלאה | םייניתשלפה םיקסעהו
 לש הלודגה ןילופרטמהב םישענ םניא ויתופנכה לכ תא
 תוינולוקבו הנטקה ופיב םא יכ ,םילשוריב ,ןשיה .ירבעה בושיה

 ,הארנכ | ,אלמת ול המודב דיקפת
 היצוינולוקה זכרמב ,הפיחב רבכ אל הז החתפנש הקלחמה םג
 ,לילגה לש השרחה

 יהבעה קנאב:לאינולוקה לש ודוסיש ומכ .יכ ,רבדה רורב
 תכלוה הככ | ,תינויצה העונתה לש התומדקתה תדמב חתפתה
 םויחה תחרפה םע דיב די תוישעמה ויתואצות תחלצה תחתפתמו

 ,חרזמב םישדחה םיימואלה םיירבעה =
 ,הפוגה .ותוא לע דומעמ ונלש קנאבה  ןיידע .קוחה םנמא

 רוהואית ר"דה  ,ורצוי לש ןויערה .י"פע  וילע דומעל ךירצ .היהש
 התואב = ונתעונת .ךלהמ לע עיפשהל | רוע לוכי ונניאו  ,לצריה
 לכ םדוק המשא הוב ,שארמ תופצל תושרה ונל התיהש הרמה
 רוריפו ירבעה  םעבש | תודימאה | תוררשה לש ןחור:תורירק
 ,ונלש תועדה

 לבא ,לודג יממע .לעפמל ונתוא .ביהלהל כ"כ השק רבדה ןיא
 תא איבהל .ידכב ץוחנה ,לבסה חכ ותוא תא ונחנא = םירמח

 ,ץיבוקרפ .ר .י

 ב

 !אבא:תיבב תושדח םונפ ויה ןיירע הינפשכ ,הרפש לש התאוב תלחתב 5
 הקנופמ .ךרב:תב  הירבכו הגוגה החרואכ התוב ינב  ךותב תכלהתמ 'וז' התו
 םינוכתמו .התוא םיבבוח לכה ,הדוככב םיבייח  לכהש | ,ןינע-תאלמו  ההומתו
 םיזגראה לעמ תועוצרח ורהוה ,הידעצ םירמושו חירחא םוכורכ לכה ,התאנהל
 ונחו ךרפ לש םתוחש ,םינפבש הברה חדובכה לכ ןיעל ההלגתנו םולימרתהו

 "  תל עייסל ידכ ,הרשואמה | החרואהל תיבה:ינב ולפטג ,הב םיעובט דחוימה ,

 :שושמב ץפח לכ. םוגחובו םיקדוב ,סהילגר 4 תונוהב ל םילמועו םלכ םוגחוג =
 ; הצרעהו הימת .םשל םתוחא יפלכ םהיניע םימירמ  ,רובכה-תאריבו תועבצא |

 יושעה ,האג\ לוחכ לועמ ירהו ,הרודהו הרוחש ישמ:תלמש ירה ,,(!הרפש תאוה
 ,הנטק .תשרבמ ירה  ןןיע:תובוהרמ  תועלקמ יגימב טשוקמו  הלמלמו חלסלט
 הפפוק ידהו רקוב לכב םינשיןויקנ םשל איה היושעש ינפמ ,תואורבל הפו איהש

 ותוא תותשל םיליגר ךרכיינבש ,הקשמ ןימ ,איה האקק תספוק ,תחגומ המותח |
 ךכש ופל ,ןה "לוחמ"ילענ, ןימוגה ילענ ,וללה תוגבלה םילעגהו .."אירוקיצ, ןועב

 תולעונ ,םיטישבת יונימ לכב ןמצע .תוטשוקו - תוסכרפמ .תולותבש ,ךרכב םוגהונ
 תואצויו ,אקיפומו אלולה םוקמל. ,קשח:ופשנל - תובלוהו ולא תונבל םילעג ןהילגהל .

 נעה לכ לבא .לוחמב ןםינפה לע םיפונמ הבש  ,הפנמ .אלב יארכ

 מ ןוילג

 ךכל הנמאנ רתויה החכוהה יוצרה רמגה יריל דע .לודגה לעפמה
 .ירבעה קנאב:לאינולוקה .אוה

 ,שארמ ווקש יפל ,תולעל היה ךירצ קנאבה לש ידוסיה ןוהה
 העשתל | בורק ונייח ,גנולרטש ארטיל םינוילימ- ינש לש םוכסל
 קלחה תא קר ונפסאש ירחאל ונחנא לפא ,לבור םינוילימ רשע
 ךפב יד ונאצמ ,ותדובע תלחתהל ץוחנה םומינימה ,הומ ינימשה
 גיאו ונתרובע לש תומלשה רטוח יכ ,רברה ןבומ , ונמתה הזבו
 ,קנאבה לש וכרע לע הבוהמ הדמב םיעיפשמ רמג .ידיל התאבה

 ,ואולמב ףסכה םוכפ ונלש קנאבה תפוקב אצמנ ילמלאו
 ןנחומ תא עיגוהל - םיכירצ ונייה אל זא ,שארמ רעשוהש יפכ
 .ירארגאה טיררקה תריצי תא השעמב םישגהל | רציכ ,הלאשב
 .לעופה לא רבדה תא איצוהל זא לוכי היה ומצע קנאבה

 ,ונלצא שגרומה ,שדח ךרוצ לכ ליבשב ונחנא םיקקזנ התעו
 ,השרח היגריניאו םישדח תוחכ רזפלו רחוימ דסומ רסיל

₪ 
: = 

 ו

 ל
 ,שדחה ןינמל ץרמ .חריל ירישעה .םויב :,םינש רשע ונפל

 תוירינויצקאה תורבחה תמישר לא ירבעה .קנאב"לאינולוקה סנכוה
 םלועה לכב :הליחתה ץרמ 98 םויב הז ירחא םימי הנומש ,תוילגנאה
 הבורמ היגריניאב הרובע ימי וליחתה , קנאבה תוינמ לע המיתחה
 תואילפמ תואצות ידיל האיבה רשא הרובע ,תוחכה לכ  תוצמאתהבו
 :םיפונאמ ימי .ויה הלא ,םהב הנותנ התיהש ,םיאנתה םתוא יפל
 לכל הריהב רתויה החכוהה ,םעה תוררועתהל הרדאנ היצאמ
 העונתה םע יכ ,לקשמבו ההמבש תואצות קר םיניבמה ,הלא
 ררועל הלוכי תאזה העונתה קר יכ ,בשחתהל ץוחנו ךירצ .תינויצה
 איבהל הרשכומ איה קר כו ,םידוהיה ינומה רצמ הזכ םחי .הילא

 .ם'ִנָש רשע רמ

 תקלתסמ איה ףא ,הכאלמ דימת תואלמו ןה תוינקסע היריש ,םאה
 תענעגמו הירופפל הגיזאמ ,התב יפלכ תבציתמו תאצוי ,הלפאה התנ פמ עגרל

 טהב תלכתסמ ,ולא םיאלפג םיצפח תלטונו הרוניפב חודי תבגנמ ,השארב הל

 ךותמו  ,הבורמ תורוהזבו ץירא:ךרדב םהב תשמשממו תכפוה ,ןולחה .רואל הפ"
 :המוגעה הקוחצדתבכ זונגה הז רואמ םיריאמו םיחונ 'םישענ הינפ ךכ

 וו.הטושפ אל .הרוחפ ,הבררא ,איה הרוחפה .,,אוה ךכש יארו וג --
 +..יאדובש ,ונא תששוח ?ולא ןיעכ םילדנפ גו! דעב םימלשמ ,רמול יואר ,המכ

 ,"םייגרובמה, ,םירמואש המ ,םה ולא תמאב םולכ ,המ ..,וילאמ ןבומ רבדה ,ונ
 ..,(המצע ןיראל"ץוחמ .האבה ,איטמקרפ

 ןויכמ ,באה  ,האקק סובב הרפש הדבכ ,רכז אוהש ליבשב .היבא .תא
 וסוכה .לעמ יאשחב ושאר םירה דימ ,הז הנושמו אלפנ הקשממ טעמ םעטש
 הטבה ,הבורמ המרעב תחאי ןיעב ותב ,לע חקפו בוטרה ומפש תא תוניתמב ץיצמ
 ,םירבד ןיאו רמוא ןיאב לק .עגר הכשמג המוצע תחאו החוקפ תחא ןיע לש וז
 ,הריתו תוחקפ ךותמו הפומכ הנוכ ךותמ באה לש וינפ רוע ןהק .עגר ותואבו

 ?ךרכב םכלצא ,םש הז ןימל םוארוק ,תא .תרמוא ,רציכ --
 + האקק --
 ,התיה .המוצעש ,ןיעה .התוא --- ...!רחא םשב אלו ?אקוד !?וא:ונ --

 יעמש ךכופל --- .הלוכ התלגתג הפומכה תיִמומרעהו איה ףא וישכע החקפנ
 לבא ,רש אלו חור אלו האקק אל ןאכ ןיא !םלועמ םירבד ויה אל :ךדיגאו אג
 םדא:ינב וצר ?יאמ אלא  ...םיברה וגיתונועב ,הטושפ "אירוקיצ, טעמ -- ןאכ שי
 +,:ןרופצו ירעב ,םימשב ינימב תצק והולבתו הז תא ולטנ ,תוורבה ינוע תא אמסל

 ,ולא .םירובד ידי לע דאמ תבלענ המצע תא התאר הרפש
 יתונקו יותכלה יתעיסג םדוק ,ימצע ינא ירח ,.,?"אירוקיצ, !דצוכ אה =-

 1 - =? ..יתמלשש .,תואה .הזו ..שוריפב .האקק ,האק
 .יףחרו = תורוהי  ךותמ באה \ הקופה -- ימל :



 ט ןוילנ

 ,וזכ הבורמ הרטב םיממעה תוחכה .תוצמאתהו תורזאתה ידיל
 ןנובתהלו בושל ץפחה וילאמ ררועתמ הזה לבויה-עובשב

 וישכעש :,םהה םימיה תא :רוכול  ,הב ונרבע רשא .,ךררה לא
 ,"םעה לא הכילהה, ימי תא ,כ"ב םיקוחרל וניניעב םה םיארנ
 ןומהה תובל ךות לא ופינכה היצקא לכ םע דחי רשא תעב
 העומש ,בל ררוצמ הפי רבד הויא א"ע העומש ,תורקי  רוא
 הדובעל .תוחורה תא תפקוזו תרדועמה .השדח :ןואג-תעונת דע
 ,םישנא  י'ע .התשענש  ;הנושאר  הריקסכ השביהו המונצה וז
 חורה .ישנא  :,רחפמהינינעל תוכייש םוש םהל .התיה .אל םבורבש
 תוליצאו טויפ ,יפוי הברה זא וסנכוה וז הדובעל -- ,הבשחמהו
 , תילאידיא

 היהש  תעב :,השק  הדובע לש םימי םג ויה הלא לבא
 תא .רתויב .הברמש המ ,םילושכמ .דגנכ םוחלל קר אל  חרכה
 הרטמ תויהל םג םא יכ ,המחלמה לש  הכרע תאו התומיענ
 + תורעוכמ .תומשאהלו תוסג תויולפנתהל

 ,תונורחאה םינשב ונתעינת לא .וחפפנ רשא ,םישדחה ונירבח
 תא .םיאורו .,הפקתלו הצרמנה התימדקתה לא התע םיננובתמה
 ,ונלש = קנאבה לש  תילאמרונה  ותוחתפתה תאו ססובמה ובצמ
 רייצל .לטע .בורב .ךא ולכוי ,םעה-ייחב בושח םרוגל היה רבכש
 .קנאבה ירצוי דגנכ םירבעמ ומחלנ רשא ,תאזה המחלמה תא םהל
 ,תובהלתההו תולעפתהה תא םשפנב רעשל םהל היהי השק
 ,חורההתוממורתה .התוא תא  ,קנאבה תריצי .תרובעב  ועקשוהש
 הלא לש וליפא ,םידוהיה לש תובחרה תוררשה תא הפקת רשא
 . םחל הרז רוע התיה תונויצהש ,םהמ

 תריציב .קוסעל ושגנ .רשא ,םישנאה ולבסו ואשנ המכו
 לש ןושארה .רסימה רמאש ומכ ',התיה  תאוה הדובעה + קנאבה
 םישנאה .וחרכוהש ,השק רתויה ןברקה ,לצריה :רודואית ,קנאבה
 ,ןויערה תבומל .בירקהל הלאה

 ראשנש המ לכ | ,םידוהיה ברקב .בוקרו ךושח היהש המ לכ
 ןוידזה הז .לכ ,םיבוראה  םהידודנ ימי. לש הקיעמ השוריכ םכותב
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 ילאיר .יעצמא תריציל ושגנ טעמכ ,םעההיגיהנמ  דגנכ המחלמל

 ,ינויצה :ןויערה .תמשגהל
 ,"םיחקפהו םיבשוימ,ה הלא לכ ודמע הנושארה .הרושב

 חטורפ הוש לש ןויסנ ילעב םישנא ,כ"כ הבורמ .הדמב .םיאצמנה

 רבד לכל- לותה לש ךוחיגב םחיתהל וניכסהש ,הטועפ תונקפסו

 לכ .חור-תוערלו לפתל בושחל  ,וניבהל םילוכי םה ןיאש ,שרח

 ,םהלש םייחההיגשומל לעמ תממורתמה ,הנידע .הפיאש

 תולוק ןומה ועמשנ ,ןושארה םירגנוקה תאירק תעשבכ ,בוש

 ,םעה:ינומה תא העתמה ,שדחה אושה:םסקמ ינפמ םיריהזמה

 , םיבהלנה םיפאושהו םינלוחה ןוימרה-ילעב לש דספנה ןויערה ינפמ

 תונויצהש ,הלא לכ םג קנאבה דגנכ המחלמל וררועתה

 רבדכ = ,ליגרה .רדגמ אצויה רבדכ ,ללכב םהל המיענ התיה אל

 הכפהמ םינכמה ,עבשה>תחונמ ,םתחונמ תא זינרמה ,ןבומ-יתלבה

 ץרפתמה ,ולש ןיכרעה לכ תא הנשמה ,ידוהיה םלועה .לא תימינפ
 ,םידוהיה:םייחה תכשח לא קירבמ .רוא:םרזכ

 : = .תולובגמ ןיירע האצו אלש ןמז לכ תונויצה םע ומילשה םה
 םצע רותב 'התוא לובסל ולכ אל לבא | ,ןוימרהו . . םולחה
 0 ,ילאירו ישממ

 - רשא ,הלא לכ היגיהנמו תונויצה לע ילפנתה דחוימ ףצקב
 לש "םיימשרה, חכה:יאב לכ ,הנכפ לש רבד םהל איה תונויצה

 .לא 'םיפאושה | ,תילארשיה  תוימואלהב םידומ םניאש  ,תודהיה
 <> ןיקתהל ץוחנל םיאצומ םה ,בוט רתויה ןפואב ,רשאו  ,התדחכה

 . םיזיעמ םה" הז םע רחיבשו "הפי התימ, ירבעה םואלה  ליבשב

 ותולפשב םימשאה םיטנימיליאה םתוא לכ ---,םעה םשב רבדל

 '.לע םא יכ ,םעה ליבשב אל םייחה ,םעה לש ויתוחכ תםיפאבו

 " תונויצה יכ ,םואתפ ושיגרה וללה םיטנימילואה .לכ ,םעה ידי

 "  םנוטלש תא םהמ תללוש ,םלגרל תחתמש םיסבה תא :תפפורמ

 <  ידוהיה רובצה תמב לע יכ  ,תרקבל ץוחמ דמועהו .לבגומ-יתלבה
 <> םיעיבמה ,םייתמאה וירחכנ , ךכל םיוארו םיתמא םע-יגיהנמ םיאצוי
 .ירבעה םעה ינוילימ לש םהיתופואשו םנוצר תא

 ירה ..,1תוישעמ תרפפמ תא יל --- ,הבורמ תוירזכאב האקקה סוכ תא וינפלמ
 דע | ,אירוקיצ לש פעט םועטל ימימ יתיכז אלו  ,םישמח ןבכ ,םשה ךורב ,ינא

 +..!וז אירוקיצ טעמ יל .ואיבהו ךרכה ןמ ילא ואבש
 שרופמ בותכ חארתו טבה (ךנוצר .האקק אלא  ,אירוקיצ הז ןיא לבא ---

 !הספוקה יבג לע
 !ויתואלפנו וניהלא ישעמ !עט:עט ?ךכ תמאב םולכ !?הספוקה יבג לע --

 יפ ?איה  השמחתרות --- הספוקה יבג לע  םיבתובש המ .לכש ,תא .הרובפב
 ידוהי םתפו | ,יאשרו  ידוהי  ,ידוהי .הזיא  ,יאדו ?הספוקה יבג לע םש ךל כתב
 ...!אוה יאמרש ,הקזח --- יאשרו

 .הנוילעה לע ודיו הדגנכש:רצה לש וחכ לדגש ,הרפש התאר
 הובא ינפל הלוק תא הננח ..,האקק התוש ולכ םלועה לכ ןה לבא --

 ,היניעב וצצנ .ןובלע לש תועמדו
 וילגרו \הטמל ופה ושאר | ךלהמ ולוכ .םלועה לכ אה --- ורודל%- -

 ...!הטוש היהא לא ינאו ,הלעמל
 :באהב .הפזנו םהירבד ךותל םאה הפנכנ ןאב
 אוה בר .תחמומ ,,,!ילש .ןיבמה ,שרודו בשוי הז ךיאה ,אנ ואר --

 בטומ ,ךשאר ייחו .ךייח .,זונממ אלפנ רבד ןיא | ,אוה 'עדוי לכה  ,רבד ותואל
 ...רקוב .רועבמ ול ןכומ רמועה  ,םיאושיקה לפו חלגה ןורכז ךינפל הלעוש

 התנפ וז ,המלועל בוש תרזוחו םאה תרהממ ,וז החכות .העימשהש ןויכמ
 הינפ ,םיריכהו רונתה לצא הכאלמב תלפטמו םש  תחרוט ,לושבה:רדחבש הלפאה
 הלש תא השוע :איהו ,תנתוחמי ינפכ  םיקיהבמו  םימחופמ .םוגאודהו םיזכורמה
 העיפומ איה ךכהרחאו --- םיאוָר:אלבו יאשחב הוס .תא .תגרוא . ,הענצבו הממדב"
 םיציב לש .התיבח תנשודמהו .הרוחשה  לזרבה:תכחמ לע הדוב .תאשונ ,תחצנמכ
 החוחינ:תירו ,הביבס תוצוצינ .הזיחמו הריהזמה ,לוקב (תשחורו תעפעפמו תחתוה
 לע התרומעמ :,החכ הרפשל  הבירקמ :איה . וז  תשחרמ:תחנמ ..קוחרמל ףדונ |

 ;  תתיבחה ויזמ םינהנ ,הַעש חתואב םיריאמו םיבוט ,םא ינפ ,הינפו ,ךורעה ןחלשה

 . / יקרה ןמ .קד תובצע לש רואב םייורשו

 ונלצא תא החרוא ירה  ,ונלש ולא תולכאמ יארו ,הרפש ,ימעט --

 0 רמול יואר ?ינא .העומש ,רשפאו ...ךיניעב השדחכ .אהתש רשפא וז התיבחו

 %יאמ אלא | ...תוירבה ידיב םייושעה  ,םימעטמב ליגר .היהו ךרכב בשיש םדא

 = ןרמא תמאב .םיקיתע םירבדה !טע .,.ידב אלא ,םשה:ךורב ,הז .ןיא ונלצא ירה

 ןליפא ירה .?הזל תוהש ונל שי יכו ?הליכבאל רונפ ימ בל ונתגרדמב

 ךדגנכ ינַא תרמוע ,תא האור ,ידיב  קפס היה אל ןוידע .ןגוהכ רבה ךעימשהל*

 וםשח ךורב ,ןגה .םושמ ?המ םושמ לכהו ,.,ןאב דומעל תיאשר נא  ןואו --- ןאכ
 = * ,ךווח | ..,תוגורעב וארנ  םיאושיקהו העשה רבכ העיגה הנהש = ,וישכע טרפבו
 "תעה לכ ...ךלוה ,בבוס ישאר ,סשה ךורב !יתרכזנו .םיאושיקב יתרבד !הרפש

 * םודחא םוקורי םיאושיק ןגה ןמ ךל  איבהל ינא - הכורצש ,ימצעל ינא תננשמ
 = םואושיק לש הז ןימ התע:תועלש ,יפ-לע:ףא !תחכוש נאו --- "ונוחהש , תכרבל

 = :,.תורקי תקזחב ,רמול יואר ,אוה ןיידע

 הפמ .הכותמ האיצומו הלימרתל הרפש תשגנ םאה לש הז רובד תעשב
 'ראש ךותב התא האובהש .,תונבלהו תונטקה תופמח רסירתמ .תחא ,הנבלו .הנטק
 ופ רועפל ןחלשה לא תכשויו הראןצל ביבפ התוא תשבוח ,ךרכה ןמ היצפח
 תלכואו תפטוח ,האמח:ימב התפ תלבוט ,תבה  יפלכ .תבצותמ םאה | ,תירחש
 רחא לכ  ,ןחלשל םיבוסמ םה ףא | תוקוניתה  .עגרכ התדועס תרמוגו הרימעב
 ' תוריהזב סהיניע םימירמ  ,"קינפורק, לש לד ,לישבת הונעב םיעמוג .,וינפל 'ןתרעק
 ,הקיהבמהו הנשדה התיבחה לא ץרא:ךרד תושגרב רצה ןמ םיציצמו הבורמ

 ,הרוכבה םתוחא ינפל הושמה ,ראמ הגושמה ,וז הנבל הפמ לאו ,ןיע  הביהרמה

 ה .: אויתרחוומ \תוליצא ןימ הל .תרטעמו רדהו .ןח" תיול

 " ילע .קש חטימעמו - תרחממ איה : לימ ,הפוטמה .התדועס סאה הרמג '

 .תיככ תראשנ .הרפשו .,ץוחל םיקלחסמ .סה ףא םינטקה ..ןיעה ןמ .תמלעתמו .הטבש
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 ט ןוילנ 3 םלועה -- 4

 תמאב יכ ףא .,תונקתה תכירע דעב קראמ ףלא תאמ ולבק קנאבה = םינויצה ועגפ  וללה  םיטנימיליאה לכ םע םתמחלמב

 ויהש ,תואצוהה לכ לע םג םפיכמ ףסכ וללה םידסימה ובדנ = כ"כ םיתעל ונלצא התוא שוגפל רשפאש ,תחא הריפחמ הנוכתב

 לש םתרטמ יכ ,ורמא תדחושמה תונותעב .קנאבה דוסיב תוכורכ = םידודנוזיימי לש .תורודה תשורי ,ער עננכ ונב הקברשו ,תובורק

 תונקת יכ ףא | ,םעהלוינע ףסכ םהיסיכ .אלמל איה םידסימה + םיכוראה .תולפשהו
 םה ירבעה םעה ישרומ קר ,סירננוקח קר יכ ,תועבוק קנאבה | .קנאבה דגנכ םימחולה הנחמ רצמ ועמשנש ,תונעטה ןיב

 ,לשמל = ,וזב  תולפת תועומש םג .ומפרפ = ,לעופב קנאבה ינודא = םבבל רשויב קפס וליטהש ,הלא לש םתנעמ התיה היוצמ .רתויה

 ולדתשה | ,היסכודוטרואה- .דגנכ המחלמ תרטמל דסיתמ .קנאבהש = רציכ ,ללכ ןיבהל ולכי אל רשא הלא לש ,םיינויצה םיגיהנמה לש
 לש | תוינמה תינק  דננכ .טוקיוב יריל איבחל חב" יצמאמ לכב = תויה ילכמ לעפמ הזיאל ,ןויער .הזיאל רכמתהל םראל ול רשפא
 ,.קנאבה = םטיבהב רשאו ,תיטרפ תלעותו תירדצ הינפ םוש י"ע .ךכל רחושמ
 קנאבה היה םשש ,הפוג ןודנולב המחלמה הרבגתה דיחיב השעמ לכ םילות םה םהלש הקיחיספה תירלקפסא .ךותמ לכה לע

 םונותעב ,הנירמבש םייסנניפה .תודסומה .רחא רוהב םשרהל ךירצ | םודרק | ותוא * תושעל | הנווכבו עצבה>תרמחב ירובצ = ןונעו

 וציפה הלשממה לש ולאב .םגו. םייטנאניפזו .תודסומבו םינודנולה ,וב רופחל

 י"ע  לצנל ידכב  םיטנאלוקיפס .י"ע .דסונ  קנאבה יכ  ,תועומש = ונגיהנמ םג לצנ אל הלאה םיבעותמה םידשחהו תומשאהה לכמ

 ,תעד:ילק םישנא .יפיכ תא תימרת ישעמ | רשא ,ומע חבומ לע ןברקל לעוה רשא ,שפנה-רהמ לודגה םלוחה
 וראת ,קנאבה לש ימשרה ורושא יולת היה ובש ,רוזיבירה ינפל הקנת אל זא םגו ,עמרמ .ךז היה, :,וייחו ונוא ,ונוה תא רסמ ול

 איצוהל םירמואה ,היטור ידוהי דצמ הינונק השעמ רותב ולוכ לעפמה תא = סחיב .ותמאתנ :וללה םירכדהו ,םיירובצה  םייחב  "אוש:תברמ

 ורייצ .לצריה ר"דה תא , תעד:תבנגו האנוא י"ע םילננאה .תאמ ףסכ ,ונגיהנמ לא

 . םיאמרו םילכונ םושנא ףקומה .,תומולח-לעב שיא ריתב .וינפל | ברקבש  םיכושחה  תוחכה לכ לש תורבחתה | התיה .תאז

 ' תא וריהזהו ימשרה יאזריבה ןותעהב םג' .ובתכ הז חורב רמשהו אטאמ םתוא אטאטת תונויצה יכ ,ושיגרה רשא ,םידוהיה

 שרחה קנאבה לש םיפסכה:תטימש .יכ ,ילגנאה  יסנאניפה םלועה = ,העונתה דגנכ המחלמ הליחתה .הנוחצנ לא הכרדב הלמח ילבמ <

 .םיילגנאה םיקנבהו .הזריבה ,לש בוטה םמש לע םתכ ליטהל .הדיתע = ,םונמ-ןיאב  םיחדנו - םידבוא  םע-ינומהל .טלקמ תחל  תפאושה

 לכ העדי אלש ,לצריה לש האלפומה  היגרויניאה י'ע קר קר אל היהיש ,םדא:ינב .לש רובצ- -ונגיהנמ רמאש ומכ---אורבל

 .ןומא .וילא  ררועלו םדאה>ינב תא םיפקהל ותלכי י'ע קר ,לושכמ = תוישונאהל תתל הפיאשה דגנכ המחלמ ,רתוי קדוצו רשי םג םא יכ ,שרח

 .רשאתנ . קנאבהו--:םילושכמה .לכ :לע .רובגל  ודיב התלע = הכילומ יהתש ,הבושת ,הלש לועה ישעמ לכ לע תחא הבושת קר

 םפדנש .לצריה .לש ורמאמב םא .רפדה  אופא  אלפנ אל ,תוישונאה לש םיירפומה םילאידיאה .תוממורתהל
 ,.וללה םירבדה תא םיאצומ 'וננה "טלו,ב זא = לכ תא . תולילעו ,םידשח ,תומשאה | םיריטממ  וליחתה

 ךירצ ,שפ נ: לעונו  תורמרמתה .אלמהל שיא הצור םא, רתויה .ןימהמ םידחא קסע:ילעב לש לעפמ רותב רנמיס ןינעה
 . חתע םישוע .םידוהיה ונידגנתמש המ לכ תא עומשלו אורקל אוה = תונקת :יכ 'ףא  ,םידסימ רותב בוט קטע תושעל םיצורה ,עורג
 העש | העיגה יכ  ,םיעדוי  םה ,םישינרמ םה : , תונויצה  דגנכ = תורשפא לכ ,םידסימל אקודו ,רורב ןפואב אקוד וקיחרה .קנאבה

 םהו . , ,םיחוכיוהו תונוימדה .רדגמ האצי םעה:תעונת יכ ,תערכמ ירוטקיריד יכ ,םיברב תועומש וציפה .,תירמח תלעות וזיא לש

 הרפש ..תחא םעפ ולופא הב לכתפה ילבל עוגמ החכש המכ דע ., תצמאתמו  הולש הלובש ,תינשייבהו הכוטה אקדרפ וז ,הריעצה התוחא אקררפ .קר המעו

 : בוש תרפסמו .תרזוח  היפעפעו תומלוחו תוטקושו תורופא היגיע ,הקלחו הכורא התצוקש ,הגויכ הננאשו
 םירעש העבשו ריעל ונמיה םיאצוי לזרב?ירעש העבש .,.סדרפ ותוא -- ,הגונעו הכר ,חעונצ הניכש הינפ לע םירשמ םיכוראהו םירוחשה

 םעפ  תפנכנש :ןויב = .ךרכבש םיפי תובוחר העבש דגנכ םה םיחותפ דימת ולא תקלסמ אוה השעמל ףכיתו ,הרפשל םימח סוכ וישכע השיגמ וז אקררפ

 ,,לודג ..,אצומ ןיאו ,ץק ןיאו ,העותו תכלהמ ,העותו וב. תכלהמ תא :יהה ,סררפל >> ,לתוכל  ךומס הדגנכ תבציתמ  ,םומינה םושמ הנמיה תקחרתמו הירוחאל הירי
 ךעודוהל .,"ןג, =-- אלא .ופתפ פדרפ, םש ול םיארוק יא .ךבופלו !פדרפה לוג = שיא ןואב הרפש םע :תיבב הדחותנ ירח ןהלוכ תשגרנו עקרקב  הינפ תשבוב

 "םימ לחנה ימו ,הלגתמ האנ לחג טדרפ והוא ךותבו : ,זנכשא ןושלב אוה ךכש = םימח -תעמוג ,הראוצל ביבס הנבלהו הנטקה התפמ בוש תשבוח הרפש .,,ן[תא

 םירוברב לחנה ךוהבו = ,םלועבש םימה רא- ל ללב םימוד ניאו | םוכזו םיפי = 'יח  רבד:לעו םתנומשדינב רבד:לע  אקדרפ םע  תרפסמ הליחתמו םוכה ןמ

 םירבדמו = ,םדא-ונב .ןושלב .םירוברבה םוא םוניבמו ,םונבל  םירוברב | ,םוחוש = הבלש ,ךרכה נב ייחל איה תרבוע הז ןינעמו ,המכ"הז םהמ הקחרתנש ,הריעה
 עפושה רונצ ןומ ,םמורתמ ןטנופ םימה ךותמו ...ךילא ינא רבדא .רשאכ ,םהילא  .םילועש ,תוכנרמה .תוטוידה םע םיהובגה המוחה"יתב חבשב תרבדמ1  ,םהב םג

 אהוש ,םושוע רציכ :,ול רוצעמ יאו. ולוכ םויה לכ קנומו קנזמה ,הלעמ יפלכ  ;תואלפנהו תונושמה תובכרמה ולא ,םיליבומוטואה חבשב םגו ,תוגרחמב .ןהולע

 ןומ  ,הוטיק הכותל םינתונו ,ךכל היושעה ,הנוכמ םילטונ ?וילאמ עפוש .הז  רןנצ = םילגלגתמש דע --- ,פנ יפ:לע ןכותב םועסונו םיסוסל ללכ םיקקזנ םניא ןהילעבש <

  .רוטיקה .ץרפתמ ףוסבלש דע ,םוקיסמו םיקיסמו  םיקיסמ ובש = ,הזב .הירטקלא הל ורפתש ,תמסרופמ תינורטמ ,תחא הבירב השעמ ידול םיעיגמו םירבדה

 ונלצא .,ונלצא םיקיפמש ומכ ךכ:אל ,ךרכב ,םש םוקיפמו .,!עפוש ליחתמ רונצהו = .האבו + ,ףסכדילבור תואמ ששב הלמש התוא הל התלעו ,םתכאלמ:תיבב הלמש

 ! ,ךרכב :ןכ .ןיאש המ !וניידו - םיקיפמו .שק םתחת  םירועבמו | םיצע .םולטונ | לש רטש תורפותה תולותבה ליבשכ ןחלשה לַע החינהו התלמש לבקל הריבגה

 םחפ ןימ הזל שי ,םתפ הלחתמ לוטיל ,רונתה תא קיסהל ליבשב ,ךרכב םיגהונ יי."רכשל,  :םולבור השמח |
 לצא השדח הרידב רודל זא יתאב ינאו .,השעמ היהו .,,תואיצמה רקי  ,חבושמ תצק המודא איה וז העשב .תעמושו האתשמו השירחמ תדמוע אקדרפ

 : ,.;דאמ .םינגוהמ םדאכינב = היניעו םינפ:תשוב ךותמ  יאשחב השאר הל תענענמ ,הריככה התוחאל הרופמ הלוכו

 רמוא הבל אלא ,"םינגוהמ, תלמ לש השוריפ הפי .הניבמ .הנוא אקדרפ ,םיכוראהו םירוחשה היפעפעל תחתמ ךרו עוגצ רואב תוריאמ תוטקושהו תורופאה

 האתשמו השירחמ .התוחא דגנכ .תדמוע איה ךכיפלו איה .הלועמ וז הלמש ,הל = .ואלפנה ךרבה ותוא . רכול רתויב וישכע בהלתמ הנוימד --- הרפשו

 אג .הרוגח  תאצומו םהב | תקדוב
7% 

 \ לש. תחקרמב .םומתה סו
 רוע)



 םלועה < ט ןוילת

 םילבוט םה .הוה לעפמה דעב עירפחל ירכב םחכ תיראש םייגוח
 םהב םישמתשמ ןיאש ,קשנ ינימ לכב | לערב | םהיצח תא
 ןיא ,וב ולולויש  ,יעצמא ןיא ,ונדגנ םימחול םה  ,םירשי:תמחלמב
 רקש:רבד לכמ םיקלתפמ 'םניא םה ,הב ולחביש ,הובמנ הבד
 ,תמאה םוריסו

 םיכר לבא" ,יאדמ רתוי םה םיפירח ילוא הלאה םירבדה
 !! ,ונילא סחיב התע השענה לכ תמועל ₪7

 ןפוא  הזיאב = ,תורורל  דימעהלו  ךיכזהל ונחנא | םיצור
 םישגהל .ץרמנ .ןפואכו תוניצרב ונשננ רשאב קר ונתא זא וגהנתה
 ,.,"יממעה ןויערה תא

 ,ןבומכ . ,הלכי אל קנאבה  דגנכ הליחתהש ,המחלמה לבא
 זא 'םתכ =- ךרע הזיא, ,הדובעה תא עירפהלו לעפמהל :קיזהלי
 ,םישנאה לא ,ונילא םחיב וללה תונטקה תוטרשהל שי --- לצריה
 הדובעה %םהל הרקיה הרובעה לע םהייח תא םירסומ םה ןוצרבש
 + "ונל דבכנ הז .קרו .,תמדקתמו .תכלוה

 היה ךירצ םיינויצה : םינותעה | לכב  ,"טלוה,מ \ ןוילג לכב
 ,תולפתה תועומשה ינימ לכ תא עובשו עובש לכב שיחכהל וא
 ,םירשחהו תופרחה לכ לע תונעל

 ינש | ,ירבעה םעה  ןתנ  הבוט .רתויה הבושתה תא לבא
 לירפא 1% םויב .,תויצקאה .לע המיתחה םסרפתה ירחא תועובש
 הדמל העיגה .רבכ המיתחה יכ  ,ןודנולמ םיפרגלתמ .שדחה .ןינמל
 ,קנאבה דופי תא .החיטבמה ,וזכ

 םח | םיטסיסנניפהו  םיריקנאבה יפסכב אל  רסונ. קנאבהו
 קוחרמ .ודמע ,בוט רתויה ןפואב ,וא  ,קנאבה לא האנשב ופחיתה
 תורדשהו = םיינעה : לש .תומורפב  רסוג  קנאבה  ,הזה  לעפמחל
 םע םהונובש רשקה תא רתויב םושיגרמה .,םעה לש תוינוניבה
 ויתודיתעב ןיידע .םינימאמהו ,םעההתרצ לא םירע רתויה ,םמע
 אל .וירחאמ יכ ףא ,תואיצמבש רברל  היהנ קנאבהו . םעה לש
 םהילא סחיתהל םיליגרש ,רידא \יסנאניפ חכ וא הכלממ :הדמע
 םהילא םיכשומ ויהש  ,םילודג ףסכ-תונודקפ וב היה אל ,ןומאב
 םיקסע תושעל תווקת :םג תויהל תולוכי ויה אל  ,םירינויצקאה תא
 םידניריביד .תתל .וחיטבה אל תויצקאה .תצפה תעשב | ;חיורהלו
 העונתה .ליבשב  קנאבה לש ותובישח לע קר ורבד ., םיחוורו
 ,לעפמב  הנומא :,חעונתה :יגיהנמ לא  ןומא קר היה. ,תיממעה
 .קנאבה רסונ וליבשב רשא

 רתויה םעה .תורדש ונע  תינויצה תוררתפהה תאירק לוקל
 תואמל דע רצק ןמז ךשמב הלע תויצקאה ינוק "פסמ ,תובחר
 ןודנולב .ולבקתנ .,ץרמ'₪9 םויב 4 ,חמיתחה לש ןושארה םויב ,ףלא
 ןורנולמ - ,המי'צמ= ,הנדורגמ ,ופימ . ,תימורדה  הקירפאמ תומיתח
 םימיב  רבכ .ואיצמה םינטקה תומוקמה ,תילגנאה היצניבורפהמו
 ,תוכחל היה רשפא רשאמ ,הבורמ רתוי רועישב המיתח םינושארה
 ,םושרח המיתח לש :תונוילג ושרד ףרגלתה י"פעו

 ,תומוקמ .תואמ ששבמ :רתוי קנאבה תויצקא ורכמנ .היסורב
 םלועה לש  תוקוחר רתויה תווצקהמ ,לבתה תוצרא לכ ידוהי ונענ
 ,היקרותמ ,לאוופנארממ ,הדאנאקמ תומיתח ולבקתנ ,ןשיהו שדחה
 היגימור  ,היסורב תוחדנ רתויה תונפהמ ,םירצממ  ,הינרופילאקמ
 תופשב םג ,תונושל ןומהב ויה תויצקאה לע תומיתחה .,הצילאגו
 , הניחו היקרות

 ולש .היגרוניאהו .ויתוחכ . רחבמ תא זא : שידקה  ינויצ לכ
 הפסא לכ ..ותרמשמ לע רמע 'םהט רחא לכ .,קנאבה תריצי .רברל
 םימואנה ןומה  ,אוהש .םוקמ לכב :ךרענ רשא ,גניטימ לכ ,הפסאו
 ,, ,שפנה  תושגרתהו .תולעפתה = וררוע---תויפנכה-יתבב .תושררהו
 תא איבה .םעה / ,תויסנכה-יתבבו  תופסאב | תויצקאה . לע .ומתח
 םיעדוי ..תחא .היצקא .לע ומתח םישנא השלש  ,םינש :,ויתוטורפ

 2 . 4 % ל :
 קח לא הוב ונהנווב

 ב

 היצקאה ריחמב תחא םעפב :פינכה ינע שוא יכ ,היהש השעמ ונחנא
 ונתנש .הלאכ ויהו .,ודוב םירומש :ויהש :תובדנ ימד ,לבור הרשע
 .המודכו םהיתועבמו םהינועש תא - ,םהיטישכת תא המידק ימד רותב

 רינייזניא = ,.םירצונ .םישנא םג  .קנאבה .תויצקא לע ומתח
 אוצמ ילבמ ,חיצקא :ול ורכמיש ,שקבמ .הירטסואבש ץנילמ ייוצונ
 אוה .לכא  ,ינע .שיא .אוה -,תרחא הנומאל ותובייש תא .לושכמל
 + תינויצה .העונתהל .עויסל :ןכ םג .הצור

 לעופה"דעו לא : בתזכ  תיחרומה \ היסורפמ = ילוטאק = ןהכ
 לא הטועפה ותנמ תא :איבהל ינע :ילוטאק .ןהכל ושרה, ינויצה
 זיה סה  םינוילימ יל ןיאש  ,קר .רעטצמ ינא  ,ירבעה .קנאבה
 ,ןנימב תודיחו ןניא :וללה תודבועה ,"םכל .םיכייש

 / = ומצע םעה :י'ע רצונש ,ירבעה םעה לש קנאבה ארבנ הככ
 , .יתיחת תדועת תמשגהל

 ורבע ,תואקתפרה הברה ., תאוה תעה ןמ .ופלח  םינש רשע
 ּונא םדוקכו ,תינויצה - העונתה לע ,.ונמע לע הוה ןמזה ךשמב
 יבג לע .תירא .שפנה-תריסמ - .התואבו = הנומאה :התואב = םיחינמ
 0 ,ימואלה ןינבה תא  תונבל .םיפיסומו .חירא

 לא ךרדב .ומשגתה אוש-תונוימרכ זא ומרנש ,םירבד הברה
 ,ונרבע רבכ .ונכרהבש השק רתויה קלחה תא יכ ,רשפא ,ונתרטמ
 " ולבקתנ וגיתופקשה ירוסי .םידוהיה ברקב ונתעונת .לא םחיה הנתשנ
 םעה .ךותבש םיינויחהו .םיאירבה  םיטנימיליאה לכ .תאמ .התע
 ןואנ ילעב ,םידוהיה .רפסמ .רתויו .רתוי הברתמ .תעל .תעמ .ירבעה
 :'' ברי רשא .לכבו ,ונתעונת לא .ברקו ךולה .םיכלוהה ,שפנ תריסמו
 * .ונתרטמ לא ונכרדב רתווו .רתוי םדקתנ הככ ,וננחמב .םרפסמ

 ,הרואה-ימי .םתוא תא :םירכוז ונא תישירח הגותבו .ןואגבו
 = .הבורמ כ''כ .תובהלתה ימי ,המחלמל .תוחכה לכ .תוצמאתה ימי
 רשפא יא וזבש .תולעפתה ,םימיה םתוא לש תולעפתה התע ןיא
 " ; תידימת .חורדתוממורתה האב המוקמ לעו + ,הברה .תכשמנ יהתש
 ,וניתדובעמ תחא לכ לעו .היחתה תדובע תא האלממה ,תקסופ הניאש
 "| ומשב .רשא - ,לודגה  לעפמה ותא ,רוא ךופש  ,הטועפ יהתש יא
 , תישענ איה

 .ּונייחב

 , יומי = מא  פאו'במ = םייגופיפה!רחמכ

 ₪ רע והומב הוה אלש ,ןפואב ערוה ונצראב םודוהיה בצמ

 "הברה כ"כ םידוהיה לע ורזגנ אל "שפוחה, ינפלש םימיב םג  ,הכ
 הפלחש :קר אל ,תאזה תעבכ כ"כ .תובורמ תופידר ופדרנ אלו תורזג
 " תוישונאה  תויכוה תא םיללושמה ,םידוהיה בצמ  יכ  ,הוקתה
 ונא רימתש ,אלא ,תצקמב :וליפא בטוי ,הויראמנימילוא  רתויה
 םהירורכ י'ע .םיברמה ,םישדח  "םיראילוקריצ, תנכסב  םיאצמנ
 תא רפסמב אוצוהל רבדה השק .תולבגההו .תוריזגה תא םיקוחהל
 :תופיקמ  ןה .,הנורחאה תעה לש וללה  תופיררהו * תולבגהה לכ
 - ,רניוח תונפ לכ תא תואלממו ונבצמ תועוצקמ לכ תא

 ' * :תאנש ,הבלממה:תמודב .םג בצמה אוה ךכ הנידמה .בצמכו
 .פכ .חינמ .ונניאש = ,הלש ינמיה ףגאב - תררוש .הנוציקה  םידוהיה
 .ירוהיה .דובכה תא .בילעהלו ףדגלו .ףרחל ,ודיל האבה ,תונמרזה
 היצקאירה ןוטלש לש וז העשב  ,םירוהיה תויכז תא | םילגרב םומרלו
 רשא ,םיטנימיליאה םתוא םג םידוחיל םסוחי תא ונש הנידמב תיללכה
 .םידוהיה ןויוש לע וניגה-תינשחו חנושארה המודב ,רבכ אל :הז רוע

 , ךררדב כ"כ תכלל התע הקוחרה רשא ,תינלופה אלא
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 טאטופידה שיגה רשא ,האחמה לא הדי תא תתמ הקלתסהש דע וז
 ,הכלממה תמודב םישרמש ,הז .דננכ אישנה לֶא ןאמרירפ ידוהיה
 סג .ןפואב : םידוהיה תא בילעהל  ,תאזה  ההובגה .םעה"תפסאב
 ..."םידי'ז, .,יאננה .םשב רימת .םתונכלו

 ותוא ראשנ חמורה לש :ילאמשה ףנאב יכ  ,רבדה .תמא
 םיטידאקה , יביסירנורפ-יטארקומיד סחי--- םדוק היהש ,םידוהיל פחיה
 הקיטקאטה תא תונשל ('ה .ןוילג "םלועה, .האר) םנמא  ומילחה

 תויכז לע יולגב ןגהל תאצלו  תישילשה המודב הכ רע םהלש <
 אוה .המודבש ילאמשה ףגאה יכ ,רוכזל אוה יד לבא ,םידוהיה
 ,רורב :ןיבחל .יהכב ,לודגו :קזח כ"כ :אוה ינמיהו ,ןטקו שלח .כ"ב
 -דמעמ .םידוהיל  םחיב .המוָדב .ררוש 'ראשנ רבה לש ורקיעב .יכ
 ,האנש אלמו ינוציק יימשיטנא ,חור |

 םידוהיה = םיטאטופידה | ינש םיחרכומ .הלאכ | םיאנתב
 לע = ןגהלו .ירבעה \ להקה = תעד :חכ . יאב  רותב \ תאצל' .ונלש
 אל םיחונו. םיכוט = רתוי םיאנתב וליפא * , םידוחיה לש  םהיתווכז
 שישמ רתוי  ונל תתל םילוכי ונלש םידוהיה םיטאטופידה :ינש ויה
 ,תוירחאה:לדוגל ראמ התע םבצמ השק דוחיבו ,תתל .םתורשפאב
 םיטאטופיד רותב םדיקפתש  ,דבלב ירסומה  בצמה>תדוקנמ ג ולו
 ,םהילע ליטמ םודוה

 ונחנאו ,םיקתוש םהש העשב הו תא םירכוז .ונא דימתו
 הנורחאה .תעב ,המבה לע םילוע םהש העשב םגו ,ורברי .יכ ,םישרוד
 == .ןאמדורפו ,בוזא:תלאש רבד לע  םיחוכיוהב/.ץיבולוסינ ףתתשה
 :םוירטסינימ ביצקת  רבד לע .התע הז  וררועתנש > , םיחוכיוב
 קרצב = ודגנכ רוע  ץיבוליסינ לש ומואנש העשב = , םינפה,
 ! ינלדתשה ויפא לע התארה רשא ,  תידוהיה * תונותעה תא
 רמאנ רכזנה :ומואנ יכ ,דחוימ ןוצר:עבושב ןכ  םג זא שגרוה
 ונכסה רבכ ,תימצע הרכהו ןואג לש העודי הרמב ותעב הז לכב
 רבכו ונלש םיטאטופידה ידעצמ דחא לכ תא לוקשלו דומל כ"כ
 הקיטילופ ןפוא םושב ונהני אל יכ ,תומלוע שיערהל כ"כ וניברה"
 ונתוא האלממ ,המצעל איהשכ רבדל םתואיציש רע ,הקיתש לש
 ןאמרירפ לש .ןורחאה ומואנל עגונב דוחיב ,ןוצר:ישגר םעפ לבב
 אלש ,רובב .תרכהו ןואג לש ץרמנ שגרב רמאנ יכ ,ריעהל ךירצ
 ינש לש םהימואנב  רורבו ףירח כ"כ ןונגפב הכ רע והמב עמשנ
 ,ןוצר בור .ונתוא עיבשמ אוה יאדוובשו ,ונלש םיטאטופידה

 ונלש םיטאטופירה ינש לש םתדובע תא ריכוהל ךירצ דוע
 ליבשב .תילאמרוגה .החונמהל עגונב קוחה:תעצה ד"ע .היסימוקב
 תעצה םצע א"ע ןייע) תשורחהו רחסמה :יתבב םירזועהו םידבועה
 יסיריטניא . תבוטל רבדל םהינש ואצי םה ,(? ןוילג "םלועב, קוחה
 היסימוקח ,תבשה םויב חונל םידוהיה לש םתוכז לע ונינהו םודוהיה
 ,הפסוהב לבא עובשל ןושארה םויה תא החונמ לש םוי רותב העבק
 ,תועש שמח ןושארה .םויב .דובעל םיאשר ויהי .םירצונ:יתלבה .יכ
 תועשב דובעל אוח םג יאשר .ךכב ירצונ שיא /הצרו םאו
 , עובשל .ןושארה םויב הלאה

 המודה לבא ,המודבו הנידמב  םידוהיה בצמ תא ונשגרה
 ,תישפחו תיתמא הלמ וב רמאהל הלוכיש ,ידיחיה םוקמה הנה אלה <

 ,אושנ יתלבל רע םישקה םיאנתהו םיעירפמה לכל בל םיש ילבמו
 םיטאטופירה ינש ליבשב הנוכנו תירשפא ,תחא הריחי ךרד קר שי
 האלמ  הקימילופ .,היולג .הקימילופ לש . ךררה :ונלש  םידוהיה
 ..ירוהיה דובכהו םידוהיה .תויכז לע .הניגמה ,,ןואג

 ו 6 תובחוזתס| 0

 ,לודג . רתויה = םידוהיה.זכרט = איה ..הקירימא היסור .ירחא
 .יהרובע  תריציב  דבכנ  ריקפת = אלָמְל םידיתע |

 תודוח רשא ,הקירימאב םייחה יכ ,ואריתה םיבר . תימואל:תירבע
 םירישע םה :ירובצהו יטילופה ןבומב םידחוימה םיבומה םהיאנתל
 לש העפשה םהל התיה רבכ רשאו תוללובתהל תופיאשב כ"כ
 ,הנידמב = תונוש  םע > תוצובק לע  הצרמנ = כ"כ | תוללובתה
 לש הנכסב תונבומ תובס ףקותב םידוהיה תא ודימעי םיאנתה הלא
 םואלה:םויק שגר לש יעבטה חכה לבא .הלודג .רתוי דוע העימט
 .הזב םג ןוחצנ הקירימאב םירוהיה ןיב לחנ

 תופיאש רתויו רתוי תוטלבתמו תוכלוה .הקירימא:ידוהי  ייחב
 לש תוטשפתההו תוחתפתהה סיצורפ ותוא ..תורדתפהלו תורחאתהל
 טילבמ ,היפור.ידוהי .ברקב רתויו .רתוי תרכינה ,תימואלה הרכהה
 תונויזח הברה ,םידוהיה לש ינשה לודגה זכהמב םג ותעפשה תא
 םיחיכומ .םייאקירימאה םירוהיה לש  םיירובצה:םייטילופה םייחב
 ,וללה תונינרמה תודחאתהה תופיאש תא הרומג תואדווב

 רשא .,םיונשה רתויב םידבכנ .וללה םיכורמה | תונויזחהמ
 הצעומה :םהו ,דחוימ ךרע .םהל שישו הנורחאה תעב וארנ
 ,קרוי-וינ>ידוהי - לש .תיללכ .תורדתפה דופיו .היצארגימאה רבדב
 אוה ,רתויב הבורמ וכרעשו סנ לע .ומירהל שיש ,ןושארה רבדה
 םייבימקאה םיידוהיה . תוחכ תא רח א ל םש תרכינה הפיאשה
 לש .הפיאש תטלבתמשכ ,םעפ לכבו :,תיללכ תיממע:הדובעל
 + תומואל:תידוהי .הדובעל הפיאש איה ירה ,וז .ןיעכ .תורחאתה
 םינוש םיירובצו .םייטילופ םיטרזו הברה :תויוררתסה לש חכ:יאב
 הצעומהב .,תידוהיה היצארגימאה רודפ תבוטל רובעל דחי ודחאתה
 תויורדתסה ,תונושה תויללכה תוידוהיה תודוגאה ופתתשה תרכזנה
 :ירט:םינויצ | ,ןויצ:ילעופ = ,תינויצה - היצארידיפה - ,תויטסילאיצוס
 ולבקתנש תוטלחהה לש םידבכנ .רתויה .םיפיעפה ,דועו :םיילאירוט
 תידוהי תיאקירימא הרדוגא, אוה ימשרה המש) הדוגאה יכ ,םנה

 יכ ,התרובע לכב תיתגלפמ:יתלב .היהת ('היצארגימיאה .רודסל
 ,הקירימאל הסינכה תלבגה רגנכ  תומחולה .,תורבחה .לכב ךומתת
 ,הרוגָאהל . תוקלחמ - רפיתהל תוכירצ  הקירימאב  םוקמ לכב יב
 יכו ..הבושחה הרובעב ופתתשי .םידוהיה םיבשותה  לכש ידכב
 לכ םע רובחב סנכהל הכירצ השדחה תורדתפהה
 הדידנה תוצראבש םיינויצארגימאה תודפומה
 יללכ סירגנוקל אורקל ךירצ וז הרטמלו,הםינכהו
 שיגרמ .ןורחאה ףיעסה ,תירוהיה הדידנה תלאש רבדב
 לש הרובעב .תודחאתה ה;תפיאש תא ראמ תצרמנ השגרה
 הרוגאה הנמיס הלש הזורכב .רבכו ,השדחה תיאקירימאה .הרוגאה
 הבחר תימואל . המילבורפ, : תידופיה התנוכת תא קוידב תאזה
 תוחכה תוצמאתה תא תשרוד תידוהיה .היצארגימאה לש וזכ
 תוידוהי - תיממע-תורדתסה .תשרור ,ירבעה םעה לש םייללכה
 ךררב .תודוהיה .הדידנה ינינע לכ  תא- ףיקהל לכותש * ,תיללכ
 ."התוחתפתה

 םירוחיה .יפיריטניא .תכוטל תדחואמ הדובע לש גופ .ותואל
 הפסאב | .קרוייוינ-ידוהי לש תיללכח .תורדתפהח דוסי םג .ךויש
 תורבחה ,תויסנכה-יתב לכ .יריצ -- םיאקירימא םיחרזא קר ופתתשה
 תודוהיה . תורדתסהה לש הדובעה-תינכת  ..קרוי:וינבש  תודוגאהו
 אוהשכ תורחאתהה:רבר לבא ,קוידב העדונ אל .דוע תאזה תיללכה
 תורדתסהה תאש ,רברה .הלודג רתויה בלח-תמושתל אוה יארכ ומצעל
 ןווג םתרובעל .תתל לולע ,הקירימא<יחרזא םידוהי קר ודסי תאזה
 :תדוקנמ רתויב ייפוא אוה .ינשה דצה  ןמ לכא .דחא .רצמ ,דחוימ
 םג יכ ,חיכומ הזש ינפמ ,םיירוהיה תוחכה תודחאתה לש .בצמה
 הקירימאב ומלקאתנו וחרזאתנ רבכש ,םידוהיה םיטנימילואה .ברקב
 הרובעב תוציחנה ץרמנ רתוי .ןפואב .תשגרומ הליחתמ ,םיבר םימימ
 0 ,םידוהיה לש םהינינע תבוטל תדחואמ תידוחו

 :םוקמ סופתל הלולע ,התע ודסונש וללה  תויוררתסהה :יתשמ / <
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 מ ןוילג

 הדונאה קר  ,התובישחו התדובע תינכת י"פע ,ראמ  דבכנ
 תירוהיה הלהבה:תדידנ לאש ,העשה העינה רבכ .תינויצארגימאה
 ומכ ,הרטמה לא תעלוקו המיוסמ הטישו העודי .תינכת הנסנבות
 טעמכו הז ןדינב הברה רברנ רבכ ונלצא רדימת גהונ רבדהש
 החובע לש תעה האב רבכ התעש רשפא .המואמ השענ אלש
 ,יאדווב האב רבכ תאזה תעה הז עוצקמב תישממו תישעמ רתוי
 תויממע:תוירוהי תודופעל יכ ,לכל רורב תויהל ךירצ רברהו
 םייביטקאה םיירובצה תוחכה לכ רחאתרל םיכירצ | תויללכ
 ,םידוהיה .לש

 ףוס ףופ האריש חרכומ תינויצארגימאה הלאשב יניצר ןויע
 ,וזהלועפ איבת םהילאש ,דיחיה ןורתפה תאו הריחיה .ךרדה תא

 .גה וסוריה ו

 שרח ידוהי = ןוחרי  גרובהרטפב תאצל לחה ראונאי תלחתמ
 רקחמ,, : הרטמל הל הביצה תכרעמה ,"ירבעה םלועה,, תיפורה ןושלב
 ,תויטילופהו תויתורבחה ,תויעדמה םירוהיה תולאש לש יביטקיבוא
 םיכרעה :תוחתפתהל עויסו םידוהיה יח לש תיתונמא תומלטצה
 שונפל  ךא  םילוכי ונגה. ,ןבומכ = ,ונרצמ  .,"ללכב = םוימואלה
 :רואה רפסמ .הברתי יתעפוה םע .רשא ,שרח יוהי .ןוחרי ןוצרב
 הזכ  יסורדידוהי \ ןוחרי ,ונייח  תולאש .רוריבב  םיקפעתמה םינג
 ,עודי .ךרע ול תויהל :לכויש :יאדו

 רשא ,םיבר ונלש םיריעצה ןיבו היצנגיליטניאה ךותב שו
 םהב ,ותפש לעמו םמע לעמ .םתוא וקיחרה םיילמרונדיאה ונייח
 ונמעל :הבוהמ .תלעות . איבהל .ולכי .רשא . ,םיבה - תוחכ-.:םוהומט
 ןיִאבו םיימואלה ונייחב רוסי םהל ןיאב דואו .תחופ ,םכרע .רשאו
 ילבחב םג שי ,םמע .תבוטל םהיתוחכב .שמתשהל תורשפאה םהל
 תיסורה .הפשה רשא ,ינוניבה .רמעמה ןמ םירוהי םינושה היסור
 הלאה םיטנמיליאה .דעב , תידוהיה לש המוקמ תא םהייחב :תשרוי
 ,ןבומכ ,ימואלה ןבומב בושח דיקפת הזכ ידוהי ןוחריל .תויהל לכוי
 הלאה תופשה ויה .ול * ,תידוהיב םגו  תירבעב |וחרילש הזכ אל
 וננה תאזה תוארה תדוקנ ךוהמ ,םירכזנה םיטנמיליאהל .תונבומ'

 ,ןוחריה לש יעדנהו יטסיצילבופה וריקפת לא .בויחב םיפחיתמ
 ינפמ ,תיתונמאה ותרועת לא ונתוסחיתה איה תרחא ירמגל

 םעה דעב .םייתונמא םיכרע רוציל תורשפאהב ןימאהל לכונ אלש
 ,אוה .תוחכוהל רתוי ךירצ וניאש ,רבד ,תיפורה הפשב ירבעה
 תיתמא הריצי .יכו .תיממעה הפשהב הרושק  תיממעה .הרוציח .יכ
 לש הקלחל התיה רשא ,הפשה התואב קרו ךא םיקתהל הלוכי
 החתפתה םינשב תואמ ךשמב רשאו ולש רבעה .תפש ,םעה .תמשנ
 לש ריתעה תפשל היהת רשאו .הזה  םויל .העיגה דע. ,הלדנו"
 ךרע הלאה םיכרעה םהל ונקי םעה לש תימואלה ותפשב קר ,םעה
 יםיאבה תורודל םעה תורצואב ורמתשיו םעה לכ רעב יללכ ימואל

 ,תיפורה הפשה לא . עגונב .רמאל .ןבומכ רשפא יא הז לכב
 לש ןטק ץמוק תפשל התיה תיסורה הפשה ,ונמע .חורל :הרוה |

 הטשפתה איה ,תונורחאה םינשה תורשעב קר הז םגו היסור ירוהי
 ןתוברת לעמו ונמע .לעמ הקחרתנ רשא היצנגילטניאה .התוא :ןיב

 הנוזונה .תורפסה .התוא קר ,תרחא תובדתלו רחא םעל הסנכנ אלו
 המואה תמשנמ םיקנוי הישרשש הריציה התוא קר ::םעה ייחמ
 יאנת איה הרסח הלא לכ תללושמה תורפפו ,יחצנ ךרע .ןהל שי
 רבדה תא .םינושארה הינצנ לע לובהש הפוסו םייחרכהה .המויק
 . תיפורה"תירוהיה תורפסה רככ ונל התארה הוה

 אבהל םג .,חלצת אל ,יתוכאלמ ןפואב הלדגל תוצמאתה לכו
 ויתורבוח תא = ,וישכע * דע  ומכ- ,אלמל :ןוחריה = חיהי  חרכומ
 ריענ ,הלאה םימוגרתהו : ,תירוהיהו .תירבעה . תורפפהמ : .םימוגרת +

 1( 1 0 צי \ .

 ל 3% םלועה +%

 תורשפאה םג םחכב ןיאש ,הזכ .ןפואב םבורב ודחבנ ,אחרוא .בגא
 הנממש ,תורפסה .התוא לא .בלה תמושת תאו תונינעתהה תא ררועל
 . .וחקול

 יטסיצילבופה - קלחל תויהל ,ונרמאש יפכ ,לוכי בושח ךרע
 ,יוארכ הזה .ךיקפתה תא ןוחריה אלמיש ידכ לבא ;ןוחריה לש
 רבהה לע התע תוארהל יד .,תרחא הרוצ לבקל הוה .קלחה ךירצ
 ,ראורבפו ראונאי ישדחל הכ דע ואציש םינושארה םירפסה ינשב ,הזה
 ףא . ןיא -,תונוש תולאשל  תושדקומה תוריקסהו תופקשהה לכב
 הלודג .תודא לע .רבד .יצח ףא רמאנ אל  ,תינויצה העונתל רכז

 + םירוהיה ייחב ךכ לכ םירכנה ,תאוה  העונתה לש .התוחתפתהו
 ירוהיל םהב תוכורכה .חואצותלו  היקרותב תוערואמל  םג רכז .ןיא
 ו תינויצה העונתלו חרזמה

 . קסעתמה ןוחרי םלוא ,תינויצה ונתדוקנמ םירבדמ ונא ןיא
 תא וכותב םלצמהו םידוהיה לש "תויטילופהו תויתורבחה תולאשב
 המכו המכ תחא לעו ,הז לע הקיתשב רובעל לוכי ונניא  ,ונויח
 ןושארה םוקמה תא תפפות תרחא וא :וז הלאשש ,שי  ,וזכש העשב
 = ; לכ ןוא. .הילע דומעל ילבל לוכי ונניא ןחובהו רעה הפוצהו ,םייחב
 םוכרמב ,היקרותב תוערואמה .ילגרל ,התע הדמע תונויצה יכ  /קפס
 ,הילא סחיה תא ררבלמ קלתסהל רשפא יאו .,םירבעה םייחה לש
 םילוכי וננה  התוא  ,ןוהמת :ישנר  ררועל קר .תלגוסמ וזכ הקיתש
 ,הגלפמ לכל :ץוחמ .רומעל ןוחרוה לש  ונוצרב קר ונל .ראבל
 המכ רע > ,הרורב .רתויה החכוהה איה  תאזה .הקיתשה לבא
 תולאשה תואיצמב רופכל .החירכמה * ,וז  תויתוגלפמ-יא תירשפא
 . תודבכנ רתויה

 דמוע ..תוירקעה-תוימואלה ויתופפשהב יכ = ריעהל  ץוחנ
 וב .,ול .םדקש "הוחסו,ה ןמ רתוי .ההוכג הגררמ לע .הזה ןוחריה
 העונתה תורבגתה יכ :,רבינ ,תימצע הרכהו ימואל שגר הלגתמ
 ,הנוגח הדמב :עיפשה.ילבמ הרבע אל תונורחאה םינשב תימואלה
 םלוא ,תונויצל ץוחמ ודמעש םעה יקלחמ הלא לע םג ,רתוי וא תוחפ
 ,סחו וב אטבתה | ול ,רתוי הברה :לודנ היה ןוחריה לש :הז  וכרע
 לש :תומילבורפהל \ רורב סחי  ,ונייח תולאשל ןמוסמו .רורב רתוי
 ;ונמע \ תוריתע
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 רמ .עדונה  ילקיזומה רקבמה אנליוב חראתה רבכ אל הז
 ויתונורכז תא 'אירקה םידידיו  םירכמ תרבחב , הבקסוממ רוש .ד
 ץראה לש הרוה לע רבר הברה ., לארשי"ץראב  ורוית דע
 םירייצ לע עיפשהל הלוכי .איהש ,הלודגה העפשהה לעו .תיחרומה
 רמ .ללכב תירבעה תונמאה לש היתודיתע לעו  םירבע םינמאו
 לעמ ודרפנ רשא ,םידוהיה םירייצה לע םינינעמ םירבד רפס רוש
 אוה ,םירכנ םימע ייחב  םהיתוריציל רמוח .שקבל | וכליו םמע
 םירייצ לש םהיתובלב הללוחתהש הארונה - הידגרטה לע הארה
 תויהל .,וירבד יפל  הלוכי ,לארשי-ץרא ,םינוש םירבע םינמאו
 :תאופר .לש םג אלא .,קסיפ יתלב הריציו הריש לש .רוקמ קר אל
 . .ןיאב  ןהייח לכ תועותה ,הלאה תוצוצרה תושפנה לכל שפנה
 .לודגה  רייצה לע ויתונורכזמ םירחא רקבמה רפמ הנורחאל ,ךרד
 +ירבעה .להקהל עורי .ונניא טעמכ ומששו ומעמ קחרש .ןאטיול

 ול רעיש העשה ,רבוטקוא םוי לש ותפ-תירחש  ינרכוז,
 יכרוע תשקב תא ול רופמל ילע .היה וב רשא ,וננויארל ןאטיול
 טושק"רווצ = ןוכהל .הבקסומב "הלכשה יציפמ, תרבח לש ףשנה
 .הוה ףשנה לש תינכתל

 : ראבלובה | די לע  זא\ רה. אוה , רדובתמ יח יח : ןטיול
 1% יבורקופה



= 8 

 יהוז .ולאכ .חיה המור ,בשע הפוכמ ,הלודג רצהל :יתסנכנ
 יתארקל .,ריעה וכרמב אצמנ םוקמהש יפ לע ףא ,תירפכ הביבס
 לש .םיקרה םיותהו הז .והארמ . םירוח םינפ לעב טינורב :אצי
 טילבמ -ןפואב ולג ,ראמ רוחש ןקוו הרוחש :תירולב .םירטועמה = ,וינפ
 , ימשה .ואצומ תא

 ,תוריהמב :ול .יתיצרה נאו :,ירוקב .תרטמל . ינלאש אוה
 טושקה .םא .היהי .בוט :יכ  ,יתפסוהו .יצפח תא ,ותע 'לע .יפוחמ
 תא הנורחאה העב הפקתש ,העונתה תתוא לא .ןווכמ .היהי הזה
 ,וייחב ךכ לכ בושח 'םוקמ הפפתשו .םעה

 ול םירז הלאה :םייחה וכ ,יתחכונ  ןאטיול .ירבדמ םלוא
 קקותשמ .אוה ...יכו ,גשומ לכ םהיתורוא לע ול .ןיאש רע ,ב"כ

 חרטה תא .ילע תחקל הבוא קר םא .,ווה העונתה .תא ריכהל
 רקובב תיעישתה .העשה :ןמ .ולצא :יתיהש ,התנוכת תא ול ררבל
 יתעדיו ,יתערי .רשא לכ .ול .יתרפס .םירהצה ירחא : הנושארה ,רע
 ,ונמע .ייחב תונויצל שיש ריבכה ךרעה לע יתרבר .ראמ טעמ וא
 ,ידוהיה ןומהה תא  הפקתש ,ןויצל  הלודגה .הפיאשה  התוא לע
 רייצה לע וע םשור ישע יירבד ,הנממ .תפקשנה תינחורה .היהתה לע
 םאו ,יתשקבל בל םישי יכ יל .רמא :,ותאמ יתאצ ינפל , ללוחמה
 ונממ  ותלבק עובש :רובעב .,.ינעירוי--חמ הבד :ותבשחמב :הלעו
 רוע רובעכו .,"רבה הזיא ידיב הלעיש ,המודמב, .:בותכ הבו ,אקתפ
 לכב :הניטצהש | ,הנטק = הנומת--טושקה תא םג  יתלבק עובש
 תראתמ .הנטקה .הנומתה .,הוה  ןמאה .רייצה לש  ונוחשכ .תולעמ
 עקובה רואה לא ויגפו ,חרזמ .ריע תובהח לע :דעוצ ,בר .ןומה
 .ןויצמ .הלועו
 ריוצל.-ונדובכ -:ישג'ו תא : עיבהל  .ונצפח :טרצנוקה = ירחא =="
 ,וניריעצו  ונינקפע .לש .רפסמ :יתמ .תרבחב ףשנ 'ונברע ,.ללוהמה
 ,ךכ לכ .ובלב עגנ הז .לכ ..ןאטיול םשל ולוב שרקומ היה .ףשנה
 ונממו .אצו .יברקמש ,ומעל :ותברק תא .םאתפ רייצה .שיגרה .כ"בו
 -- נא .שח  ,ונתוא  הדוהשב . ,תועמר :ויניע ואלמתנש רע ,ךלה
 ותברקבש .ימע .לא .,ימאדתיב לא :יתבש וליאכ, -- ןאטוול וגל .רטא
 ,"יתעדי אל :וייח תאו יתבשי

 םינמאהש ,ונלש תדחוימה הללקח .התוא לע וא יתבשח ינאו
 ויהש תחת ,הירכנ הרוטלוקב םינומהמו םמע תא םיבזוע םירבעה
 םחכ :תא ובאש ול ,האמ ייפ  תושונאל איבהל  ילוא \ םילוכי
 ,םתמוא תמשנמ

 היה  לודג .המכ .,ונל התארה .ןאטיול לש  הנטקה .הנומתה
 ,"ונתאמ .ךלהש הוה :יממעה ןמאה =
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 .גרבשרה ,ש | .א

 .("ָחיִתודומַחו הקיתעַה םִיִלָשּורְ
 ריעצ תרבהב יתכלה רקבב .תירישעה העשב יאוב תרחממ

 הנושאר רופי וילא רשא .םוקמה---,יברעמה לתוכה לא ובורקמ רחא
 שמשה ,ריהב םוי היה םויה ,םילשורי תא .רקבמה ידוהי שוא לכ
 ץיקה תלחתה ימימ רחאבכ  ,המהל אל לבא הרעב \ םנמא
 רשא = תואובמה .תאו | תורצחה תא | יתרבע ,  ונלצא
 :לא:קוש) קריה קושל אבנו ןימיל . ונימג .ןכ  ירחא  ,יתאב םכרד
 קוש .ינפל דע ,ןילארלא .קוש ךרד רשי  ךלנו ,הרוקמה .(ארדח

. / . [ 

 תונוילגב .וספדנ םתצק רשא אפ---ס'רת תגשב י"אב .ילש עפמ ימשרמ (% |,
 7 ,ןלקב ותאצב "םלועה, לש

 ו ו

 5 ןוילג = םלועה

 םיקיתע  םיתב ינש לע יתיול ןב ינריעה הפ  ,הלסלם:לא-בפ
 קברהו ,ןח תופיו תולודג  םנינב .ינבא .רשא ,הז לומ הז םידמוע

 לש בוכרב שי .םהיתונולח ביבסו ,טלט םוקמב .תרפוע אוה ןהיניבש
 יפל ,המה הלאה םיתבה יכ ,יל רמא יתיול ןב .םיפי .םיחותפ
 עובט םיתבה ןונגפ םלואו ,הכלמה  ינליה .לכיחמ קלח ,הרופמה
 םירענל | רפס:יתב ויה תמאבו ,םיניבה 'ימי לש .הינבה .םתוחב
 ,עפושמו רצ לועשמב ןימיל םשמ ונסנכנ ,םינבלצה תפוקתב .תורענלו
 ,דרומב רשאו הלעמב רשא םימוקעו םירצ תוצוחו תובוחר ךרד רובענו
 רצו ןטק דחא יובמל ונאוב דע ,םישלופמ םניאשו םישלופמ תואובמ ךרר
 ולומלו יברעמה לתוכה .דמוע דחאה ורבעמ רשא ,שלופמ יתלב
 םיברעמה לש םילרהו םילפשה םיתבה דחא לש םוטא לתוכ

 ,םיללפתמו לתוכה ינפל םירמוע םישנא ינש קר יתאצמ יאובב
 לע ובשי םהמו ורמע םהמ רשא ,םיררפס םיינע ויה םרתיו
 ילא שגנ יררפסה שמשה .םתא ואיבהש הבת לע םנו עקרקה
 הלפתה תא וב ללפתהל תולפת רפס יל ןתיו ידגב ףנכ תא ערקו
 אורקל .יתוליחה ,הנושאר לתוכה תא םירקבמה םיחרואל הרחוימה
 אל רשא ,תועמר רוקמ ינועב  םואתפ חתפנ הנהו הלפתה תא
 ךרה הכילהה-- ,וילע רבגתהל יתלכי אלו ,אוהה םויה דע ויתעדי
 םיברעה ינפ .הארמ  ,םיכלכולמה תואובמה  ,םימהוזמה  תוצוחה
 םיעורק םיטוטרמס ישובל ,םיפנוטמה םהיתודליו. םהידלי ,תויברעהו
 שגרה תא .יברקב :ותימה ,יכולה .ךרדב ושגפנש ,םילגר יפחוו
 ינפל .יאובב .,םינוע  הארמ  לכמ רוע | לעפתה | ילבל  ,יתמסאה
 לבא  ,ילגר תודמוע ונל שודק  םוקמב יכ ,םנמא יתשגרה לתוכה
 יעגפ לכב םג תעגונה ,תאוה הלפתר האב .יכ רע ,םהדנכ יתייה
 תחא םעפב ריתתו ,םימרפה :ובבל יבואכמבו  םינושה .םרא ינב
 םימשרה לכ תֶארקל םתוא ןיקתתו. יתושגר לעמ םירופאה תא
 האור .יננהו .םירבע לכמ  םהילא  אובל וצרפתה רשא ,םינושה
 םע תויממוקל םלא .היאר רעכ הזה לפשהו לדה לתוכה תא ינפל
 לכ תא ותמועל האור יננהו ,הנש יפלא ינפל תאוה ץראב לארשי
 לכ. לע :םיחזופמה ,תופיררהו - םיונעה  ,תוילנה ,םירודנה = תומוקמ
 ונמע לש תוחיבטו :תוגירה ,תורמש לש תורודה לכ ; ונצרא רודכ
 :םינבאהו--ויחא  ירחא שיא יחור | יניע  ינפל  םירבוע  ללמאה
 ;תולפתה רפסב רשא תויתואה , וחינה אל ןמוקמ תא הלאה תודחאה
 יותשגרה ימינ לכ ,קספה ילב םיעוערומו םיכלוה יבצע ,ינפל תוגלרמ
 ימוקמ לע .רומעל יתלכי אל ,העונת יריל ואב  םינומט = רתויה
 הלפתה תא םג| רומגל ילבמ | םעפה לתוכה  ינפמ חרבאו
 ינגהשכ ,  הזה : ןקזה > ינפל . רומעל יתשוב יכ ,יתלחתה- רשא
 יל .ןתיו יריב שמשה זחא  הנהו ,יבצע תשלוחבו יחור  תונטקב
 . לתוכה הצקב תרמועה הלדו הנטק ןמש ףרונמב ונקילרא יב ,לותפ
 תמשנל רנ - קילדהל יל ןתונ אוה ולאכ ,יל המדנ. העש התואב
 ילע .ליטה רשא תא יתישע  ,הלונב םש הבכו תכלוהה ;ונתמוא
 .,ורכש ' תא  .שקבל ודי תא יל .טישוה  כ"חאו = ,הזה | שיאה
 ,תונטקה תועבטמה תא םידרפסה םיינעה ןיבו וניב יתיול ןב קלחיו
 םיררפסה .םינצבקה ףכמ הוכ ןפואב יתלצנו םרוקמ ו ל .יתרפמש
 "הלאה םינצבקה ,הרתי הפצוחב לתוכה ירקבמ לכ לע .םילפנתמה
 תא םיקחומ המהו ,החונמב .וחיש תא ךופשל שדח שיאל ונתי אל
 אלפתמ יננה .ידוהי שיא לכ לע לתוכה השעי רשא ,לודגה םשורה
 ,תא ריסהל וצמאתי אל .המל ,םיזנכשאהו םיררפסה םינברה לע
 , לתוכה לעמ הוה עגנה

 ותא הפיקה רשא המוחה לש ןטקה הקלח אוה הזה לתוכה
 יקלח ףוריצב :וכרא רטמ הנמשו םיעברא (* ,וברעממ תיבה רה

 " = ןנימאהו , םילשוריל רמא אב ינפל רוע ונמע ינב ל שדקנו עודי היהו (*
 + קוספה לע. ר'שהש שרדמה ירבד המה הכ אלה שדקמה תיב לש אוה וכ |

 < יעבשנש ? הטל ',שדקמה תיב לש יברעמ לתוכ רחא | ונלתכ רחא .דמוע הז חגה |
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 רשע .הנומשו ,ווהוצק ינשבש .םיבהעמה םיברעה ינינב םתוא וסבש
 ןבא ..יכבדנ רשע .העשת לש לודג רתויה וקלח רבלמ ; והכנ רטמ
 הנה תונותחתה תוכרעמה עשת .עקרקה ךותב םינומטה םילודג
 ןהמ הלעמל ,תועצקוהמ ןלוכ אל רשא ,תולודג תיזג ינבא לש
 הלא ןיב םלואו ,ןהמ תונטק םונבא לש תוכרעמ הרשע שמח שי
 לתוכה לש ינופצה וקלחב .תולודג תורחא םג שי תונטקה םינבאה
 .רטמ העברא תב ןבא שי ימורדה וקלחבו ,רטמ השמח תב ןבא שי

 ,לגר שמחו םירשע תיבה רה עקרקמ  ךומנ לתוכה םוקמ
 היה תיבה ימיב יכ ,הלגנ תושרחה תוריפחה יפ לע ,רטמ 0
 ,םויה אוהש יפכמ לגר עבשו םישש ךומנ הזה םוקמה עקרק
 יובמה .ךרוא .הזה םוקמב ורבצנש קבאהו רפעה בר ךכ לכ
 ,רטמ ₪,60 ובחרו 58 לתוכה לש

 ביבחה םוקמה לתוכה היה םילשוריב יתבש יחרי תששב
 הרופמה .יפ לע .םיוקמה רחויטה רחאה .ךירשה וותויהב ,רתויב יל
 לארשי ינב לכל שודק .אוהו ץראה:תוינומדק ישרוד תריקח יפ לעו
 לַארשי .ינב לכ ורהני וילא ,ו:תלודנו ונתראפת ימיל .ימואל רכוכ
 רומעי וינפל ,םחיש תא וינפל ךופשל ,תונמוזמ םיתעב םילשוריב רשא
 םירתה םגו ,ץראה תא רקבל אבה ,לארשימ שיאו שיא לכ הנושאר
 םיפסאתמש העשב ,רוחיב ,וילא ןנובתהל יהורקבי םימעה ינבמ
 םינוגה-'בורמ םינושה  םהיסופט  לכב ונמָע : ינב תיראש וינפל

 תולפתלו םיבוט םימיו תותבש יברעב  תיברעו החנמ תולפתל .
 הספה ןברק תישע ררס תאירקל ,רקבב םתרחמל םיפסומה
 םיצובק ,םיציבק--,באב העשת לילב תוצח ןוקתלו םיחספ יברעב
 םהיפוג ,םינמית םידוהי לש הצובק הפ :וינפל םירמוע המה
 םתשבלת ,םירח םהימטוה ,םיכוראו םילד םיפוזשה םהינפ .,םיזרו.םיקר
 םשו ;תרחוימה םתרבהב .השודק םירמואו םידמוע ,הלרו .תיברע
 ,םיבחרו םירוחש םהיליעמ ,םתוינוציחב םירודה  םיררפס לש הצובק
 םיאלמ ,םיפי םהינפ ,הפוקז םתמוק ,םהישארל םיפונצ םישוברת
 התמעטהבו תידרפסה םתרבהב השודק םירמואו םירמוע ,םיריאמו
 םתשבלתב םישורפ לש הצובק הפ ; םהל הדחוימה שפנה תחונמבו

 םינקו = םהיניב | ,םהישארב | םהילמירטשו | תיברעה-תיאפוריאה ,
 םהיחצמ תא םיטמקמ ,םילרו. םירוח םינפ ילעב םירועצו םידבכנ
 תווכשאה םתרבהב השויק םירמואו הדורמ העונה םיעעונתמו
 םהיתותכ יפל םידסח לש תוצובק תוצובק םשו ,ההמעטהבו
 םיצומחה םהיליעמב ,תרחוימה םתשבלתב ץראל ץיחבש םהיברו
 םהישאר . ,תונושמ םהיתיעונת ,ריהב לוחכו .בוהצ ,םורא טמפ לש
 םה םירמואו ,ןאכלו ןאכל תולטלוטמ תוכוראה םהיתואפו םיחלוגמ
 תוגלדמ ,קוחרמ תודמיע תויזנכשאה םישנה ,הרתי תוליהבב השודק
 םישנה תאמ לתוכל תערונ הרתי הבח ךא ,השודקו הטודק לבב
 לפתהל רשא ,םינבל םינירס ןכור תופוטעה תוטושפה תויררפסה
 תועונתב .תושמתשמ הגנה הפבש הלפתה םוקמבו  תערוי ןניא
 ןררפהב .ןהיתועונת בוט םשור ילע ושע דוחיב ,תונוש תוזימרבו
 ונממ תורטפנ ןה הרבל ןבאו ןכא לכ ןקשנ ירחא ,לתוכה תאמ
 תורזופמו תוחוטש ןהיתועבצא ,וילא ןהינפו .ןהירוחאל תודעוצ ןהשכ
 ,הלעמ :יפלכ תואושנ ןהיניעו ודגנ

 ינוציחה .דמעמה לא :וננובתהב ירוהי לכ בבל רבשת הפרח
 תונובשבש הינעהו הלד .רתויה הנובשה ךותב ומוקמ , לתוכה לש
 שיו ,יברעמ יברע תיבב רחאה והצקב ץוענ םוטאה ואובמ ,ריעה
 הנהו ,הפל הפמ אלמ יובמהו ללפתהל םעה ףסאתהב רשא
 תיברעה ,ורומח .םע יברעה .ללפתמה ןומהה | ךות ,לא םיקהרג

 ."םלועל וברח ,אל הרלוחה רעש ןהכה רעשו םלועל'ברח ןניאש ה"כקה ול
 לש .קיתעה לתוכהמ הלאה םינשה םימעשה םהימיב דוע וטייקתה | הארנב
 . . < ג ריעה, תטוח

 < .(לערג) 'ץומח (*
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 0 **3 הווגב

 םידוחיה תא םיללקמו  םיכלוה .המהו ,םתיב לא םיבשה הידליו
 םינבא םיקרוז םיללפהמה. ירוחאמ רשא .גנה ןמ רשא שיו ,םוזבנה
 דמוע בוט  םויו נח ימיב םלואו ,םיללפתמה שאר .לע רפע וא
 ימיב , רדסה לע רומשל לתוכה די לע הלשממה ירטושמ רחא
 הדכל .תדמוע הירבע השא דחא יברע אצמ םילשוריב יתויה
 תוהחא םימעפ הינפב קרייו הילא .ברקיו ,תללפתמו לתוכה ינפל
 תיולב לתוכה ןמ יבושב תחא םעפ ,דחפ ברמ הפלעתה יכ רע
 םלואו ,תיברע תחא הדלי רפעב ונתוא הרפע םימלשוריה רחא

 יתשבלתו .ינפ תוזחש םושמ ,התילס שקביו ינפל .קרטצה היבא
 ינפמ | רוחיבו יאפוריאה | ינפמו ,יכנא יאפוריא יכ ילע  ודיעה
 םימכשאה תא ךא ,יברע לכ דחפמ יאפוריאה לש  לוסנוקה
 רפעב ורפעי רשא שי םירזומה םהידגב םישובלה םימלשוריה
 ,םדבל  םתכלב | םתוא םשגפב | םיבבוש / םיברע | םירענ
 ימימו םינורחאה .םימיב םיתחופו .םיכלוה .הלאכ םירקמ | םלואו
 .ללכ .הלאכ םירקמ ןיאש טעמכ היצוטיטסנוקה ןהמ

 .עיבה םילשוריל .הנושאר אבשכ רלישטור דנומדא ןורבה
 ברעמה | לתוכל םיבומפה םיתבה תא תונקל וצפה תא
 תזה .שודקה םוקמה | ןורכול יואר הזה םוקמה תא תושעל\
 תא . ליטיש ,  םצפחב ,.הזל םידרפסה םימכחה זא ודנגתיו
 ,םתפוקל ףסכה

 תודע םויה  יברעמה \ לתוכה רמעמ ריעמ | םינפ לכ לע
 המכ דע ,אוה דיעמ ,ינברקב ימואל ןואג שגר ןורסה לע הרומג
 ,ונמצע  ךרע רובכ וניניעב לדו ןטק

 ,םישנא .תומש וידב םימושרו םיקוקח לתוכה ינבא ינפ לע
 ןיב < לורב ירמפמ  םיבוחת  תויעצמאה  םינבאה  תורדשבו
 םשל: ץראל .ץוח .ינבמ לתוכה .ירקבמ םישוע תאו לכ .,םינבאה
 .הלוגס

 הרוהי .יבר תברוחל יתכלה  רקובב .םויה  ותוא תרחמל
 . ריפחה הדוהי .יבר אב (ק"ת תנשב) הגש םיתאמ ינפל -- ,דיסחה
 םינתונה שי) םילשוריל .הלודג .הרייש ותאו אינלופבש ץילרשמ
 ךותב הלחנ :ונקיו ,(יבצ  יתבש יקיזחממ רחאל הוה ריסחה תא
 םהל רופחב םלוא ,תסנכה תיבו בשומ יתב הב ונביו ריעה
 "ירחא ודרי רשא םיברע םיולמל- ןוברעב םתלחנ תא ונתנ ףסכ
 רשא לכ תא וחקיו .םבוח תא הנממ ערפהל הלחנה ךותל ןכ
 .איה ןכ לעו .ובירחה .רתומה תאו ופרש תפנכה תיב תא הב
 ,םתס וא ,"ריסחה הדוהי יבר .תבהוח, :םשב םויה םג תארקנ
 : םיזנכשאה םידוהיה יריל הבש ו"צקת תנשמש י"פעא ,"הברוחה,
 "דחא ,םירוהיה .בוחרל "תאב ,תויונחו רובצ יתב תעכ האלמ איהו
 םידמוע םילדו .םינטק ןבא יתב ;םילשוריבש םירצ רתויה .תובוחרה
 תומוקמל םושמשמה* םילולחו םיבקנ םיאלמ המהו וב םיפופצ
 תוטורפל הלועה רכממו .הקמב תוקפתסמ ןבורש  ,םידוהיה תו יוגה
 ןטק חתפ ךרד וגסנכנ .ןמז לכב בוחרב םילודג ץחלהו העונתה
 רצה אוהש ,הלודג אל רצחל אובנו בוחרבש םיתכה רחא לש
 תיב רצחב ."הברוח,ה לש רמולכ ,תיזנכשאה הלהקה לש רובצה
 םחנמו ןויצ ירעש :שררמ יתב ינש = "בקעי תיב, לודגה תפנכה
 םוקמ ן'םייח ץע, הלודגה הבישיה ;הרות רומלתה יררח ;ןויצ
 \תיב, תסנכה תיב .וניד תיבו םיזכשאה לש ד'באה ברה בשומ
 הפי .רתויהו (הוקתיחתפ לש הז דבלמ) לודג | רתויה :אוה "בקעי

 + רטואו ורתנקמ איבנהש אוה .ה"פ ר"יוב רוקמ אצמנ הזה גהנמל (*
 ולופא "וכו (ב"ב היעשי) רכק הפ ךל | תבצח יכ ,הפ ךל ימו ,הפ ףל המ
 דתי וא רמסמ ול אהיש םדא ךירצ רועלא ר"א ןאכמ ,ןאכ תעבק רמסמ הויא
 < שיר הגיגח ,'שוריב םגו ,םוקמ ותואב רבקיו הכויש ידב תורבקה תיכב עובק
 הול ץבקו רמסמ רח ביסנ דחו ךח לב הוהו שיש ףיבי רח ןמת הוהו : ג"פ
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 ההבג. ןבא תפכ ,ותפכב אוה  ןיוצמ  דוחיב ,לארשי"ץרא לפבש
 רשא הוה הפיה ןינבה יכ לבח .דאמ האנ ושדק ןורא םג \,הפיו
 ,תאזה הרצה רצחה ךותב יוכח (* ,תואצוהו למע ךכ .לכב הלע
 .וב הבועה הבר ןכ לעו םהישרדמ יתב לכ לרוגכ .אוה ולרוג
 יניתנ .םירוהיה הזה  ם"נכהיבב וכרע םילשוריב = יתויה " ימיב
 ןוחצנ רעב םהלש לוסנוקה םעטמ הלפת םילשוריב הילגנא
 חלש םירובה אישנ רגירק םג) םירובה םע התמחלמב םתלשממ
 ,(ותמחלמב אוה חילצי ןעמל  ,םילשוריב תידוהיה הלהקל ותברנ תא
 רדסה יפל .םעט בומב רדחא יזנכשא ידיב רבוח הלפתה חסונ
 תא םעה ינזאב אורקל םינברה דחא היה ךירצ ,שארמ ךרענש
 הלומהה התיה נ"כהיבל יאובב ,םידחוימ םילהת ירומזמ.--ינשהו ,הלפתה
 םידחא םילגנא םירצונ םג .,ונצראב םג "לארשיל קחכ ,וב .הָלודג
 ואב ןכ ירחא ,לוסנוקה םוקמ אלממ םהיניבו ,הלפתה לא ואב
 םידחא םיעגר ,םידרפסה לשו םיזנכשאה לש םיישארה םינברה ינש
 םיחילש ירי לע םישארה םינברה ןיב ןתמו אשמ ירבדב ורבע
 אלמ םיזנכשאה ברו ,הרשפה האצי יכ דע הול הומ םיכלוה
 םכחהו ,(ןילביר) ותלהק ינכמ םימכחה ידימלת רחא ידי תא .ורצמ '

 םהינש ולעיו ,(ריאמ בקעי יר) םיררפסה םימכחה דחא תא ישאב
 יזנכשאה ןתני אל ףוסבל .הרובעה תא םהיניב קלחל המבה לע
 תא ארק ודבל אוהו הגיגחה תדובעב ףתתשהל ידרפסה םכחל '

 ,אוה ומצעמ רמלה רבר .המבה ןמ דרי יררפסה םכחהו ,לכה
 ,הדובעה ךשמ לכב םג הקפפ אל הלומהה יפ

 ותואב ויהש םידחאה םילגנאה ינפב ימצע יניעב יתמלכנ
 ריעב םנ הלאכ תונויזחב יתנכסה אלה ימצעל ינאשכ יכ .ןדמעמ
 םידרפסהו. םיזנכשאה ןיב רשא השובכה האנשה .אטילב יבשומ
 ,האמ ער םשור ילע התשע דאמ םג ןפאב הפ הטלבנש

 ביבס רשא הקעמל תולעמב יתילעו תסנכה תיבמ יתאצי
 ינבמ הבדנמ םש הילע קוקח ,לּורְב .היושע הפי הקעמ) הנגל |

 ךותב רשא םיהובגה םינינבה רחא הזה תסנכה תיכ תויהב ,(יצרא
 ,היתובוחר :תחא :היארב ריעה לכ הגגמ תיארנ ןכ לע .,ריעה
 םהיתופכ םע םיחוטשה היתוגג = ;חיאובמו היתוטמס ,היתוצוח
 תויסנכו .תונומא ינב לש םהיתולפת יתב ; םתיעצמאב תוטלובה

 רוחיב .הל : ביבפמ רשא םירעה םג ;הולדגמו הילכיה  ןתונוש
 ןגגה לע יתילע וליבשב רשא ,ילוממ .בורקה .רהה לא" יניע ויטני |

 תימורד תאפב לודג חטש וילע רמתשה רשא ,הירומה רה ,אוהו <
 םוקמה .םינפל ונשדקמ םוקמל וירצמב םיוסמ ריעה לש /תיחרומ >>

 .הנושארב  וינימאמל הוצ דמחמ ,םימילשומל םג  אוה שודק הזה
/ 

 ,תונומאה .רתי .ינב ינפל םג: הזה

 לבקתנ .,ןטלושה 0

 םג ,םילשורי רגנ םהיתולפתב ונפי יכ ,םידוהיה ןמ ודרפה םרט
 אל ןכ  לעו ,הזה םוקמה לע התשודקב הקמ קר הלוע .םויה

 היה שודקה םוקמה תמדא לע לגר ךרדמ תרחא תד ןבל ונתנ *
 םוקמה ירעש וחתפנ וא רשא ,(ז"טרת תנשב) םירק תמחלמ רע

 תירבה יאנתמ רחא יפ לע
 לע םילבקמ םויה .,תוכלממה רתי ןיבו  תיקרותה הלשממה ןיבש
 ןוישר = םילומוקה .דחא ידי לע תימוקמה תושרה תאמ  הלקנ
 לע .רחא ליח הדצמ תחלוש תושרה םגו הוה םוקמה תא רקבל
 םג התא תחקולה תחא הרוגאל םידחא םיריס םידגאתמ בור. יפ
 פבקמ שדקמה םוקמ תא הארמה חישה ,לוזנוקה לש םאואקה תא

 םלואו  ,שורג 15 ןכ םג -- םוקהו ליחה ,שיא לכמ שורג 18 |
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 רצחב הילגנא תלשממ ריצ ,ריפנ ררולה תולדתשהבו כר לטעב קר (*
 ,תופתחשהב ד'כרת תנשב רמגנש .הזה !ג"בהיב ןינבל ןוישרה

 ע .יבי

 3 םלועה +

 "שהש) + =
 ה

 מ ןוילג

 אל תגהונ הכלההש םושמ
 קר .יתקפתסנו ויתרקב

 ,(* םויה םג שדקמה םוקמב השודק

 :תוגגה דחאמ וילא יתננובתהש הוב

 (אובי ףוס)

= 
 .ןהכ בקעי

 ...דע כ יִּתְרצַע אלו
 . ("יבשתה תונויזח,מ)

 < תַחֶא הָלּודְג הָנָאָש גַאָשָאְו דוע חכ יִתְרַצע אלו
 ...םימשה ןורגב םצעכ הגַאשה דמעַתַו

 וי דוב .יִלָעַמ הֶלַענ הָגַהְו שוחאו
 :ץֶעַמ לפונ הָלַפְכ יִהֶא
 סמְרַמְּו חורילכ קַחָשְמל הָיהִי רָשַא
 .חַמַה ותומ יגר ויזח יער רֶשֶאְ
 חכה לע לֶלּפְתִהְל םיִעְלְסה לֶא ןָפָאְ
 :יתפ רינְָל יהלי אלו
 ,םיִדָרּוּבַה יליבש לֶאְ ימורמ .לֶא 'בושל רַמאָ

 = ה יל זוחל יל אלו
 יִבְכְלִמ שָָרִתו יפס ברה קת
 .תָרפועְכ ּודְבְכ יִפְנְכ

 ,הָררַי הלילב הגב ,חֶלודגה ַמָמְדַה יל דָרַַ
 ,ימיבְסג רָעָא לפ לַעְו שֶרַח שֶרֶח יִלָע חנו
 ,ישאר לע הקרה מ הקד רפְכ-תַבְכָשְל יִהְתו
 רפְכַה-תַבְכְש = הָיִהִּת רָשָאְּ
 ,הָביִטַיַשָנא שאר לע
 ,םיִמָחְנִתְו שואי תבורעפ ,תחַאְכ הָרְבְכְ הלה
 ,חַנבְתַל רֶשֶא רקה ויזה ןמ חב שיו
 <+ + תושירפבש הָרהְטַה-םולשמ ּהּב שו

 ,ישאר לע הקדה ןמ הקר הבישכ חמְמְַה הת
 ,הָמיִנְּפ ירוצו ילא םנ , הלל תנצ רח
 , חה לנו השקו יִשְפִנ הָכְלַה ּךלְָ
 ...יִלָע ףךח רח

 ול

 + תונלבפה לעו

. 

 לוע הָמְדֶאְמ באָּכ לוק הָנַהְ
 ,םיִָחְשל רבַדְמו דמוע שיא אָרָאְו פא
 ,הָרְדקַה-ילושכ שיאה ינו
 .הָאְצְ שיפה תָחַתַמ תַעחְוכְ
 שוָה קבְָנ קָנ ולאְכ
 ו תפתח תּויִּתְחִּת תורּודמְּב תַפניִרוכְּב םע

 = יִנאָב הלוע
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 היהש ומכ וארומב םדא בח ,וניתונועב ברח םויה שדקמהש י"פעא (*
 ןיבייח רבדמ אוהש ו"פעא ,('ז ,'ז .הריחבה תוב .תוכלה ח"הי) ...ונונבב וב :גהונ \

 יונב אוהשכ ותציחמ לע ןיביוחמש םשכ ,בהח אוהשכ ושפע ותצוחמ לע
 0 ו ו . - (רה .לדגמב -

4 

, 



 טיןוופג

 ויק ירח ישו םיקצומ מנ לָ
 ,רק תָלְבִאמיִּכ ויַנעטְּבמו
 וי יח ןפ דחו רק ָלְכאמייפְכְ
 ,עְרונ אל רשא דע
 == םיִקָמשל הָרֶאְמ םִאְו ויִפְּב םֶה הָלְפִת םֶא

 :שיִאָה רֶּבִּד חכו

 1 םיָהְלֶא,

 , םיִהְלֶא ּוְרֶפְסִמ אז וחְמ

 שילב םיזיח ונילע רטמה

 .ףינפ לעמ דָחֶא שיא ונדימ
 ,תחקל ונממ וניִדנמ ּולָכי אל רש

 ,ינשפנ תֶא
 . םיִהְלֶא  ונייח םַע הֶּתַא חק

 ְבָפַּכ המ חח םֶעַה בל תֶא תישקה יּכ
 ,ופרד ןיִבָה יִלָבַלְו תואר יִלָבְל
 + םייחה ירעש לכ תֶא ורעב ּתְרִגְס |

 י ָּתְחַתְפ אל םימשה יִר , תֶאְו

 = המדאה %- תֶא ו הָּתַע אפיא חַתפ

 ! םהֶּת עקשנ .ןֶבָאְכ
 יִפְלַא םיִלָחְנִכ הָפְטש רֶשַא הָעְמַה חַמָת אלו

 .,םיִנָש
 .םיִמְחְנ הֶל ויהי אלו

 רינְפילַע ףפָשנ רש יקנה םףה לע רַפְַי אלו
 ירא לכ

 . םיִמּולשת וכ ןח אלו

 יניִתובָאל .ָתְעַּבְשָנ רֶָשֶא הַעּובְשַח םּקָת אל

 .םרקדשפ
 * . חל הָדכְָו

 ,שיִאְה לַעָמ ָסְשֶאְ
 -- יתיטש יפאךןורחו ברֶה יִבָאְכ ינָפִמ

 ,הרטמ-ילבו ןויעריִלְּב ,הָאְלָח יפרד יִתרהְמ

 = "רמפל עענְתמ ,חרנ למ
 . םיִרַָעָה םיִכשָחַמַה יִדָשּב ,הָאְלַה הָאְלָה

 ,ּוכְרָא הקל ,םיפשָמהיירש וכרא רו
 יִתְַדְג ; ב יִתְדְדְנ ,הֶעות זמ נא
 ,הָאָלָח .ְָלָ
 ,רצעַמדיִלְּ
 .,.םֶלעָה ףוס דע ,םֶלְועָה לובג רע אבֶל רמו

 (ו"פרת , ןכנימ)

 ו 36. םלועה <
 מ

 .רַצָפַה ןִמ
 ,(תוכותח תולגמ)

 ,ומ

 - -ומצעל עגונב ןיחונמ םהרבא יל רמא --- וב ינא העומ --
 לכל םיגאוד ,םלועל םיגאודה .םלועל םיגאודהמ וניאו ךר וניא
 ,םיצור םהש ומכ ךכ אקוד היהי םלועהש ,םיצורו  ,םלועה
 ראשה לאו ,ןיעב ןיע האור אוהש המ אלא  וינפל ןיא -- אוהו
 "תוירסומ, הלמה תא יכ םא ,רסומ:לעב םג וניא ,בל םישי אל

 יאשונ,) םדא ינכבש םירחבומה ויניעב םניא לוע-יקרופו ,ארי וניא "
 ,םיבוט םישע ם בו  .("ואשי דבב דב -- לוע לכ יקרופו לוע לכ
 ןיא וידעלבש ,רחאה רבדה תא האור םנמא אוה ,םיוצר םיפוהיב
 ,בורל  ,תבזוכ  הרדגההו ,ורידגהל יל המל ,ללבב ,. ,ללכ רבד
 : הלילשבו םיוק ינש קר ,ילוא ,אוה ,ומצע לע רבד אוה עדוי םא
 לש עבט .ךררה עצמאב דומעל בהוא וניאשו ףדנ הלע וניאש
 תצק ,ןוצר:חכ תצק , . ,םינפ:ויעמ לש םגו ול חכ:לעב ןשקע
 +, ונייר ונמצע לע ונרבד :םוימוק ידיל ונאב ,ונ . . ,הינרנא
 "ךלא . +. .תרחא תושעל המ ןיא וז העשב | אסינ = ךדיאמ יכ םא
 :תא ארי .וניא .., הממה לע תצק  ללוגתנו -- ונועמל הכלנו
 ,.,ול רעצמ ןועמ לבא ,אברדאו אברדא ,תורידבה

 אל השא ,םנמא ,איה ןיחונמ םהרבא לש ונועמ תלעב
 < \הלוכ איה רבכו -- םיעבראל וליפא רוע העיגה אל יאדוב .המיענ
 התב םע ורדחל תפנכנ איה ,ותא שיא ןיאשכ ,הפונחו םיטמק
 ודבל ול, קרש ,םירבר ול רפסלו וינפל הבל תא .ךופשל .תרגובה
 -- םש ררוגתמ רחא קור היה וליאש ,ןבומ ."רפסל הלובי איה
 טילש אוה | ןיחונמ .רפסל | הלוכי ודבל ול - קר 'התיה ןא םג
 ! ;וחרכ לע וב ררועתמה בועתה:שנר תא עיבמ וניאו .וחורב
 , .לש /הנוסא , ,,עדוי ימ -- ללכ וב ררועתמ הזכ שגר ןיא ילואו
 .המצע:תבוחל הל תבשוח :איהו תב הל שיש" ,אוה וז .השא
 :,תידוהי:תילגנא .הרענ -- תבה ,, ,שגפנ לכ ינפל הוארל הגיצחל
 לובי .יניא רוחיב ינאו ,היתפו תיטקוק תינתואת ,הלטבו תינקיר
 הנמלא , ..תוחושמה היתורעש תאו ןמשה  הרטנס תא לנפל
 ,היבורק םחל :,דפח םחל תלכוא ,ןיחונמ לש וניעמ:תלעב אוה
 " "התנררמבו ,םינפלמ ,םדוקה הרשעב החונמ ונל .תנתונ הניא איהו
 .דבכנ .רתויה | םוקמה ספות תבה ךונח ..,התב לש הלכשהה
 | =- תיזנכשאו תיתפרצ הדמלל היה ךירצ .,,תרמוא איה ,הייחב
 תולובחתב תישענ איה ףא םהרבא ןועמל הסינכהו \ . , 1 היוא
 ה לוכיבכ ,שפשפל הלחת תפנכנ תבה -- ךחא ףשנ ,תונוש
 --- המולשב תוארל הירחא תסנכנ םאהו ,רדחב דמועה םהלש
 .* *ןמלטניגד,ה תא דבכל הלחת תפנכנ םאה --.תרחממ .,, תראשנו
 = !רעהדאמ, : לתוכה ירוחאמ תקעוצ תבהו ,"אבט אברע,ב
 הלוכי הניא ,היחת ;יתב, ...תסנכנ איה םגש דע --"! רעהדאמ
 |  םהל םלש ... ,ללמואהו טמוקמה הפה קחמצמ ---."! ירעלב .תויחל
 "היליטנמ, וזיא תונקל תבהו םאה ורהמו ןועמה רכש םהרבא
 :םולשב | תוארל = םירוקבהו -- רדחב רשא .ןוראב התלתנש ,הנבל
 ,.ושענ = ,םילודנה הירותפכ סכרל ,הריפהלו השבלל ,"הילימנמ,ה
 = הנקזה * ,לוכיבכ = ,ףלבוק --- "!תינאצי הניא יתב, .םיפוכת רתוי
 7 .ובשחי  דובכלו + רמולכ) .., בהז:הלותב וז ירה --- הללמאה
 ,.עגרל ול המא תא בוזעל הלוכי  הניא (., .םכרדחב .הירוקב
 ,.הזה ףרוחה תומיב הילע הרמ יתב לש השפנ | ,ילעסעפסע
 = ישוא .םג .., ,םינברל \ שזדילוק לש רימלת .ןאכ .ררונתה דקתשא
 " = תעל  *רעליד,, היה .אוה לבא ,םולשה וילע = ,םויחב א היה

 ו
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 םרא :ןיא) רעשב חיכוהל אל: אל ..תרחא תוזהל ויניע וחקפנ זאו = %"רעליד, הז המ ,יאדוב ,םיעדוי םכניאו "םיקורי, םתא ...,ותנקז

 אל ,לכל:יווצה ינרקב .זוחאל אל ,(והשמב וליפא ורבחל הרומ םירחוס ונייה םינפל | ..,םינשי = םירבד | הנוקה הז -- רעליד
 ןופאה ןמ ,לכה קמועבש ,ןוסאה ןמ ,ףוס"ףוס ,תער חיסהל םוריעב ונראשנו הפרשנ ונתונח לבא  ,זדעילב | ונרגו = םילודג
 אוה כ .ךכ .,רבדה אוה ףכש ,ריכהל קו--ןפוא לכבש "דימלההמ ןוצר עבש היה אל ישיא ,ללעוו . ..לכדרפוחבו
 ותואו ;אוה =; רחא .תויהל  ךירצ  וניאו -- ומצעב אוה ךכו רבדה הטונ זא רבכ היה -- םולשה וילע  ילעב --אוה ' .. .ונתיבבש

 םיבשוו ויה ל םינכה ,םהו  ;תולילה לכ לעתשמו תומל
 היה י תיתפרצ יקחוצ = ,וידחי  םידמול ,הרחואמה העשה רע
 ןיאש ,יתיארו ,תוארל יל םיניע . ..הזה .ןמזב גוהנכ ,התוא דמלמ |

 התיה אלשכ .,,תחא העש וליפא יהב ילב תויחל לוכי .טנדוטסה
 לע .,.ןפוא םושב בשוי אוה היה .אל -- לוכאל .תבשוו + .יתב
 אצוי .אוה - ,ותנשמ ותציקיל דימ | ,רקובב . ...ךומס .היְה .ינחלש

 ..?יתב לש המולש המ ,המולש המ .. .הליחכב .,וינותחתב +
 םירברב םיאב ויהו שודילוקה ידימלתמ וילא .םיאב, םורבח :ויהשכ
 רעוג היהו האנקמ הז תא ל לוכי  אוה היה אל :.יתב םע

 הנח = ...ינועמ .תלעב תבל אל ,יטָעבל .אלו םתאב .ילא .:םהב
 ,..וישכע לש םינבה - - רבדל שי המ ..,! םירברה ועיגה ןביה רע
 םינפ םולכ יכ , ..דחכל שי המ --- הבהֶא ,ותוא .הבהא יתב .םגו"

 הלוכש ,התע םג ,םשה ךורב ,איה האירב %זא הל ויה הלאכ
 הוחב ,דימת טעמב באוכ השאר ,..הזי אל ,..לבא .,הב וא. <

 ןיה תומצ יתש . ..היתורעש ,א . ,,.תורשונ היתורעשו הל קיעו
 *..תושעל רשפא המ .., השאר תא .תובבוסמ ויה םימעפ ., ,.הל
 וניא עורט ,אמא ,תנעוט איה ,אמא ,לבא, . . ,תחכוש  הניא איה
 % בתוכ וניא עודמ --- ררופסקוויב התע 'אוה + עודמ ,וליפא כתוב
 ,.,התוא םיאור םתאש ומכ '? רשי םדא גוהנל .ךירצ .ךכ כו"

 ,ףסה לע \ תדמועה = ,ןברקה-תבה תחנוג -- | רעההאמ =-
 ,אוהש לכ .רהז ילב ןיגי : ,ןוגי .היניעבו הראוצ המישומ איחשכ
 ושוכר לכ תא םש רשא ,איבוקב:קחשמ לש רדוקה :ןוגוה ותוא

 עברא רכהשמ לעב לע םימיענה תומולקה .רבא .לכהו --- קחשמב :
 לע ,תוחפש יתש לע  ,ףוס ילב "תויליטנמ, לע ,עובשל תואָרמיל
 לכה ,וווננ  ,וזוננ --- "ןורטאיתהןיילדירורר, לע = ,דצ .לָכְמ האנק
 , .,םהירחאל קיר רקבו .הליל :ותועב ..רבא \

 ---ןיחונמ םהרבא ,אוה יל .רמא -- ןיפילחמ בוט אל ןועמ -
 דוע שי .ונועמל ..,רשפא יא ןאכ לבא ,אוה ערוי רבכ הז תא
 אוהש ימ לכ תא וכותל סינכהל * לוכי .אוה תולילבש* ,וז הלעמ-
 --ןתפמה לע תרמועה וזלה הרענה םג ..,ודיב החומ ןיאו--הצור
 תורענ, עויפ לכ ילב הככ ריאשהל רשפא יא ,..רבדב תבכעמ
 ,.."ןתפמה לע תודמיע

 ? רומא =
 םא ---"םדא בייח, /אל | ,"יאשר וניא, אל  ,"רוסא, אל ==

 היפוסוליפ ירפסב ולעלעש ,םימכוחמ יניעב ןח תואצומ ןניוג תולמה
 אוה ךכ לבא | .חרופ קבא -- םשפנו ,היפוסיליפ ירפס ורבח וא.
 , םינקיר םתוא לש םנבומב רשי ארבנ אל םראה ,ךכ ,רבדה

 "איה תועמ -- הקלה שפנ ,קלח אל ,ןפוא .לכב --"רשי, אהיו |
 רכזה :ךכ לכ טושפ רברה :.הרואכל .קלחה דצ .לע .ןהה * ןָיא
 רשבב התיוג תא לכלכל וא רכול .הכירצ הבקנה ,הבקנל .ךירצ
 : םהלש אמסיסה תא ,םמתיח הא הז לע םיחינמ םייחהו =- ןייבו
 שש ןב ,הרשע שמח ןכ רענ היהשכ ,איה תועט םלוא ,תוטשפ

 - -העורי הביבסבו ,הלודג .ריעבו ,הנש הרשע עבש ןב ,הרשע =
 ,הזל המרג תיעבטה ותואירב ,לינרל ,טושפל רבדה ול םג המר. =
 +תופוצר םינש שמח האסה תא שידגה רשא תורמל ,הלח/אלש

 םויבו  ,םיפוצר תוליל העברא ,רחא *תיב,ב ,םש ןל םעפ םלוא-
 אל זאמו--- + השוע ינא המ :ומצע תא לאשו םק רקובב .ישמחה =

 ברקתנו םג שגפנ איהה תעל בורק .אוהה םוקמב בוש :וילגר וכרד
 לת ר רשואה .יִפנכ 8 4 .רלאט ותואו ,רלאט ותואל
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 . תהא .המשנו --- םיפוג .ינש . ,ימוקמה ק"צה ישאר זא ויה רלאט
 םיקרפל האור -- הרקמב --- אוה התע .םתוניב הנטק השא הלטוה
 ,ןיבמו ,הָל הלע המ ערוי ,וליפא .המע שגפנ ,תאזה השאה תא
 ,שרוק ןחו הרהט הלוכ .התיה וא םלוא ,אכריפ אנידד ארקיעמ יכ
 ,וילא הכשמנ ..הנטקה ,איהו ,הב ושפנ הקבר רלאט ..המדנ ךכ
 ןיב ,םתוניב :וחמצ תוביר" .ירבדו =- ןויסנה היה לודג .ןיחונמ לא
 ,םיצקוע ,םוביאכמ ,םיתוחפ . תוביר ..ירבר :,"טירחתמ ה  ,"םירצ,ה
 לכ .לע םהילעמהםילוע תוביר ירבד | ,המקנו = האנק ןשע יאלמ
 דחאה רמא -םא .םינטקבש ןטק טרפ לכ לע ,הרעצמ  הלאש
 ,םיתניב ! לודג  באכ :,תהחא רמאי ינשהש .,וילאמ ןבומ היה ---ךכ
 םג םיחוטב .ויִה המורמה הבבל"םתב רשא ,הנטקה השאה התואו
 ימו  ;רברה ןמ .אצומ | היה אל  .התפצו הרקס .,הכסכס ,םהינש
 ,תושפנ תלצה קרפה לע הדמע תחא םעפ ,..ופוס היה המ עדוי
 הזה "אלה,  םג לבא  ,ליצהלו תכלל יל ב ל ,"אל, רמא .רלאט

 לע היה = ,"ןה,  ורמאבש =ונפמ קר. םא -יכ = ,הרהטב רמאנ אל
 שפנ .תא דימעהל הצר אל :רלאטו  ,םילועה .ןמ . .תויהל  ןיחונמ
 ןיחונמ םא : השאה התוא לש היטעב בושו ,הנכסב וביוא-ותימע
 וא היהי המ =- םילפינב לופי םאו ,האנקה הרעב --- חילציו .הלעי
 ,תוצלפ םייחב .שי +. .תכלל  ךירצ אל ,אל ,אל ...+הבבל תא
 ,:םוחב  ,ןיחונמ .אוה בוקע לכ הרשי תחא .תיתמשנ הילע לבא
 לצומה תאו ,חילצה ,הליחת הנכסה:םי ךותל ץפק  ,וימולע
 התא ימע :-ונירחא םיפדור ...!רלאט לש ונועמל .רשי איבה
 אוה .ןיבה רלאטו ...!ערו חא .! תושפנ תנכסב ! הנכסב .אופיא
 ,ןיע:ףרהכב .האלמתנ  המויאה . הצרפה = לכו -- הזכל  ללפ אל
 וראוצ לע לפנ שיא .דחא עגרב הגשוה ,הבגשנ ,הרומג .תומלש
 ,הרוא .אלמתנ הדרה אלמהו ההכה רדחהו -- וביוא:ויחא לש
 ותואב דוע ,ודבע ול רשא רבדה תרזגב .,חרכהב ודרפנ םהיתופוג
 יתלב ,חצנל  :תוררפנ = יתלב ויה .רבכ .םהיתימשנ לבא --- הלילה
 רשא ימ  ...הקישנה התוא ,..תחא שא:תקישנ י"ע  תודרפנ
 ,..הביט לע .דומעי

 .להאוו יו

 .גרָברעייפ .ז מ ןורכזל

 (;טנרת רדא ט"י) ,ותריטפל םינש רשע תאלמל

 ,רבעה :תונורכז יחור יניע ינפל םיפלוחו םילועש העשבו
 תפוקתכ הכורא הפוקהב :ודבעו| ולעפש םילודנ .םישנא יללצ
 ושקבש  ;ךיהזמ .רתוי דיתע ד"ע \ומלחו תולודגל ופאשש  ,רבעמה
 דווק .הזיא .וליצאה .םרהז קרבמו תוריבכ תולועפו .םילודג םישעמ
 ינפל םירבועש העשב ,רצה בוחרה לא םתוא וכולשיו הריא
 התורח ,םישעמה.תורח  ,םייחה תורח .ליבשב םימחולה .םתיא לכ
 םיאלמה  םהינפב טיבט | ינאו  ,םוישונא תודוסו לע .תודהיה .לש
 תא  ,הקוחה-םתנומא . תא האור ינא :,םילא .דיהו השודקה תרדה
 "האו םמצע תא ריבעה ל ,םיוחה יכרע תא תונשל םהיתוקת'
 הינָשה רורת אבי ןפ ,ארונה רברמה 8 םרוד
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 ט ןוילג

 התואב --הכורבהו הבוטה ץראה לא ןנערהו זלעה
 םינפה לעב ידוהיה .ריעצה .ותוא ,אוה םג .ינפל רבוע העשה
 ותוא ,ימלוע רעצ .תואלמהו תומלוחה .,תוקומעה םיניעהו םירוחה
 ויפנעו םוחתה .ךיתב :ותמשנ :ישרשש, ,רוהטה  ,ךזה .ריעצה
  .מ םלוחה-ררושמה ותוא :(*"םלועה בוחר .אולמל .םיפעתפמ
 . . , גרברעויפ

 תא וברק לא טלקו .םידוהיה .בוחרב דלונ .גרברעייפ 1 מ
 המוגעה ,תורהזאו םיניד האלמה ,השקה הנשיה תודהיה יכרע לכ
 םייחה תתמה ,הרימג הענכה היקיזחמ לכ האמ תשרודה ,תמעוזהו
 אל .תינוימההו הכרה שפנה  לעב םלוחה ריעצה | ..,..שיה-לוטבו
 הזיא .שקביו ,חלהתרפחו .המונצה .תודהיה .התואב קפתסהל .לוכי
 תא .אצמל .ץפח אוה  ,הבושו .קומע רתוי  ,ןדעמו ךר רתוי ןכת
 ...:יללכההימלועה . הכרעו .ירסוטה .הניערג-.תא  ,תודהיבשהטוופה
 התוצמאתהו הלבקה ,הירתסנ ןומהו תודיפחה ,דופהו זרה ,הדנאה
 ינפ לע .הכוסנה הכסמה תא ריסהלו ףוס-ןיאה יקמע : לא  רודחל
 תא טעמ טעמ וכרה םנמא םירברה ודא לכ --הריציה-תומקרתה
 ,תירפומ-תיחולחל :וזיא  הברקב וכסנ  ,הנשיה תודהיה לש :התוהמ
 תינוימד שפנ ביהלהל החכב .רשא ,המחו תיטויפ תיצמת וזיא
 טיבמ ךרה םלעה לבא ,גרברעייפ .לש ושפנכ הריש האלמו '

 -= .ארונ-דוהו העפי דוה אלמה הזה ירגאהדקנעה לע םיעניול
 ..,ןינפמ .אריו

 +. ארי .יננה .., .לצה ינפמ .ארו יננה .,ובא -,ארו .וננה --
 תא ,םייחה לכ תא היתחה הלפק תודהיה יכ ,האור ג"פ

 םוחת ךותב םתוא המש ,םתוצילעו םנושש :,םייהה תדמח לכ

 תצחול ,הדבכ ,הלודג איה יכ ,דאמ םירצ .םילובג ךיתב .,לבגומ
 ,תרמרמתמ רואל .תפאושה  ,תיטויפהו הריעצה ושפנו --- הדיחפמו
 ..,בםחרמל ,ריואל תפאושו תעזערזמ ,תצרפתמ

 םיטש רוא ילג 1... םיענ המ  בחרמהו ,קותמ המ  ריואהו
 לא תוהינ-חיר ימרז םיקחרממ ויפנכ לע .אשונ חורה ,םשו הפ
 :האלפנ הניגנמ הלוכ האירבה . . .תוננער אלמ עבטה . . .בוחרה
 ..,!ודפח םלועל יכ ,בוט יכ 'רל ודוח

 תימיענה | לע וימימ .גנעתה אל םלוחה-ררושמה ותואו
 ןוינהה ול ויה םיקסופו עיש ,רפומ ירפס  ,רומלתה ,ולאה
 תודהיה ...םהבש הריש ה -- רקחמו הלכשה ירפסו ,םייחבש
 ,העפי תאלמו הרדאנ ,הפיקהו הבחר ,הקמע לכב ,הללכב
 תארי ,תופילקה ,א"סה ר"הציה ...ראמ הארונ איה לבא
 --תועבשהה ,תועמקה ,םישודקה םירפסה ,םונהיגה ,ושנעו אטח
 םיתיממ ,םייחה תא םילזוג םה לבא ,ארונ-דוה םיאלמ םלוכ ,םלוכ
 ...םתעפיו םימולע ןושש תא ,רעונההיעוגעג תא

 תמחלמ ,המויאה ,הארונה תימינפה המהלמה .תלחתמ הפו
 םייחה ,תוישונאהו תודהיה יכרע ,םישדחה םע םינשיה םיכרעה
 --"םיללצה, םע ,שמשו רוא אלמה ,לודגה םלועה ,רפסה םע
 ךכ לכב ,תונמא ךכ .לכב גרברעייפ ראת רשא המחלמה התוא
 ...ימינפ רעצו םיעוגעג

 םייחה .לעמ .םמורתמה יביטקיבוא רייצמ ונניא  גרברעויפ
 תולילע ןיא  וירויצב ;הטקשו תיפא החונמ וזיאב םתוא ראתמו
 ,ןתרתהו תובסמ תוכבתסה ןיא ,תוערואמ תולשלתשה ןיא ,םישעמו

 לכוא שקבמו רדחה ןמ אבה בערה ינפח , תירויצדתותמא :םג : ןיאו
 ,הפי .הישעמ - ול רפסל שקבמו םיסגאהו ןמושה .תא לבקל .ברפמו
 לילב דיריל עסנ רשא ,הלעבל תגאורה תפעיזהו  המונעה ומאו

 ןסכומה ףסוי .'רו  ,"ץירפ,ה ר"ע תרפסמו םואתפ תכשויה ,הז רירגס
 לכ ילב .רברמה  לבוקמה ןקוה םג- ,"ה .ךאלמב, = הפיה .רנבו

 5 + רצו ירכח לאו ילא וכתכמב םעה-דחא ירבד 6
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 תדרויה הניכשה  ,םינטקתמו םיכלוהה ןיחמה ,  ,הפילקה, ר'ע הבס
 לש ורובג הז ןמחנ םנ  ."תולאקש,ה ד"עו 'תוריפס רשע,מ הממל
 ןייטצמה ,ץרפתמהו . .רמרמתמה ,ומצעבו ודובכב "ןאל, רופסה
 םיסופמה -- ולא לכ -- תונשרד יריל .העיגמה הרתו  תונרבדב
 תושפנ םנה ,תואיצמהו םייחה םלועמ םיחוקל םהשמ  רתוי
 לבא .תוילובמיס ,תואליטרע תומשנ ,תוינוימד

 הנענ שפנ ונינפל הלגתמ םשו הפ תוילובמיסה הפעמ תחתמ

 ,תויאצחו םיימינפ םיערק האלמו תועמר-תוורמ ,תלבוס ,האכודמו

 לא םיקד רתויה הימינב .הרושקו הזוחא הנה הזמ רבעמ רשא

 ,היקמעמב תעוערומ איה -- ינשה .רבעמו ,תובא"תרוכמו .תודהיה

 הפ ...םייחו רוא אלטה בהרה"םלועה לא תפאושו תצרפתמ

 'הלעמלו .היצחמ רשא | ,היוקלו הבולע המשנ םיאור ונגה םשו

 םיקלחה םהואו ,ןומירחאד -- הטמלו היצחמו זימרוהר איה

 -ןמחנש ,העשבו ...הזמ הז םיקנויו הז םע הז םיברועמ

 שרדמה תיב יכ ,שיגרמ אוה יכ ,קעוצו סעוכ ,רמרמתמ גרברעייפ

 -תיבב .ותרובע ירפ םה -- וירפסו ,םעה לש אלכה-תיב אוה

 םע יוה :לער האלמה ותאירק תא ארוק  אוהש העשבו ,ואלב

 תרקבב, םלועה לכל הרוא ץיפה טנק .לאונמעש העשב ,ללמא
 רדשיו רדעיו ךשרדמ תיב יכשחמב לודגה ךנואג .בשי  ,"הנובתה

 םיזע םיעוגעג וברקב שח אוה העשה התואב .. .!"ויתומא יד תא

 וניא ,"םיללצה,  ויבוהא תא בוזעל לוכי וניא ,אלכה-תיב ותוא לא

 ירעלבמ יב  ,אוה עדוי יכ, ףא ,"םמשה רדח,ה ןמ תאצל לכי

 י;"בחרה םלועב םש םינושו םיבר תורצוא דוע שי  ,םמשה"רדחה

 התדה לש ורובג ,לאומשכ ונניא ,יןאל, לש ורובג ,ןמחנ

 ,ויניעב הרורב ותבשחמ ,וינפל רשא תא עדוי ןורחאה ,"םייחהו

 ריהומ ריתע .ול .שקבמו רבעה םע ויהונובשח תא רמג רבכ אוה

 םידמועה לכ .רגנ הזה דיתעה דעב םחול ,ומע ליבשבו וליבשב

 ,המחלמה ןואש .ותוא .ךותב תאו לכב םישיגרמ םה  .וכרד לע

 םומחלנ םה יכ ,ותעדב ,הוצמ-לש-החמש וזיא ,תישפנ החונמ זיא

 ןמחנ ןכ אל ...םהל שודקה לאידיאה דעב ,םשפנ אשמ דעב

 ,המחלמל ללכ לנוסמ ונניאו םחול ונניא איה :"ןאלה, לש ורובג

 תחקלתמו הילאמ האב ומכו הכותמ תצבצבמ תאזה  המחלמה

 ',שרחהו ןשיה תמחלמ ,תומלוע ינש תמחלמ .ררושמה ש פנב

 *,.תוישונאה יכרע םע השוריה-לבכ ,םירפסה םע םייחה .תמחלמ

 לש ושפנ יכ ,אוה תאה המחלמבש המויא רתויה הידגרטהו

 ינשמ דחא לע ןוחצנה לופי ןפ דאמ תעוערומ ררושמה

 חצני םאו ,ענענתמה בלה אפקי אלה ,ןשיה חצני םא, .םידרצה

 הלאשה ובל ךותמ הצרפתמ זאו ..."אלמ םלוע .ברחי אלה ,שדחה

 ."+ ןאל, הרמה
 ,ינא רכוז ...ביארמו רמ ןורכז רוע רבוע יחור וניע ינפלו

 וירבח = ונייה רצזו ינא +"ןאל, ורופס תא נרברעייפ בתכ .ךיא

 .ונתעד .תא תוחלו אורקלונל ןתג .בתכש ןוילג לכו ,םיבורק רתויה

 ,ףופכ ובנ ,אסבה לע בשוי םלוחה רייצמה ,הימוד הררש תיבב

 םנמאו .וצק .ברק יכ והנה שיגרמ ומכ ,תוריהמב בתוכ .אוהו

 וימי יב. ונשגרה ונלוכו ,ומתוח תא וילע חינה ומכ רזכאה תומה

 לַעְו ,תוצצונה ויניע לע ,םיריחה ונרבח ינפ לע ונטבה ונחנא ,םירופס

 +..'(ןאל, :הרמה הלאשה הקיעה ונבל לעו וייחל לעש דושחה םדואה

 החקלתה ובלב ..תאזה הרירחמה הלאשה תא לאש גרברעייפ

 "השובחה ,הטונחה  תודהיה  תמחלמ --- הארונה /המחלמה  התוא

 ,אלמה. םלועה םע --- תורור קבאו םירפס לש תונוראב  הזוראהו
 האלמהו המלשה  ,האירבה תוושונאה םע ,הרוא ץיפמה ,ןנערה
 יכ האור .,שרדמה --תיב .ןתפמ לע .דמוע .אוה .הנה ; ינחור ןכת
 יפי .םיאלמה .םייחה .הימה . לע .טיבמו .רקוס. ,לופנל םיטמ .וילתב

 ,רבעה ירירש לע דאמ .עגעגתמ ושפנ  ,אצומ הזיא שקבמו--קרבו



7 4 

 אוה תאז לכבו --- טלפמ .הזיא שפחמו םינשיה םירבקה :ןיב העות
 השק ,,.םירבקה 'םתוא לע  םיעוגעגו תוקפרתהב .וירחא .טובמ
 +..םהמ .דרפהל וילע

 ומכ לבא .תאזה הרמה ההלאשה תא לאש גרברעייפ
 ,חונמה לש .ורמאממו .ןמחנ .ירברמ ,ונינפל הלגתמ לפרעה .ךותמ
 התואו דיתעב הדובע לש המלש תינכת ,"היתובוחו הפיה .תורפס,
 רמה הלאשה לע הבושת ןיעכ איה .התוריהב:יא לכב .תינכתה
 ,.תאוה

 טשפתהל הלכי הגנואז וטיגה תומוח תוקיעמ המואה .חור לע
 לופנב .תישונא"תימוא ל תימצע הרוצ לבקלו הבוגבו יבחרב
 ותודבע םג .לדחת  ,תולגה .תודכעמ ונמע ,תאצבו  תומוחה ןתוא
 ליבש ב א ל וצהא לא .בושל ךירצ  ירבעה .םעה = , תינחורה
 םש חינהל ליבשב ךא ,בערהו םושה ןמ טלמהל
 תירבע הרבחל ,םישדה םייהלו השרה ההרבחל דוסי
 +.,הלכ .לבתה יבשוי לכ ל תפומל יהתש הרבח :,הננערו. האירב
 םיימינפה .םייוקלה . םהזא לכל םוקמ היהי אל תובא ץראב םש
 הרבכה המחלמה . התוא .לכל  םוקמ היהי אל  ,המואה שפנבש
 ,ריתעה לש ירוהיה ...תולגהו תושמשה-ןיב-ןב לש .ושפנב תללוחתמה
 תוחור : לועמ .תינחור .תורח,- ךותב .וצראב  ךנוחמה .ישפחההידוהיה
 לע .ירבע חורב .תחתפתמ, המלשו .האירב שפנ לעב. היהי ."תורז
 הניערג תא ףשחה דיתעה לש תודהיהו  ,"םייללכ םיישונא  תודוסי
 ..,תישונא-תימואל תודהיל התיהו ישונאהו  ינחורה

 ןוחצנ אוה תודהיה לש לודג רתויה ןוחצנה
 ..!לבתב רפפה

 ,גרברעויפ ..ז מ .וטיגה .ימלוחמ דהא .םלחו רש הּכ

0 7 

= 

 .הָיִקְרְותִמ םיִבָּתְכִמ
 ירבד לש רבעה לא ךייש רבכ "ןויושהו הוחאה, רעו ןוחצנ

 ולחנש אוהה לודגה ןוחצנה ירחא  ,היקרותב תוירטנמלרפה ימו
 הלחה "תילרבילה תירבה,ו החפ:לימאיק לע םיריעצה םיקרותה
 שרוי .החפדימליח ,לוחה-ימי לש הדבכהו הכוראה ,תיטאה הדובעה
 תוכבוסמהו תובברושמה תוכשומה תא וידיב חקל לימאיק לש ומוקמ
 לחחש ,ןתמו אשמה תא בומ:יכב רומגיו תיחכונה הלשממה לש
 לע וירכהש םרחה .הירגנואו הירטפוא םע החפ:לימאיק
 רסאש "הוחאהו ןויושה, דעו .לטב .היקרות לכב הירטסוא .תורוחס
 ,םינמותועה קוש לא התע אבל ןריתה הלאה < תורוחסה תא
 אלטצא וילעמ ריפה "םרחה דעו, ,היקרות לש תישילשה הלשממה
 ,וינואמלו ותמאל דחא לכ. ,הזה דעוה יירבח .,םירחוסה ובושיו ;וז
 הירטסואבשו --- וניחאמ םבור -- היקרותבש םירמסואה םירחופה
 םרחסמ לש םיבוטה םימיה יכ ,המה םיוקמ חור ופאש המצע
 םרחהמ המח םג  ולבס ףוס:ףופ ,םיקרותה םג םיחמש ,ובושי
 וזיא ליבשבו ;םרחה יחרי תשמחב ולע םויחה יכרצ .ריחמ :הוה
 ,השעמה:םלועב  בשחתהל םיגהונ ןיא התאש  ,תירוטטה תוכז
 ,רפ ןוילימ םיש לש ל בור ק לש הפי םוכס הלשממה .הלבק

 ,.ינומרח .,א

 * הבהה ןקתלו .,םירוח .הברה םותסל הלשממה לכות הזה 'ףסכב
 . םיקדב

 = = היקרותב .םהוקה םנתיאל הירטפוא ירחוס ובושי םא
 םיקרותה : ולגרתהש ןויכ  ,םירמואה .םיבר 4 .תרחא הלאש " יהוז
 יבש .וכלי אל בוש  ,"םרחה, יחרי .ךשמ תפרצו .הילגנא  תורוחסב

 םיילגנאהו .םייצנארפה  םירחוסה םגו ןהירטסואה הרוחסה ירחא |
 / . . מ ג 3 |

 ט ןוילג 3= ם5לועה

 קושה תא .םסבלו. ביחרהל :ולדתשי .חטבו  ,םיהי-קובחב .ובשי אל
 ,תערה:חסיהב ושבבש

 :יכב :רמגנ "הניבונוצריהו .חינפוב, :ןינעו ךכו .ךכ ןיב לבא
 הירגלוב ןינע יכ ,,ןכ ₪3 המה | םיוקמ ,םיחמש םיקרותהו ,בוט
 ותימי .תחא היריב, ..היפור לש התויעצמאב ,הלאה .םימיב .רמגוי
 תעבות  וזש .הבוח תא היקרותל םלשת הירגלוב !"תובנדא יתש
 לודגה ,הבוח תא לירגמה ,המחלמה.סממ  רטפת היקרותו  ,הנממ
 .הז  ילב םג

 תוכלוה -- בוטו ךלוה היקרות לש ינוציחה בצמהש ,העשבו
 הוחאה, דעומ םיעבות .םינפב | תועיבתהו .תונעטה תולורגו
 אלו .תיגירמ הגלפמל יהיו הלשממה תמב לעמ ררי יכ ,"ןויושהו
 הוה רעוה תא םימ'שאמ ג םנשי  ,יארחא:יאו רתסנ קקוחמל
 ךלוה רעוה לע םיננואתמה רפסמ  םינפ ל5 לע .,יתוינויצקאיר,ב

 . לּורגו
 .תא אלמל וילע יכ ,"דעו,ה ידגנתמ םינעוטש ,הנעמה לע

 וניעש : , הארניוניאו:האור .םיקקוחמ>תיב  תויהמ לודחלו ותחטבה
 םירחכנ:תיב התע שיש ירחא ,וב .טולשת אל רו שיא ןיעו ,לכב
 דועש ,"דעו,ה ירבח םיבישמ וז הנעט לע -- ,םעה ינפל יארחא
 ישעמ לע  בורקמ חיגשהלו המבה לעמ .תדרל םתעש העינה םרט
 השעמהו ,החוטכו  הססובמ יד דוע הנניא המשוחה :הלשממה
 רטשמה תא ורצי "דעו,ה ירבח המה ,חיכומ החפ:לימאיק םע
 רדסהו החונמהשכ | .והוסרהי אל יכ :וילע רומשל םהילעו שרחה
 :תיבל הלשממה .לע החגשהה תא ורסמי --- ץראב וררתשי
 ןועט .אוה = םגו ,ריעצ ונרוע םירחבנה-תיב התע תעל .םירחבגה
 ,החגשה

 יהמו\ רדפהו .החונמה והרתשי יתממ :הלאשה לעש ,ןבומכ
 םחל ןיא -- רדפלו החונמל םהל שיש ,"םמוירטירק,ה ,הניחבה
 תירבה,.ירבח רוחיב --- םהידגנתמל םוקמ ןתונ הזו ,הרורב הבושת
 ,םהילע לפנתהל -- החפ:לימאיק יררצמו "תילרבילה

 םינותע  ינש ןיב ראמ ףירח = חוכול  וניכז הלאה םימיבו
 הו הפ עיפומה  ,יתפרצ:ילגנאה "רלרה טנויל,ה .תונחמה ינשמ
 ןגי\ רעוהל  םירגנתמה תושירד תא עיבה ,הנש םישלשמ רתוי
 לש -- "רעו,ה ירבח לש םנותע ,"ןינת,ה ,החפ:לימאיק לע
 ,ידמ .רתוי "ץרמנ, רמאמב הנע -- רתזיב םיינוצקה םיומואלה
 םימויאב * ,םיפודגו  םיפורח לש הרושב דעוה לע ןגהל לדתשהו
 םגו ."תועש .54 ךשמ היקרותמ רלרה:טנויל,ה ךרוע תא .שרגל,
 ,תירטסואה .הלשממהמ דחוש לבק "רלריה טנוילה,ש תוברב

 וחכשש דע ,דאמ דע ישיא יפוא ףופב לבק הוח םומלופה
 ויאטח תא 'ורבחל, ריכזה רחא ךרועו ןינעה םצע ר"ע רברל
 ,ותחפשמ ינב יאטח תאו

 י"ע = ,תיקרות םג ומגרות "דעוה, דגנ תונעטה רקיע לבא
 ;החפ:לימאיקבו - "תילרבילה  תירב,ב םיכמותה היקרות ינותע
 .םירחבנה:תיב רע שוטנ חוכיהו

 ילוי ימימ ,שדחה תופסאה:קוח ילגרל .חוכוה ררועתה םשו
 םיגניטטימהו םעה-תופסא ,תופסאב הרובה יבשוי .ולגרתה הנה דע
 תוארל .רשפא דאמ רע תובורק םימעפלו ,להקה לע ובבחתנ
 ,םירחבנה:תיב . רככל  תודעומה ,םע:תוכולהת 'אטשוק .תובוחרב
 ,רסומ וא שיא הזיא דגנ םיאחומ וא םיכרבמ המשש

 :ילח .תירבה,, ירחא .םיטונה יכ ,לוקה אצי רבעה עובשב
 לש הכורעת .ךורעלו םימשה:תפכ תחת ףסאתהל םירמוא "תילרב
 < :ימליח .חלש .דימ .,ותנוחכל בושיש ול ארקלו החפ:לימאיקל דובכ
 ועידוי םע:תופסא םוכרועה יכ ,םירחבנה:תיבל העצה ץרמנה  החפ
 םימואנה ןכת  ,הפסאה רבה תא ,הרטשמל .הפסאה .ינפל םוו

 1 ק :
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 הזו ,וז העדוה לע .הלבק:רטש ןחה הרטשמהו * ,םימאונה .תומשו

 : .ןוישרל בשחי
 םוק ופיסוי אל "תילרבילה תירבה, ילעב יכ ,ובשה בושח

 ומכ) = "םייררחא,ה .ופינכה הנהו ,החפ:לימאיק םע םתלפמ  ירחא
 תונפל  םירחבנה-תיבל העצה (םירחבנה:תיבב םהל  םיארוקש
 ,תופסאה:שפוח תלבגה רבדב םוירטסינימהל "הלאש ב

 םינינעמ םימואנ הברהו ,וז הלאש ד'ע וחכותה םימת םוי
 ומכ הלאש | ,אוה ןכימ ,רעוה יריצו "ררחא,ה יריצ רצמ ועמש
 םא ,הלאשה לבא .תופסאה שפוח לש שורקה רקיעב ורוה הלא
 -- רמאל) העדוהה לע "הלבק:רטש, תת יתלבל םג לכות הרטשמה
 ,הרתפנ אל--םינפואה לכב תתל תביוחמ איה וא (הפסאל ןוישר

 ןינמל (היצלפרטניא) "הלאש,ה רבד תא ודימעה רשאכו
 תליפנ תעב ,םינינעמ הלאה םירפסמה ינש .50 דגנ תועד 1802ב התחדנ
 רפסמ) ךגנ הנמשו 198 רעב תועדה רפסמ היה החפ לימאיק
 זא וענמנ  דועו םינמרא  ,םינוי םיעבראכ 840(,  ללכב תועדה
 תירבה, לע. -- יולגבו -- .שרחמ וחפסנ התעו ,םתעד תא עיבהמ
 ."תילרבילה

 "ןויושהו הוחא,ה :הלאה םיפגאה ינש ןיב דורפהש העשבו
 ,תיזכרמ ,השרח הגלפמ תדפיתמו תכלוה ,לודגו ךלוה "ררחאה,ו
 ,םידרפנה תא דחאלו םיערקה תא החאל יהת ההרטמש

 יובר ילגרל ,שארמ ובשחש ומכ ,רגסי אל םירחבנה:תיב
 יילוי שדח דע תירטנמלרפה םתרובע תא םיריצה וכישמי הדובעה
 ודובכב ,אוה אבי ,ןטלושב יולת הבישיה:הכראה רבדש ,תווהבו
 תא ךיראמ אוה יב ,םיריצהל רשבל םירחכנה:תיב לא ,ומצעבו
 ,חיביהל דימח-לודבע הצור הזה .רעצב .,םיחרי .השלשל ."היפס,ה
 ,שרחה רדפהל אוה ןמאנ המכ רע

 םייחמ | ןיידע םיקוחר  םיימינפה  םייקרותה םייחהש ומכו
 ,תיפוריאה .היקרותב תוידוהיה תודעה םג ןכ ,םיליגרו םירדוסמ
 גואו טפשמה:יא ,קדצה:יא לכל ץק המש היצוטיטסנוקה ,םנמא
 ,תולהקה דוע ורדתסנ אל התע רע לבא ,תוידוהיה תורעבש םירדסה
 םיכירצה םירדפהו (ההעה:פמל עגונב) טפשמה ,קרצה ןהב דוע ןואו
 ,ירמגל ןמצע תושרב טעמכ תודמועה הלאכ תורדוסמ תודעב תויהל
 לרח ןררתשה םרט רוע רואה לבא ,ושרוג םיללצהו ךשחה
 הפוקתה .םיררסמ םג ןה תוקוחר לבא ,תודעבש והבהו והתה
 םדוע  רואו .ךשחש = ,תושמשה-ןיב:תפוקת ןהל איה  תוחכונה
 ,איבוברעב .םישמשמ

 הלאה תודסומל דוע ןיא לבא ,תורסומל תומשו תודסומ שי
 ,תוינכתו תובשחמ םג ןנשי ,םייח חור ,םהב םינכיש ,ןכת לכ
 ףונ ןהל ןיאש , תואליטרע תימשנ תניחבב ןה תונורחאה לבא
 יףוגה תומד אלו

 אוה הלאה תודעבש םימוצע = רתויה | תונורסחה רחאו
 תולבקמ תודעה ןיא הלשממהמ .תידימת הפנכה ןורפח
 :םמו .הניבגה:סמ ,רשבה:סמ וםינוש םיסמ ןהל שי ,הכימת לכ
 םימלשמ .ןייהו .הניבגה ירכומו םיבצקה .ןיא בור פ"ע לבא ,ןייה
 .םהמ .עיגמה תא

 םיבשוח  ,ןכבו ןהנהנ "תורח,ה ןהמה םינעוט !תירוח --
 האציש ,הבורמה הלקתה תורמלו ,םיסממ םג םה םירוטפ המה
 ,הלשממהמ הרוע שקבל תולהקה וסנ אל רוע ,הז םירדס:יא י"ע
 ,הלהקה לש בוחה:ילעבב שוגנל ולכויש יד

 סמ) "הליבג,ה ןינע = ךשמנו ךלוה ,"המשח,ה ןהנה םוימ|
 םלשל םינאממה ,םיבצקה רשב לע "רוסא, וזירכה רבכ ,(רשבה
 תודעה הנצלואת ףוס:ףוס .ליעוה .ילבל הז לב לבא וכו םמה תא

 ידכ  ,ירמוחה ןכצמ תא ססב ןעמל ,םיצרמנ םיעצמאב זוחאל |

 5> :'/הובעל תלכיה ןהל .יהתש
 ל 4 5

 ןקתל ,םירלידינג חיתפל ןה תוצור ,הפ תודעל שי ןוצרו
 ,המודכו :,"הרות"הומלתה, יתב תא

 יב ר רשואש .ירחא ,ה תע ףסכב תוציחנה שגרות רוחיב
 ותינכת תא  .איצוהל שגנו " ,ןטלושה י'ע יש בםכחל םוחנ
 . לעופל הבחרהו הפיה

 לש .העבשהה סקט היה רושאה ירחא ,'א םויב ,לומתא
 םירבח השש ,תאזה הגיגחה התיה םויה תוצחבו ,שדחה ישב"םכחה
 תא ארקל וכלה (םצמוצמה) יגמסייגהו יממעה ,ינחורה .שיליגימ,המ
 , שדחה שיי'גימל ישב:םכחה

 םיטיהרו םיחורמ םירדח םע ראופמ ןינב והנה שדחה שיל'גימהו
 .יתרקבש םירטסינימה תוכשלמ בוט רתוי םשור השוע וללכבו ,םיררהנ

 ;ינמסי'גהו ינחורה שיל'נימה ירבח לכ ופסאתנ  שיל'גימב
 םישובל םיפי = םירלי- לש  הלהקמ | םהינפלו : ,ואב  ויולמו ברה
 לעו ,תלכת יספו (םיקרוה) \ םימודא .םיספ םע .ררש  תושבלת
 ,ישבדםכחה תנימת םהיתופנצמ

 תיבבש םירוהיה םיריצה תעברא םהיניב  ,םיחרוא םג ויה
 ?ידימילג) םירוהי תוחפ ינש ,חילצמו ופרק ,ןושש ,י'גררפ--םירחבנה
 סידננרפ ,דובכה תותוא םע םהלש ררשה ידגבב (החפ"וכלומו החפ
 ,דועו םיאניתע ,(אטשוקב איקו .חכדאב)

 יהימכח,ו הרעה -ידבכנ  הארמ
 .רדהנ היה ,ריעצה ישב:םכחה

 רצק םואנב הניגחה תא חתפ ירנפפא:יחרפ שיליגימה שאר
 .עבשי יב ישבדםכחל השקבב 'רמגנש :אמויד:אנינעמ

 ףרע ד"ע הפי םואנ אשיו שדחה ישב:םכחה םוקי זא
 יבר .היקרותבש תולהקה ייחבו םייטרפה = ויוחב הוה .עגרה
 לכ ןיבש תימואלה תורחאה ר'ע רבדל הברמ םוחנ
 תחא  תימיאל המשנו .,רחא ףונ == םירוהיה לכ  םידוהיה
 ידוהיל התע שיש תוירחאה.בר דיקפתה ד"עו ("ול
 :העובשב רמגנ הפיה ומואנ ,חרז מה

 ינויצוטיטפנוקה ונכלמל ןעאנ ראשהל :ינא עבשנ
 !ןא5 דימח-לודבע

 !תינמותועה : היצוטיטסנוקל ןמאנ .ראשהל .ינא עבשנ
 !תירוהיה תרופמהו תידוהיה תרל ןמאנ ראשהל ינא עבשנ
 ְ !ידוהיה םע ל ןמאנ ראשהל ינא עבשנ
 ",שרחה ישב:םכחה תא םיפסאנה לכ וכרב העיבשה ירחאו

 ריעצה ישב:םכחחו , ןידי תא קשנל ושננ  םויחרזמה גהנמכו
 יתינתונע העונתב הול דגנתמ

 התשעו ,לצאנ דוהדתאלמ התיה תאזה הטושפה הגיגחה
 : .םיפסאנה לכ לע קומע םשר

/ 
 םיבס ובשיש ,םישישיה

 לע הפ .עיפומה | ,ינמרג-ירטסוא-ןותע) "ינמותועה :דיולל ב
 רמאמ ןורחאה ןוילגב םיאצומ ונא (ולאה תולשממה יתש ןובשח
 .יקינולסבש םידוהיהו םינויה ןיבש תירחסמה תורחתהה ד'ע .ןינעמ
 היהי רתומל אלו ,םירברה בצמ תא  ,הארנכ ,עדוי רמאמה .לעב
 .רכזנה .רמאמה רוצק .תא הזב איבהל

 ," 'ְףוט אל ירחפמ סחי שגרנ ,רמאמה לעב רמוא ,המכ הז
 השרמה ,הרוצ הזה םחיה לבק התע .יקינולסב םידוהיהו םינויה :ןיב
 . . תיריהי:יטנא העונת תלחתב .ונא םירמוע יכ ,שארמ  רוגהל

 = ןובש | סחיה היה | תונורחאה םינשה רע טעמְבו בר | ןמז *
 'םע םולשב תויחל ופאש םירוהיהש י"חא ,בומ םידוהיהו םינויה
 ,הזה בוטה 'פחיה ע"פוה אל ןורחאה ןמזה דע .הפ םומואלה לכ

 רברה בשחנ היה ,םירוהיה .ילגר תא קוחרל םיצור ויה :םג- אולו

 לבא .לודג .בור המה * יקינולסב  םידוהיהש ינפמ = ,ירשפא-יאל

 ,םידוהיה םירחוסה דגנ העונת רייט נו מ ב-הלחה הרבעש הנשהמ

. 
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 העונתב .ףתתשהל וצר .אלש םינויה םירחופב ושענ תומלא ישעמו

 שרחה רטשמהו ,יקינולסבו הינודקמב העונתה הטשפתנ המשמ ;וז
 ןבומב ,אלא \ ,תאוה .העונתה דעב עירפהל לוכי .אלש קֶר אל
 םיאיצומו ,יתטש ןפואב הרדתסנ הלוכ העונתהו ..ךרד הל 1 ,עורי
 ,הטשבו תינכתב ןכ םג לעופל .התוא

 לבא , תינידמ הרוצ וז העונתל תתל םיצור םינויה םנמא
 םירקיעה לע .תדפוימ .העונתה ,םליבשב לק הכ וניא הז .רבד
 תורמלו .םלכש  .תורטלש .,ץראב . טעומ המה  םידוהיה :  חלאח
 ימיב בוט .בצמ .ושכרי יכ .םהל וכרגש ',רחסמב םהיתועידי
 העונתה .,םי ברה םיגויה ינפב  רומע ולכוו אל ,םדוקה רטשמה
 ישאר ,םיבורמה המה םינויה המשש ,הרשה-ירע יבשוי לע תנעש
 לצא אל יבד ונקי אלש םינויה תא .ררועל םילדתשמ 0

 ,םהידי לעו םינויה לצא קרו ךא אלא  ,םהידי לע אלו .םידוהיה
 ,םוקמה יאנת פ'ע התע ירשפא הזה רברהש המכ רע ,ןפוא לכב
 ירחסמה םדיקפת תא אלמל ןיידע םילוכי םינויה יא לעופב יכ
 םיסב םתעונתל םינתונ העונתה יללוחמו .םירוהיה תרזע ילב
 םהכ תרכה ידיל אבל םיביוחמ םינויה :הוכ "ירואית)
 תועיבתב אבל .ןיא .: ףיסומ רמאמה לעבו ,ירחפמהו ינידמה

 ויה המהשכ ,םיבוטה. םימיה םתוא םירכוז םרוע םא ,םינויה לע "
 הנה ואבש םרטו םיקרותה הושבכש םרט ,הרחסמו .ץראה ילעב
 ,הנה הלאשה . רחפמה תא תוצורחה םהיריב וחקלו ררפס ידוהי
 ? תאזה .תירחפמה המתלמב חצנמה יחי .ימ

 םיקנאבה תא ריכוהל רשפא םינויה לש המחלמה יעצמאמ
 םינשה לש תיכובמהו תומוהמה , הינודקמב ודסי רבכש םהל םיפינסהו
 ריעל וכלה תוזרפה ירעמ םירחופ הברהש ,הול ומרג תונורחאה
 ןבומ  .רחסמהיתב המש | ודסויו  ,יקינולפ ,הינורקמ לש תישארה
 הארבנ הככו ,םהלש רחסמה-יתבל וכשמנ םטבש ינבש" ,אוה
 ,תורחתההו ,םרוק "בצמההילעב,,םידוהיה ןיבו.םהיניב תיעבט תורחתה
 הכלה | ,המורבו ךורא ןמזלו הפקהב ונתנ .םירוהיהש הז תורמל
 תנחת לע םידמוע ויה םינויה םירנויפימיקה יכ דע .,לודגו .ךולה
 תינויה (טפאשדנוק) היפרעמה תא םיכשומ ויהו לזרבה"תלסמ
 , םינויה .רחסמההיתבל רי קזוחב טעמכ

 םידוהיה םע אבל וצר אל .השהח הרוצ העונתה הלבק כ"א
 םילבסב וליפא .םירוהי םידיקפ לע םרח וזירכיו רחסמ"ירשקב =

 םירחופ הברה ,שמתשהל םינויה ולדה .םירוהי הלגע"ילעבבו םידוהי
 הריחסה .תאש ,יקינולפב רחסמהה תב םע .ונתה הדשה ירעמ .םונוי
 אלו תוירוהי תולגעב לורבה תלסמל ואיבי אל םהל .תחלשנה
 , םירוהי  ידיב .הוניעמי

 ,םשפנ לע דומעל םיביוחמ םמצע תא ואר םידוהיהש ,ןבומ
 קפס ילבש המ ,םיינוי םיפיסכטב םינויל תונעל המה םירמואו
 תלוש הז י'ע קספת תינויה העונתה םא , םינויה רחסמל קיזי
 ירול ועיגו םירבדהש ,םג םיששוחו ררחתמ בצמה ןפוא לכב ,איה
 4 . םידי תמחלמ

 םיסיחיה .תוחתפתהב שדח "קרפ ינפל הפ םירמוע ןפוא .לכב
 ירבדב :שורח כ'ג .היהי הז קרפו ,חרזמב םינושה םיעוגה לש
 , חרומבש תודהיה ימי

 לבא , בצמה תא רתויב דדחל אל םיצעימ םימכח םישנא
 גיא ,הולשב םהינכש תא ויח .דימתש ,םידוהיהש ,אוה .ןבומ
 ,םינויה ישעמ .תא .טקשב לבסל .םילוכו

 ,רמאמה-לעב ירבד .ןאכ רע
 התע םיאצמנה יקינולפמ םידוהי םירחופמ יתעמשש המ יפל

 :ינאמסוא,ה לש רפוסה וראתמש ומכ ,ער .בצמה ןיא  ,אטשוקב
 םג לבא  ,םירוהיהו םינויה ןיב תורחת תשגרנ .םנמא ,"ריול רעש =
 םיפירח - םיעצמאב םיזחואו םינורחאה - םיִמיב .וררתפה םידוהיה |

 םהיתונורקפ לכ תא איצוהל וטילחה טלחה ,םינויה דגנכ םייקוחו
 הצור םידוהיה םירחוסה תורדתפה ..המודכו םיינויה םיקנאבה ןמ
 ,םיוטרפה .םיידיהיה .םיקנאבה לע ףסונ. ,לודג ידוהי קנאב רסיל
 המ יפל ,םינויצה עויפ תא :םילבקמ ויה הדותבו .,רבכ .םיאצמנה
 ,םינויצה לא הז ןודינב תישעמ העצהב תונפל המה םירמוא ,יתעמשש

 היחאה, רבחו םירחבנה-תיב ריצ | ,ייבדקיפבטדהויר  ר"רה
 םידוהיה .ןיב . תונויצההחילש לש ריקפתה תא וילע לבק "ןויושהו
 םועובש ינפל רמאש םידחאה םיפיה םירבדה ירחא ,םיידרפפה
 תוגותעב ומסרפתנשו ,תונויצה לע ט א ל א 5 ב םישנא תורשע ינפל
 םג לומתא םאג--רידא םשור :ושעשו תימוקמה תירוהיהו תיזעולה
 םואנ ,טאלאבבש םירוהיה םיריעצה וכרעש ,םירופה- תגיגחב
 :הזיר ר"דה לש ותואישנ תהת התיה הגינחה . תונויצה ד"ע ךורא
 :הזיר ר"דה .(המבה לע "ופיירה, ןויזחה תא וניצה) ,ייב:קיפבמ
 ש שמ רתוי ופתתשה הבש ,תאזה הלודגה הגיגחה תא חתפ ייב
 ר"ע העש יעבר תשלשב ךשמנש בהלנו הפי םואנב ,שיא תואמ
 םידוהיה לכ :רמאו תונויצה לא רבע סופיירר ןינעמ ,תונויצה
 תונויצה תא יכנא ןיבמ .םינויצ תויהל םיביוחמ
 בושיב קופעתש תימואל : תירוהי העונת רותב'
 םידוהיהו ,התע הממוש רוז ץרא .לארשי-ץרא
 יכנא ןוכנ דימת .הבר תלעות הב איבהל ולבוי
 ,תאזה הפיה הדובעל יתותכ תא שודקהל ןמוומו
 תופשה:תלאשב םג .וזהעונתב ךומתל ןושארה היהאו
 והכש ,ירירי ,אנ גרמאיו הזה  יקרותה ייבה עגנ םיריהיה לש
 'גרמל ,היצוזיוקניאה תפש ,םכלש תילוינפשה תא
 ןירבפ ,'שרוקה ןושל, ודמל ,תירבעה םכנושל תא
 ,תיקרותה הפשה תא ,ץראה:תפש תא םג ורמלו(אוה
 םינויצ םימואנו םירמאמ יפלאמ רתוי םשור ושע הלאה םירברהש ,ןבומ

 . ם"םרתה |, םירופ-ןשוש ,אטשוק

90:06 
 ין .פ מ

 .הָיצילגמ .םיִבָתְכַמ
 ַח.

 :אנאיצאנ) םימואלהרתלאש --- , הירטסואב התע ףדונ תוריחב לש חיר

 איה  םינשב תובה הזש ,  ונתכלממב '"הרוראה, הלאשה איה , (עגארפ:ןעטעטיל

 , הקיטילופהב רבשמהל הכסה התע םג התיה --- ילקיד הו ןוכנה הנורתפל הכהמ
 הדוקנהל וז הנשב ועיגהש , םוזגכשאהו םיכ'צה ןיב םיכוסכפה , ינלש תימינפה

 לכ ןואו , שדח םוירטפיגימ רופילו םיקקוחמה-תיב תריגסל הבפה , ההובג  רתויז

 תא ורזפי זאו םישדהה 'םירש,הל ןומא:תושגר ועיבי אל םיריצה בורש ,קפס
 + תושדח תורוחב הנעבקתו ,  הזה טנמלרפה

 םיארוק , תופיסא םופפאמ המהו םהירחָובלו םהיתבל םיריצה ובש ע'עלו
 הפקשנה הנכסה לע םעה הא םיררועמ ,טנמלרפהב םהישעמ לע ןובשחומןיד
 רחכנש  ,ירטסואה ןושארה אוה טנמלרפה הז) "ןושארה יממעה טנמלרפ,הל
 + תוחיתעה תוריחכה תארקל ותוא םוניכמ , (תוושו תורשי ,  תויללכ .תוריחב פע

 ךאו לארשי םעמ ורחבנש , םידיחיה םיריצה הלא ,םירבעה וניריצו
 בור תא וינפל עיצה עמל םעה לא םה םג םיאב ,ותלעותלו ומש ל

 ,םיר צהל , םחל שי םנמא יכ , שיגרמו ןיבמ , עמוש םעהו טנמלרפהב םהישעמ

 רתוי הברה ,הרישעו הבר התיה םתדובע תאצות . ראפתהל המבו רפסל המ
 ,הזכ ןטק םירוצ לש רפפממ תווקלו שוררל רשפאש הממ

 ירבח לש ת'ודֶה תא עומשל ידכ היצילג ירעב וררסנש ., תופסאהו

 ןניריצל בר רובכו הבהא , ןומא:ישגר תעבהב תורמגנו תוליחתמ , יירבעה בולק,ה
 + םינמאגה

 תו ,ריעה .,חיצילג תריב בובלב םג התיה תאזכ יתבר םע:תפטא
 תועורתב וכ 'ז"בבו ,היצולג ירע ל פכמ רתוי הברה :םיקומע םישרש הב התכה
 : ו 5 י וגירוצל .ןומאו .הבח ,רובכ

 [ 2 02 2 'ל
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 תקל ל ושי לידליהההדדיה היילה הדהדוקדלה ל לדיוקוההיייהירה % ה למצהו להחיל ודרמה חידושיו טקילה חץ רוחהוקמקעה- יורה טחטחפהנב קקאכהקסמחה טס הק וו וה קח וקרא יז ווקקיסרהקדודוהטקוהיקקהקאהוקייארטדק טד וטחחהיההאחטטההוהה מ

 ךרעב ופסאתה +, "םיצורח די, ראופמהו לודגה םלואהב חתיה הפסאה

 תוכו םהל 'שיש םידוהי םיב שות -- לודגה םבוְה ,שוא ףלא

 + דאמ םצמוצמ 'רפסמב ךא סנכהל ונתנ םיריעצו םישנל ,ה רי חב ה
 לכ תא ראתמ אוח ,לכג .ה ר'דה ,םיקקוחמה תיב ריצ רבד הנושאר

 תימצע = הקיטילופ - לש .ןויערה = דגנ ץוחמו תיבמ  וניאנוש ומחלש , המחלמה
 חאדה. ירטסואה טנמלרפהב "ירבעה .בולק,ה םויק לש רצקה ןמזה לבא , תידוהי
 ןויערהל הליחנה "ירבעה בו"ק,ה תדוכע ,סויקח:תוכז שי הזה ןויערהלש , תערל
 + רומגו םלש ןוחצנ הזה

 תוצרא לכב דה התע ול אצמ הזה ןווערה יכ ,םיעמושו םיאור ונא
 םידוחיהש ,םוקמ לכבו , תפתושמ הרובעל וניחא התע םינגראתמ .אפוריא
 ןעמל קזחה ונלוק . תימסע תיחוחי הקיטילופל  ונינומח םיפאוש ,המש םיתחנ
 תעבו ,חירגנוא ב  םידוהיח  םיריצה לע םג עיפשה ומשבו לארשו םע
 תולאש לעו םידוהיכ ירגנואה טנמלרפהב םירבדמ םתוא םועמוש ונחנא .הנורחאה

 .הכ רע םש הרק אלש רבד , תוידוהי
 תרכינ , וננויערל שפנ:ןויושב הכ דע ופחיתחש ,םעה קלח לע ךא אלו

 , םיעירמו םיעקות ויהש ןניחאמ חלא לע , ונידגנתמ --- לע םג א"ב ,ונתעפשה
 שרד  "תוחכ,ה הלאו ,הנירמב "םיחבושמה תוחכ,ה םע דחאתהל ונילע יכ
 + ונותויכז תא ושרדו

 ,הלאשב ןודל ירטסואה טנמלרפה לש םידוהיה םיריצה לכ .ופפאתהשכו

 םהמ לוזגל תולובחת תלבוח תירטסואה הלשממהש ,הינפוכב וניחאל רוזעל ךיא

 ,עיצה  הדנארוק  ריצהו .דפוהל  רמועה ינפובה .גאטדנלהל הריחבה תוכו תא
 , הנעו רנפא רוצה ונדגנתמ דמע , הז רבדב םינסובה םיטנטסטורפה רוע שקבנש

 תאזה .תלחוזה יכ ,תערל ןארה םידקמה  יכ ,םי"חא תרזע שקבל :ונל יד יב
 + .!רעומה רחאנ יכ ,רברב הנכס שיו , תבזוכ

 ידכ תיטילופ הדובעל  םירוהיה םיכשותה לכ ונגראתה הנ י וקו ב ב

 םנמאו .וז ץראב וניתא לע םג תתע תפחרמה תימשיטנאה הנכסה םע םחלהל

 תלפמ םימשיטנאה ולחנ ץיבוגרצב רועה תצעומ  תיבל  תונודחאה תוריחבהב
 .רחכנ אל םהמ דחא ףא ,הרומג

 תורדתסה תלעותבו  תוציחנב ונמע תורדש לכ התע םיריכמ היצילגב םגו *
 וליפאו = ; םינגראתמו םיכלוה םהו ,ונדובכו ' וניתויכז לע .ן;תש ,  הקזח - תידוהי
 ,תיטילופ = "תידוהי, תורדתסה .רבדב רבדל ולחה רבכ טל ,ונידגנתמ
 םובשוח לבא  ,תאזה תורדתסההל םתטילפ תיראש תא םיפסואו םיכלוה םהו

 !היצילג ילובגל .ץוחמ רשא .ונוחא ידי תא קובחל רוטא היצילג ירוהיל יכ ,המח)
 הפו , ןעלהעמבו הירטסוא:ברעמב רשא  "םהירבח,מ םג םיבוענ המה :ב"עו
 "רבב םעק וכו ,םוימ םרפסמ לדו ןטק המכ ,ןנחנא  םיעדוי אלה = , היצולגב

 --!דאמ בורק

 וניחא לע ןגהל םחכ הפי יכ , םינעוטו  םיבישמ ויה ונלש םיללובתמה
 בולכ,ה םשב הלשממהל םיאב םה יכ ןעי ,"ורבעה בולק,ה ירבח , םיריצה חכמ

 הלא לכ ושע המ לבא ,טנמלרפהב קוח וחכו ,הבר ותעפשהש , "ינלופה

 לב לע המש ורבדה + חוה םויה דע יחכונה טנמלרפה םויק ןמומ וניחא תבוטל

 לע ןגהל םלוק ומירהה ? "פעווטפאראטסה,המ ,,גיחא םילביסש .םירוסיהְו תורצה

 טאקיובה .דגנ ואחמה ? תימוקמה הלשממה םעטמ ורגסנש ,םירגעה רזסה:יתב

 בולכ,ה ןמכ העפשה .לעב בולכ ירבח לוק,ש ורמא ל םידוחיה לע  ימונוקיאה

 ,.בוהק

 ןי.עמשנ אל הזה לוקה לכא , "םוירטסינימה ילפפסב תבשק ןוא אצמי "ינלופה

 ןנרבח לש | היצלפרטניאה לע םדו תא םיתחל םגש אלא ,הז דוע אלו

 !וצפח אל דטשל ןרסמל ידכ תוירבע תורענ תבינג רבדב רעכיורטש

 תובחרה םעה תורדש הלומעת:תדובע ד"ע ןכ:ירחא רבדמ םאינה

 םישל התע 'ןירצש = , לארשי:ץראב הדוכעהל תיתולגה הקיטילופה פחי  ד"עו

 יטילופה :צמה ר"ע וירבד תא .רמוגו ,הכ דע רשאמ זועו ץרמ רתויב בל

 םיטנמיליאה פע תויללכה תולאשה לכב דחאתי "ירבעה בולכ,הש , עידומו יללבה

 לע  ורתוי = ולה = םיטנמיליאה | םא םלוא | , טנמלרפהב  רשא = םילקודרה

 ןמזב .ד סה ושעש ומכ  ,הזה טנמלרפה םויק ,תא ךישמהל ידכ ךא לכה

 אל ,"בולכ,הל| ,ול ! וז - ךרדב | ."ירכעה  בולכ,ה  םז מע ךלי אל | , ןורחאה

 בצמב אצמנ טנמלרפה םאו .,ןתונ אוהש הז  א'כ ,רקיעה אוה טנמלרפה

 ! ונל ץוחנ .וננוא זא --- ילקרלק םוירטסינימ רמוע ושארבש הזכ

 *..! ונתלועפו .ונתדובע דופי אבהל ,םג ויהי םיבורמה ווכהצו לארשי .םע

 םופסאנה ,דנטש ףלודא רוצה המבה לע | הלוע 'כיחא ,(הכורא םיפכ:תאיחמ)

 ןוב

 < םיקוספמ ו תא  הומכ .ןיאש ה ףיזכ תאיחמב ויגפ ףא סילבקמ |

 תוה \ םעה + בובח - ירבד תא םיעמוש  םיפסאנה .  דדיה:הועורתב .םעפב םעפכ
 + השורק ןועמ הב שיש הדחוומ בל .תמושתב

 ףאו :, ונישעמ .לע ןובשחו:ןיד תתל הנה ונאב  ,םאונה ליחתמ , ונחנא
 ןנמצע תא .םובשוח ונניא  ונא .לבא ., תאזה רועב ונרחכנ אל ונחנאש יפ לע
 רשאו , ה/רטסוא יבשות לארשי םע .לכ ירחכנכ .א"כ עודו זוחמ לש םירחכנב
 ףנחנא הז םעטמו , וגתדובעל תלוקשמהו וקח .וניחא : לכ יכרצ דימת ויה ןב לע
 תא .עומשל ירכ .םגו ,וגתרובע .לע .ןובשחו  ןוד .םהל .תתל ונוחא לכ ינפל טואב

 , םהוואמ .תא ןיבהלו \ םבצמ .תא תערל  ,םהיכרצ

 + םינמאנ םידוהיו םונרדומ םישנא רותב ונדבע טנמלרפהב
 תא ראבמו = תויללכ:תוינירמ  תולאש הבהה תחאל תחא :הנומ םאונהו

 םיטרקומדה'לכ וניעב .בולכה :דובב תא םירהש ,פחי , ןהולא *ירבעה בולכ,ה סחי
 .םתושפנב םורשיה םיבשותה לכ יניעבו םונמאנה

 תולאשל עגונב ירבעה בולכה תדובע ר"ע םאונה רפסמ ןכ:ירחא

 , ןנותושורד - תא .עיצה ןפוא הזיאבו ונדובכ לע ןיגה ךיא = , תוידוהיה
 , םימאונ השלש "בולכ,ה םשב ורבר :טשזדויבה תודא םיחוכוה תעב :
 היה אל ,ונממ ןטקל אלו ונממ .לודגל אל ,שנמלרפהב רחא בולכ םושל

 ./ונירבד תא קפס:ילב וארק םכמ םידחא ,הזכ , ךרעה יפל , לודג םימאונ | רפסמ

 " תא חמה םיעדוי . . . ןויסנה פ'ע םנכת תא םיעדוי םתוא וארק אלש הלאו ,זא
 ' .., םיקוחה דגנו ."קחה .פ"ע, לוכסל םיחרכומ ונא רשא תאו וז ץראב ונמע תרצ
 + וניתויוכז תא  ןנשררו = םיקקוהמה*תיב יריצ ינפל זא .ונרפפ הלא לכ תא
 'רפ ונירבד ושע .םנמא  תונוש  תולאשבו

 ןחילא קמ םירוהי ןיאש ,  אבצה יאפור .תורשמ תלאשב זא ונעגנ
 הברה :יכ ., תערל .וניארהו ,  םיונפ .תומוקמ םיתאמכ ןנשי .התע םגש יפ לע ףא
 פסחל: לכותש ,  הארוג תרי רז ב א םג א"ב ,תוימ שיטנ א ךא ונניא הזה
 * ימשיטנאה ריקפהו  ,וליעוה ולא ונירבד .המתלמ .תעשב הנידמהל בר קזנ
 ,ותרמשממ רטפ תהל היה ךירצ ,אבצל םיאפוו הנממה , לאירוא

 ! ולרבילו -רשו שיא :התע אבי .ומוקמ .לעו

 םירחופה לע רופאל - םורצונה-םילאיצופה . תעצה קרפה לע הרמעשבו

 חערה לכ יכ | ,יתחכוהו יתרבד , סהיתורוחס םע  םיתבה לע ,בבוסל םינטקה
 םה יכ ,םימשיטנאה תא זא יתחכוה , תילאיצוס אלו תירצונ אל הנניא תאוה
 ; םידלוצ טורהו םיגיסיוטה הלא  ,ונירישע דגנ אלו לארשידיינע דגנ קר םימחול

 "ועיפשח ירבו. . . . תחנו םולשב םוימשיטנאה םייח םינורחאה הלא םע , הברדא
 -- ! לילכ הלטבתנ העצההו , םירוצה 'בור לע

 רטשמה תמשאב םידמוע ושארכש , "להק,הב ארונה בצמה ד"ע ונרבד
 יריקפ  תוברעתה דגנ יתאהמו ,וצפחו ונמע חור דגנ םהש ,םישנא ימוקמה

 "תולהק,ב = , הליעוה תאז ונתאחמ םג םנמאו , םימינפה  ונינינעב .הלשממה
 (! הנש 24 הז ךחא הרקמב) ,םינשב תובר הז תוריחב ןהב ויה אלש ., תובר

 ,םישרח םישנא  ורחכנו , תוריחב וז: הנשב .ושענ
 ,םידחא .םינויצ

 תא ליבגהל חעצהה ,םויה-רדס לע  העודיה דימשדת;צה התלעשב

 < ונממוקתהש םידיחיה ונחנא ונייה- - םינוכיתה רפסה:יתבב םידיהיה םידימלתה רפסמ
 ונהבעש תיביסנטנואה הדובעה אלולש ,םכתא חיטכמ ינא אלמ הפבו ,הדגנ
 ,םירוצה בור ידי לע ת לב ק תממ תאזה העצהה התיה ,םידחא תועובש ךשמב
 "םיבולכ,הב ונתלומעתו טנמלרפה יריצ ל כ םע תיטרפה ונתחישל תודוה ךאו
 \ עודיה .ימשיטנאה יכ ,רבדה עדונש תעבו --- | וניאנוש  תצע הרפוה םינושה
 ררועל  ידכ הניבוקובל עסוש , עידוה , רטסינימ תרמשמ לע זַא דמעש ,ןמסוג
 .ןהכמה שיאש ,הז דגנ  ונאחמו = םוירטסינימה-שאר לא ונכלח - - ודגנ סעה תא
 < .האנשל םיבשותה תא ררועל ידכ הז .ובצמב שמתשי , הלשממב החובג הרשמב
 --  .סנסא .ןמסוג רטסיגימהו , וז הנידמב ןיתויוכז ןנשי ול םגש ,םעב .המחלמלו
 . , הניבוקובל .עסנ אל

 הפשה תא רוסאלו םירבעה רפסה"יתבל רצהל לחה חיצילגבש ,תעבו

 + לכ תא תושעל םיגלופה ץפחב יכ  ,טנמלרפהב ונרמא , תופסאה לע  תירוהיה

 רַשא לע .םירחא םינלופ  םירלי וכוה המש ., , .הלודג הינכזוול היצילג ץרא
 , םלש םעל .םמצעב | סינלופה .תאזכ תושעל םיצפח הפו ,סמע:תפשב ושמתשה

 . םידוהוה סע
 וחתפנ .בוש רפסה:ותבו = ,םינלופה . ושיכתנ הלאה םירבדה .ירחא' יכ

 ] =- ! סכלוכל .עוחי אלח -- חרתוה .םעפה .דוע תידוהיה .הפשהו

 וג:לע . היה . יתורכח) .יללָב / 2 שיש ןללה . תוהובעה לכ דב

 ילהקת,

 ו

 / - םג םהיניבו



 ט ןוילנ 3 ם לועה 8 <

 ימ .תונוש תושקבב ונילא ונפש | , םינלופו םידוהי - , םירוחי ינינעב לדתשהל
 ונבשה אל םלועמו ,ונתרזע שקבל טנמלרפה ימלואל ומצעב אבש ימו .בתכמב

 . ונחלצה בורלו ונתלוביב רשא לכ .ונישע דימת , םקור שוא ינפ תא '

 ירחא היה רבדה ,םכל רפסל יננה ,ונימב ידיחי אוהש , דחא .חרקמ

 --השיאש ול רפסתו .יתנשמ = ותוא זריעה , תירוהי .תחא השאו ,הלילה תוצח

 םיתלשנ םה רקבב תיש שה העש בו ,ורסאנ דחא ינלופ רועו---יאדנוב
 ,םשאר לע תפחרמ הילת תנכס םשש ןופצה | ץיראל .םוטמל  ידכ  לוכגהל
 ינש תא ררחשל יריב הלעו ,רטפינימהלו .היצילופח רשל  ףקות יתבלח יכנא

 ,ץייוושמ  םיבתכמ  םחמ יתלבק םינורחאה םימיב . הלאח םוללמואה 'םושנָאה
 !םשפנ תא יתלצה רשא לע םתדות ישגר יל םיעיבמ םה .םהבש

 ,ןילרבב םולשה:תדועוב  "בולב,ה < תדובע תא ןכ .ירחא רפסמ .םאונה

 ,םירבעה םוארוקהל רבכ םיעודיה םירבד
 ינב םינלופ,ה דגנ ראמ דע 'םיצרמנ  ,םישק םירבדב םאוגה הנופ .,ףוסל

 תרבכה ותדוכעב *ירכעה:בולכה,ל- רוזעיש לארשי:םעל השקבב .רמוגו "השמ תד

 -- !הלודגהו הצוחנה לכא , חשקהו
 ןימ) םידוהיה:םילאיצופה ישאר םג ימשר ןפואב ופתתשה הבש , הפסאה

 העיבמה  ,היצולוזר דח א ה פ ןביירחא הלבק ,"ןויצ:ילעופ ה (יאצולג ."דנוב
 --- ירבעה .בולכחל .ןומא:ןשגר

 תערל רשפא הדי לע .. לודג ךרע קפס:ילב שי תאזה היצולוזההל םנמאו
 התיח םידחא תועובש ינפל ךא יכ ,בובלב וניחא ןיב התע ררושה חורה תא
 רחכנש ילאיצוס , דנמאיד ר"דה םיקקוחמה:תיב ריצל וז ןיעכ הפסא \ םלוא .ותואב
 , םיקקוחמה:תיבב "וישעמ, .לע :ןוכשחו:ןיד וארק ירחאו  ,בובלב  םידוהי :ייע

 ןומ אדי א ישגר הזה "ריצ,הל עיבהל תועד לש ל ו ד ג בורב הפסאה הטילתה .

 ו ---!"ותדובע,מ ןוצר :ת עיבש יתלבו
 ' ,בובל

 לריבוי בע וסל ל

 ב

 ..ע"נ .,ןידאר ףלאדא ריד
- 0 

 ,םש ירוהיה רובצה ינקפעמ דחא קרוי:וינב תמ טבש דיי םויכ
 .ןידאר ףלודא ר'דה ברה /

 רבכנה .רבד לכל ,הלאה םילמה לש ןתועמשמ לכב םילעפ:בר היח חונמה \

 ותוא ואיצוה דע טקש אלו תנ אלו הלודגה ושפנ תוכהלתה לככ רכמתה ויניעב

 :הלועפל
 :טראטשיינ ריעב 1848 תנש טסוגווא 5 םויב רלונ ןידאר השמ ןרהא :ּ

 חורב יביטבריסנוק  ירבע:ךונח ול ונתנ םירימאה ויריה .קלאבוס ךלפב טנוזוריש =
 ול שח אוהו ,םינושארה ןידמלממ דחא היה םימואת והלא בר 4 ,סחה םימיח

 ותורענב רמל םשש  ,קושישייאו  ןיוולו תוכישוב ,רצונ .תולודגל יב ,תודיתע
 :ודומלב קופיס ול אצמ אל ריעצה ידומלתה לבא .םילענה ויתונורשכב ןויטצה =

 :סגינוקה הטיפריבינואה לא םנכנ םשש .ונכשאל עסנ ט"יה תנשבו ,דבלב תודחיה = |
 בתכ תאזה תעה ךשמב ,היפוסולפל ר"ד ראותב רחבנ 1874 תנשבו תיגריב

 כ"חא .םירכעו םיזנכשא םינותעב יללכה עדמהו .תודהיה תולאשב םיבר םורמאמ
 ."עטאבצנערג , םידוהיל יזנכשאה ןותעה ךרועל היה

 ,היסורפב רשא | ,ןיפניק ריעב התיה ץילמו בר רותב הנושארה ותנוהכ
 :רכ אצמ זדולב ,זדולל רבע םשמו ,שילאקב ברל הנמתנו היסורל בש כ"חא
 תטעומ תע ךשמב ,ויתוחעו ויתוחב לכב הילא רכמתה רשא ,ללכה תרובעל כחרג
 ןידאר ר"רה .ארקנ 1881 תנשב ,תיסורה ןילופ לכב כבחתנו הלחת םש ול שבר
 אצמ ,םלועבש הלודג רתויה םידיהיח:תלהק םוקמב ,םשש ,קרויהוינב ברל תויהל
 הדובע לש םידידבחר הרש ונפל חתפנ . הפ ,הלודגה ושפנ השקבש המ .ןידאה
 :וכרצב קסוע ליחתה ואוב .פוימו ,רובצהו ריחיה תכוטל םינוש תועוצקמב הרישע

 היה אוה = .וילא ונפ ףסכו ןמז ,למע שרדש ןינע לכב : ,הרתי תוצירחב .רובצ |

 המכה לעמ וירבד תא אמצב םיתוש טידוהי יפלא .ויח תותבשה ימי לכב .ןווצמ ףיטמ <
 ףתפנ ךליאו םיגומשה תונשמ לבא ,ינוציק רוטאלימיסא הי .וירוענ ימוב

 .ןווערה תבוטל חברה דבע זא ינמו ,םיגויצה לא חפסנו תימואלה העונתה םרזב

 ,םירוהיה יריסא לש םבצמב ןיינעתה אוה ,שגרה ובלב רה אצמ םידוהול עגונה -
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 תוחפו דאמ ןטק .אוה םידוהיה םיעשופה לש טניצורפהש ,חיכוהל ודיב הלע הזל
 .םיבשותה רפסמ יפל .תרחא המוא לכב רשאמ הכרה

 ורשק םינגאמ :ר"רח פע :קרוי:וינ ינבר לכ  ,יתומב ןל השעג לודג דובב
 ,רפסמ וולע

 תא בוהאה םברל קלחל ואב םינומה םינומה .דאמ הלודג התיה היולהה
 ,ה"בצנה ,  ןורחאה "ודובב

 .עּובָשה
 : . תונויצה

 .קנאב הניתשלפ ולגנאה לש ח"הודה
 ,תונינרמ ויה 1908 קסעה:תנש תואצוה
 םירחופה םע קסעה הפי ןפואב הברה חתפתה ופיב

 לש תומריפ םע ירחסמה מ"ומה בחרתה ןכ ;םינטקה םינרגתהו
 ףינפהב בושח םוקמ םיספות םדוקכ דוע ,.ל"וחב .םיקנאבו 'רחסמ
 . תוכומסה תובשומב רשא םיטסינולוקה סע .םיקסעה ופיב

 הנשה לש םילובגה 'םתואב םיקסעה יחתפתה םילשוריב
 ,הזה םוקמב יחכונה םינינעה:בצמ יפלו ,בחרתה ילבמ ,הרבעש
 טעמכ עיגה תונודקפה םוכס ,םיקסעה תוטשפתהל התע תווקל ןיא
 ּּ ,הרבעש הנשה לש הול

 קנאבה םש איבה הז לכב ,וניקפע תא הברה ונמצמצ טורייבב
 םש רובעל אבהל םג ףיסוי יכ ,םיווקמ ונירהו  ,הבר  תלעות
 ,רתויב ויקסע תא ביחרי אל םא םג הליעומ הריבע

 ינמיס םנשי םש םג לבא  ,ןיידע םינטק | וניקסע ןורבחב
 רוסי ןהב ונל הלעש תואצוהה תא .ריתעב  ונישעמל הוקת
 . ,ונל ונבשה רבכש טעמכ וז הנשב קנאבה

 לודג ונניא .םש  וניקסע  ףקיה ...תונכוס ונל ינרסי הפיחב
 תרבחמה .ךרדהו ולש הפיה למנה םע םוקמה לבא ,התע תעל
 וכרעו ,ריתעל תובומ תווקת ונל םינתונ תיס'גיהה ב"הסמ לא ותוא
 תובשומל רחסמההזכרמ איה הפיחש ינפמ ,ראמ וניניעב  לודג
 ,הירבטו תפצ םירעה לשו לילגבש תוירוהיה

 תבוטל ונירי לע .ודסונש  ,תואוולהה:תורבח םע םיקסעה
 :ירקמ ,דאמ יוצרו חוטב ןפואב םיחתפתמ םינמואהו םיטסינולוקה
 תורובח םירשע םע םיקסע התע ונל שי ה"פב ,ונל .ורק אל רספה
 הנשה תירחאב רשא ,םירבח 88? ןהל שיש ,הלאכ תופתושמ
 .גנילרטש ארמל 18515 לש םוכס קנאבהל םיבייח ויה

 לש םוכסב יקנ חויר ראשנ קסעה תואציה יוכנ ירחא
 ש"ל 6 :

 7 תוקלחמה לש יקנה חוירה אוה םהמ ש"ל 62,464% ךס רשא)
 ,(תויאניתשלפה

 ןובשח לע םהמ ףקזנ םוירוטקירירה לש ותטלחה י'פע
 ש"ל 1800. רש ו של ה החי: :לוורנזרהןוהה

 קיר רה רמממ
 ל 490? תנשמ .ףסכ ירויש םע
 1 8409 17.1 לש םוכס תוינמה ילעב ןיב קלחל ראשנש ןפואב
 הדיתעה ,תיללכה הפסאה ינפל עיצהל טילחה םוירוטקירידה

 רתוי טעמ) ש"ל לכל |, 10 לש דניריוויד ץרמ 16 םויב תויהל
 ' ךסש ןפואב ש"ל 9904,10.10 לש םוכס ץוחנ ךכל 9//4(; :מ
 , |" ,שדחה ןובשחה לע םיפקזנ וראשי ש"ל 8%

 ו 1909 ץרמ *% , ןודנול
 . : םוירוטקירורה 0



% 

 יל .רעוה 7 <

 19 : 3- םלועה < ט ןוילנ

 הבשלה  תפוק לא וסנכנ :ראורבפל 98 דע 16  םוימ --
 :הלאה םימוכסה היפורב תמיקה ןרקה לש תיזכרמה

 בחור 8 תויללכ תובדנ
 ,- 8 ימצעדפמ
 ,- 9 תואספוקמ
 8 תורעקמ
 7 ,"לצרה-רעי, רעב
 ו (םימלש םימולשת) "הפס

 יי (םירועשל םימולשת) ,
 . ב ס"ע ורכמנ ק"הק יות

 ב ס"ע המרגלתל הונוילג
 כ"ור 808,985 ה"סב

 "המודק, .תאצוהב רואל אצת בורקבו סופדב  תרמגנ --
 זיז .ןעגעוו | תועידי, .תרבוחה לש ה ארודהמ : הנליוב
 ינוש םינוקתו .תופסוה םע

 ד"ע .תיפורו  תידוהי ,תירבעב  דחוימ  זורכ רואל אצי --
 .ןודנולב םידוהיה תיבשיתה רצוא דסוה םוימ םינש רשע תאלמ

 תיזכרמה הכשלה לש ח"וד תירבעה הפשב אצי בורקב --
 התדובעל םינושארה םישדחה תרשע דעב היפורב תמיקה ןרקהל
 ל"נה ח"ורה םע רחי (1908 רכמצירל 15 רע אול 15 ןמ)
 ןרקה .תלועפ ר"ע תיסורה הפשב הדחוימ תרבוח הכשלה האיצומ
 .תורוגאה לכל ח"ודה םע דחיב חלשת תאוה תרבוחה ,ללכב תמיקח

 רויצ .ןכת .תמיקה ןרקה לש שדח ות כ'נ אצי .בורקב --
 האור .אוה ונוימדבו ןייהר רהנ לע דמוע לצרה  ריידה : ותה
 ותה ריחמ ,לדגמה לא | תולעל  קקותשמ םע:ןומהו .רוד:לדנמ תא
 תריכמ םג תקסופ .הנניא הזה ותה תאצ םע .פוק < היסורב שרחה
 ,תחאה .הרוגאה ןב ןשיה ותה

 תרשכהל הרבח,ה לש תונקתה רפס יכ ,העידי הלבקתנ =
 תורבחה לש  המישרה ךותל הפנכוה "י"אב ירבעה בושיה
 תא :תאוה הרבחה הליחתמ הזכ ןפואבו ,הילגנאב תוירינויצקאה
 ,פורפה :הרבחה לש םוירוטקירירהה ,ימש ר ןפואב התרובע
 ,ןמצייוו ,ח ר"דה ,ןילרבב ןמייה ,ג ר"רהו גרובמה דרטרב , גרוברוו
 ,ןיפור רוטרא ר'רה רחכנ הרכחה להנמל ..הילגנאב רלסק רלופואילו
 ומלש רשא ,םירנויצקאה דעב תוינמה תנכה תרמגנו מא תעכ
 ,םילעבה םש לעש תוינמה םג .בורקב הנחלשת .םהימולשת לכ תא

 םויב הסידואב התיהש ,"הלואג, לש תיללכה | הפסאב --
 לש םוכסב דנדיביד תוינכה:ילעבל םלשל טלחוה :ראונאיל 0
 הרוטנוקהב לבקל רשפא דנריבידה תא ,ןושארה שולתה דעב לבור 4
 חלשל רשפא (48 ,מונ .יקסבילשיר = בוחר) = הסידואב "הלואג, לש
 , רגדיבירה תא כ'ג ט ופה י"ע לבקלו טסופה י"/ םישולתה תא

 תא: תינויצ הלומעת תילכתל .םינורחאה םימיב רקב גרבגירג ,ח --
 .יניגנואו שאראלאק , בונישיק םירעה

 ..שטרקו קסצינג ,  לופוטילמ ,קסנאידריב תא רקב בוניבור .ל --
 םואנ םולכנוור .מ .ב רמ רבעה עובשב אשנ ץילדיפ ךלפ בוקולב -- | +

 .םיעמושה להק לע הברה ועינשה וירבדו ,תונויצה ד"ע נ'כהיבב
 :הלאה םירעה עבש תא רקבל .ותעיסנ .תא רמג ןייטשדלוג .א --

 םירעה לכב .בושטגרו קסיורפב , למוה ,.בוקביזובונ ,זארוס , יצנילק , קסבטיוו
 תוירדתסהה לש תוטצמוצמ תופסאבו תולודג תופסאב ןייטשדלוג רמ םאנ הלאה

 . תוימוקמה תוינויצה

 םש תשגרומ הנורחאה תעב יכ ,.ק .י ומ ונולא בתוב ינאיצואמ =

 םילקוש האממ : רתוי השכר תימוקמה תינויצה הדוגאה .תוגויצב הלודג תונינעתה
 ונלש תורדתסהה . תונויצהל קוחרמ ודטע םדוקס רשא ,הלאכ םישנא םלכבו
 ךכל םיואֶרה םישנא רעוה ול רחוב ןמזל ןמומ .שיא םישמחו האמב הגומ רבב
 היתורפומו היתופיאש ,תונזיצה ד"ע םינוש  שרדמ=יתבב תכשה :ימיב םואנל
 אל ₪ ל אָכש ףיִטמה הפה חרג תאזה חורה .תוררועתהל םיימונוקיאה

 , תינויצ הרוגא םש הדפונ יב ,םיעידומ ,בויק ךלפ ,הציבוגרוטמ --
 םיננוכתמ םיבר * .תונזיצל םדי ונתנ ריעב ןוהה ילעבו םילעופה ןמ הברה יכו

 + לארשידץראב עקתשהל תכלל
 תדוגאה . רבכט םש התוהש , תינויצה הדוגאה היחתל המק םוחוסב --

 * הרכנתנ םוחוס ידוהי ןיב . רמגנ רבב םילקשה ץובק .ריבח םיעבוא הנומ

 + לארשי-ץראב הדיבעל הפיאשה

 /"ןהכ ר'ד,  ,יוררונ .מ לש ןויזחה הנושארה םעפב גצוה יקינולסב --
 הפמ אלמ היה הוה ןויזחה גצוה ובש ,"ןדע, ןורטאיתה תיב .תיקלטיאה הפשב
 השעש | ,הזחמה תא תוארל האב  תימוקמה .תידוהיה היטרקוטסיראה לכ ,הפל

 .ןורטאיתה  ותואב .תודחא םימעפ דוע :גצוי הזה ןויזחה ,דאמ זע םשר םהילע

 תיב, םשב תינויצ הדוגא  הדסונ  יקינולסל הבורקה בוקפוא ריעב ---

 םימואנ ןרחא ,הנושארה התפסא התיה םירופה גחב ,'ןויצ יכהואו הרות דומלת

 ,תמיקח ןרקה תכוטל תיקרות אריל 90 לש םוכס ףסאנ םיבהלנ
 ,הגיתשלפ תער 6 םירועשה תאהקה הרמגנ רכעה עוכשב --

 :נורא םונורגאה היה ליחתמה ."לצריה רודואית,  תינויצה הרוגאה י"ע הכרענש

 *רב ר'ד ,יול רוני'זניאה  ,רימוהריבוא רוסיפורפה ,שטירט ,ד וארק וירחאו , ןוס

 תורב "ויה םימואנה * ,זיורק רוסיפורפהו דראהריביא " ןהכה ,רלדנס ריד ,ץיבוק

 הבחרב ורובו הניתשלפ ייחמ תפקמו המלש הנומת וללג םללכבו .יעדמ:ירקחמ
 םיסרוקה 'כ .,הארנ ,השורקה ץראב םידוהי לש .תובשיתה תורשפא ינפא תא

 ןמז ודקשש ,הלאל וליפא ,םיעמושה רחא לכל דאמ שגרומ ךרוצ םיאלממ וללה

 ,םימאונה יפמ עומשל תונמרזחה התע התיה ,תיאניתשלפה תורפסה לע חברה
 הברה ,הקומע הריקח ץראה תא ורקחו הניתשלפב בר ןמז ובשי םהמ םיבר רשא
 בר רשוע הגיתשלפ ר"ע/ םהיתועידי תא רישעהלו םישדח םירבד

 ,"הגי תשלפ, ןוחריב בורקב םסרפתהל םידמוע הלאה םירועשה:ימואנ לכ
 -ריבוא ,פורפהו דראהריביא ןהכה ,םידוהי:ותלבה םורוטקילה ינש :יכ ,ריענ ע"על
 הדובע י"ע תויהלו בושל הניתשלפ הלולע'יכ ,הנקפמ ידיל םהינש ואב ,רימוח

 ,"שבדו בלח תבז, ץראל המיוסמ תינכת פ'ע
 י(29 םושנו 255 םורכג) שיא 284 ה"פב היה םירועשה יעמוש רפסמ

 תועמושה 29:מ .םיטנירוטסדיתלב 43 :ו םיטנידוטס 213 ויה םיעמושה .258:מ

 םורועשה תא ורקב עצוממ ןובשח פע .תוטנידוטפדיתלב ששו תוטנירוטס 23 ויה
 העשמ ,םירהצה ינפלש תיעשב םורקבמה רפסמ בר דוחיב .םישנא 295 וו .לכב
 .8--4 העשמ םירהצה רחאש תועשבו 5

 ,הניתשלפ רקחמ ידומלל תידימת .הנוילע הרדתק העיבק
 <ץרא לש היפארגואיגה ד"ע םירועש ארקש ,רימיהרובוא ר"ד רוסיפורפה

 יית, הדוגאה י"ע הניווב רבכ אל הז וכרענש ,םייאנותשלפה םיסרוקהב לארשי

 תריקח ינינטל םיודימת םידחוימ םירועש אבה ףרוחה ןמזב עבקי ,"לצריה רודוא

 ,ושעש הפיה םשורה ו"ע .,וירבד יפל ',ךכל ררועתנ רכזנה דמולמה .הניתשלפ

 .הניתשלפ תריקחל םונוילעה םירועשה וילע

 והלאה םירבדה תא :המסרפ "הניתשלפ, ןותעה לש היצארטסינימדאה
 תדוגא  י"ע התע הז וכרענש ,הניתשלפ תריקחב םינוילעה םיחקלה לכ

 לאנרו'זה לש תדחוימ תרבוחב םלכ םפרפתהל םידמוע  ,הניווב "לצריה רודואית,

 ילודג לש :,םירקחמה .תעידי תא .ול שוכרל להקהל .תלכיה הנתינ הזב .,"הניתשלפ,

 ,הניתשלפ תריקחל םיחמומה  סידמולמה
 ימתוח לכ

 תאמ הניתשלפ לש ילאיצוסהו ירוטלוקה .בצמה דע .הלודג תרבוח םג ולבקי
 רתווכ ץופתל לרתשהל הניתשלפ יבבוח לע יכ ,הז לע | םיריעמ ,ןאמטסרוג .י
 קראמ השלש) ראמ ןטקה וריחמ .ליבשב רשא ,רכזנה ןותעה תא הכ דע רשאמ
 תא .תוברהל  לקנב רשפא (25 עמארטשרעפאקנעטעפ ,ןכנימ :הסירדאה .הנשל
 תואקיתוילביבה ,תודוגאה לכב אצמהל ךירצ "הניתשלפ,, ןותעה .,וימתוח רפסמ

 לובשבו םינווצה. לובשב הפו הרושתכ ותוא עיצהל רשפא דוחיב ,םינארוטסירהו

 : :םירוענה ינב

 :םילשוויבוופיב הבאלמ<ילעב
 8 תנשל | הניתושלפ תורוא לע .יתפרצה .לוסנוקה לש ה"הודהב

 .1906--08 תונש ךשמב ואכש ,םורוהיה םודדונה לש תיטסיטאטס המישר הנשו

 באוש אוהש ,תורוקמה הא ריכזמ לוסנוקה ןיא .ולש ח'הודהב .םולשורילו :ופיל
 ןנא ז"כב יןהילע . ךומסל .שי המ דע ו די ב'עו ,ןותועורו\ תא סחמ

 . ןץרמ 'שרח ךשמב וילע ומתחיש הלאו  רכזנה לאנרו'זה



 3 םלועה < 0

 ואב ןוגה רפסמ הזיאב ,ונל החיכומה ,תיטסיטאטסה המישרה תא הפ םירסומ

 הדובע ואצמ םהמ הברה ול םיהְוהי םירחוסו הכאלמ:ילעב הנורחאה תעב

 לדג .סחב םיקפועה רפסמש ,רחסמו .תונמוא יפנע םג םנשי לבא  ,בוט רכשב

 הבורמ למעב קר הלוע םחמ המכל רשא שיש ,ןפואב .ךרוצה לע רתוי הברה
 ,םתנמואמ םמחל תא אוצמל לודנ .ישוקבו

 רפס מ .הלע םיאבה םידדונה
 :ופיב

 0 םינשדואפור| 10/0 -- 0 0 -- 0-47  םיאפור
 1 -- תועבוצו תוצהנמ ,תוסבוכ| = 2/5 --/ | = = תודלימ
 10 -- 7-7 םורפסחירכומ| 9 -- םיחקור-ירזועז םיחקור

 110 03000 ימאטו 11 םייאמיחו םיריני'גניא , םימונורנא
 1000000 -- ה חה םהלחפוא| 48 0 -- 0 --  תולומו םירומ
 8-0 = -תויבח-ושוע| 16 טוטרשלו הרמול , הקיסומל םירומ
 תואקירבאפ ילעבו םיניפות - יפוא| 13 םיטנידנופסירוקו םיריטלאהכוב
 ך --  םינוראקאמל םינטק | 0 ₪ םירינויפימוקו םינכוס

 19/00 0 = -- - םיבצק|114 - -- --  | םונונחו 'םירחוס
 97 0 -- 0 -- ןולמזיתב ימוחמ| 6 - --  םיטלשדורויצו םיפארגוטופ
 14 00-00-00 77 םתושמ| 5800 0-- 00-00 -- ץעלישרח
 5 העובק תונמוא ירפוחמ םילעופ| 8 - -- תורפותו םירפות

 199 - - םיטסילאניוו'ז| 26 = בהז-יפרוצו םיחפנ , רגסמ"ישרח

 4 םילענמ השעמל םייאקירבאפ | 8/0 -- 0 - םינועש<ישוע
 . ! תואקמזופ ינרואו םיאקסרוב ,םינעצר

 658 ה"ס

 :םילשוריב

 8 0 5 7 7 םונרוא| 98 םירלול תונמואו תורומ ,םירומ
 ,םיחפ-יעוקר ישוע ,תשחנב םישוע| 8 7 7 -- | תודלימ

 22 0 0:-דב --.+ = םהזדופרוצ 1 = דח םיחקור-ירזוע =
 8 - םיסחמו םינועש ישוע| 4 | -- | םילכירדאו םירוני'נניא

 4 0 = )| ה ה םופצ| 10 םוטנידנופסירוקו םיריטלאהבוב
 תוינסכא יקיוחמו םיפוא ,םיאנב| 6 7-7 7-7 םירינויסימוק

 8 הריפת-תונזכמב םימקורו 38 -- - 7 םולכוהו םונוגח

 1100 ול 570 -- 0 ד | -םופארגוטופ
 0 = 777-- " םודיבלת| = 7 ו םירפס"יברוב
 7 | -- 0 75 0 שש | םינחוט| 25 -- לורב-ישרחו םיגגו , םינעצר
 . תוטסידומו .תורפות ,םירפות

 9384 ה"ם
 הפי ןפואכ םיחתפתמ וז הבשומבםייחה .ןו רק ע הי נולוקהב בצ מח--

 יירימת רחפב הב םייורש ויה  םיטסינולוקתש  ,תעה הרכע רבכ וגרשאל .,דאמ יוצרו

 םחו .םתכימת תא םהמ וללשיש רשפא ואו ןוטלשה תגחנה םע ךוסכסב וכבתפי אמש
 רצבתהלו ןתיא .סיסב .לע דומעל לכה םוווקמ התע .םחל-ןעשמ ילב ראשהל םילולע
 .םמצע תושרב םידמוע םישנא רותב .רחווו  רתוי

 וחרכוח םיטסינולוקהמ הברה .בחר .טידירק רסוחמ וז חכשומ תלבופ רתויב
 ,םיאיברעה םילעופה תאמ ףסכ תוולל ,הנקמל אופסמו ערזמ םהל ןוכחל ורכב ,התע =

 רחא קילשאב ('רפ 29 ,75) יקרות טנופ לכ דעב תישרח תיבר .םהל םימלשמ םהו
 ,יצחו קילשאב םִג רשא שיו ('רפמ---,89)

 ,זקווקמ תוחפשמ ג"ו לש ןתובשיתה י"ע המצעל ןורקע הקיפמ הבורמ תלעות |.
 םהש .ףסכה ,הבורקה הרלוחב רשא דנופ" לאנויצאנה תמדאמ הריכחב ןהל וחקל רשא

 השו"תה .ירישכמ ,לכאמ רוחמ  ,ןועמ:רכש  רותב ןורקעב םיטסינולוקהל םימלשמ =
 תשלש ךשמב םבצמ תא הברה םהילע ליקמ ,םתדובעל ןהב םישמתשמ םהש ,תומחכהו
 * דועב ,הסנכה לכ רסח אוהו ,רוכמל המ טסינולוקהל ול ןיא םהב רשא ,ףרוחהרישרח
 ,תובורמ ויתואצוהש

 חיה רשפא יא ךכיפלו. ,הבורמהרמב םימשג ןווקעב  ודרי הנורחאה תעב
 .הרעומב הדובעח לא תאצל

 .חָרִָמּ
 ,יקינולפב רואל  אצויה  ,"דטרביל הלע ילוינפשיהח | ןותעה תפרעמ

 תועיריה לכהנאכת הזה ןיעובשב ,ירבע ןועובש :בורקב איצוהל לחת יכ ,העידומ |

 םכחה'ריאמ בקעו 'ר ברה .לארשי ץרא ד"עו היקרות ד"ע ,חרזמב םידוהוה ר'ע

 יירשפא רתויה םדקהב הזה ןועובשה :אצי יב ,אוה .םג לדתשמ | ,יקינולסב .ישאב

 הז תורמלו סופה תיב הסוחמ .ירבע .ןותע יקינולסב .איצוהל לודגה ישוקה :תורמל

 הוקמ ,הזכ ןותע לכלכל ןוידע :קיפסמ  ונגיא .יקינולסב םירכעה  םיִאְרוקה רפסמש

 ה ו .ממסעקה18 1. 182608 , הפ ב %-
 עי 6 1 %

 .ט ןוילג

 והושגפי יאדובש ירחא םייקתהל לכוי = ירבעה ןועובשה וכ. ,ילוינפשיהה  ןותעה
 ,סתוא םיקיסעמ  חרזמכ םידוחיה ייחש .הלא לכ .,יקינולסל ץוחמ םג ,בר 4 ןוצרב

 .לֶאָרְשָי .תוצּופְתּב

 .הנושארה האותהה

 טבל תמושת תא וילא הנפהש עריִאמ גרוברטפב הרק םינורחאה םימיב

 תיבב הָחִיִח ראורבפל 18 םויב ,םש ירבעח רובצה לשו = םירפוסה לש תדחוימה
 שא םולש לש תשדחה המרדה הארקנ הבש ,הפסא בוטודוח עודיה טסיטראה

 ד"ע םיחוכו וליחתה .םידוהי 14 םהינובו שיא 96:כ ופתתשה הפסאב ,'סוהיה,,

 ,חמרדה רכחמ .בוקירי'צ | רפופה םג קלח וחקל םיחוכוב ,שא ,ש לש המררה

 רמ .עיבח  ,םידוהיה הפפאב םיפתתשמה לש הלודגה ותוממותשהל  ,"םידוהיה

 '"ע  ורפמנ ולש ,"דניירפ,המ םחוא םיאיבמ ונאש ,הלאה םורבדה תא בוקירי'צ

 תיסורח תורפפה |-כ תא ושבכ --- בוקירי'צ | רמא --- םידוהיה .העימש דע

 סילקלקמ ךכיפלו ,םהידיב איה תיפורה  תיתורפסהו תילארטאיתה תרוקכה ,םהידיב

 חויצ יכ וזירכהש םינושארה ויה םידוהיה .םיסורה (6ַן11) םייחה רויצ תא סה

 ,םיסורה .םויחה תא םוניבמ םנוא םח יכ ןעי ,תיסורה תורפסב דבא םיסורה םייחה

 הב שיש | ,תיתורפסְחריצי לכ לע .םילפנתמ .םה  ףכיפלו . ,יפורה .ןורטאיתה תא

 ;י'צ ,אוה  ,םידוהיה ייחמ  םירופפה תא םיחבשמו םיללהמו ,םיסורח םווחה רויצ

 רכחש ,ןושארה היה אוה .ןוצרב דימה םהילא סחיתהו םידוהיה תא עדוו ,בוקיר

 ךא ,תימואלה הוהאה תוכזב רדצמ דימת היה אוהו ,םידוהיה ייחמ המארד

 םה .תורמרמתה םדגנכ וררועו המחלמל תוא ונתנש ,םינושארה ויה םידוהיח

 - -םידוהי םכנה םתא םא :אופא ,ורמשה | ,"!םידוהיה ונחנא, :םוקמ לכב םיקעוצ

 ! םכחור לע הלעי רשא קא רמאל םילוכי םתא !םייתמא  ,םיפור ,םיסור ונירה

 "ול איה .תחא --- "פורה םעה תדוגא,ל רכח יננח ינא וכ .ןדיגהל םילוכי םתא

 תורפסב םירוהיה ,םכדגנכ םחלנ ונהנא ,םכתיוחא היחח הרמ ךא

 .תיסורה

 * עס, יטרקומיד:לאיצופה ןותעח ךרוע היהש ,ןי 'ז א ב אר א רפוסה

 !וירבד תא אלמ ,"רעירוק:ינרעוו

 רשא תא יולנב עיבהל  ץימואה הוה --- ןי'זאבארא רמא - - בוקירי'צל,

 .ונבלב תאז ונותפהש אלא ,המכ הז  ,םיפורה םירפוסה ונחנא ,ונבשח

 רצמ | ,רובצה תאלח דצמ םכב הכורע המהלמה החיה וישכע דע ---

 הארתהח איה וז !תוסורה  חיצניגיליטניאה םכב םחלת --- וישכעמ  ןםונאגילוחה

 *"!הנושארה

 התשעש םשרה תא שילחהל ןו'זאבארא ץמאתה "דניורפה, לא ובתכמב

 יתוביסירגורפה ויתועדל ןמאנ ראשנ אוה יכ ,חיכוהלו "דנוירפהב, םהלש העידיה

 םידוהיה  םירפוסה השלש לש םכתכמ "דניירפה,ב ספדנ ןכ ירחא םידחא םימי

 הזה בתכמב ,בומיד ,או יקסנילאו ,א ,שא םולש ,לינה הפסאב קלח וחקלש

 םהורבד יב ,םירמואו "דניירפה,ב האבש העידיה תא הלאה םירפוסה םירשאמ

 םהכ ןיאש םידחא םיטרפמ ןיוח ,קוידב ורסמנ םללכב ןי'זאבאראו בוקירי'צ לש

 ,רבדה < רקיע תא תונשל ידכ

 ,תּונְמָאְו תּורָפס

 (יתמשוח ןותע) ."םודוהיל, יתוחידכה ןותעה לש ןושארה ןוילגה לכקתנ .

 .ןמליס .ל .ק לש ותכירעב םילשוריב רואל אציש

 תונמאה- .ד"ע  האצרה גרובצניג ,א לספה אנליוב ארקי ץרמל 8 םויב
 ."עדמלו תורפסל  ,תונמאל . תיידוהיה הדוגאה, י'ע ךרענ ףשנה = .תידוחיה

 ,88008080₪ ןוחריה לש (ראורבפ שדחל) הינשה תרבוחה הלבקתנ--

 ו.

 .תועט ןוקת

 "הרזמב םיררפסה םידוהיה, רלפנרב ,ש ר"רה *ש ורמאמב

 ,ונרעצל  ,הלפנ (ג'ב הרוש 'ב רומע 'ג רצ 'ח ןוילג "םלועה,)
 ןיאו .,,העימטה ידיסח ןיא ו תויהל ךירצ | .סופדה-תאיגש

 .תפיוזמה תויטוירטפה
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 ד 1. 0 קת הופז 9801021 208 0 5 11860715, 2-00 00008

 26 2. .:ראפניא רע'ופי םעד ןופ טלעטשעכנעמאווצ . לארשי-ץרא ןעגעוו ועיר"
 ,עגאלפיוא עטירד . ארז*= םנאיצאמ

 א 8. - ,(ופ+) אורול -,+ ר"ד ןופ טפנוקוצ ןוא טויקניטעמ , לעוצ :ןייז ,'לאלצבע
 א 4 + לארשי<ץרא ןופ גנובעלפיוא רעשימאנאקע רעד ראפ םידסומ יד
 ס. 170 18006 28808508. כס קהה 87 -- 3 3. 60

 26 6. ההאצההוה מ ][1800098₪85. 7-5 4. המתה 18
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 א 7. 1גת60האחה. 1162000. 1 ם08ה0סנחח. 98010. 30800268
 נז. יעעציצא. 116כ000תי5 65 דח661020 פגז. 888108. 1588.
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 1. 11, סה 66028- -ע המה

 ו + ווענישיק

 , ןעטבורפ .ענעקורט דנאלסור ןופ  טדעטש עלא ןוא .םיורא קיש ךוא.
 םוצ רעמעועב ךיוא  ,ןעסייוו .ןוא  ןעטיור ןויוו ןרשכ , עשילעוו םוצ

 (25ח8₪08) רעביטש יד ןערעק
 0 1000 כה ו א

 דפ. וג ס0ו1מא -קפאפ10א אז | םירענל תופשלו רחסמל רפסדתיב
 ו ו

 רוז אד תתאהצ
 1100086 ₪קעה66ח .. 6 ץווג 0606 110תזטל"

 < 16]₪01710₪0 וישו ]ת ₪ . = 120810 | םוירבעו םייללכ .םירומל ,תושרח תופש"

 10100020. .ימואלו יתד ,יטרפ ךונח ,רחסמה תועודיש

 .תוניוצמ תוחועת ,הלועמ החגשה

 א. כת א. הפ

 6₪6846] ([זהתל. ₪611וז0.)

 - - .ןייאמ נ"ע .טרופקנרפ

 .םירבע םירענל ןויסנפ
 < ' (תלשממה רו לע" רשואמ) =

 . אווטהמפו 061ה650 18. להנמה
 ' "הנכה ,ילאודיבודניאו הנומאה חורב ,רבדל .םיחמומ םושנא .י"ע .להנתמ .ךונחה>
 ליבשב םג דועו םוקינכיטילופהל ., םויונמיגל ,רחפמל רפס-תיבל הפינכל הרומ
 החגשה .,הנווצמ הלכלכ ,תמדוק העידו םוש םהל ושכר אל. דועש הלאכ םירעג
 + תיפורו תירבע תופשל :םידחוימ דומל ירועש , בל רשויו הבהא 'ךותמ .הלועמ
 םישנאמ הלהת ידיגמ .תודועתו הצילמ יבתכ .תע לכב םילבקתמ םיכינח
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 .בָרעְמַה תוצְרְּב
- 

 'םיפונאה, תלאש -- הבבוסמו השק הלאשב תעכ ונא םיקוסע
 .הירטסואבו .הינמרגב

 הינמרג תונידמב תונורהאה םינשב דאמ התבר .תדה>תרמה
 ?יוכרמ  ,תולודגה םירעב | רוחיב ;הירטסואב תונירמה תצקבו
 ,גארפ ,אניוו ,גרובמה ,טרופקנרפ ,יולסרב .,ןילרבב ..,םידוהיה
 וא יבמופב ,רימהְל םירוהיה םיברמ הלאה םירעב --'וכו .ןרב
 ירע הצקב .רבדב התלעות וא ךרוצ םיאור םהש | יפכ ,יאשחב
 ,תועדומ ירי לע ,םינותעב םירמומה .םימס רפמ | הירטסוא
 ,(תיתנטסטורפה וא) תילוטקה תדב יתד תא יתפלחה, :הלאה םירבדכ
 עידומ .איהו .ותריד תא ףילחההש םדאכ שממ ,"ינולפ ןב ינולפ
 רופב .הוה רבהה תא םישועש ,שיו  ..ותירב ישנאו וירכמל :הז
 םעטמ וגיהנה אניווב ,םויטרפה םהינינע םיכירצמ ןכ יכ  ,יאשחבו
 םישגהו םישנאה תומש תא עובש  לכב םסרפל להקה ןוטלש
 םוסרפל ..םתדיל .ןמוו םקסע ,םתרלומ ריע םש ,םתומש +: ורימהש
 םיערוי ויה םהבש םיחקפ תצק יכ ,םירמוא .קיפסמ םעמ שי הז
 םהינפל תונפל ידכ | ,ורימה םה' .וישאר ינשב לבחה . תא .ןוחאל
 םיילארשי .םידסוממ .הכימת. ולבק .ינשה .רצמ .לבא ןםכרד תא
 המכ רע  ,םיערויו םינמחר םה אלה ונוחאו  ,םידוהי  םיבידנמו
 ירכ . יפישב םינתונ יהו  ,םייחב םוקמ שופתל ידוהיל .תעכ השק
 .םתומש תא ומסרפו ודמע ,הזה "לופכה ןובשחה, תא לקלקל

 ןהב םיאצומ ונא ,ןהב קיידל ןה תויואר הלאה תומישרה |
 ותרכי .ולאכ ,ונל המדנו  ,לארשיב .תובושח .תוחפשמ לש תומש
 ריבה יכ :,יתאצמ .המ ןמז ינפל , ררה:ץע לש םיפנע .הז רחא הז
 ,ר"וש ברה לש ודכנ ,טרופופר דלונר>א ליצאה לש ונתח
 ,םירמומה תמישרב יתארק רפסמ םימי הז ,וידלי לכו ותשאו אוה
 עבשו םישמח ןב ,ןייטשרלוו ילילגה טפשמה.תיב רבח םש
 רמאנ םירמומה  תומישרבו) לופונרטב ןייטשרלוו תחפשמ .םינש
 איה 'העורי  (היצילגב .לופונרט :רועב | שואה .דלונ  יכ \ ,שוהיפב
 יליכשמ תצובק לע בשחנ  ןייטשרלוו תיב  .חבשל  תמסרופמו

 ןב :ותויהב  ,ר"יש :.ברהו לריפ ףסוי ירבח לע ,היצילגב םיברח .
 ,ותורהיב םג הבושה תורישל עיגה רבכו ,הנש עבשו םישמח
 םג רפסמ םימי ינפל .עריא הז .ערואמ ןיעמ = .הזכ םדא  רצנתמ

 ,יולסרבב |

 לע .המיענ  ותרבח ןיא .יכ -.,ול םיזמרמ = ,םירצונ .ךצב ול .בשויו |

 : לארשיב םיליכשמהו םירישעה אקודו .,םיכלוהו םירצונה םהל םינופ / עיווהו .ותנקז תעל רצנתה  ,טפשמה תיב  רכח .,ידוהי
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 ,םהוכ .אּוה ,יתער לע ירמע םוימ .םיטפשמה:רש . תכשלל הז
 .תדב .ידלי תא .יתכנה :ןכו ,תיחישמה תל ןורתיה תא  יתתנ
 =  ךוממ יכ ,םדא ינדשחי אמש ,ירוהי יתראשנ ימצעב לבא ,תאזה
 < | ןכ<>תז רשחל םוקמ דוע ןיא וישכע ,תירמח האנה םשל ינא
 < --,יתושעש המ יתושע ןכל + הלודגל רוע הלעא  יתנקז תעל םולכ
 ,' לש ונכ ,שקז לא כימ ברה לש' ודכנ רצנתה םישרח זיא :ינפל
 .לודג םדא היה ויבא ,לטנדירפ בקעי ידוהיה רוסיפורפה
 ,םינברה שרדמ  תיבב ארדתקב הרוה בר ןמז  .םסרופמ רקוחו
 הקחל | וירפס רוחיב ,םיערמה םלועב ,ןיטינומ ואצי = ןירפסלו
 הנמהנ ותומ ינפל הנש םירשעב | ,אווניפש לש היפרגויבה
 תוכ םוחיב . טעוב הז לש ונבו " ,יולפרבב  ןינמה .ןמ  רוסיפורפל
 / ! ריממו ויבא

 " םישנא םירצנתמ .םעה תונפ לכ תא תעכ הזחא חרמהה
 = ינפל  ,םיתוחפו םיבושח ,םיינעו םירישע  ,םירענו םינקז .,םישנו
 0 \ןמזב ובו ,ותיבו אוה ,אניווב בושח רפוס רצנתה םינש וזיא
 םיהמומה .תומישרכ = ,תודהיה .דובכב ינויצ ןוהעב -רמאמ  םפרפ
 ודיקפ,  ;םיאפור = ,ןיד-יכרוע  ,םיריקנב = תומש  םיאצומ | םא
 ,הבאלמ*ילעב ,םילכור ,םינונח ,רחסמ:ירזוע ,םירחוס ,הלשממה
 רפכה יתב לש תודימלתו .םידימלת ,ןיבי ב י פרוג ,לבכייאשונ
 :/ קוחה יפ לע | ,יוכו  'וכו תונמאלו המכחל שרדמה יתב לשו
 "'רימהל הלעמו הנש ר"י הבמ הרענו הרענ לכל הירטסואב 'רתומ
 | .ורוהי רענ יכ ,םירפסמ | .הירוה .ןוצרב אלש / וליפא התד תא
 ' ףכיתו רצנתמ ,,הפמה ינפמ אריתמו תדה ידוכלב חילצמ ונניאש
 "< ונניא םא וליפאו ,טילקרפו .ץילמ ילוקקה תדח הרומב אצומ .אוה
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 | םינפל .ומע םישוע ,רימהש  ןויכמ = ,םירומלה  ראשב | חילצמ
 - ל .ןידה .תרושמ

 םורב | ,ןבומכ %תאוה ןומהב:הרמהה תבס איה המו
 " איה תודהיה  .תערה- תולקו :תירסומ השלוח .תומשא תוערואמה
 " ,קפס ןוא .םויתרבחה םייחב ןהו םהסנרפב ןה ,בוכע הזיא םיברל
 ודי .לעש :ינפכ | ,ראמ לודג םרוג .אוה  הרבחה ייחב .בוכעה יכ
 ;םירחא תערב םתפנרפב םייולת םניאש * ,םישנו םישנא  םיריממ
 ייאשחב .טשפתמ רבד ןימ תעכ איה  תיתרבחה = תוימשיטנאה
 " םיצפח םניא ,אלא - םורבד ןיאו רמא ןיא : ,יאשחב ויללח ליפמו
 " ןיא .ידוהיח תא םילבקמ ןיא תובושח תורבחב ,םידוהי תרבחב
 :.ודוהי .אב  .ותוא. םילבקמ ןיא אלא  ,הז  ןובלעל םעט םינתונ

 --הלאה םיזמרה .תא .ןיבהל ץפח ונניא וא ,ןיבמ ונניא ,םתבסמ

 תו זצע
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 י ןוילנ 3 םלועה <

 ינא -- תידוהיה הרבחה !"םהלשמ, הרבחה לע .ךכ לכ םיענענתמ
 .תיאטיג הרוצ תמאב הלבק רבכ --ןילרבבש וז  ריכמ
 ,ולא ינפב ולא רוע םישייבתמ םניא ,םמצע ןיבל םניב םתויהב

 חכשנ אל דוע ינונריוה רובדה יכ ,םהיניב תינונר'ז רברל .םובהוא
 םינמרג אלהו .הז לע םימערתמ םידוהי תצק* ,רקיע לכ םהמ
 םינפ יזע םה םיינוגריזה .אקוד לבא !"םיקאלופ, םידוהי אלו ונא
 .ןוגריזב םיפאומה םינמרגב ,הלאה תערה-ייקנב םיצצולתמו  םיצלו
 ,תינמרג:תינוגר'ז תורפס ,רבכ  םהל שי תינוגר'ז א תורפס םג
 םיטנתסאה | םיליכשמהו ,הינמרגב םיאטיגה םידוהיה יח ירויצ
 "שדחה וטיגה, ןמ תאצל םיואתמו הז לע םיפצוק תערה ינינאו
 --רחא יעצמא םהל  ראשנ אל %ואצי ןאלו ואצי ךיאו הזה
 ! רימהל אלא

 אל הרמהה םג רפסמ תונש דועב יכ | ,ינא האור םנמא
 ..,םירמומ לש וטיג דסוי אלא ,ליעות

 תצקו רעצב תצק רובעל רשפא היה הלאה תוערואמה לע
 וניתויחאמו  וניחאמ המכ תוארל ונא םירעטצמ . תעדה-תחודבב
 םכררב בוכע הזיא םיאצומ םהש העשבו ,ןויסנב םירמוע .םגיאש
 תדה לא ןיע תי א רמ ל םיחפסנו.תודהיה תא םיבווע םה ,תדה רצמ
 הלאה םישנהו םישנאה תא ןמסל לכונ העורי הניחבב ,תיחישמה
 היהש ומכ ,"שפנ:תנכס, םנ הז םנואב ןיאש םגה ,"םיסונא, םשב
 רתוי קנו פמ אוה ונרוד  ,תומרוקה תואמה תונשב גהונ .רבדה

 לבקלו ןויסנב דומעל לוכי וגניאו ,םיבצעה*שולח ,בבלח ךר ,ידמי |
 םיסונאה תצקב םיאצומ ונא ןפוא לכב לבא ,םירוסי ומצע לע

 קנ

 ,תודהיה לא םיעוגעג טעמ ,םהישעמ לע הטרח ןיעמ םנ הלאה ==

 \ה תוכחוגמ 'המכ ,ינשה רצהמו ,םתדלומ רוקמ לא הכח 'טעמ
 רבד לע אלש ,םירמומה ולא רוחיב :! הלאה תונוטהה םימעפל
 לא לבקתהל .ידכ ,תערה:תולק ינפמ אלא ,ורימה  "םקוח '.םחל, =

 תידוהי החפשמ ןב ,אפור ירוהי אצמנ ןילרבב .תינמרגה הרבחה

 םעה"הכ-יאב תיב .רבח אוה .המ ןמו .ינפל רצנתה הוו = ,הנוגה =
 תהא םעפ ,"קודא, יהישמו -- בהלנ ינמרג טוירטפ ,הינמרגב

 .ןילוח תַחיִש :
 (ןומילופ)

 ןילא , אבש ,ךרבאה תא ברה לַאש -.1 'תרגוא; איה המ-- 0?
 . "הטיתשב, תוסנתהל

 -- םחושל .ךמסהל הצורה , ךרבאה בישה --- "תרגוא , -- "תרגוא, --
 ."שיאל אשנהל רבכמ התע האבש הלותב איה וו,

 "תר גו ב, ,ןכ סא -- לואשל ףסויו , לק ָךוחְנב ברה וירחא הנש -- ? ןב
 1 אוה המ

 המוד, -- הבובמ-לש-םוגמגב הפונמה הנע -- 'תרגוב , --- "תרגוב, --

 ."השבי הנאת . , ,יהווש ,ינא
 1"תרגור ג, איה המ ,ןכ םא, : לאשיו , קוחצל ברה ףוסוה זא , /

 אב ינא ? תאזכ עמשנה : הדפקהב רמאיו ,וילגר לע הפנתמה רומעיו
 1 "תרגורג, המ : יתוא לאוש אוהו ,"הטיחש ,ל .תוסנתהל

 ,דנאלוהבי,ןיח'גינור חב תונוחל-טדידנקה היה יאשר תאוכ הלאש
 ? ינויצ , הרקמב ,ונגיאה ,ונקנק לע ההתש , םשד ברה תא לואשל

 קרפ ינא עדויה ,."ןוטיראב, וא  ,ינא "רוניט,ה  ,רקוח אנ -- ינרקח =
 וא , הקהל םע וא ,ח ל ₪ ינא ררושמה , ןיא םא "רוטארולוק, יל שיח , רישב
 ןינע המ לבא -- תולמה שורופ תא" ינא עדוי םאו " , בגוע תיולב קר :ילוא
 \ ? האנ ולוק ןיא "ינויצ, אוהש ימ וטא ? ןאכל תונויצה,

 -, םותחו . בוחב רטש  ץי"של-טֶרידנקה :תאמ שרד

 ,רסומו .תד ינינע רבד לע ינירמה .רעוב ירצונ ינמרג רבד
 *ירצונה, לוכי אלו ,תיחישמה תרה יפלכ םידודח וזיא ויה וירבדבו
 הפיזנב (שדחה ירצונה -- אוה אקוד). רעגו וחורב גילבהל לומתאמ
 ,"םייחישמה יתושגרב  םיענופ ךירבד,. ,הדילמ ירצונה ורבחב
 :ןונש געלב ול הנע .ורבחו .. וחור תמחב .לומתאמ "ירצונה, רמא
 רמומה יהיו ."הש רח ה לוכ ךל תויחישמה ; ךרעצ תא ינא ןיבמ,
 . קוחצל

 םיחרי וזיא .ינפל יכ  ,הביצעמה הדבועה תא ןמסל ונילע
 םידוהי וירחוב בורש | ,ןילרבב ,םירורפה רחאב רוהבל היה
 ,לומתאמ "ירצונה, תא ודימעה הריחכה לע ,ריעה-תצעומ תיבל ,םה
 אל .םידּוהיה בורו ,םיקנופמ ךכ לכ םה םייחישמה * ויתושגרש
 תילארבילה תכה תגהנה םעטמ יכ ,הבסהו .וב רוחבלמ וענמנ
 תמא ;ןגוהכ ושע אלש ,תמא  ,הריחבל הזה שיאה תא ווימעה
 ;םידוהיה לש ."םיילארשיה תושגרב, הברה הזב ועגפ יכ ,אוה
 ,איה הרזג לבא --- םידוחיל ףירח ןובלע הזב שי 'יכ ,אוה תמא
 אובי .ימו -- הרזג תילארבילה תכה תגהנה .הירחא רהרהל ןיאו
 : ?התשע רבכ רשא תא ןקתל ,הירחא

 תא הקחמ הירוטסיהה ,הנריב גיודול רמא ןכ אלה
 ,רחאכ םיאב .תוללוהו םירוסי ;רי פס קש לש ויתוידיגרמ

 ,ותד שגר לש םרז יכ ,תוארל רבדה ליהבמ לבא
 ,הינמרגב םידוהיה ברקב קפס ילב תעכ אצמנה
 הזה טפשמה ,תדה תרמהל הבורמ הדמב ןכ םנ םרוג
 הז לכב אוה לבא ,סכודרפ ןיעכ ,הנושאר הפקשהב ,הארי
 , תיתמא .אדבוע

 יזאש ,ט"יה האמה תונש תישארב הינמרגב רבכ היה הזכ
 .תונוילעה תוריפס בב םירוהיה ברקב הרמהה ךכ לכ .התבר
 -תונשב יב  ,היתומישרב הנמס ןיו ל לחר תמסרופמה תרפוסה
 בור אל יכ ,תועט יהוז ,ןילרבב םירוהיה בור  ורימה רפסמ
 ןמ :רמולכ ,התבפממ םידוהיה בור אלא ,זא ורימה םידוהיה
 השלוח ינפמ ורימה םלוכ יכ  ,ןימאהל ועטת לאו ,םיליבשמה

 לבא ,"תונויצ,ב קש עת א -אלש ר ט ש תתל ינא לוכי :רמא טדידנקהו
 ! תתל לוכי יינגיא הזפ רטש --."ינויצ, יניניא ש

 חו רועשהוצה לבא ,"רכו-יצח-ררטש, ברהל תתל אוהה ללמואה הצר
 : , + קיפסה אל

 אוה ךלש "גהוה"ריבר,ש , יתרמא ינא , יליטֶאמ 'ר , יליטָאמ 'ר , יוה
 ,הנורחאה הרושה הבתכנ אל רוע ! אל !אל ךא -- ע"ושה לא תופסוהל ןורחאה
 ! שיפקאטש ונפר תוהגה םע תאצל השדח הרודהמ הדיתע

 ןייש םינממ ןיאש ,בותכ  אצמנ אל ונל תועודיה תורודהמב הנה יב
 , "לדוג .ונקוו האנ וקרפ, תויהל ךירע ץי"שהש , קר בוהכ אצמנ ,ינויצ

 :'דגאלוה ינבר ,וביינימ אתוטמב ,השדח הרודהמ וסיפדושבל --- בגאו ,

 | "לרוגמ ונקו, לש ןירה תא םכרפסמ אנ-וחמ
 תא הנושארה םעפב יתיארשכ ! לדוגמ ונקו ןיא -- םדרטשמא םופד ןוח

 הו .םדא היה .הארמה לע יתממותשה ,ןקו-ילב ןקו , ןאמייה חונמה ןוחה
 יב , םוענדאל םשר יב השע ובותו ורב ןיב דוגנה ךא ,תווצמב ןקסעו דרח

 רתסלקו םנויבצב םידוהיה םינקזוה תא  בהוא ינאו ,רוטסאפכ והארמ היה

 + םתוא תוארל םיליגר ונלובש וטכ ,םֶהְינפ
 ומע יתושענו ,אוהה הקפה ןקוה םע הרתי הברק יל התיהש ירחא

 תדלוס להקה תעד ןיאה , קוחצב ייצח ,תומימתב ייצח , םעפ ויתלאש ,"ךלו לב,
 ? ונקז תא לדגמ ותומכש ןוח ןיאש , הזב

 ולא , תדלוס התיה להקה תעד | ךפהל--חונמה בושה -- !אל ,אל --
 ןוח ןיאש ,"הנקת, שי | ארוסיארדאכותח ןאכ אוה לדוגמ ןקו | ינקו תא יתלדג
 ! ונקו תא להגל יאשר

 ב | ןוחל תויהל ,ידידי ,התא הצור |איה הדבועו ,אתוחידבב יזחמ
 ! ינווצ התא ןואש ,רטש ןת ןכ ירחאו ,חלגתה ךל , דנאלוהב +

 ווה- ,ךאבסיפורו פויר .רהנ לע אבתיד אתמ  ,ןלק ק"קב תונחל התא הצורו 5 ן(ונכשא ןיתגו ., תיראנימיס הבימסב תונברל .ךמסומ התא אמש וא | -
 4% ; 0% ! % . תולוחמבו ,םיפותב תמ תולתש ,.ךסמ .שורדו ל אמ שיאש .,ןמוומו כו

| 

% 



 9 3 םלועה *<- יןוילג

 רשא ,תוירוהיו םירוהי זא םיאצמנ .תעדה-תולק. ינפמ וא .תירסומ
 .םייתרדםייח ושקבו םהה םימיה לש יללכה םרזה ירחא וררגנ
 ימי םימיהו ; הזכ 'יתד ירסומ םלז א טלש םינמרגה ברקב * וכ
 ,םייתד םינהנמ זא ויה םירוהיה ברקבו ,ותעייסו רכמרי לש
 םיטחוש  ,םינזח ,םינבר ,להקה"סמ ,להקה ןוטלש ,תויערמ  תוריקח
 התיצמתב תודהיה תעד אלו תיתד העפשה אל לבא -- םישמשו
 ,תורהיהב םדיקפה תא "םייקדה, ולא ואצמ אלש ,ןויכמו .תיתדה
 הלאה ןיפילחה םע יכ ,טרפבו ,רחא הרשב תוערל ואציו ודמע
 !הזה םלועה ייחמ םנ שי

 םימיב .תוערואמה תודוא לע .תוטרפב רברל יל רשפא יא
 לבא .יעדמ םיסב לע הדימעהל ילעש ,תיערמ הריקח יהוז .םהה

 תמאב ,יניעלו ינפל .תעכ השענש המב הבורמ קוידב ינא  לכתסמ
 וראשנש . ,ולא ברקב ,הינמרגב םידוהיה ברקב וישכע האור ינא
 לבא .הבורמ יתר םרז ,הנממ ררפהל םיצפח םניאו  םתודהיב
 הו ,ידוהי יתד םרו אל ,יתרד םרז והז יכ ,ינא ששוח
 ולא ,איה טעמ םיסכודותרואה םידוחיה רפסמ ,הרמה ידיל .איבמ
 םהצקו םתודהיב םיראשנ םתצק םהירחא םהינבו --- םידוהי םה
 העיספב םיצפוק היסכורותרואה ןמ .גהונ .רבדה .ןכ ,םיריממ
 רשא תא םיסכורותרואה םיעדוי ןפוא לכב לבא ,הרמהה לא :תחא
 ; הרוסמהו הבותכה הרותה םויק :םתפיאש איה המו  ,םהינפל
 יהוז .הניחב םוש ילבו הלבנה .םוש ילב .םייתרה .םיגהנמה םויק
 ינא ןיא הזב -- המייקל רשפא םא ,תררובמו תמייוסמ הטיש
 . םעפה ןד

 םיקוחר ברעמה תוצרא לכבו הינמרגב םידוהיה בור לבא
 םייח םישקבמ ,תד םישקבמ םה םנו ,היספכודותרואה ןמ ךכ לכ 3

 שגרה תא עיגרהלו עיבשהל | ךיא ,םיעדוי םניאש אלא  ,םייתד

 תודהיל, םתפיאש ךותמ | ואובי  ףוסבל יכ  ;יכנא ששוח חזה
 ,"תודהיה תא קקולו ףרצל, יכ ,הליבטה לא .,הרמהה לא ."הפורצ
 םהל ןיאו ,תודהיה תעדמ םה םירעבנ אלה ,םירמוא םהש  ומכ
 היצנרפב הלשממה הקלס רשא רחא ..תירוטסיה הרכה לש דונדנ ףא

 .רעגירק) המחלמה-ישנא תרבחב רבח היחש , דחא ידוהי תמו השעמ
 ליבוהל , תוביתנה-תיבל אלא , ומלוע-תיבל אל ,ותוולל היה ךירצו ,(ןייארעפ
 הביבש תאווצ התוה ךכש ינפמ , םיתמה תא םיִפרוש םשש םוקמב ותפוג תא

 רועו ,  םינגונ תולהקמב , תמש רכח לכ םיולמ םימחולהש , אוה גהנמהו , ערמ
 ןאמו , יוגה תוקוחכ , תמה ינ נפל ותנוהב ידנבב ךסב רבוע ברהש ,אוה גהנמ

 :הלהקמה ןגנת םא , "העורת ילצלצבו עמש ילצלצב,, ריעה לכ ךרד רובעל ברה
 ."קושב אל ךא , ןגנל ריתה תוביתנה"תיבב

 יגיוירפור, :ןיירקתמד) "ינפ,ה ןמ דחא להק-שאר ןב ירחא וילע דמעו
 "טיליאארזיא, .תוולל ,תאוכ היכז ונל שי לבויב תחא : איכורככ חוצו .("םיטנט
 ונמלוע דבאנ יבו ! ונגני אלש םינגנמה לע רוטקוד ותוא רווגו , הןכ .לודג דובכב
 ! הפיזנב וב רועגל ךירצ ? הלאכ םירוטקוד ינפמ

 הצוו ?הדוחה המ :תומימת ףרדו תונציל ךרד , םדא ינב וילא ורבדו
 עיצה ךחאו !רבקה ,הברדאו ,הברדא --- תולוחמבו םיפותב רבקהל התא
 . םינגונדתוקהל םע תויולהל דחוימ בר .תונמל

 ."ינפ,ה ןמ םדא ותוא לש ותעד הררקתנ לודג ישוקב
 דוע ,  םיתמה .ינפל רובעל םתולחרש ירחא ! זנכשא ינבו ,םכל הפי

 וא ,םכדיב ףותה תא זוחאל ,םילגד תאשל םבינפל ועיציש | ,וארתו וכות <
 :..ךשומט לוקב רישלו תורוש יתשב ךלהל

 ןולח ...םכל ושעי השע -- בוט םשל וכזתו  םימי וכיראת םאו
 ! תסנכה-תיבב

 אוה תסנכה .תיב ?והמ -- תסנבה תיבב ןולח -- תסנבה תיבב ןולח
 לכ םיפרטצמ דציכ--תמש בר אוה תמש בר  ,.ןולח .אוה ןולח = . תסנכה תוב \

 ?דחי הלא
 ,.ריוצמ ,קוקח בוטח. ןולח םש ושע כ השענ .הזה ףורצה

 דחא תסנכ תיבב ,ותוא ועבקו , תואגומשח "הפורג, םע , לאיקיזיא ףלגה השעמ

 + ןיו ןאפוטס : ויה ווונבו ומשו ,רבכ הו תמש , דחא 'בר לש ודוכבל
 0 . איוו לש .ונולח לת ּש -- 5

 ,שיאו שיא ןוצרכ יטרפ רבד וז .תישענו: ,תדה ינינעמ הידי תא
 תודהיה ינינע תא םהל ררסל תאוה ץראב םירוהיה םג ולהה
 ףכיתו  ,(וצפחכ השוע ירוהי. לכ אלה תודיחיב יכ) תירובצה
 האצמנה וז ןיעמ ,המרופיר לש הלהק םג םתצק םהל ודסי
 אקורש םגה ,תומל אלו תויחל אל הל רשפא יאש ,הלהק ,ןילרבב
 , תודהיה לא .םיענענתמ "םיבוט  םידוהי, השארב םידמוע .תעכ
 ?יר היסנכ תמקהב ולא םילמע םיטת בלבו תמאב יכ ,קפס ןיא
 לכותש ידכ ,"תוחהיה תא קקולו ףרצל, םה םיבשוח | ..תימרופ
 ,םיעבשל בורק הז .הינמרגב השוע הזה "קוקוהו ףורצה,ו ,םייקתהל
 .,הסיסנו תפחש ידיל .תודהיה תא .איבה רבכ -- ולש תא הנש

 םייקל .בוחה תא רובצה לע םימענ םאה + תושעל המ לבא
 ילכו הנומא ילב | ,הדמולמ .םישנא תוצמכ  תודהיה יגהנמ תא
 יעמשי אל ןפוא  לכבו ,הרעבנ הצע איה וז םג + בלבש ההות
 ויה ,םתודהיב התע תעל וראשנש ולא יכ ,קפס ןיא  ,ונלוקל
 לבא .וז הרטמ לא ליבומה ךרד םישקבמ םהו ,המייקל םיצפח
 ןםישדח תונויסנ הנש .לכב טעמכ םישוע +]וכנה ךרדה הזיא
 .טעמכ ,.תודומתב  תדבועה  המרופיר לש  תשורח האצמנ ןילרבב
 : הלפתה, ןוקתב תחא םעפ ,תושדח תועצהב םיאב םה םוי לכב
 יתב .דעומ ימיו תיתבשב הדובעה ררסב תינשה םעפבו ,"רובצב
 וכ. ,םירמוא ,כ"ויו ה"ר  ימיב רבלמ  ,םהאמ םיקיר םה .הלפתה
 " ינש םג לבא :,"ינררומ, םדאל םיקיפסמ םימיה תשלש םג תמאב
 ,םואור .ונאו :,הינמרג .ירעב םילטבו םיכלוה רככ ה"ר לש םָימ"
 ךכ לכש .,ה"ר תשודק תא םג ללחל רתיה ול הרומ םעה בורש
 ; ונל םירמואו "םיחמומ, םיאבו .הלא םימיל בורק דע .הב ורימחה
 ולטבי םא + לארשיב הלא .שדק ארקמ ימי וחמצ ךיא"+ ךכב המו
 הז םג תמאב יכ ,שושחל שיו .  םירופכה םוי ונל ראשי םתוא
 " ;יחרכהה ןויגהה והז ,הרמהה לֶא המרופירה ןמ אלא ,ראשי אל
 לש םויתדה םיגהנמה בור יכ ,אוה רקיעה ,ונממ טלמהל ןיאש
 םיגהממ םה ,התונמ ימיו תותב ש רדוחיבו ,תודהיה
 םיירסומה םייחב םוקמ רצכתנ אל תימואלה תורהילו ,םיימוא ל

 ידוהי תסנכדתיִב אוה המ ; דוע םיבוטה םישנאה םירכוו םא , ינקפופמ
 ילב טעמב | ,םורבק יילב ,תובצמ ילב ,תואטרדנא ילב , םיליספ ילב תיב והו

 < .ןחלופ אל ,חבומ אל וב ןיאש תיב , שורק דחא םש וילע ןיאש תיב . םוטושק
 , ןשי ובדלכו הרות-ירפס זיא וב שי אלא ,השא . . , התואל וא , שיא ותואל

 לע םש ודמע םינכר המכ , ללכ םירכוז ןיאו , תורוד ירחא תורוד , םעה וב ללפתמו
 . דתוב וא ,א"מרה לש תסנכה"תיב :םירמואו ,םירכוזש שי ,חרזמ לתוכב "ברה םוקמ,
 , ם"רהמלו א"טרל וליפא ועבק אלו וערק .אל תונולח לבא , ם"רהמ לש סנבה

 = /תא הקירמא יוהי םידבכמשמ רתוי ם"רהמה תאו .א"מרה תא םידבכמש י"פעא
 .זיו ןאפיטס רמ חונמה דניריבירה

 ,לשמ םכל לושמא
 --וריגלא. לוח םינפל היהש קי םדא זיראפב  ררוגתה רוג םינָש ינפל

 ןפואב .רובעל" . םיטעומ תונווטו , םוצע ןובאית ול היה : םיבוט ויה אל .ויקסעו
 הכרעמהההדש לא .בושלו 0 היה בונגל ; היה לובו אל ,הארנב ,ליגר
 + רתויב םוענ רבדה .ןיאש ינפמ , הצר אל

 .הצוה תחא אל . תוגאדו רעצב :אכודמ היה הז םדא ןב .תחא הלמב
 -,ויראפב לבא ,  הנתמב לכח ול םינתונ ולא - = ומצע תא תולתלו תבלל היה

 ,.,לבחלו הנשה שארל אופא לחיי לחו | םחנש שארל קר תונתמ םינתונ , ההא

 ,בשה ,בשח | ,תובשחממ רקונמ וחומו לדלדתמ ורשב היה יכהדו יכהדאו
 , .הלובחתה + םימכחה תא פא , תוירבח תא תומרל ה אצמ ףוסבלו

 +... םומטוח םהל שיש / םירבכע רכומ הז שנ-רב .ליחתה .הטושפ התיה

 + ליפה .ימטוחכ
 תושרחה ידוגמ ואצו ובו , הלאכ םירבבע לש םביט .המ + ןואש.םק ריעב

 ץיר היה וסיכב הטורפ ול החיהש ימ לכו  ,לאוש םדא לכ היה -- ? םתעדמ

 ףוסכל ..ליפה םטוח.םע -- .רבכע הנוק היהו .,אוהה .ינעה לש ותיב לא
 . + דוסה .הלגתג

 ןכ ורחאו ,  רחא רבבע לטונ היה .. השוע הוה ךכ חקפה רילאבניאה =
 הוהו ,וכנו הצקב -- יגלו ץוסטוח הצְקֶפ עצפ השוע היה דחאל ,ונש רככע
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 ימיב רובצב הלפת אלא ,תודהי םהל ןיא  ,ברעמבש ונָיחא לש
 ,"םירצמ תאיציל רכז, :,םיימואל םרקיעב  םה ולאו  ,רעומו תבש
 ,תירוטסיהה םתוחתפתהב םידעומה תשודק .הרסונ :וילעש
 םניא תויסנכה יתב לא םיאבה ולא וליפאו ,םהל דאמ .שולק :אוה
 האריש המכ דע .הקיר םשפנו \ יתדהינחור .ןוזמ .םהב םיאצומ
 יתדה .םרוה :יטפשמ תא ןאכ םיעטמ .ינא ,סכוררפ: רותב :רברה
 ןיא .,וברתי .יםיסונאה, -- הרמה ידיל ונתולגב .איבמ .לארשיב
 םורפוכ םהש ןויכמו .הבש תימואלה תיצמתה תמעטה ילב  תודחי
 . הרמה ידיל םיאב םהש .חר כה :,וזב

= 
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 ,תפיאו הפיא
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 :לאיצופה  תורפסה הרשעתנ  תונורחאה תודחאה םינשב :
 רברב = .ןכות-יאלמ - םירפט - המכב  הפוריא:ברעמב :תימארקומיד
 :לאיצוסה תא .החירכה המצע תואיצמה .תימוא לה הלאשה
 תסחיתמ : איה- התרות  ידוסי י"פעש  ,תוטסיסקראמה היטרקומיד
 קסעתהל -- ,םינושה תוימואלה ינינע לא - ןוצרדיאב .םלועמ

 וז הלאשו ,תאוה  המיענ:יתלבה  תימואלה .המילבורפב תוניצרב >>
 םינד.התלחתמ : אוה ךופהגו .רבלב ירואית .ןפואכ קר אל .הדמעה

 םויה רדפ לע. דימת  תדמועה  ,הלאשכ  ,יש ע מ ה:רֶצה ןמ הב | |
 תמרוגה = ,הָדיחיה הבפהו .הנורתפ .תא הצרמנ .השירד .תשרודהו
 םפקת רעב םָימעה לש הדימתמה תילאירה  המחלמה איה .ךכל
 רשפא םדוק םא .דחי .םיברועמ ןהב .םיבשוי םהש = ,תונירמב
 הב ןודל  ,שפנה:תחונטבו  תוניתמב .תימואלה . הלאשב :ןורל :הוה
 תורפסו תונמא לש הלאשבכ הב .לפמל ,שפנ+ןויושבו ירואית .ןפואב =

 התוחתפהה פע רחיב ,תאז רבלמ 'התע .התיהנ\ רבב = ,תימואל

 הלאשל קר אל ,םזילאטיפאקה יובר םע .רוחיבו הירוטפיחה לש

 . םולַאש מ

 יףנעה תא בכרהב ינשה לש עוצפה ובנוב דחאה לש עוצפה ומטוח תא ביכרמ |
 ,םוטי הויא ךשמב .םש םחיגטו ,ףד לע  םירבכעה ינש תא ליטמ היה ןכ ירח,
 ,הבברה התלעו ,וקפךנשכו ,ינשה לש ומטוהב קבדנ דחאה לש ובנוש רע
 ומטוחכ ןושארה לש ומטוח השענש ,אצמנַו , ינשה רבכעה לש ובנו תא :ךתח"
 .ליפ לש

 לגרלש ,םֶדא ינבל םימטוח השרחה  היגרוריחה הקיבדמ הו ןפואב
 ! םישנאה .םהימטוח תא םירבאמ םה םהייחב םימיענ-אלו םימיענ תוערואמ היא
 קבדתמ .בכרומה רבאהש דע , םילודג םירוסי םילבוס ,םהב השענ הוכ חותנש
 ...רז םטוח -- תונועב הז ירה -- בטיה קבדתמ אוהש ירחא םגו , בטיח

 הל םיארוקש , לוביבכ ,השדחה תו י ח לג ה ונל הככרוה הזכ ןפואב
 * תונולח :תושדחבש השדח הבכוה הנה -- הונ ןפואבו , הקירמאב ?תונבהש

 +... ותטש םידניריביר ןורכול םיריוצמ

 , "ןארפוו , : םשב ןושארה ורוקמב ארקנ , הז "'תוכאלט םטוח,

 "הרדתק ,לו "םוד ל הטוד רתוי דו> .תכנכה תיב תא ושעי "ם'יזארטוו ,ה

 +. ..רישכע המוד :אוהשמ +
 , לואוהו. ,הקירטאב םידניריביר הברה ., םשה .ךורב ,ונל שיש ליאוהו

 וניחא ויהי טעמ דועבש ,  הוקת אופא ונל שי  ,םיתמ םהש , בייחמ עבטהש
 ..דגיריבירל ולח ,  דנוריבורל ןולח ,ם'יזארטוו  ןיב .םיבלהתמ  הקירמאב

 + תויסנכה-ותב .תוקיתע תא ףסאמו בבוח ,רומג יוג ',רחא רכמ שי יל
 .קילוק !ול .אוה בוט םוי -- ויזנג-תיכב דוע :וננואש =, ץפח-רבד ול םיאיצממ
 ןל .שי ,תונטא-לש-תשהחל  םואיווס להנמ ..  . םג אוה אחרוא-בגא ! רינויצ
 . תונמא ד"ע גשומ הזיא /אופא

 ,ותפסאב שיש םיצפחה ןמ הבורעה ךורעל ודי לע יתרוע ,הרבעש הנשב

 וצפה ג סחיגיכ ויה , תידוהי הרוצ םח
/ 

 3 ם לועה <

 :% הרוז :היח תונכהה ךשמב , ם"דפפב :וללה /םינינעל הרב
 "יפו :

 י ןוילנ

 תיכלממו = תירובצ = .תיטילופ .תושעמ הלאשל .םא יכ  ,תירוטלוק
 ,רתויב ןבומלו רורבל היהנ תאזה טבמה:תדוקנמו ,ןוז 0

 הצרמנ הכפהמ תיטארקומיד:לאיצוסה תורפסהב התשענ המ ינפמ
 תאזה תוניינעתההו :.תימואלה .הלאשב םתונינעתהל עגונב וזכ

 ,םידחא | םיבושח | םירפפ | רבלמש | דע | ,כ'כ | הבורמ
 תונורחאה םינשה יתשב דפונ | ,םינמק ךתוי .םיסרטנוק .הברהו
 הבורמ תוניצרב ולוכ לפטמה +, 18)[* .םשב רחוימ ןוחרי

 .תימואלה הלאשה תהיקחב
 ףלודור לש ויתורובע הז עוצקמב  תועורי  לכמ רתוי

 (היניר .לראק אוה יתמאה ומש  .םוקיטפאניס ריגנירפש

 תוחנהה תא חסנ רשא ןושארה אוה היה 1899 תנשב רוע
 ,ןהילא .האיבמ הירצמב תמיופמ תימואל המרגורפש ,תוישעמה
 השרחה תימואלה הירואיתה לש ירקיעה  פיצנירפהו ירופיה ןויערה
 רותב ןושלו המוא לכ, ריפכהל .ךירצ .יכ,-- אוה
 -תויכז לש עודי םוכס םע תידירוי תוישיא
 וא וז המואל תוניתנה תעבקנ הז םע ןתויכלממ
 רפומ הרזאהש ,תישפח העדומ י"ע קר תרחא
 הכלממב יכ ,הומ .אצוי ,הל ךייש אוהש ,הכלממהל הֶתוא
 הלאשה רודסל רוסי רותב הינהל ךירצ םיבר םימואל .תלעב
 אלו (ילאנסרפה) יישיאה | פיצנירפה תא | תימואלה
 הביטח .רותב אל  ךורעל .רשפא המואה תא ,ילאירוטיריטה
 רוהב אל ,םישנא לש הדונא ריתב םא יכ ,המלש תילאירוטירימ
 /  ',תטשפומ הכולמ:תוכז :ןימ יפ לע אל ,םע רותב םא יכ ,הכולמ
 < "הפ רבודמ | ,וילאמ ןבומכ ,הליגרה  םייחה:תוכז - י"פע םא :יכ
 תימואלה הלאשה הלוכי םשש ,םיבר םימואל הלעב הכלממל עגונב
 ,ןאכב ררובמה ןפואב קר  דיחיהו בוט 'רתויה הנורתפ תא אצמל
 םויקתהל לוכי םע ןיא יאדווכ, :הז לע .ףיטוהל רהממ ריגנירפשו
 = לש תימינפה תורדתפהה יכ ,קר אצוי הזמ ;  הירוטירימ אלב
 , חניה םאו ,ילאירוטיריטה  ורוזיפ י"פע .תושעהל הכירצ םעה
 הינשה 'לעמ 'תחא המוא לרבה לש רוסי רוהב ישיאה פיצנירפה

 יהוו
 + האנ יל

 ! תדחוימ הכורעת יל היהת הול -- רמא -- ! אל --
 תויסנכר יתב ליבשב תדחוימ הכורעת ךורעל הצור אוהש ,יתבשח

 : חדב תאו יתרעשה תא יתעמשהשכ .."תולכיה,ה ליבשב , םישרחה
 הפ ינא .השוע םיחוו השלש רועב -- רמא -- !אל --

 ..,םולותקה הלפתה ותב לש םיצפחל
 + הארתב הכורעתב גיצמ היה .יאדוב 'םיזארטיו,ה תא

 םתא המל  ,םינמחר ינב , םידוהי ,םידוהי ,םכתא ינא לאושו .
 "תיב התיהש ,  "אקנאלב-אל-איראמ-אטנאס,ה תא םיאור םתאשכ ,םי ע רו ק
 0 ? ילותק הלפת תיכל .הוכפהו , תסנבה

 !ונידיב תאו םישוע ונא אלה
 : ןנוקמה ןנוקש המ .אוה הז

 + . . םועידומ
 יתב תא ונשיו ועטקיו וצצקיש םידרפסה | תא עגיל .דוע  ךרוצ ןיא

 +ונמצעב תאו םושוע ונא ירה , ונותויסנכ
 ,תחא  הריקסב היה רבינ .תככעמ התיה עצמאב המיבה

 .ןולאה דע החרומ האלה התוא וויזהו .ולטנ . תפנכה :תיב
 ולטנ --- םיבכעמ ויה םישובל ויה םינוחהו םונברהש , םיטושפה םידגבה

 תתפרצב , םירוטסאפכ ונכשאב , ןלציל-אנמתר "הנוהב, .. . ידגב .םתוא ושיבלהו
 / *  חמל ערוו ינניאש י"פעא , םירוטסאפכ טעמ .ב"ג --- היסורב ,, םולותק .םורטוכב

 +הנידמה ןושלב ושיודיש , ונוקתה -- תבָכְעמ השרדה לש .ןושלה
 < תולפת םג ןיקתהל םיליחתמ .טעמ טעמ -- תובבעמ תירבקב  תולפתה

 , זוטא ? הלא לב דגנכ םיחומ נו .עודמ , םיגיבמ םואתפה ןיאו .הנידטה ןושלב

 וגא המו ?"עצמאב המיב, לש ןידה לע .ונשפנ תא רוסמנ וטא ? םיאנק נא
 םחרה .ליעמהו . ? ותועצמאב  רותפבו, תעבגמ ושארל שפוח  ףיטטהשכ  ,,םירסח

 ל טי הס ןח

 הבורעת

 אל ושע רשא תאו םועידוט םרק רשא

 אוה הז יב

0 
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 ,רבדה "רכינ 'םוקמ .לכב ,תימואלה ;

 5 , 3- םלועה ->- ,ךרלנ
 . רח ה הד ןח הוה ה רח הנו דארק מאהר א הבר טו רחלה דס החטהקונרטמצמאנ ג ושכתכמהמ 2% נב ה רע לא יי ה תכבשמה הקו דרנמבאמ כא האה בירמשאנת-כק לנבא העממה במאה קמעה מהוהכורט רטמהמההההמ.םמהההכההמהמ הבת םאמהראהה

 ילאירוטירומה פיצנירפה אלמי ,המלש הביטחל ןהמ תחא לכ ריחיאבו
 הכולמ,  ,סוקיטפאניס) ."ותוררתסה .פיצנירפ. רותב לודג דיקפת
 11 "םואלו

 פיצנירפהו "רוסיה | ןויערה .םירצקו םייללכ  םירברב והזו
 ריננירפש .חסנ .רשא ,השדחה תימואלה הירואיתה לש  ירקיעה
 תא .כ"חא חתפ ןינע בורבו  קויד  רתויב  ,וסרטנוקב \ הנושאר
 תירטסואב םוימואלה תמחלמ, לודג .רתויה ורפכב תאזה הירואיתה
 ,"הבולמה רעב

 הבושחו  הלודג \ תורפס הארבנ רבכ תאוה תעה ךשמב
 לש .הלומרופה תא םיניצמ, םוקמ לכבו ,תימואלה הלאשה רבדב
 לבא ,תאו הלאשב רקחמ לכל זכרמ רותב ,שארב  ריגנירפש
 תימואלה הלאשה לע רקס אוה ,לכה ןיידע השע אל .רוגנירפש
 ריננירפש :1ל החמימ  אוהש  ,רצ "ותואמ ונייה ,דחא דצמ קר
 ותריקח לכ הילע תאשונ ךכיפלו ,םיטפשמה:תמכחב ירואית אוה
 קוידב חסנל תפאושה ,רחא דצ תלעב ידירוי .רקחמ לש הנוכת
 תויטפשמ  תומרנב םיימואלה םייחבש תונויזחה לכ תא .הבורמ
 לש םירחא וא הלא םיפיעס לש תרגסמב ןתוא םינכהלו .תועוד'
 איה ,וזכ תיחכפ הטיש לש  התוישעמ לכ םע  ,יכלממה טפשמה
 ,הרצו דחא רצ תלעב הלוכ תויהל תחרכומ

 אלמי רש ,רפסב הלודג תוציחנ תשגרומ התיה ךכיפל
 יה תור םהב חפי רשא ,ריננירפש לש וירקחמ תא קימעיו
 , תיעדמו  םיררצה:תבורמ ,הבחר \ רתוי  טבמ-תדוקנ לש ןנערו
 ריאיוב וטוא לש ורפס והו--,םנמא אצי הוכ רשא רפסו
 הלאה םימיב םסרפתנש ,"היטרקומיד:לאיצוסהו תימואלה הלאשה

 ,"פריס, םירפסכה תאצוה י'ע יפור םוגרתב <

 ןיוצמו  הבחר תיפוסוליפ הפקשה לעב רקוח אוה .ריאיוב
 ורפס . םוילאיצופהו םיילכלכה םיערמהב  תוקומעה  ויתועידיב
 הלאשה לש .התוהמ תא ררבמה ,יערמ:ירוטטיה :רמחב  'רישע

 ,יניצר .רקוח אוה רבחמהש
 שמתשמ ריאיובש ;הטישה ,וב קסוע אוהש ,עוצקמל 'ראמ החמומה

 !"עמוש התאש ןושל .לכב , עמש , -- תולפתה םגו ? ןופאה הס -- הנידמה
 ןיאש ,וניבה אל . לומתאד םילוכשמה לש היופקה םתפקשה התיה תאז

 :חוירה ,הרטסה ,היצנדנטה תלאש אלא ,ןאב ןידה תלאש
 :תחא הרטמ שי םינידה לכל . וללה םינינעב תדחוימ הפקשה שי ונל

 ןהילעש | ,תורזג ַח"י ןתוא לכ ויה המ .יטואלה לדבההו דוחיה לע הרימשה
 םושמ :םהיתונכ לעו 'וכו םושמ םניי לע : רמאנ שורופב ? םיניד ט"פרת ודסונ
 ! תוללוכתהה .? והמ --- "'ובו,ה הז . . .'וכו

 ףוא--הדיגבו העימט תנוכ ילב ,םתומלשבו םדוחיב םידמוע לארשישב ,ןכבו
 , רקיעה | , םמצע ןיבל םניב םינידה תא םיקסופ םרירכחמו םהורומ , םהונברש
 ארתאב םא . םיליקמש שיו םיריטחמש שי , ומוקממ וז ונניא "ד"וו לש וצוק,ה
 .ד"יע לול ונווכתר אלו ולבא ,בלחב ףוע רשב ןילכוא :ויה ילילגה יסוי ר"ד
 ינוובתה אלו = תימרַא  וללפתה  ,תימראב תולפת הזיא ללפתהל וניקתה םא
 ןניא .םינומדקהמ היארל  םירותאמרופירח םיאיבמש תורמימה לכ , ללובתהל

 תומרופירה לב תרטמש ,קפס ןיאו .הנוכה --אוה רקיעה . םולב תוחיכומ .

 הילעמ תוחמל :, ונתמוא לש הנויבצ תאו התרוצ תא שטשטל ןהל ויה תושרחה
 ןב לע  .תורחאה  תומואה ןיב העילבהלו העיקשהל ,  דחוימה המלצ תא
 ! ןה הבעות

 ןהש ליבשב םג וכ ,דמשה לא תובולומ ןהש םושמ קר אל ןה הבעותו

 תישיאה תוימצעה תא : המוא לכב רצויה : חב אוהש המ תא ונברקב תותיממ
 .תויפוקה תא ונב תוחתפמו , תוירוקמה תא , תיטרפה

 + םייתטסא , םיירסומ , םיינחור :םיכרע אורבל םע לכ ךירצ ומצע ךותמ
 וניאש ימ = . תימצעה הריציה |: רקיעה לבא , םירחאמ ם/ג דומלל אוה יאשר

 , םיָחֶא לשמ אלא םולכ ולשמ ול .ןיאש ימ , יאנַאּפאּפ , לוקדתב , הקחמ אלא

 . םויקחדתוכז ול ןיאש , ומצעב אוה דיעמ
 ינא ןיאו . ונתוברת הלדיגש לדיג זק היה -- היהש .ומב ידוהיה ב בוה

 היהוש 0 הצור ינניאי , תורוד יכל קצומ .ךאשו אל הוה םופטהש , קפוסמ

 4 סיונישהש ךירצ לכא -- ונתשי ונינכר- פג ,הנחשנ ונלוכ + תורוד

 ,לבא  .ירומסיהה * םזילאירטאמה תמיש ,ןבומכ איה וירקחמל הב
 ןוצרב אלש וא :ןוצרב ,ריאיוב .קיחרה  ,תוכחל היה רשפאש ומכ

 העשב ,םיטארקומיד:לאיצוס םיקיטירואית רתילו יקסטיוקל" המודב
 ורפסב הברה | תוטנל ,תיפואלה הלאשה לא םיעינמ םהש

 תורשפאה תא ול ןתנש המ--- ,ירוטסיה-יסכורוטרואה םזילאירטאמהמ

 %  םויגולוכיספ  םימרוג הברה לע יש פח | רתוי = ןפואב א בכעתהל

 לכב הלאשה תא ריאיוב לש ורפס  ףיקמ  ללכב :,םיירוטלוקו
 הכלממ, ,"המוא, :וללה תוידופיה  תוקלחמה וב םנשי :הבחר

 ,"תימואל  הימונוטוא,  ,"הברה .םימואל 6 הכלממ,  ,"תימואל

 תיזופרומאטימהו, ,ייהירטסואב תימואלה המהלמה לש תויצנידנימה,

 :לאיצוסה לש  םיסכטהו | תינכת,הו  "ימואלה  פיצנירפה לש

 הלאה םירבדה לכ .."(תימואלה הלאשב) תירטסואה היטארקומיד
 רתויה רפסהל קפס:ילב ריאיוב לש ורפס תא םישוע ,רחי
 לש \ םהירפס 0 תורפסהב הכ דע: אציש ,בומ
 תויטסילאיצופה = תוגלפמהל ויה = רבכ = ריאיובו = ריננירפש
 .תימואלה הלאשב םירקעה-ירפכל

 <20ו0וא לש 'רוראה פיצנירפה םע תושעל שי המ לבא
 ' הפי לכה !%(הפיאו הפיא ןבאו ןבא) ןוסוסא) 86  רוספויספ>
 < = /תפלחנ .הנהו ,םידוהיה .ונילא רבדה ענונש  ,ןויכמ לבא ,הרואכל
 ירוחב .לצא וליפא ,דימת ןכומ ונולא עגונב !הלוכ הנומתה םואתפ
 ....תרחוימ הרמ  ,דחוימ .לקשמ ,רודה

 | שדקומה ,הזכ .ךרעה:רקי רפס רבחש ,ריאיוב וטוא ותיא
 ןתנהל הכירצ \ ןושלו המוא \ לכל :יכ  ,האידיאה  םוסיבל  ולוכ
 תישיא הימנוטוא ,הלש םיממעה םינינעה לכב הימונוטוא
 /  וטפילאיצופה רקוחה הז ,ריאיוב ותוא---,ריגנירפש לש ותחסונ י"פע
 "קרפ ! ילארשיה  םואלה תאמ\ תאזה תוכזה תא ללוש ,ישפחה
 םידוהול םג שי 'םא ,הלאשל :שודקמ. אוה ורפסב דחוימ 'םלש
 המצעל .איהשכ וז הלאש תוררועתהב .תימואל הימונוטוא לע :תוכז
 < ררבמש ,םיקומינהו םימעטה לבא ,ראמ לודנ ןובלע ' רבכ .ונשי
 ,םואל םניא םידוהיה יכ ,םהב חיכוהל יידכב קרפה ותואב ריאיוב

 : הצירקו  תונלחוו  הפונח ילב  ,ונכות ךותמ תיתוחתפתה ךרדב ואצי הלאה
 , .תינוציח הלוכ איה המרופיוה לבא . ןיוח יפלכ הוימרו

 לה לכ הש ינפמ ,םיללכ עוב ק ל וליפא ןיא הלאב םירפדב
 תנגונמ .הניננ עמשתשכ וא ,קדו דח עמשה-שוח ךל שי םא .ה 5
 % אל . ןירודח ןורודח ךרשב\ השעו העימש-ידב"ךות , אטהיר םופל ףויוי ןגנמה
 הרבהה ,הוה לקלל ןיאש  ,חתא שיגרמ לבא , םיללכה תא ךדועמ 0
 4 "אבל ךייש חוה ףורצה , תאוה

 רשפא יא ? הצור התא המ ,טסימיסיפ : קעוצו ףייזמה*ןגנמה דמועו
 ! םינוש תולוק ףורצ אלא ןוגנ ןיא . דחא לוקב

 , םינוש תולוק ףורצ אלא ןוגנ ןיא ! תמא --
 !הוה לחה ,הליחמב . . . לוקה יתוא

 הזיא לש ןולח עובקל רופאש , ן י ד םכל תוארהל וליפא יל רשפא יא
 .ותוא עולבל לוכי יניא , ינורגכ םצעכ הז רבד כוחת לבא--תסנכה תיכב ףיטמ

 הירוזנצב -- יוג שרש שיגרט ינאש ומכ ,יוג שרש . . . הזב ינא שיגרמ
 | םושסשטמו םיחירטש םוקמ * ,תוידוהי תולהקב תוינמתהה לע היציויבקניאו
 +... ינוע וה .תונמתהל הצורה שיאה אמש , םיטטחסו

 ענו אוהש ינפס. ,וילע רכדל הצור ינאש רבד אוה תוינמתהה ןינע
 5 .קדצבחאל . . .הז ןינעמ תעד םיחיסמו , ונמעב הבושח הגלפמ לא

 , תולהקב -- תורשמב םישמשמה םישנאה לכ תא דחי ופרצת א
 " יערא לש שומשל ,םירוהי לש תודסומבו תוגלפמב  ,תודוגאב ,תוובחב
 עובקרבש םע ,תוירחאו הבוח לש , עובק שומש אלא ,רובכ םשל רי רחאלכו

 8 רקוד כ"יפעאו

 < \ ותוביאב םג .ילואו  ,ותומכב דבכתהל יואר הנחמ םכינפל דומעי וא =, בוצקו

 "לש דמעמ :רחוימ דמעמ םשב הוה  הנחמה .ארקנ רחא םע לכב
 :(נושמל , תושפגה לש. עודו בצמבו \ העוהי הפוקתב = , העודי .ץראב" . םידיקפ
 תורטרמתה וויא ,אניט וזי . ללוחל הקיפפמ הדבל הז םש תרכוה ,תעב היסורב
 סחיתמ  רבועו ירקמ קר אוה הז רבד לבא . "הוטרקורויב, :לומיבו 'לותוה לש
 ,םוקמה ןמ טשפומ םיימוקמה יערה םירדצה דגנכ החומ \, תוומוקמ תובס לא
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 ולכוי---ןילופ תפשב = םירוהיה : םילוכי- -ריאיוב .רמוא-- םינאלופה = רתוי דוע  םיאור ונא םהב  ,הימונומואב ךרוצ םהל .ןיא ךכיפלו
 ,(494 רצ) "! תינאלופה ןושלב םהיתויכו לע ןגהל םג | םינווכמה .םיימשיט נא .םיקומינ .טושפ .המה הלא ;ןובלעמ
 ירבד לכ תא ןאכב רופמנו אלכורכ ליוינ המ ליבשב לבא ונניא .רשא ,םידוהיה ןמ = ץוח - ,לכה, :דחא|  יירוסו:ןוצרל .קד
 ייל .הניוצמה ותמדקהב ואוכב םג .יקסבולטיז .קרצ .אלה + ריאיוב הז קרפל ,לוכיבכ ,"יערמה,  סיסבה לכ | "םתוא לובסל םילוכי
 לש ויקומונו וימעט לכ תא ונחתנ אלו ונרריב אל, :וז הנקפמ | ,"םירוהיה .תלאשל, םקראמ לש | עודיה וסרטנוקמ רוע  חקלנ
 לש םחותנב ונלהתה ונחנא .תירוהיה 4 הומונומואה דגנכ ריאיוב = רבדל דוע ךרוצה :ןמ .ןיאש דע כ"כ הבורמ הדמב .רבכ .םסרופמה
 עצמאב לבא ,תצק יריטאס  חור:דמעמב וללה | םיקומינה = רתוי הלודנ  םירוהיה.תלאשב  ריאיוב לש :יתורעב . ויתודוא לע
 לש שגר ,..האנק לש ברוצ שנר ונתוא ףקת הדובעה  ,ןיוצמה קימירואיתה הז ,ריאיוב ! רברה אלפומ .סקראמ לש וזמ
 :תקלח ,רעצמל ,םהל שיש ,הלאה םירשואמה םימעהל האנק | ,רומנ ץראה:םעכ ומצע תא .הארמ ,תאזכ הבחר הלכשה לעב
 ,הימצע תרלומהץ רא םהל שיש תדחוימ איהש לכ המדא  סחי תוארל בלה באכי המ .םידוהיה-תלאשב .לפטל שגנ .אוה ךא
 תודותימו תולאש םהל עגונב הנריוצת אל ךכ .ליבשב רשאו ,ותומכש גלפומ יטסילאיצופ רקוח .רצמ םג  הזכ רשא

 .,.'ריאיוב לש ורפסב הו קרפב קסע ןהב ונל שיש !ןתואב ,ןנורתפל ,דאמ םנמא קרצ אוה ,ןכ . יקסבולטיז ר"רה קרצש רשפאו

 ,..האנק לש ברוצ שגר ונלצא ררועמ הז ,םגמא - רכזנה קרפה לע הברחה בכעתמ אוה .ריאיוב לש ורפסל ותמדקהב
 יכ, :;תמאה-שיא .לש .ןואג:שגרב רבכ : רמוא .אוה וירבד .חתפבו
 2-5 תלאש תימואלה תידיהיה .הימונוטואה רבדב הלאשה התוה ילמלא
 ויפב .רשא  ;טפילאיצופ ריאיוב .היה .אלמלא ,תאזכ תרעוב םיוח
 .:םניפ ,נ  הדמ:הנקו  רחוימ ךרע \ תיטילופ:תימואלה | תוימשיטנאה תשכור
 .יִטָּתְסֶאְה ּונְחַה רובכה תותיחפל ונל םיבשוח ונייה זא--,תירובצה -.הרכההל .רחוימ

 ו 5 ."ורבחמל :יואר :ונניאש  ,הזה .קרפה חותנב :לפטל <
 ו לבא ,רעצ לכ לע ומצע-ירבד תא הז קרפב רתוס ריאיוב י
 ירחא ,תיטתסא האנה לכל ינשה יחרכהה יאנתל ונעגה הפ םידוהיה--ונויה ! העימטל : תחא הנקסמ ידיל תואיבמ ויתונויער לכ
 הפלקה ידי .לע .שיגרהלו ריכהל ,אוה האירבה היזולאה ריקפתש לש םיללכה םיקוחה .ויה אלכ ויהיו . םימעה ןיב  ירמגל  וללובחי
 ונשיש ,(שגרה וא םצעה) ךיתה תא (הרמזה ,לספה ,הנומתה) תיטסילאטיפאקה | תוחתפתהה | יקוח ,  תירוטסיהה  תוחתפתהה
 ךנחתמה ךירצ .לכ םדוקש ,הלקנ לע ןבוי אלה " ,םייחבו עבטב | התיחתפתה תולשלתשהל ,ורפסב ריאיוב חיכומש ומכ  ,םימרוגה

 ותנבהל דופיל הנייההש ,םהינשב תורורב תורכה גוח ול שוכרל | םידדועמו .םיררועמה ,םימעה .לצא .תימואלה .תומצעה .הרכהה .לש "
 =-"המב, ,תונושה תוינמאב ףקתשנ אוהש ומכ ,יפיה תא ותשגרהלו לכ -- ,םהיתויכז א דעב | המחלמלו = םייחל | םימעה תא
 . תגשהב .,דליה ןורשכ לע שיאה ןורשכ הלוע, --- .רפנפס רמוא = ענונב אל לבא = ,םימעה . לכל = ענונב = םימיק הלאה .םיקוחה
 לש :הרתיה .ותואיקבב אל םא ,הפי .הנומת וזיא לש הרדהו הנח | ;ךפהל ,םיקוחה םתוא  םיכילומ .םלצא .רשא  ,םירוהיה \ םעל
 ,'?הנומתה לע הקוחמ ןתומד רשא ,םייחהו עבטה תויתמאב ןושארה = ,קקזנ םילעופה.דמעמ | ןיא  םיירוהי .רפסדיתבל .םָג :!ןוילכ :וריל
 ונטיבהב ,יטתסא גנע .שוחל תורשפא םוש ונל ןיאש ,אצמנ םע רחסמ תושעל, ,,,םא ,םמצע םתפשב ורמלי המ ליבשב

 ,הילגנאכ הוה רבדה תתמא תא םיאור ונא הב רשא ץרא ןיא הבומ אל .הנניא המצעל תודיקפה ,  הערה .תינמוה תירקמה תוברתה ןמ לוטנ
 םימע ךותב םישנא טעמ יתמב לושמל לודג הילגנא הב המב םתא םוערויה | ,תוטלחומבש תטלחומ , רסותש הלשממ לכ . הדובעה-תועוצקמ ראשמ הער אל
 איה תחלוש !םיאלפנה םידיקפה חכב קר ?ודוה ץראב רשא םימוצעו םיבו + השעתש םע-תדובע לכו השעתש הלהק-תדובע לכ , תוישפחבש תושפח .וא
 לכ תא לבקש ימ .תלופה תא אלא .,תלוספה תא ןילופל היסורב אל ,המש = ינבלו ,דוחיב הילא םסצע תא ושידקי ךכל םירשכומו .םיעודי םדא ינבש ,ףורצ
 יוליעה ,  םינווצמבש ןיוצמה , דרופסקואב כ"חאו , "ודילוק,ב "םפיששראלוקפ ,ה ! םידיקפ ירה . דוככב הסנרפל םויעצמאה תא קיפסהל ךירצ הלא םדא

 םיטעמה לש חכה לכש , ןויכמ ..דיקפ רותב םש שמשל חלושי -- םיוליעבש | תאמ הנוטמה רופיפורפה אוה דיקפ . הכלטמב רטסינימה אוה ריקפ
 רשפאה לככ תויהל הז ןורתי ךירצ ,היצנגילטניאה ןורתי קר אוה םיברב לושמל = וזיאב שמשמה םינורחאבש ןורחאה םג אוה דיקפו ,  הרדתקב תבשל הכלממה |

 + ןבומ הז . לודג | רבדהש .ןמז לכ .תוגלפמב םג יכ ,תונידמב קר אל רבדה 'אוה ןב .הרשמ
 אוהש םע לכב דובכ לש תוסחיתה .איה םידיקפה לא תוסחיתהה .םגו ןוימדה תנועב וא ,"טֶופס, הויא ,עושעש חויא  ,תוררועתה וזיא קר אוה =

 תענכג איה :זנבשאב תאוה תוסחיתהה תא .בהוא ינא ןיא .ומצע תא רבכמ  -הבדנ קסע וב םיקסעתמ םיבוט םושנא הויאש יד , "ילויהה, בצמבו ןושארה
 לכ םש הצוו :תפרצב תאוה תוסחיתהה תא בהוא ינא ןיא .רתויב תינלחוו = ןוא רבכ , השעמה םלועב ןוכנ בצמ רברה ול שבוב טעמב לבא ,הוצמ םשל
 "קינבונושט,ה ןינע ילע םואמ . רתויב יישעמ לאודיא אוה הז . דיקפל תויהל םדא = הלאכ םודיקפ .וז הרובעל םלוכ םירוסמ םושנא אוצמל ךורצו , תקפסמ הבדנה
 . לובג ול ןיאש לודגה חכה ותואמ ןטק וא לודג קלח וברקב םישגמה , היסורב + תמאב הדובעה תא םישועה םה םהו , ת"יידצוסה הנלפמל םג שי

 , לוטב אלו קונפ אל : הילגנאב איה הגוגה  רתויהו הרשי רתויה תוסחיתהה | םעה לשומ תוישפח תוצראבש , אנשולדהארגישו ארמימ קר איה 11
 .דבכנ ,ץוחנ ,בושח חכ םע תובשחתה אלא | קרו ,םידיקפה דיב איה הביטוקיסקיאה תוישפח רתויה תוצראב וליפא ,ולוכ
 לולוזמ אוה .ול רשא לכו ,ומצע תא דככמ ונניא ,ר"הועב ,ונמע וכצוק תוצראה בורב רשא ירחאו . םעה יריחב דיב ., עודיפ .,.איה הביטלסיגילה
 טנטניזירפירה המוא לכב ,  טאריטולה . הוב הארנ וטיגה לומ לכ | .ויגיעב = , תודיקפ ןיעמ ב"ג השענ הו רכד בוש ירה  ,םהיריחכל םג רכש הלשטמה
 ,םיחתפה לע רוחמ .ינע רבחמ ונוניב -- ךותה דומע , לגדה אשונ  ,ינחורה = תויחמומה רקיע  ,םיקוחה ד"ע "תועד, .םעח יריחב םירמואשכ וליפא : רועו
 םועורו םוראת הויא דוע םע דמלמ וניניב -- םעה גוגדפ ,רוסיפורפה ,הרומה | הלא יב , םעדיב ,תוצעה ילעב םינופ םהילאו  ,םידיקפה תושרב וה .רבדל
 -ונלצא -- ןופנא-ריעז  רטפינימה , הרבחה וא ,  הדעה ריכומ ..הז לע ופיסוהש = ,תופלחתמ טנטלרפב תוגלפמהש שיו ,, רירת םירבדב םיקסועה .ןויסנה ילעב םה'
 אוה ונלש ןבט-קראמ . תוכלבולמה םהידי תא וכ םיחנקמ לכהש ,אתטד-ארפס = .נוק תוצראב -- תופלחתמ תואירטסינימהש םג שי . םיעובק םידיקפה לבא
 + תובצמ קקוחמ אוה  ,וניניב ראשנ אוהש .ןמו לכ ,ונלש יקסלוקוטנאו ,ןחדב | םשש ,תוצראב : םמוקממ םיוזומ םניא םידיקפה לבא .  תורומג תוינויצוטיטס
 ןמ דובכה תא ומע איבהל היה ךירצ ,וללה תוירבה לע דבבהל םדא הצר | עודי (הקירמאב ,לשמל) םידיקפה ףוליח תא וירחא ךשומ הלשממה ףוליח
 לגעל קר .בור י"פע רובכ היה .םינפב , , .םהינפ לע םילפונ ויה -- א . ץוחה = םיריקפה תריחבש ,הארמ הז רבד . םילורג .רתויה םילוקלקה ךחא אוה הוש

 אלה ! הטורפ ןתוג ינא םג אלה ? דבכי ךיא -- רכש ול םימלשמש שיא . בהוה
 4 ! דבעושמ ! רובצה ןמ :יח אוה

1 - 

 -תועט איה תועט לבא -- הזה ושינה ןמ ונאצי .רככש ,ונא םיכשוח | =
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 .ונדועמ .וב אצויכו ותוא וניאר אלש ,רבד תראתמה .הנומתב
 תאזב ,ירמגל ונל רז  ודוסיב חנומה שגרהש ,ריש ונארקב וא
 תוארל ךירצ ריש ארוקה וא הנומתב ןנובתמהש ,רמאל ץפחא אל
 בלב וא ריצה יניעל היהש ,שנרה ותו א .תעדל וא רברה ותוא
 ריכהל  קפס םוש ילב .אוה .ךירצ ולש גופה תא ךא ,ררושמה
 שיגרהלו ןיבהל .לכוי רוע רה וא רהנ הזיא הארש שיאה ,םדוקמ
 ,ףלאה יררה וא -םיה תא תֶראתמה הנומת לע וטיבהב ,גונעה םג
 הארת םא .ודועמ רהו רהנ םוש האר אל ללכבש ,הז אל לבא
 לש "השודקה השרוחה, תנומת תא ,וימימ ץע .האר אלש ,שיאל
 תא ,ודועמ תרעוב שא האר אלש ,שיא ינפל אירקת וא ןילקב
 זא ,"הרעבה, תריוצמ ובש םוקמב ,רליש לש "ןומעפה, רישה
 השרוחה לע ךופשה ימלועה םסקהו רוהה תא שיגרי אלש קר אל
 ללכב םא יכ ,היתוארונו היתוהלב לכ םע שאה לש הפקת ווזעו
 ,וינפל רשא תא ןיבי 'אל

 םהאה ןמ  תמדקומ הנכה : היזולאה .תשרוד ןכ יכ הנה
 אוהש ,תושנרו םיגשומ ,תונויער ,תורכה לש גוחב תאטבתמה"

 לש היזולאהש ,שי םנמא ,ותביבסב | תוננובתה : יהחא ול שכור

 . םישדח תומלוע םש הנובו ומצעב עבטה לא תצרפתמ םדאה

 הקזח היסטנפב וננוחש ,םישנאה לכ םגו םינמאהו םיררושמה .

 * הרוש רמואו םהינפל יח ולכו .,תמה עבטב םויח תמשנ םיחפונ
 םיחרפה תא םנוימדב םיראתמו םיחרפב לט יפיפה :םיאוה םה
 םהינפל םיאצוי גלפה ילג ;תועמד  תוזצונ . םהיניעבו ,םיכוב
 םא . םהינזאב  םימלענ  תורוס םישחול רעיה | יצעו ,תולוחמב
 ,"הלפתה לוק ול הלוכ לבת לוק,ש ,ול המדי ,ללפתמ .ררושמה
 :העש התואב שיגרמ אוהש המ שיגרמ .םלועה לכו <

 איה הנושארהש ,הלוחה היזולאהמ תאוה תירישה היזולאה הלדבנו (*
 ררועתי .םא םגו ,(להיפעגטפול) גגע לש שגר התוא  הולמ דימתו תי ער א
 , הנורחאה כ"אשמ ,םענ .אלמו ךרו קד אוה ,םדאה בלב םלענ :ןוגי הלגרל
 + החהחו רחפ ישגר דומת םיאב היתובקעבו ,הפ וב ת/ איהש

 תא קר םיוגה ןמ ודמל  ,םיוגב וכרעתה רבכש םיבשוחה הלא אקוד ,הסנ
 דובכה תא םהמ ודמל אל לבא , תוקחל לובי ףוק לכ רשא , םינוציחה םירבדה
 , ברה לא םחיתהל דמל אל , םיללובתמש ללובתמה , ידוהיה רינוילימה . ימינפה
 תוזעה ןמ ררחתשהל לוכי ונניא .ולש ובר לא םחיתמ יתמא ירצונ ליצאש ומכ
 ונגיאו ,  (ינוראפ) "תומורת-שיא, לכ  ,"ךולמי יב רבע, לב תנייצמה הפגה
 סנרפ השענ , תינתונעהו תנרועמה תוליצאה לא תונתואגה ןמ םמורתהל לובי

 , סנרפ .תושעהל ליאוה אוה ןה .ול םיתופב תויהל םיבירצ לכה זא --- הלהקב
 !ודגגל םיבשחנ הדעה ירפוס , םיפיטמה , םינברה הלא חמו , רכש לבקמ וננואו
 אוה לודג ---! דובכה -- לטוג אוהש רכשהש | הרקיה ותע תא שידקמ אוה ןה
 רתוי הברה ןפואב םלושמ אוהש ,םילטונ הלאה םיבולעהש רכשהמ וילא
 רבד ,תוירבה לע  תואנתהלו תואנתהל - ,ררתשהל; לוכי .אוהש המב ,ינֶרתו
 םדא ינבשו  ,חוכשל בהוא אוהש ןינע אוה הו ,הבורמ גונעת ול איבמש
 !לודגה אוה הנה .םה םג םיחכוש םויחטש

 רוטנא ןכ םג היהיש ,ריקפה תאמ שקבי ,ינויצ-יטנא אוה םא ,ןכבו

 ושארמ גד, ...ברה שקבי וא -- תאז שקבי אל ומצעב אוה םאו ,ינויצ
 ברהשכ , הנותחתה הטוידה דע הנוילע רתויה הגרדמהמ ררוי לוקלקה ."חירסמ
 יבגל .ץ"שהו ,ץ"שה יבגל "טנאגורא, אוה ברה , ברה יבגל "טנַאגורַא, אוה
 .הטמ הטמו ררושמה

 םולשומ םיזנכשאה תולהקב .היהשמ רתוי דוע התע בצמה אוה עורג
 ,םינושה "םיטנדיזירפ,ה םילגנאה תולהקב , םי"הטארנעיצרמוק,ה | תעב
 ירומע לעמ  וניגיעל תוריהומ םהיתונומתש , םירפפטה םתוא לכ "פנאילא ב
 ,םהש ךיא , םינברה ..םדימ ןיא הדופו ,הלאל ונרכמנ . ., דחא יזנכשא ןוחרו
 ,םידוהיה .םירספטה , םירספטה לבא = , םֶהְיְלע חותט תוינחור לש .טוח פ"בע
 ןימ .םמצע ליבשב  םתוא םינממ םהש םה םיבשוח ,םידיקפ םינממשכ
 : : ,"םירועצ םישנא/

 רחאי :.להתשה םש . םילשוריב היה "פנאילא ה לש  רקבמהְדעוה
 טעמב םינברה ., רפסה תיבב הרומ תרשמ ול ונתיש , ןגג יעדוי .ןיב םוקהבומה

 ;הולאל .ודקי לא יִּתא דא
 ,ּגְלְלְפִתִי יִּתֶא

 כב
 ןש םיִרָפִ םירש םִיִרָפִצ
 5 1 - שנ 1 ,תובג . תואבצ .לָּכ .(.םיחלא :ינכז

 , .(ליכומ) !ּלָאָשְי ידשמ  .ןויעבי ית
 ינבכ תועבגו םיליאכ ודקרי םירה = זא -- חמש אוה םאו

 התרבחב תיעבמ תחא הנומת הפילחמ | היזולאהש שיו ,"ןאצ
 פע ררויה ברעה שמש םע הלוחכה םימשה תפכ :הל המודה
 הנומתה תא תלבקמ ברעמ יוצק

 ו : , הינפ לע תכופה ריּפפ תרעק
 ל ,(גילי) . . ,.הילושמ .לפנ בה הופָּת

 תאוה .היזוטאל .םגש .חכונ ,הלא לכב .ןנובתנ רשאכ לבא
 הלפתה ד'ע .גשומ לכ ילב ., תומדקומ  תונוכנ תורכה | תוצוחנ
 ןפוא םושב רשפא יא ,בהז .חופתו ריפס ,רה הז המ תעד ילבו
 יפיח לכ תא שיגרהלו הלעמל םיאבומה  םיוורחה תא ןיבהל
 : ,םהב רוצאה

 םדאה ול שוכרי אל תוטושפ רתויה םג תורכה גוח םלוא
 יפיה  םלוע לא ותוא תואיבמה תורכהלו ,םישוחה תרזע ילב
 םלועה .ןיב .םירוטרפה םה םישוחה ,םיבוט  םישוח םיצוחנ
 העידיו הרכה לכ ןיא םהידעלבו םדאה לש ימינפה ומלועו ינוציחה
 תוארה---םינוילעה םישוחה ינש םה םילעופר ןדיד ןורינב ,הנוכנ
 ךויש .וניאש ,םענה תא קר שיגרהל ולכוי םושוחה רתי ,עמשהו
 = ינש לש םניז ילכ < ,השענהו יפיה תא אל לבא ,הקיטתסאה לא
 םש | תואצומ ,םלועב תוטטושמ---ןזאהו ןיעה---הלאה םישוחה

 (ןעש) .הפיה.ןיבו (םהענעגנא) .םוענה ןיב הזכ ןפואב לידבמ םנק (*
 ריחיה  םעטב יולתו  יפוטקיבוס - ,וחעדל , אוה  םעונה , (ןעבאהרע) הלענהו
 \פווה ן יביטקיבא .אוה יפויה .םעטבש רבד לע .ןיגד ןיא : םירמוא ךביפלו
 רטעממ ואצוש ,םדא ינב לצא רוד לכבו םוקמ לכב הפיש המ אוה יתמאה
 אוה הלענו ,(סנכור לש םובורכהו לאפר לש הגודמה ,סונו לספה) תוארפה

 וירפב םש : םולודגה קר םולוכו .טילחהל  .ולבי אל טילחהל לא ,וחוטבה
 | ינויצ ... אוהש םושמ ,לבקתהל לופי שיאה ןיא :הטלחהה האב התע

 ,.,יאוהש , חיאר איבהל ךורצ , ןויצב הרומ תנוהכב שמשל הצור םדא
 בר תאמ אל דנאלוהב ןחניגורחב הרזגה וליפאש ,ינא חוטב .  ןויצ אנוש
 ,וילא דבעושמ אוה ברהש ,רספט תאמ םא יב ,האצי

 רבעתשהל םיסונא םהש דע , חור ילפש ךכ לב םה ונלש ונידיקפ םא
 וקדצ התע יכ  ררחתשהלו רדתסהל ירסומה חכה םהל ןיא םא ;סיב-לעב לבל
 ,יאנג לש םש אוה "דיקפ,, יב , םירמואה

 םורספטהש ,הזל וכות םכייחב ! םירואנה ונינבר , םירספטל ודבעתשה
 +. ,תונולח םכל ועבקי -- םכתומ ירחאו , דסח לש טוח םכולע ובשמי

 -רטומ - תדועת -- םש תבשל הצורה ירוהיה תאמ םישקבמ הבקסומב
 תדועת -- ידוהי הרומ תאמ זירפו ,ןוחה תאמ תשקבמ ןחנינורח . יתד
 ; . ימואל רמומ

 "הפורג, ונל המ .תורודל ותוא עובקלו ןולח לע רייצל יאדכ הו רבד
 תודעל םולספנ | שפנ יחפב םיבש םיטדידנק ! "הפורג , הגה ? םיאנומשח לש
 איבחל .םיכלוה חורה-יפר = . םינויצ םהש םושמ | , הארוהלו תונוחל ,העובשלו
 םהבש  חוהההורובגו < ., םיבער :םידליו השא 1 תושעל המ ! סנוא . תודועת
 ובלי וא .. . בער לובטל ךירצ ! הרזג הרזגנ ךכ .םהינשב םרשב תא םיאשונ
 לאשי אל פ"כע לבא | ,ןתי אל יאדוב , ןתי 'םא , הרובע שקבל :ירכנ לצא
 ְי + ,,השעי אל היציויבקניאו , ןינעה ןמ אלש תולאש



 לא םתוא תואיבמו בל .יחקול  םיינומרה תולוקו
 ררעהב קר אלש ,וילאמ ןבומ .ימתסא גנע שח אוהו ,םראה חמ
 םימשר .םדאה לבקי אל ,םייוקל םתויהב םג ךא ,הלאה םישוחה

 תורמחנ תונומה

 םירמוא .םניאש ,םישמשוטמו םיהכ םא .יכ ,ותביבסמ  םיריהב
 . ומעט םגפיו .ותשגרה ההכת אלממו ,ויתושגרלו ובל םולכ

 ךיאו ,םלש (שזאזייפ) ןומלצ וטבמב ףיקהל ותלכוב ןוא יאורדרצק

 םילודנ תולוק קר ןיזאמה ןזאה רבכו +עבטה יפי תא .ןיבהל לוו
 הבש ,הינופמס וזיא לש םיסקמה יפויה תא :שיגרי ךיא  ,םיסגו
 ךנחמה לע הבוחה ןכלו + םיקרבש םיקר םילצלצו .תולוק םידכלתמ

 ואלמי ןעמל עמשהו תוארה ירבא תא םימיאהמ םיעצמאב קוחל
 .הנומאב םדיקפת תא

 תרטמ לא .הליבומה ךררה ירמל ונל הררבוה רומאה ילכמ

 רליה תא ךנחמה תאבה (ב ,םישוחה ךונח (א : יטתפאה .ךונחה

 תוארהל קר ונל ראשנ התע  ,היזולאה ךונח (ג .,םייחבו עבטב

 חטבל גישיש ידכ ,שמתשהל ךנחמה לע םהבש ,םיעצמאה לע

 : ,םלש והשעמ היהוו .וצפח 'חא
 שרוה .אוהש דבלמ יטתפאה . ךונחה .םישוחה = ךונח (א

 םיאירב .ויהיש  ,יללכה ךונחה םע דחי  עמשהו תוארה .ירבאמ

 תואב םראה לש ויתורכה לכ ,רומאכ ,יכ  ,םתדובעל םירשכומו

 שו הנה -- אירב .תויהל  ךירצ בוט רבעו ,םישוחה .תועצמאב ול

 םישל ץוחנש ,תויטרפ  ,תודחוימ תושירד רוע םהולא ןישארהל ול

 ןיע .םג | ,יפויה םלוע לא = דליה תא .איבהל : ונצפחב = ,בל .ןהל

 רוסרפ .תויהל רוע תלגוסמ הניא קוחרמל האורו הרח  ,האירב

 הכנחתנ אל םא ,םדאה ןיבו ינוציחה םלועב אצמנה יפויה ןיב .בוט

 -שוח םיארוקש המ הל רפחו םינושה םיע בצ ה תא .בטיה ריכהל

 שיחש | ,םיגוגרפה דחא רמוא קדצבו  ,(ןניזנעבראפ)  םיעבצה

 ןעשנ יטתכאה ךונחהש ,ךותה ידומעמ רחא אוה םיעבצה תרכה

 תא ריואה ילג .יורג םצועב היולת םיעבצה תרכה םנמא .םהילע

 ץוח ,םדאה ינב לכ םירשכומ תאולו םכרא תרמבו ןיעה תשר

 לבא | .(םייהדנילבנעברַאּפ) םיעבצה ןורוע תלחמב וכוהש הלאמ

 ,םהינוג תא ריכהלו םינידע רתויה םיעבצה ןיב לידבהל .ןורשכה
 קר בורה י"פע הנקנ םיקדה ןמ םיקרה םהיללצ יללצו םהיללצ

 : .םיוסמ ךונח ירפ אוהו ,שומשב
 תרכהל עגונב תוארה .שוח תרבגתל םייגוגדפה .םיעצמאה

 לא לקה ןמ ,הגרדהה קח לע םידסוימ םלכו ,םה םיבר םיעבצה
 לברפ תושעל. יברה 'הז ןינעב ,בכרמה לא טושפה ןמו' רבכה
 תונוש תודובעו םיבר םיקחשמ ואיצמהש ,וירחא םיאבה  וידימלתו
 חפטל .אוה .םהיתורטממ תחא רשאו ,תוקוניתה תא םהב קיסעהל
 םינושאָהה םישרחב דוע ,םיעבצה תרכהל ןיעה לש הנורשכ תא

 ויאצח ינשש רודכ .ותסירעל .לעממ תולתל לברפ ץעימ :קנויה לש'
 ד"יע- דליה :ןיע לנרתת ןעמל ,םיירוכי . םיעבצ  ינשב .םיעובצ
 םינתונ םימיה ךשמב ,םהיניב לידבהל רודכב תירימהה ותונתבתה
 הנושארב ,רתויו םיעבצ השלש ילעב םורודכ קחשמל .תיקוניתל
 (טעַלֶאיוג לחּכ ,קרי] םיידופי ינשמ םיבכרמה ןכ :ירחאו םידוסיה
 תא םג ףנעל םהינפל םינתונ  ,רתוי םלדגבו = ,[(שנַארֶא) .בהצו
 לבהפ ןתונש ,תודובעהמ תוברב .ןכו  .םיבכרמ .רתויה .םיעבצה
 : בושח םוקמ םיעבצה םיספות ,םירליה ןגבו באה תיכב תוקוניתל
 תויהל םלוכ לע םינטקה רובש תויגוגוה ,רינה  תופפ  ,םיטוחה

 לא םיידופיה םיעבצה ןמ הגרדהב רובעל ץוחנ ןלוכבו  םיעובצ
 םהיתופילחו םהינוג לכ םע םלוכ תֶא ריכהל ודמליש דע םיבכרמה
 רליהש -,תורובעה לכ ןיב .םיעבצ ללשב .תלשומה = הינומרההו

 ! .םיבבוכ .עורז עיקר) תולעפתהו תוממותשה ונואגו ולדג ברב ונב ררועמה רבדה |

 תענבנו נב תצוכתמ ומכ הנושארב ונשפנו (שא וקריב הפרש"רה ,ףלאה .יררה <
 .תא השיגרמו : 5 + ו לצאנ  גונעת .תלבקמו הלעתמו .תממוחתמ אי
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 כ"חא
 9 % 0 א

 * ןוילג 3% םלועה <

 הלוכיה | רויצה .תכאלמ איה הדבכנ יכה ,ןהב .קסעתהל .בחוא
 רבודי ןלהל .םיעבצה שוח תא י"ע חתפל בוט יעצמאכ שמשל
 ,תעב ךא .היזולאה ךוניח לא סחיב תאזה הכאלמה תובישח לע
 יוקחה השעמל (םרֶאּפ) תינבתה  רקיעב הרבכנ איהה הרטמלש
 תינבת תא .םיעבצה םה רקיעה הפ ונתרטמל הנה ,ומצעב
 תוקחל ,ריצל הקשח ושפנש ,רליל דבכ ותביבסבש םירבדה
 תוקחל ,םיעבצב ריצל ול םינתונ םא ,ול לק תאו תחת : בטיה
 תוננובתה הירחא תררונ .יוקחה תקושתו ,עבטה יע ב'צ תא
 יכה יעצמאל .ובשחל לכונש ,רבר ,ומצעב עבטה יעבצב תידימת
 הקומעו תיטא תולכתסה ירחא קר ,םיעבצה שוח תא חתפל בוט
 תיתבאה הרכהה אכת ,יחה עבטה לש םיננערהו םיריהבה םיעבצב
 תוצונ .ןנעב תשקה ןיע ,ברעבו רקכב עיקרה ילוש הארמ ,םהלש
 הלא לכ ,םיחרפה יעבצ ללש םלכמ רתויו םירפצה יפנכ  ,תופועה
 וינוג לכ םע .עבצ לכ תא ריכהל ןיעה תא דמלל םתלכי הבר
 רנבה ,קוניתל םינתונש המ לכש .,רוכזל ךירצ ללבבו ,ויתופילחו
 םלוכ | ,ריצי .ובש  ןורפעהו קחצי ובש  עוצעצה ,שבול. אוהש
 : ,םינוש םיעבצ ילעב .תויהל םיכירצ

 ריגהל  לכונ : תוארה .ךונח .ר"ע  םירומאה \ םירברה .םתוא
 " יללכה ךונחה .תשירד איה תעמוש ןזא ,עמשה שוחל עגונב םג
 שי תאזלו ,תנחו ב .ןזא םג .יטתסאה ךונחה שֶרוד הז לע .ףסונו
 ןיחבהל  הגרדהב ןואה תא" םיליגרמה םיבר = םיינוגרפ * םייעצמא
 ,ןבומכ  ,אוה בוט יכה יעצמאה ,םינידע .רתויה תולוקה ןיב םג
 םיצמאתמ םהו תוקוניתה בל תחקול המיענו הטושפ הירולמ .הרמוה
 הרכהה תא הפ .םג וירחא ררוג יוקחה ץפחו ,םמצעב הררושל
 ,תוידולמה לש הגרדרהה  ..הנוכנ הנחבה יירחא האבה .תיתמאה
 :התוציחנ = לבא = ,ןורתפל הכחמ :הנדוע  ,םינטקה .ינפל םירמזמש
 תולוק ןיב .םג לידבהל ךליה תא םילינרמ תאז דבל ,תיארו איה
 .תחאה ,וזל וז ירמגל .תומוד תוסוכ יתש גיצנ םא .,םונוש .םידדוב

 ,םינוש תולוק ינש ועמשי ,ןהילע שיקנו הקיר תינשהו םימ  האלמ
 פ"ע ב"חאו ,וד ב ל לוקו לוק לכ רוכהל ץמאתמו בישקמ דליה
 סוכ וזיא לע תואר ילבמ דיגהל ךירצ אוה ,םיאתמ קחשמ
 ,תולוקה .תא .רליה ריכהב  .הקורה וא האלמה לע  ,התע וכח
 ..הנושארבכ םישועו ,היצח רע םימ האלמש  ,תישילש םוכ םיפיסומ
 ונבילשהב .םרמהבו םלדגב .הומ הז  םינושה תועבטמב םישוע .ןכ
 ;ולוצלצ .פ"ע עבטמ לב .ריכמ .רליהו ,תכתמ וא ןבא לע םתוא
 הברה םילדכנה תולוק הנושארב :הגררהב תושעהל ךירצ לכהו
 כ"חאו ,תולוק ינש קר הנושארב ;רתוי םיבורקה כ"חאו ,ז"מז
 קחרמה תא .םילידגמ כ"חאו ,בורקמ הנושארב ;םיכלוהו .םיפיסומ
 םיכורעה רפסמ ןיאל .םיקחשמ שי וידימלתו לברפ לצא .,רתויו :רתוי
 ךירצ רועה רליהש ,ןושמש קוחשב ,לשמל | ,הנה = ,וז הרטמל
 ילעב תולוק תא םיקחמ םהש יפכ ,םלוק י"פע וירבח תא ריכהל
 שוח .תוחתפהה איה הלאכ םיקחשמב תירקעה הרטמה  ,םייחה

 (* . םיקחשמה לש עמשז
 לש םהיתורכה גוח תבחרה . םייחבו עבטב דליה תאבה (ב

 תודותמהו = ,ללכב .םכונח- שורריש רבה אוה---םתביבסב .םינטקה
 ,תיללכה .הקיטקדידהב  ןמוקמ ןריכי  ןתשיכר ןפוא תא תודמלמה
 תורכהה | .תיפיצפס .העיבת הפ םג שי יטתסאה ףונחהְל ךא
 ,תויערמ אלו התויטתפא תויהל תוכירצ תונושארה
 קלתכמ קוניתה ..הב ךלנ ךרדה .תא .ונל האהמ ומצעב םראה .עבט
 תולעפתה ןוגממ לעפתמו שגרתמ אוהו וינועב ןח .אצומה רבדב
 תוננובתההו = ; תונגובתהל = תונינעתה = ,תונינעתה ירי. ותאיבמ
 :.הברהש הרותה --- םדאָה תמלשה תודלות לא הנפנ םא ןכ ,הרכהל

 וירחאש .הרעההו "םייחה ילעב ןיב, קחשמהלריש תא לשמל האר (*
 : + הינש הרורהמ , "הורומ | תאצוה , 100-909 דומע "הימוה,, ירפסב
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 םדאה לש ותואלפתהש ,הארנ -- היגוגדפה .הנממ תוחמול הברה
 תא האר אוה ,התוא ותעידיל המדק הריציה יפיל  ונומדקה
 רע םרדהו םנואגל םמותשיו האתשיו םיבכוכהו חריהו שמשה
 םהירחא תוקחתהל ליחתה םימיה ךשמב קרו ,םיהלאל םבשחש
 לא והאיבמ אוה .רליל ךנתמה םג השוע ןכ ..םתנוכת. דע .אבלו
 .רבלב יטתסא גנעו יונ םשל קר ,ותוא תע ד ןעמל אל עבטה
 תשקה לע ,לשמל ,ול יתוארהב ,ךר דליל .ראבמ יתייה .אל :ונא
 םיעצמאה לכב יתררוע  םא יכ = ,היתובסו .התוהמ תא ,ןנעב
 ,םתינומרהו היעבצ קוחצו היפי לא ובל .תמושת תא  ידיבש
 ר'ע האלפנה .תילבבה  הדגאה תא םג וא ול יתרפס קפכ ילבו
 תאו = ,היתודא-לע ול ןבומ רוש .הזיא  וינפל  יתרש וא ,תשקה
 וטתסאה םשוההו ,רתוי לדני רשאכ ,תרחא תעל יתבזע "העיריה,

 תעשב שמתשא זא וא ,ובבלב קומע קומע תרחי רבכ תשקה לש \

- 

 אל דבכנ הוה יעבטה רדסה ,שורדה יפכ הזב ראבל רשוכה
 םתרכד תוריהבל  םג םא יכ ,םידליה לש יפויה שגר :קוזחל .קר
 תררועמ הפי רברב תולכתכה ילגרל האבה בלה תוצילע יכ ,תיערמה
 : רליש רמאי .רשאכ ,הנוכנ העידי לכ יבא אוהש ,וילא פרטניאה תא

 אטע טט]ג 638 ב1060 (]10 = 668 801000
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 תועטוקטה עבטה תועידי ןתוא לכש ,תורוהל ךירצ אלה

 ,םרצמ תמדקומ תונינעתה םוש ילב תוקוניתל םינקמש ,תופוחסהו
 ,לודג קפסב .לטומ .ןרכשש תעבו ,ןמצעל ןהשכ .םולכ .תווש ןניא
 תוממורהו ןחה תלמש תא  עבטהמ ]ה .תוטשופ יכ ,יאדו ןרספה
 םימשר .תלבקל הברה ודיספי תאובו וילע רשא תמסקמה תומומתהו
 תא וכינחל הארהש הזש ,קפס לכ ןיא .םיקזחו םירוהט םויטתסא
 עיבשהל רליה .קיפסי םרטב ,תרופצה האצי ונממש ,עלותה וא םלוגה
 ,תאזב :בר רספה ול איבה ,םיעבצ ללשב תיפחנה היפנכב ויניע
 ינפל .ותוא ם סקהש ,אלפנה  רוציה .הארמל רוע לעפהי אלש

 ,ראשה לע ונממ שיקהל ויד הוה לשמהו ,ויפיב עגר
 (אובי  דוע)

 אב 24
 .ץיבונועמש דוד

 , חור בשונ .הממד .רות .הָליל

 \ תּוננָע טָא תוטש םִיַמְשַּב

 ,ירְחז רֶבְכ דבָא גלָשְל ךא
 ...תונְליִאָה םירוחש רב ןגב ךא

 ,םיִרְוח ,םיִמַח םיִדֶא םיִעָו קחרה
 : תוליְחְה דקופ .ביִבָאַה םש

 ,והשעמ תֶא הֶשַעְי רֶתַפַּב דוע

 ...תולְגְהְל ותע הֶאְּב אל רוע

 ,תורָרְטַה ןיִּב רֶחִמ אָשנ יא
 ;םיִמָּודְו םקיִר .םיִליעְשַמְּב
 ;םינצִמ ביג .בג יל לא רב
 . ..םיִמוחְו םישעור םיקמפַמְב

 ;ירנרב = חי

 :רַצָמַה ןִמ

 .(תוכותח תולגמ)

 :וט
 שובל היה ןיחונמ רשא ,העורקה תרראה ,האילפמ האיצמ

 רלאט לש ,רלאט ותוא לש ,רלאט תשורימ איה ,ףרוחה לכ הב
 ונינשו ,וילעמ םהרבא הריסה ביבאבש םוחה תמחמ ,חונמה
 ,!תרובעל והכל רחאל ,רקובב ,ולצא יתנלש ,הז לילב הב וניסכתנ
 --דגבה ילושבש תחא הצרפב ילגר תא ןוכתמב אלש יתעקת
 םיבהכמ יעטק ,אימשמ תואקתפכ ,םשמ יל ולפנ זא ,היתלדגהו
 םימותח םלוכו ,םתדרועתל וחלשנ אלו ורמגנ אלש םיבתכמ ,םינשי
 הנשב היריביסב ובתכנ םש .ןמוסמה דעומה ייפע .תימור 'טב
 ,היצוינגרוא םושל ךייש היה אל רבכש ,הפוקתבו ותומל הנו"חאה
 הוח לש ,בתוכה יחא היעמש לש םהיתומש םג םש םירכזנ
 , האירקל השקו ,יסור ,לקועמ בתכה ,לחר .היח לש  םגו ותוחא
 תירוהיבו יקנ בתכב .םירחא םיעטק םג אצוכ ינא םש ריעז לבא
 ןיעמ, םושר ,אמגורל ,רחאל לעממ ,ימוי יופס יפד לע םימושר

 ,םהה םימיהו, :ליחתמ אוהו "ינחוו דנודענ לש ותאווצל המדקה

 --"ינממ םיקוחר םניא תמאב ,ינב םהרבא
 : :ןלהל םשו | =

 רשא יונשה ר'ע ךינפל רפסל ,םהרבא ,יתאב אל התעו,
 םדא-ינב ןיא תמאה רצ לע יכ ,איהר תעה ןמל יב היהנ
 הב שיש הממ אלא | תינוזינ שפ:ה ןיאו ,םתמשנב םינתשמ
 -- ."התריצי תלחתמ

 : בותכו .הברה קוחמ
 לכ ינפב תוירחא :קר יל וראשנ םהה םימיה ןמ..,

 8 ..,םימחרו--לכ רעבו
 םימיב ןהו .,,ינפרת אל המכ רע ...הלמה ו ...םימחר,

 ותופתכב ךשומ  יתייה -- "! תונמחר, ,.,זוב קר יב הריעה םהה
 --ינונבגה .ימטוחו תובאוכה יניע לע םיפקשמה םישמו

 -ךותב ..ינושל לע ויה .תוקזח תולמו- יתעדב :יתייה . קזח,
 לבא ,הנינחהו הלמחה יהלא לושמל לדח אל םלועמש ,יאדו  יכות

 ,תואג ,ףעז ,תודידב :ויה ,ייח לש תוומלגתהה .לכב ,יתוינוציחב

 + םיתבה ילעב הלא לכלו םיתבדילעב לש םייחה הלא לכל .זוב

 ,םקעיו .קחצי ,םהרבא ןב ,יל זא םג הרזומ התיה תוירזכא םא
 . תופיקת וזיא הנה .,יתיוהב םוקמ היה אל קחאה הרמה וזל םא

 ,תופיקת ,ימצע ןיבל יניב םיחתורב לכה הנרש ,תופיקת ,יב התיה
 ינב לש םחצמב תויתיא התרחש ,רהה תא הנידב הבקנש
 ורפ : ךכיפלו--םילבהב .ןימאמ הז ,לפש הז ,ינגרוב הז :םדא

 ; --ולכאי .םהיללעמ

 .,דחפה לאו ארית לאו ךחורב להבת לא !םהרבא ,עמש,

 התעש ,ךל רמאל ,םולשו פח ,ןוובתמ ינא = ןיא !בוטה ינב

 .וזכ .שו = םולכ) הניננמ-תבית אשונל  יתייהנו  תודידבמ יתלדח

 .תויחאה ולא = , הנינשהו | תופיקתה ינובוע .התעש ,( היריביסב
 <" לכמו .תואגמ ,ףעומ יתלרח התעש ,יניעב .הושוה לכהו \,תורוהטה

 -:היוהה .תא תולעמה ,תוחבושמה תודמה ןתוא

 ,5 ,וישבע :םג .יב שי :ירה ,זא יב .היהש המ לכ !יל הלילח,

 ןמז לכ- ,זא םג יב .היה .,וישכע יב שיש המ לכש אלא ,דוע אלו

 < ,יתיוה תא יחרכ-לעב ךישממ ינאש ןמז לכ ,יברקב ןיידע המשנהש

 התע רמוא ינאו .,,ןיאמ שי תאירבל אלו תושרח תוילגתהל קר םוקמ שי

 המ לע ףפונ ,רלונ .אלו ףסונ ,יב ףסונש הממ ךל - תווחל קר םנמא

 ,,הגותמ תופלודה יניעו ינונבגה ימטוח לעמ םיפכשמה תא יתרבשש
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 : בושו---תושטשוטמ תודחא .תורוש
 המישנב לכה ,םהרבא .ךל דיגהל לוכי .יניאש ,לבחו

 (רחא תמשנ ןיבהל .ללכב רשפאש המכ רע) ןיבתש ליבשב ,תחא
 המישנב לכה דיגהל יתייה .ךירצ ,ריגהל הצור ינאש המ לכ תא
 םינושה םירואתהו םיחוחה לכ תא ריפהל יתייה ךירצ ,תחא
 ,ונבוט ונידיב אל .יאמיחר לבא ,ףונל תוכירצ ןניאש תותוסכה\
 ,התאו .םיצור ונאש ךררבו ונניצרכ לכה עיבהל םילוכו ּונא ןיאו
 ךרדב ,בורל ,זוחאל ונא םיחרכומש ,ערת עודי ,יבל לא בורקה
 המש עקשנ רשא שיו ,רמח הוראב תוראב .םשו ;םידרצל הטונה
 - -"םיללמואה וינב ,ונדעב רפכי בוטה יחא ,הלמחה יהלאו ,טיטב

 ,עורק ךליאו .ןאכמ .
 שוא ירבדמ תצק,:םושר ,סקנפה הצקבש פרה לע ,ןלהלו

 הזטסקאו רתוי דוע לבלובמ  ןונגפה , "תוחונמל .ךלה .רשא
 : הלחתה ירה .וב תלחלחמ תיוויגיליר
 --רדא אצישמ יכ ,שפנה ןובשח יתישע--בורק יתומ, = >>
 יוארה !םהרבא ,רזוג .ינא ךכ .אתמשנד אתורחבו החמשב ןיברמ
 , םיקו יח .ינא ,ויפמ הרוה לבקל ןמוזמו ןכומהו  חבתשי ויולגל
 ,"יכררמ ךורבו ןמה רורא, רמולמ ונמצע תא ונרמפו רדא אצו וכ
 ידיו ונלש "איארק קינלאשטאנה, ופיג ררוצה שאר לע ונילענו
 ונחכשו ,ודננתמ ךלמה רעשב בשויה ירוחאו ויסירס שרתו .אנתגב
 ונילעמ ונרסהו ,םהלש .תוריסמהו ןתמו-אשמהו םינינעה לכ תא
 תא ונמייסו ,קזחהו ארונה רוקה ףא לע ,ונלש ףרוחה ,ידנב תא
 תואישנב ונחתפו ,קסנימבש תואירקה לוקו תושררהו "תופסאה
 !םהרבא ! םהרבא--םיאישנו |

 ,ורבח .לע הלוע םוי םוי .חורו םשגו םיאישנו תואישנב,
 תא בירקמו םוי םוי ,לדגו חבצ םוי םוי ,ואישנב הנוש םוי םוי
 ! יננה ,םהרבא---,ולש  ונברק

 ןמ טלפמ ןיא םאו .הי ללהה המשנה' לכ .היוללה ,ןסינ,
 ןיא םא ,תורצחבש אמהוזה ןמ סונמ ןיא םא ,"תוטרויב,ש תוסגה
 םש) םיקושה ןמ הלועו תעקובה הצוצרה האמוטה ינפמ ךרד
 ינפמ .רותסמו הסחמ ןיא םא ,(אילת אהב אה--[פכ הפו ,םיקוש
 שי הנה ,תואבצ 'הל הטקוש הנפ שי הנה--םימיה :תולוק

 ,.,תואבצ 'הל אנא שי הנהו ,תואבצ יהל .רקובה"תולעכ
 +,,שי אנא--תואבצ יה ןי א : רמאל אצמת םאו, :

 -תולעכו  תיריביסה | ונתנפו םהרבאו ינא ,רמולכ ,אנא,
 לכ ירודנ םות  ירחאו ,ונב רשא תואבצה יהו ונלש רקובה
 ןיע .םושל  ןתינ אלש לכ תא תוארל ונתולכ ירחא ,תולילה

 ,ךשוחה-תלשממ תא םיתפלמו םיאבה הקספהה-יטוח ירחא ,תוארל 5
 ןנתנפ .ךותל םיסנכתמ ונאש שי --רחש יפעפע ועקבי םרטב -!א-
 .,.יולגל םיכחמו ןבאה .התוא לע

 'וכו חבתשי | ויולגל יוארה !םהרבא ,ינא ,ינא עדויו,
 אמלעב .ונתיוהשו  לבוקמו יוצרו בושח יאדוב אד .ןוגכש  ,ל"נכ
 האירבה םלועב הלודג רתוי הגררמ ןיאשו איה הבומש יאריב ןודה
 --רוא ןרקלו .יולגלו  תוליצאל  ונתקושתמ

 ןרק אוה ונאש ,הנרמאת יתומצע לכ :אחרוא בנא,
 - -יולגל ונתקושתו ונא ,שי ונאשו הזה םלועב רואה <

 !הלגה :אָרוק ינא,
 ,יננה .: רמאוו -- !םהרבא !םהרבא,
 !--קוח קחרי .אל איהה םויהש ,ינא ערויו

 וכ
 רבכ התע---ךליאו .ןסינ שדוח שארמ לבא ,ונוכמ לע לכה

 ונוצר .ןיאב ,הזמ ךלה ןמרביל .,תודיחיב רג יננה - : פ"מהוחר יב

 ל ל 3 םלועה <

 לא  התיבשה תא שממ רפמ,ש ,רלאט םע תחא הפיפכב רוגל
 תא שממ יריב סרהו  ,ונרצ לע היה .לודנה להקהש רועב ,ןטרס
 הרוגאה : יתטישל ןמאנ .ראשנ = ןוזבקעי = ,אלימ  ,"הרונאה | לכ
 תוחתפתהב רוצעל רשפא יא :קרצ ןטרפ יכ ,האצמ תילגנאה
 ,אוח םג ךלה ךכיפלו ,הרזעל :אובל התצר אלו -- הישעתה
 תמיאמ ואריב ,תיבה לעפל ומצע תא  רכמו ,"ןאמשליגנע,ה
 אוה ןמרביל .,!% היתריבע יאמ- רלאט -- רלאמ לבא , . .ןירה
 םויה לכו ןיחונמ לצא ןל  ,"ןכומה ןמ, .לכוא ,הדובע ילב התע
 םשמו ,םילגנאה ארקמ תיב לא םינויצה ארקמ תיבמ בבוס אור
 ,םוינויצה ארקמ תיב לא בושל --םירנויטמה לש ארקמ *הב ינש לא
 לכ םניא ,םצעב ,םייחה ,בורקב הרובע גישהל ,תאז לכב ,אוה הוקמ
 ,.,תומדל םילוכיש ומכ :,םיער  ךכ

 =- .ריעה-ןופצל הז .ןועממ בורקב אצת .רלאט תחפשמ םג
 םיקמה הל רצו  תחזפתמ םיטייחה תרונא  .ןוטגניאוינ-קוטסל
 ףייש רוע אהי אלש ,רחא "לקול, רוכשל איה הצורו הז םלואב
 ןוצרהוא לש תולוק םשו הפ רבכ : םיעקוב  ןיד:ןמ:רבל  .רלאטל
 תא 'הנשו- דנע-טסיאב םילעופהתדונא לטב,ש ,ללכב .רלאט דגג
 :יפוא  טסינויצל היהיש אלא , ההעמ .רסח רבדה ןיא ; טנורפה
 תיאדנובה .החילשה האבשכ , הנורחאה תעב ,םנמאו ,"ילאיצ
 רופצל המורה החילשה התוא ,"ידנובל ףינפ ,תררועמה, תרוגאמ
 < תילנויצנרטניאה םיטייחהדתדוגאב ףסכ .רובצל ,םיפנכ ילב הרוחש
 עצבל םעפה רלאט הל ןתנ אל ,המימי םימימכ ,"ןויז,ה תבוטל
 בצמה תא ביטהל קר האב םילעופ-תרוגא יכ ,םאנו ,הממז תא
 רטסימ היה אלש לבח .תוירנויצולוביר תורטמל אלו :,ימונוקאה
 ! רמעמ ותואב  ןו בקעי

 +(אבי .דוע)

.% 
 ןלקב .לודנה לַעופַה דַעּוה תַפְסֶא

 תפסא ןלקב .החתפנ (ח"מל) 1909 ץרמל 15 םויב 0
 : ופתתשה :הפסאב ,לודגה  לעופה

 ,(נאאה) ןאק ,י ,גרוברו ,א יפורפ  ,ןוספלו . רוד א אישנה
 ,רשיפ .י: ,יול לימוק ריד = ,רמייהנידוב ,מ ר"ר | ,ןאמינורג ,ש
 ,בוניל'צ ,י ר"ד \ ,רלסק \ דלופואיל ,ןייטשנרבדיצנרפ | .ס ר"ד
 ,גרבדלוג .,ל ,י ,לוייפ דלוטרב ,ןופלריא ,א ,שמירט .ד ,בוזור ,י
 טרברה ,רעזאמ .בקעי = ,ןיול .והירמש ר"ד ,יקסבוקלוב ,ג 'פורפ
 "רקבמ .רותב) ןאמייה ר"ד ,עקטנאה -רייד ,יקצנמערק .,י ,שטיוטנב
 ויו .םולוקוס ,נ = ,(תיסנניפה : היסימוקה לש הצרמהו תונובשחה
 ,הלא רבלמ ,(תובישיה לש םילוקוטורפה להנמ רוהב) רגרב
 ,רניקלב לארשי  ,בו'צרגוב ר"ד :םיחרוא ריתב הפסאב ופ תתשה
 םגְו" ןאמיינ ריכזמהו שריה 'ה -- םירוהיה תובשיתה רצוא ידיקפ
 ,ץיבוידבא -יה-  ןילרבב :תיאניתשלפה היסימוקה לש = ריכומה
 הכרב .תומרגלת ולבקתנ הפפאל יאב אלש לודגה פ"עוה .ירבְחמ
 ןיקשיפוא ,מ םינודאה . הפסאל אבל ולכי אלש לע רעצ תעבהו
 ולכי אל ,םאוב רבד לע םהוק ועורוהש ,קרומרמ  רדנסכלאו
 .םאהפ ולחש ינפמ ,אבל

 ,ץרמל 14 'א םויב ,לודגה לעופה רעוה תפסא ינפל דחא םוו
 תרשכהל הרבחה לש תרפימ הפפא ,םצמוצמה .לעופה רעוה תפסא ויה
 דעיה תפסאו :(8103000 1806 07610 וופ| 00 0ן) י"אב בישיה

 . (061הווחופט86) י"אב-תיז יצע תעיטנל הרבחה לש

 הב :.הרוגס .התיה לודגה לעופה דעוה לש הנושארה הבישיה
 םצמהב : טורוטורפב = ונר = ,םצמוצמה  פ"עוה לש "ח"ודב גד

 רעוה
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 ,קרפה .לע תדמועה הרובעה תא  וררבו  יחכונה  יטילופה
 תיאניתשלפה הפימוקה לש ח"ורל שדקומ היה ינשה  םויה

 ,.גרוברו רוסיפורפה י"ע  הצרוהש (ק]3ןו-ש0801) ..ןיללבב
 י תוטלחה לש הבלש הרוש הלבקתנ .ךורא ןתמו אשמ ירחא

 .תמיקה ןרקה לש התרובעב ונד ישילשה םויב
 סרגנוקה דע רבעלו ןיכהל הילעש ,תדחוימ היפימוק הרחבנ

 .יעקרק טיררקל רסומ תריציל תינכת אבה
 קנאבהאניתשלפדולגנאה לש תושרל התע תעל "סמל טלחה

 םוכסה יפל .איצוהלו ,יעקרק טידרק םשל ,רפ 900,000 לש םוכס
 . תויצגילבא הוה

 טלחוה םרגנוקה לש ונמזו -ומוקמ רבדב אירטו אלקש ירחא
 הטלחה לבקל וילעו םצמוצמה לעופה דעוהל וז הלאש תא רסמל
 ,הז .ןודינב .הרומג

 סיפדנ לודגה לעופה רעוה תובישי ר"ע .טרופמ  ח"וד
 . אבה ןוילגב

0 

 וי

 .הָקרותמ םיבְְכַמ
 :ץראל תידוהיה הרגהה --- .תיברעה העונתה --- ,םירחבנה:תיבב )

 =-י(תונוש --- .ןטלושהו שהחה ישב:םכחה ---.אטשוק ךרד לארשי

 יויואמ תא גישה ינמוחועה םירחבנה-תיב

 ,ללבהמ תאצוי הבישיל ויריצ ונמזוה רבעה עובשל 'ה םויב

 שאר | אורקה -=-- לעומה-לוח לש וז .ןיעמ --- תויגינח - תצקבו

 תובושי תא ךיראהל ןטלושה רמאמ תא ,החפ-ימליח  ,םוירטסינימה

 ,םיחרי השלשל ןוילעה תיבר לש ולא .םגו יקרותה ןותחתה תיבה

 "הדריא,ה יפ לעו ;הלאה םימיב רגסהל ויה םיכירצ םיתבה ינש

 ונוי .חרי .עצמא דע .םהיתובישי .הנכשמת רכזנה
 ןוצר תא רשיא קר אוה ,שיא עיתפה אל הזה רמאמה

 םעה ןוצרש ,יינויצוטיטסנוקה, גהנמל רבכ ולגרוה הפ ,םירחבנה

 ףרר ול ןיאבו ,ומצע ןמלושה םג הול לגרוה .ןטלושה וצר .אוה

 איה וז החמש םא ,היולג החמשב "וינב, ןוצר השוע .אוה תרחא

 הב םונינעתמ ןיאש ,הלאש ,תרחא הלאש איה .וז" ,תימינפ םג

 : .היקרותב התע

 ,הלוכ  ץראה + םירחבנה:תיב .חתפנש םיחרי .השלש הז

 =-טנמלרפ,ה חתפי ךא רשאכש ;התוק ,רדסו שפוחל האמצ התיהש

 םיריצה .,םיחריו תועובש ורבע לבא  ,ונניאו .ףולחי ערה לכו

 הרזעהו = ,םירטסינימ  וליפה ,ףכ-ואחמ = ,ורקב ,וחכותה ,ומאנ

 ומכ טעמכ .ראשנ הדשה-ירעבש ררסה:יא .האב םרט" דוע .הווקמה

 הנכסה הנושארב רשאמ .רתוי = רוע .ולדג .תוילו .הברהב ןהיהש

 םיבר = םייונש וארנ אל תיזכרמה הלשממב םגו = ,ןוחטבה.יא\

 תא תלכואה "תויטרקורויב,ה התוא  ,םידיקפה-יובר  ותוא .,םירכנו

 לכ רסח :ותואו (טאל טאל) .!שבי-שכי,ה .ותוא ,הלשממה ףוג לכ

 ,היצוטיטסנוקה תורכה ירחא םיחרי העבשכ ורבע .תינכת לכו ררס

 ."חכשנ השעמה רקיע,ו -- םירחבנה:תיב ףסאתה ירחא הנש עברב

 תנוכמ  לבות אל .וידרעלבש ,תואצוהו תופנכה לש ביצקת

 :רותה הלשממל היה אל ,התדיבע תא רובעל הלשממה-

 רוהב .ארקנש הז .תורמל ,םויכ .םג ונניאו השדחה תיק

 ,ןרול רמ ,תפרצב הלכלכה ימכח  ילודגמ רחא םיפפכה רשל רווע

 ,וצראל "הובגה רעשה, לש טניריבלב הבר הרובע .ירחא התע בשש

 ,ץראה לכב תומערתהה הלורג 'הלאכ םיאנתבש ,אוה ןבומ ==

 קר אל וקרותה .ראורה , הנכס תקוחב ןה םוכרדה ,תבוש רחסמה,

: 

 3 םלועה <

 ןוחטבדיא ,םיררסחיא--הניפ לכב .ךפהל אלא ,וירדס תא רפש אלש
 "!+ םיבוטה ונירחבנ םישוע המו---תינכת-לכ-רסוחו

 *היסס,ה לש הנושארה הבישיבו ,.תוכשמנ תובישיה- -לבא
 יצח לש רמעמבו ןוזפחב .ולבק ,שממ תושמשה ןיב ,השרוחמז
 .יחכונה ש דוח ל ביצקתה .תא םירחכנה"תיב

 ,יתמ ,ערוי ימו ,הנשה לכל ביצקת רוע ןיא ,רומאכ ,יכ
 הכ ,תיקרותה הלשממל יתנש ביצקת וז הנשב היהי ללכּב םאו
 ןוצרה לכ תורמלש דע ,םרוקה "ררס,ב תובנגהו םירדפההוא ובר
 רשפא יא ,השרחה הלשממה ירש לש הברה"םתדובעו בוטה
 ,תוסנכההו תואצוהה םוכס תא קוידב תערל

 -תיבל ועיצי האבה הנשה לכ ךשמב יכ ,םירמוא שיו
 קלחה שרח לכב ,םיקלח-םיקלח ביצקתה תא רשאל םירחבנה
 >הנשה םות דע ,רשע םינשה

 לע ביצקתה תא ולבקיו םירחבנה-תיב ירבח וזפחנ םעפהו
 יפסכ לש  ןובשחה-תנש הרמגנ םוי ותואבש ינפמ ,תחא לגר
 התיה ,רכזנה ביצקתה תא םילבקמ ויה .אלולו ,היקריתב הלשממה
 ואלבש ,םיבורמה הידיקפל .לגרה תא .טושפל הצלאנ הלשממה
 םולשב  תונקידהדיאו םתרוכשמ טועמ לע  םיננואתמ םה יכה
 +, . םהל .עיגמה

 ןנוכיש = ,םיוקמ ,ינוי דע  דובעי םירחבנה-תיבשכ ,התע

 < רבדמ  .ההיעצה היקרות לש שרחה ןינבל םים ב ה תא ,תוחפל

 .תיחכונה = היצוטיטסנוקה ,תיקרותה היצוטיטסנוקה יונש ד'ע .ינא

 ,המוגפו איה .היוקל רתויו הנש םישלש ינפל החפ-טחרימ דבעש

 :הזו . ידמל "תילרביל, הנניאו  ,ןמזה .חורל המיאתמ הנניא איה

 ןוקתל הדעוה םירחבנה-תיבב הרחבנש  םויה ןמ םיחרי ינשכ

 ךשמב ,התרובע יצחל דוע העינה אל איהו .היונשלו היצוטיטסנוקה

 > תאזה הרובעה תא הרעוה רומנת חטב םיאבה םיחריה .תשלש

 = ,ותנש ביצקת ןיעמ םג עובקל םירחבנההתיב יריצ יריב הלעי םאו

 ,ולמע ירפב ךרבתהל ריעצה יקרותה .םירחבנה-תיב לכוו וא
 התארנ ,ץוחמ םירחבנה .תיב לע תומערתהה הלדגש העשבו

 ,ומצע הזה .תיבב .םג .הקזח .הסיסת
 םג בשחנ החפ:לימאיק תליפנ םויש .,(* "תישפחה :תירב,ה

 רחא םויבו ,היחדנ תא הפסא ,היצרפ תא הנקת ,ןורחאה המויל

 הלו---לובמטסבש = תינירמה ןויזחה-תמב לע .תינש = חעיפוה .ריהב

 ,"ןויושהו הוחאה, ידננתממ םיריצה .הלא לכ ,רבח םישמחמ ךתוי

 =--'תישפחה תירב,ה הנחממ םתוא הקיחרה החפ-לימאיק לש ותועמש

 "תישפחה תירב,ה ירבח לכ רפסמל טעמכ הלע וא םרגסמו

 המדנשכ---"ןורחאה .עגרה דע, החפ:לימאיקב .וכמתש ,5 רבלמ

 ,תופסאה שפוח תא ליבגהל הצור .השדחה הלשממה יכ ,םהל

 הפ ההע  םיארוק .ךכ) "ררחַא,ה לש לגרה = ביבס  ולהקנ . בוש

 .תיחכונה הלשממה לא םידגנתמה .הנחמב ודמעיו ("תישפחה תירב,ל

 ."ןויושהו היחא,ה דעו .לאו
 לע ובשחי הירבח בורש ,הלשממה לא  םידגנתמה תכ

 הוחוו,ה לש בורה . רתויב הבושח הניאו הלודג .הנניא ,"ררחא,ה

 תירבהו,  ,םינשל .וליפאו * ,םיבר  םימיל  חוטבו  קצומ : 'ןויושהו

 -ןבא איה תאזה תימואלה תינכתהו -- תימואלה .התינכתו ."תישפחה

 תניגנמ, נה -- ןהיניב. רורפה  תבסו .ולאה  "תונלפמה, לש .ןחבה

 יננוא הנוכב -- וז תכש ,ןואשה לודג .תאז .לכב .היקרותב "דיתעה

 לודג לדבה .ןיא .תימואלה  תינכתה .דבלמ יב ,הנלפמ הל ארוק

 .תיקרותה תונותעב המיקה---"ןויושהו הוחאה,ו "תישפחה תירב,ה ןיב

 רבלמ) תותכה יתשל = תונמרוה  התיה אל .םירחבנה"תיבב

 הוחאה, ירבח וחצנ ואש * ,תופסאה  שפוח  ד"ע  קוחה:תעצהב

 ,"יקרותה םירחכנה תיבכ תימואלה הלאשה, 'ה ןוילג , "םלועה, ןייע (*

/ 
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 לש טעה :ירובנ -.תונותעב ןכ אל ,המחלמ רונתל ,("ןויושהו
 ,ןבומכו ,וחער לע שיא הכופש המחב ולפנהה תונחמה ינש
 ררבל טעמ ךא תאזה תירטנמלרפ:יאהו תישיאה המחלמה הליעוה
 איה . בהזה ליבש תא :,הרשיה ךרדה ,תא אצמלו .תוערה תא
 לודג היה התע רע 'החבש  ,תונותעהש ,ךכ ידיל האיבה קר
 תונחמה ינש ןיב רורפהשו ,םיסנטסיאה לע  האנשנ ,הפ
 . לדג  םיצנה

 ,טנמלרפה יריצ ןיב םולש>יפרורו םיכוותמ םג ואצמנ ,םנמא
 יתש .ןיב ךוותל ירכ  ,יםיכוותמה תגלפמ, , ,השרח הגלפמ \ ורסיש
 התע רע 'וז הגלפמ התשעש + תונויסנה לבא ,תו-כונה .תונלפמה
 רשפאש טעמכ ,תואצות לכל יאיבה אל .תויצקה תא רחאל ידכ
 רקיעב ,יכ ;הלמעב .הכרב הארת אל וז הגלפמש ,החטבב .רמאל
 תלאשל עגינבו ;תוגלפמה יתש ןיב לודג .לדבה  ןיא  ,רברה
 הרמאה ."ברעממ חרומ קוחרכ, הינשהמ תחא הקוחר- -תוימואלה
 .תימואל הימונוטיאב הצור הינשהו ןהזכרה :תחאה לש

 .ולא .יתש ןיב ךוותל ולכוי םייחה קר
 תא השרחה היקרות .ינפב םידימעמ םייחה ןיא התע תעלו

 רוע *תרעוב, הנגיא תאזה הלאשה ,הימונוטוא וא הוכרה זהלאשה
 ,םיירטנמלא רתוי םירבד הברה רוע התע הפ םירסח / ,םויכ
 זאו ,תוימואלה תולאשה רות םג אבי ,אלמי הזה  ןורסחהשכ
 הבושת םג תתל היטבשו הימואלב תרמונמה היקרות ךרטצת
 ,וז הלאש לע תי בויחו הנוכנ ,הרורב

 המחלמ קר איה ."ןויושהו הוחאה, ןיבש  תיחכונה המחלמה
 ,אל ותו ,רתויה לכל --- תישיא המחלמ וא .,המחלמ םשל

 ,םיתש ינפל רברל ובחה הכ היתודא לעש ,תיברעה העונתה
 ,םיקרותה םינותעל הו .עובשב ןינעמ רמוח הנתנ ,םינש שלש

 תיבב הררועתנ .יקרותה  םירחכנה-תיב ימי תישארב רוע
 ומשו רחא  יברע ץיפהש ארוק:לוק ילגרל ,תיברעה הלאשה הוה
 הכלממה לעמ וערקי יכ ,םיברעה ויחאל הנפ ובש ,(ירוס) ןרטומ
 ,ורהמ \ ינמותועה  םירחכנה:תיבב םיברעה םיריצה  .תָינמותועה
 והומירחה םג םהמ םידחא ,הזה "דגוב,ה רגנ אחמל  ,ןבומכ
 ,המבה לעמ

 :תיבב םיברעה םיריצה לש םסיפכט דאמ ןינעמ .,בנא
 םהיתופיאש ינפמ וסנכנ אל "ןויושהו הוחא,הל .יקרותה םירחבנה
 תא .יןויושו הוחא,ב הכימתו דעס אצמל תולוכי ןניאש ,תוימואלה

 השלח וז תכש ינפמ- ,ודחאתה אל ןכ םג "תישפחה תירב,ה ירכח =
 לבא ןאוהש ימב היולת:יתלב תימואל" הגלפמ המה ע'על ןןוידע
 לכב ."םתונויצקאיר, תֶא .םהמ םידחא םיארמ  תובורק  םימעפל
 .ירפסממ יעיברה קלחה  המהש .-- םיברעל :יכ = ,קפס ןיא ,ןפוא
 ,הוה = תיבב .בושח דיקפת :היהי .םירחבנה:תיבב םיריצה

 םינינעמ םיטרפ םיימוקמה םיקריתה םינותעה םיאיבמ התע
 ,ויחאו ןרטומ תלומעת ר'ע

 :םיארוק ונא "חבס,ב
 תחת | ןמצע תושרב ברעו הירוס תרמעהל העונתה שארב

 ץיפהל הקירימאל ךלה אוה .רוכבה ןרטומ רמוע יברע ףילכ .ןוטלש
 ריעצה ויחא .םש םירגה הירוס יברע ףלא תאמ ןיב ויתועד תא
 החפ:טויא .םסרופמה יקרותה ןילתה לצא תודחא םינש רבע
 העונתה תבוטל דובעל-םירפל ךלה הזה חאה םג .,בר ןוה רבציו

 ,הקירמאב הלודג תיברע תורדתסה רצי רוכבה חאה ,תיברעה /
 -וא,ה ישרוד םיסנכנ הנושאר הגלפמב ,תונלפמ שלשל ההע !תקלחנה
 ,רוכבה  ןרטומ .דמוע = תאזה הגלפמה שארב  ,"תירוסה .הימונוט
 ןרטומ כ"ג הרצויש * ,הינשה הגלפמה .םינותע ינש איצומ אוהו
 ךובכה אישנ והנה ןרטומו ,"הירוס .תודחאל  בולק,ה והנה ,רוכבה

 םיאבה םירגהמה לכ םיסנפנ תישילשה הגלפמל .הז "בולק, לש
 .תונושארה יתשל הרומנ" תודגנתה םידננתמהו הירוסמ

 ןרטומ םיחאה לש תאיה העונתה ןיא ,"חבס,ה חיכומש ומכ
 תא ךופהל ,וירבחו החפ:טזיא י"ע התע םג ךמתנה ,ןויסנ אלא
 תוחא לע  וזכ העד  .ידיחיה ןוטלשה .ימיל בושלו יחכונה ררפה
 "חלשה,ב ורמאמב הלאה םירוטה כתוכ םג עיבה תיברעה העונתה
 .תואיצמהמ הקוחר הנניא ,הארנכ ,איה .תיברעה העונתה רייע

 םהינפש ,םירוהי אטשוקל םיאב ולחה םינורחאה תועובשב
 םיחרוא םירבוע עובשב עובש ירמ טעמכ ,לארשי;הצרא תודעומ
 הפיאשו ריבכ ןוצר ילעב םיריעצ הברה םהיניב .תורשעל הלאכ
 ,םימעמ אל ןוה:ילעב םגו ,רובעל

 הליבוהש תיפור  הינא אטשוק ךרר הרבע ןורחאה עובשב

 , הלוע םנוהש ,םירועצ ויה םהמ בורה ,י"אל םידוהי םירגהמ האמ

 הרובע תינכת שי םבורל ;לבור םיפלא תרשע רע תשמחמ
 םיעפונה םה.םירפכמ ,י"אל .הינשה םעפה וז םיבלוה םירחא ,הרורב
 לכל הלודנ תוררועתה התע תשגרומ םוחתה ירעב יכ ,הלאה
 םותכ  היסור תא בוזעל .םירמואה םיכרו ,לארשידץראל | עגונה

 5 + .חספה>ימי
 רעש םירגהמ ,וניאר - םישרחבש .שרח .םירגהמ ןימ םגו

 ילארשי-הצרא םילועה םיצולחה ןיב .םתוא אצמל ונלגרוה אל הכ
 ,הינמרגמ םינויצ הנה םיאב :ולחה םינורחא .רתויה םימיב
 הלאה םימיב .םש עקתשהל לארשידהצרא  םיכלוה * הלא 'םגו
 תשרח-תיב רסיל הצורה ,ןוה-לעב דחא- ריעצ ונריע ךרד רבע
 תועידיו  הרורב = תינכת ,ןטק אל ןוה  וידיב .םירומש  תוריפל
 םינורחאה .תועיבשב יכ ,ונל רפס הזה ריעצה ; תוקומע .תוירחסמ
 -ץראב עקתשהל ןכניממו ןילרבמ  םינויצ רשעדםינש | וכלה
 לבא" ,ןוה:ילעב  םהיניב םנשי = ,םימולפירדילעב םכור ,לארשי
 ,םתיחמ יד היהי םלכל

 ,המב הז .לארשודץרא .התבח .הלאכ םיצולחל

 ומשר  רוקבל : שדחה  ישב"םכחה ארקנ | הו  עובשב
 ןמזוהש ינפכ ,הנמזהד תא לבק .אל ישב"םכחה לבא ,ןטלושה לא
 ,תולשממה יריצ תא ןטלושה ,לבקמ ובש ,םויב ,יששה םויל
 וריעויש שקב .ישבדםכחה .תותדה .ישארל דעונ אל קוחה יפ לעשו
 עובש  רבעכ ,רקבל :ךירצ אוה קוחה י'פע וכ ,דחא םוו ול
 רעש,ב  םוירטסינימה שאר תא ,"קסויקדוירליא,ב :רוקבה- ירחא
 ."הובנה רעש,ב םיתבוש .יששה םויבו ,"הוכגה

 םויל . ישב-םכחה תא ונימזי יכ ,קפס .ןיא
 ,םידחא םישדח ינפל ינימראה .ךראירטפל םג הרקש

 לע :תונולת .תוניש  תודעמ לבקמ - ליחתה ישבְיםכחה --
 הלאה םימיב לבק הככ ,תומוקמה םתוא יריהיל השענה קרצהדיא
 ידי לע םש תישענה ,הלומעת לע הירבטמ הנולת-יבתכמ
 םילבוסש תורצה  לע---הענצמ .םידוהיה דגנ םירצונה  םידיקפה
 השענש לועה לע--םלשורימ ,םיאנקה . םיבשותהמ םש םירוהיה
 ,הרדיא .שיל'גימ תיכלפה הצעומה לא .תוריחבל . עגונב  םידוהיל
 , המודכו ,דחא ידוהי ףא הב רחבי .אל םישדחה םינוקתה יפלש
 ולאה תונולתל יכ ,קפס ןיאו .,םוירטפינימה לא .הנפ ישבהםכחה
 , בל םשוי

 ,י"אל וכרדב הנה רוסיש ,קילאיב .נ ,ח תאיבל הפ .םיכחמ --

 ומכ ,רחא
\ ? 



 עא. יו

 ,"האר אל ליפה תא, רשא

 : ןרְְּב תובושתו - תומָשֶא
 7 .(תברעמה לא בתכמ) :

 =- תומשא .לע םיבישמ  לבָא.:,תרוקב לע בישהל םיגהונ ןיא
 .הנאצת רקבמ יפמ םג -ול

 "םלועה )  ,,חסקס(א200" ףסאמל יתרקבב ןייטשנרב ר"דהו
 "רטנלס- לארשי .יבר, - ירמאמ לע :וירבדב .יתוא 'םישאמ (' .ןוילג
 : וללה תומשאב

 ,ותערל ,"'ה ט יש ה גשומב הע ונ תה גשומ תא יתפלחה, (א

 ייחב .ונבר לש  "תובבלה תובוח,ש ומכ,  ,העונת "רפומ,ה ןיא
 רקוח הזיא לש ותעד לע .הלע אל םלועמו לארשי , ל כ ב ולבקתנ
 ,"השרח העונת הזב .תוארל

 רציכ) םסבמ אוה םהילעש תורוקמה תא הארמ, ונניאש (ב
 ,"ברה רמוחה לכ תא 6 תורוקמ לע םיפפבמ

 התכ רסומב אצמל וצפח םידחא,ש יתרמא הז הככיא (ג
 ."תינקירמא-ולגנאה .תורבחה לש :תיגולנא

 ורמאמב ל"למ תעד -- יתיאר אל ליפה תא רשא לע ד
 ,"והתה םלוע,

 תא :יסוי הפי, .םא ,יל יד תומשאה לע .בישהל ירכב ךא
 אצמי .אליממו  ,ןייטשנרב  ר"רה :תא ןיימשנרב ר"'דה וא  "יסוי
 , ויתומשא לע  תובושת

 תוגלפ הנייהת יכ ,םיאצימ ונניא ונתורפס ימי ירבדב (א
 רשפא יא אליממ ,ייחב ונבר לש "תובבלה תובוח, לע לארשיב
 רברמשכו ,העונת וזיא לע ומכ ,"תובבלה תובוח,ב ,ןהב רברל
 המחלמ ,הרישע הפוקת, לעכ רסומה תפוקת לע ןויטשנרב ר"דה
 <:הזה רסומה יכ ,דיעמ ומצעב אוה ירה ,"הירזכאו תימינפ הבר
 ,םידוהיה ל כ מ .לבקתנ אל---וש ו רח הזו ,תודהיה תניפ שאר רותב
 ,"'וכו הבר .המחלמ,ב 'הבסהש",תודהיה ךיתב העונת קר :יהיו

 רלפנזור .יכ -- .ב רמ .בחוכ --- ונרכזב,, ,תורוקמל עגונב (ב
 תא ריאהל אבש ,תילארשיה תורפסב טעמכ ןושארה :אוה
 יב .,דיעמ .אוה ירה 'וכו "היללוחמ ישאר תאו תרעוסה הפוקתד
 "רמוחה לכ תא .ססבל לוכי .יתייה םהילעש,  םיבר תורוקמ :ןוא
 ,רבודמה ףסאמב .אל  ירמאמ ארק ןייטשנרב ר"רהש  ,המודמכ ,'וכו
 לבא: ,תומוקמההיארמ תא הנוכב יתוריסה םשש ,"דנוירפה,ב א"ב
 המו ,והיתחקל הפיא לודגו ןטק רבד לכ לע יתיארה \ ףסאמב
 םיבר םימי יתייח םתוא ,םמצע םייחה ןמ יתחקל ,יתיארה אלש
 .םתברקבו .רפומה 'ילעב .תרכחב

 תורבחב רסומל "תיגולנא התכ, אצמל איה תומימת םא ג
 רחאב ,םעה דח א ל תאזה תומימתה תכייש --- "תוינקירמא-ולגנאה
 יתרמא יכ ;הרתי תומימת דוע .תאז ןיא ןכבו ,חולשה,ב וירמאממ
 לכ האור רשאכ ,ינא לבא .הזב ה"א לש ותועט תא חיכוהל
 ,"רסומ,ב תינוצח-תויעדמ שקבמ יננה קוחר :,ארוק

 לבא ,.יתיאר אל ליפה תא : םיכסמ ליפה ונל ראשנ ד
 ןייטשנרב - רמ ומשב איבהש םירברב  ,רוצקב ויתיארש .:וישכע
 : "םילודג תערל :יתנוכ,ש =-- יתחמשל --- תעדל .יתחכונ  ,ורמאמב
 תמאה תא ותשקבו ונורשכ םור : ,ולדג, = ,ם"יר לע יטפשמ םאה
 +ל"למ םג וילע איצוהש הזל שממ הוש ונניא

 ל"למ ירברל ירכד תא ש"ב רמ  הושה םא עדוי ינניא
 רשפא ,םהיניב ןויושה תא האר אלו הושה םא לבא הז ןודינב
 לע רעטצהל קר -- ותצילמב 'רבדנ .םא =- .ןייטשנרב. רמל. ,ול

 .רלעפנעואר ,ש :
 +ץרמל א"י ,ןאלימ

 3 / 3- םלועה <

 .עּובָשַה
 . תונויצה

. 

 .לקשה תא ורכז
 .חספ דעומהלוח ימי ועבקנ לקשה ימיל

 הדובע ימי תויהל םיכירצ--לקשה ימי = - הלאה םימיה
 תוחכ תשיכר ימי ,וננויערל שובכו-םּופרפ-ימי ,הצרמנ התויח
 םירחובה -- םילקושה  רפסמ < תלדגהו  ונתעונתל .םישדח
 ,אבה םרגנוקל

 דע ,ונירבחל ריכזהל רתומלו ברקו ףלוה .םרגנוקה
 .יעישתה םרגנוקה ,הזה םרגנוקה לש וכרע בושחו לודג חמכ

 ,םילקש ןיידע ושרד אלש תודוגאהו םירעה לע

 תאמ י'מות םתוא שרדל ,הצפהל תוינויצ. תורבוחו םיזורכ

 ,יזכרמה דעוה

 תירוהיה הפשב אציש ,ָג 6 .יזכרמה דעוה לש ורזוחב --
 דעב םימלשמש 'פוק 3% םוקמב ..םופהה תועט .ה-פנ 56 / הרוש
 ךירצ םירוהיה = תובשיתה  רצוא >תוינמ = לש =: יעיברה  שולהה
 ,'פוק 5% תויהל

 ' הָכשלה = תפוקל :וסנכנ ץרמ ל רע .ראורבפל 98 םוימ --
 : ,הלאה םימוכסה היפורב תמיקה ןרקה לש תיוכרמה

 1 = תונוש תובדנ ב"ור 0
 ,- 0 -- 7 ימצע סמ

 ל 205 / תורבוש:יסקנפ
 0 -- - תואספוק

 5 בפ 8 5 לצרה-רעי
 ל - -- ,םימלש םימולשת |

 2 8 8 =  .םירועשל םימולשת \ ו"הפס

 = "086 = = ק"הק יוה = ן ורכמנ

 2 צי 5 המרגלת"תינוילג | סע

 ו ו ב שי. הס

 התע םישוע>  יזכרמה = רעוב תולבקתמה תועיריה = פ'ע --
 ?ולננאהו ירבעה קנב:לאינולוקה תבוטל הלומעת םוקמ לכב ונירבח
 לכב םיררסמו תושרח תוינמ רכמל םילרתשמ .קנאב אניתשלפ

 םינושארה  םישולתה .תעברא רעב דנדיבירה םולשת תא :םוק
 תוינמ = לש--ןושארה. .שולתה - דעבו  קנב:לאינולוקה תוינמ לש
 . קנאב+אניתשלפ-ולגנאה

 1 םויב .אצו = ,גרבדלוג ,ל ,י רמ  ,לעופה דעו  רבח --
 : ,םישדח ינשכ םש ההשי אוה .לארשי ץראל
 ,ןו סל:נ'צ ק .נ ר"ד ,םירוהיה תובשיתה רצוא לש רוטקרידה --
 .לארשי .ץראב תעכ
 המ ןמול :אצי  ,ןופלריא :.א ,"טיוסזאר, = ןוהעה | ךרוע --
 : . לארשי

 ץרמל

 ההוש

 ץחאל

 הרמב םולכקתמ וליחתה-יסודואה .דעוה לש תיללכה  הפסאה :ירחא ---

 רעוה הנע  ראורבפל 18. םוי דע -.ותדוכע רבה .לע תולאש  דעוה י"ע .הבוהמ
 רֶאוניל ןושארה ןמ, .תבשמנ .הניתשלפל .היצרגימאה ,הלאכ תולאש 400 לע
 ,שיא האממ .הלעמל ו"אל .הסודוא  ךרה ורבע . וז הנש



 י ןוילג 3% םלועה < 1

 :ץרא תער דומלל םירועש  בוהקבי = רסיל רמוא  ואניתשלפה דעוה 2

 לארשו:ץרא ד"ע םירועש ארקל  םו דחו'מ םישנא דעוה חלשי הז דבלמ ,לארשי

 ,תוניש םירעב
 הגליוב הכרענ ,םידוהיה תובשיתה רצוא רסוהל םינש רשע תאלמל --

 הבש | , תינויצ הפסא בקעי-ןב רמ לש ותואישנ תחת ,ץרמל 0  ,'ב םויב
 תא אלט הפו ,ל רש .  םידוהיה תופשיתה רצוא ר"ע גרמהלוג ;5 רמ הצרה
 ןהצרמה ירבד

 ,ןילהאוו יבלפ תא יזכרמה דעוד תוכאלמב רקבש ,בוניבור .ל תאמ --
 יתרקב יתעיסנ ימיב :תאזה האצרהה תאְונלבק .,םירקב .תורחאםירעו בלסונירטקי
 העונתה יכ ,דיעהל .ינא לוכיו ,ריע םירשעב םירקו בלסונירטק י, ןילהאוו יכלפב
 ךות לא הרדח תימואלה ונתעונת ;ןהה םירעב בושח םוקמ  תספות תינויצה
 .ליחתה לופונוטנטסנוקב היצוטיטסנוקה תורכה ירחא . תובחרה ןומ הה תורדש

 ינוצר--תונורחאה םינשב הנממ וקחרש ,הלאמ םיבר םג ונתעונתב ןינעתהל
 קלח וחקל | ,דועו = ץינמרקב , לשמל , ומכ , תודחא  םירעב .םייצראה ,רמאל
 תיאבקפומה הצעומהו יזכרמה דעוה לש תובושח רתויה תוטלחהה תחא תמשנהב
 ! 8 ' ₪ ע מ תע5 םישרור הגהנהה תאמ , םיולאירוטירטה םג

 ןולהאוו ינויצ .יתרקבש ךלפו ףלפ לפב איה הנ!ש תונויצב תונינעתהה
 ו ם'רוהיה רורחש קר אל ה םיאור םה ) הלוג תימואל העונת תוגויצב םואור
 ףעצ םהל אוה .ונדו לע י"אפ הנקנה המרא לעש לב . תורהיה וורחש ג ךא

 ,סתער יפלש ,ינפמ' ,הגהנהה ןפ ןוצר ם'עגש סנוא םה .ונגויער .תמשגהל
 ךכ לכ איה תישעמה הרובעה לא םתכהא .ב\שיה תבוטל רוכעל איה תטעממ
 םירעב .הדעב םילודג  רתויה תונפרקה תא איפהל  םינוכנ םהש דע הלורג
 !נפמ ,תימוקפח הדופעה התפר (רועו אקצעטסערעב | לימירוב ,יקצולב) תודחא
 ]יב הסיסתה | הרב דוחי5 ,לאףשו הצוא םפורב !עסנ םייפיטקאה םירועהש
 לארשי"ץרא לא ועפנ קצולו לוימרוב , אקצעטסערעפמ  ;תוריעצהו םיריעצה
 תוליבשמ תומלע ןנשי ןהיניב ,ונתרובעל םירוסמ  רתויה = תוריעצה! טיריעצה
 ,ןהיתורבחמ  תובר ושעש ומכ ,הריפתה תכאלמ תא קשחב תודמולה תודימא
 , ןהיפכ למעמ תויחלו וניתובא ץראל עסנל --- ןתרטמו

 התדובעב ,םירקו בלסונירטקי --בגנת יבלפב .תונויצה לע םיטיבמ ךכ אל
 ,נשי  תיבו תיב לכב טעמפ : היבווול רועה הפ תנוטצמ הירופהו תיביטקאה
 ,םירלפמזקא 40 לש רפסמב הפ לבקתמ "טופור,ה .תימואלה ןרקה לש תואספוק .

 התיה הפ :ועיבשה סרגנוקה ירחא תינויצה הרובעה הלרחש טעמכ ,ללכב ,ךא
 םיריעצה - תויורדתסה . רתוי אלו  יפורטנלופ ןינעל התחרפה תעשב תוגויצה
 , שפחה ימי ירחא ךא ; תימואל הרוצ ,השדח הרוצ תונויצהל תתל ולרתשה
 ; תוירטולורפה תונ ולפמה לא םהל ובליו םרוה דגנ דומעל םיריעצה ולכי אל
 רטשמה תושרחתה ירחא קר . ירמגל תודחא םירעב הקספ תינווצה הדובעהו
 הפ םירימאה םידוהיה ךותב . םינשיה םידבועהמ םידחא וררועתנ היקרותב

 דוחיב םש הרדח תונויצה ; תומש העימטה השוע םימלפודמה םירואנה ךותבו
 לעב אוה ,לשמל , דרגולבפב תינויצה הדוגאה שאר .ןומהה תוררש ךות לא

 + םירבחח בור םג ןכו ,הבאלמ |
 ,קסנידרכב תינויצ הדובע ינמס םנשי ,םירקב תונויצה בעמ עורג .ףתוי

 תא םיבשוחה הלא וא -ןםיימוקמה םינויצה ,העונת םוש ןיא תורחא .םירעב ךא
 ךא ; םתולשרתהב םימשא םידחוימה םוקמה יאנת יכ , םירמוא , םינזיצל םמצע
 ,םופסאתמ ,םש םידבוע תאו לכבו רתוי םיחונ םניא ןוזהאווב תרוכעה יאנת םג
 ,בר למעבו ישוקב הפסאו הפסא .לכ יל החלע -םירק .ירעב . .. םיחכותמ
 תורדשה תודמוע הלאה םיכלפהב םג יכ ,ריגהל ונחנא םילוכי ,ללכב םלוא
 + םוקטו םוקמ לכב האלמנ דעוה תשירד .ונדצ לע ןומהה לש .תובחרה

 םינוגה םירוטקורטסניא לש תיביטקאו תירידת הדובע 'התע  הצוחנ
 תשגרומ םיריעצה ןיב סנו ,ונתעונתל הכחב סחיתמ ןומהה .בגנה ירעב דוחיב
 .שפנה ןובשח ןיעמ ,.הסיסח ןימ התע

 רשע תאלמ מל ונק .הגדרוהב םירומל םייגוגדפה םיסרוקה יעמוש --
 קנאב-הניתשלפה אג לש הינמ םידוהיה תובשיתה רצוא דסוה םוימ םונש
 :תמיקה ןרקהל הנתמב התוא ונתנו

 ינוריעה בולקב לארשי:ןיראמ לומכוב ר"דה הצרה רכעה עובשב --

 טרופמ ח"ודב םיפ ותאצרה תא ,"הכושיו לארשי-ןירא,, ר"ע האצרה בוולוקינב
 ,םינש ה"ב ךשמב ירבעה בושיה 'ר'ע

 רדא שדחל 'כב ,לומתא :ונילא םיבתוכ ,קצולפ ךלפ ,ןיזרבודמ ---
 ונרבמ דימ ,תונויצה ד"ע ךכנפא רמ םאָנ הב רשא ,תינויצ הפסא ונריעב החיה
 רפסמ ונריעב לדגי וז הנשב יכ  ,ונחנא םיוקמ ,ק"פאה לש תושדח תוינמ
 רעוה תשירד תא  ,םירועצה דצמ  תוינויצב .תונינעתהה יוברל תודוה  םולקושה
 ,תמיקה  ןרקל לבור האמ .חלשנ  בורקב  ,קוידב . ונאלמ יזכרמה

 הימהיבב אנ םירופ ברעב :ונילא .םובתוכ ,אנרורג ךלפ ,יקלוקוסמ =-
 רע שרד 2 ,סיעמושה לע לורג םשר השע ומואנ םונקנ א רמ שרחה

 יאסידואה דעוהל םירבח הברה וחפפנ  ,יאסידואה דעוהו םילקשה ,תמיקה .ןרקז
 רבדג יזכרמה רעוה לש ןורחאה רזוחה תא ונלכק רשאכ :תימוקמה ונתדוגאלו

 הרשע]שמח דימ ןנרכמו הפסאל לגארק ,ירבעה קנב:לאינולוקה לש לבויה גח
 ,קנאב אניתשלפדולגנאה לש תוינמ

 לארשי הצרא גחה ירחא תכלל םיננוכתמ ונתריעב ןוהה ילעבמ סידחא

 :חפףא .ת\גק תרטטל
 וןמפוי ,ך רמ וגולא בתוב ,הנבוק ךלפ ות פבורדנפבלאובוומ
 וחדובעו םויח ינמיס תוארהל ונרועב תיגויצה הליחתה הזה ל ףרחה ךשמב

 םיפפאתמ ףבשו .תכש לכב \לעופ דעו .רחבנו :,"ןויצ .ינב, ןנתדוגא שירחמ .הנגראתנ
 הפלהל תונויצל עגונה רבד לכ לע םימאונ םהמ םידחאו ,שרדמה תיבל  ונירבח

 לבדה וזפרמה ןמ .םולבקתמה םירזוחה לכו לארשי ימי ירבד םיארוק ,השעמלו
 בודיבד פחנפ וגרבהל תודוה םיררחה ןמ םירכח הברה[ תשיכרל םרג הזה
 תלומעת תושעל ונולחה םינורחאה םימיב ,םינקזה תובל תא וימואנב תחקל עדויח
 נתדוגאל םיחפסנ טאל טאלו ,תיפסא ונא םוכרוע תובורק םימעפל ,םיריעצה ןיב
 =האקיסומ ינויצ ףשנ ונכרע הכונחב ,דקע:תיב ןורפח חפ שגרומ ,ם'שלח םירבה

 םוכליה  עובשו עובש = לכב . ונריעב רכינ .םשור וירחא ריאשהש ,'תורפסו יל
 תונותחה לע ,ןירועשל םתוא םימלשמהמ םולקשה ףספ תוכגל וגירבחמ םירחא
 + לארשו:ץראמ תועילו ם'קרפל תוקפדנ תושרלמה יתב לכב וק'קה יות םירבמג

 ו'הפב המישרה . ןונשח לע ןורחאה םולשתה תא חולשל ונרמג רככ אל חו

 |ייטשנייפ  יפררמ 'ר ג"הרח חינמה ינויצה תא ז"הפב גמשר ,הדועת 1"ע ונלבק4

 ד"ע .\רבד םירבח הע בראו = ,יטרפ שיא תיבב ףשנ ונכרע חזה םירופה גחב .,ל"ז
 יגש | .תונוש חפקשה ת\רוקנ< היקרותב םינורחאה תוערואמה לעו ;תונויצה

 / ;םילופה גח תשרפ תא תירבעב ורפס ינוריעה רפסה ,תיכמ םידימלת

 :תונויצה תורפסה תאו ונונותע תא ונחנא םוצופמ :ןויצ יריש ורשו םירבע םורוש
 :קוידב ןנאלמ יזכרמה דעוה תשירד תא ,הפטהב ךרוצ ונלצא שגרומ

 התיה הגינחה . ירבע ףשנ ונכרע םירופב : ונילא םיכתוכ לעווערמ --
 םיטושקהו -היצמולקידה , םירישה . קלח הב וחקל ונריע ינב לב . דאמ הרדהנ
 גצוה . םידליל שדקומ היה .ןושארה קלחה . 0 םתוח םהילע ואשנ םלואב
 ,תובוט ויה תוירמוחהו תוינחורה ףשנה תואצות . תוכרעמ עבראב תידוהיב הזחמ
 : ."לאלצב, תרובע יצפח לכור םיעבשב ורכמנ הגינחה תעב

 הלומעת"השעמ | תרטמל הקירימאב | רכעש , ןיול והירמש | רה
 הלע וחיב ,בר ליח םש השע ,הפיחב ירבע  םוקינתיט דופי  תבוטל
 ,ל 'רימוטרומ !םהו ,הקירימאב םידוהיה ילודגמ םידחא הוה ןויערה לא ךושמל

 טפושהו רילדא שרכ רוסיפורפ ,ריטכוש המלש רוסיפורפה ,לאשראמ סיאול ,ףיש
 לש תחקפמה הצעומה לא םירבח רותב ופנכנ הלאה םישנאה ,ריגריכצלוז רואמ
 :תולודגה הפוריא ירע לכב הרטמ התואל הנדסיתת הלאכ תוצעומ  ,םוקינכיטה
 =ביטח רוסיל רולו יפלא תאמ ,ףיש בקעו רמ = ,קרוידוונב רוקנאבה בדנ ,עודוב
 ומצעב .ףיש .בקעו = ,הברה תביטל 5 םימוכס רוע. ופפאג הז דבלמ ,םוקינ
 ,רומכ. לש .תוגוהכו תורשמב .אוה  לבופמ רככש ינפמ  ,הצעומה לא םנכנ אל
 ,הצעומה ירבחמ רחאל ויתחת תויהל רימוטרומ ונבב ורחבוש עיצה ךכופלו

 ולודג הב ופתתשהש ,היצניריפנוק הז ןינעב התיה ירומיט לאב ב םג
 הפסאה תא חתפ רידנילוה ,ה תימוקמה הטיסריבינואה רוסיפורפ ,המש םידוהיה |

 ןיול ,ש ר'רה אשנ וירחאו ,הניתשלפב םידוהיה םע תיחת ר'ע רצק םואנב
 ופסאנ הפסא התואב ,םיפסאנה לכ לע קזח םשור השע רשא ,ראמ ןיוצמ םואנ
 ,םוקינכיטה תבוטל ראלוד םיפלא תשלש

 רשא "לאלצב, ו ס"היב תואצות וגצוה ראורביפ 28 27,  ימיב

 סונויצ דוחובו ,  בר ןומה .ה ג י 1 ב ש ידוהיה םוא יזומה-תיכב הוארל םילשוריב
 ןטק .ץכוק והו ."לאלצב , ידימלת תודובעב תוארל םואיוומה ימלוא לא ואב
 .תידוהוה תינויצאזינולוקה הדוגאה תאמ םואיוומהל הרושתל שגוה רשא , הפו

 -ישימשת סג םהמו םינטק םיטישכת-יצפח ,ףסכה=יחותפ םיפיב םינייַטֶצמ דוחיב
 הפי .הדובעה תונמאו םעט בוטב ןיעה תא תבהרמ ןיפנא-ריעוב הלגמ , תד
 ,,עוצקמה ,םידברמה קלח . דאמ תורדהנ ץע-תורגסמב ןטק תונומת ץבוק םג
 'םינטק םידברמ קר םנשי .םואיזומב רישע וניא ,"לאלצב , תואצותמ רקי רתויה
 יל עבטה תדמחמ ףונ ירויצ םהילעו ,.םילכה-יטנשקל םיטושפו

 / ,לֶאְרְשידץֶרְֶּב
 ,טבש--ולסכ ישהחב תיאניתשלפה הצעומה תוטלחהמ
 תוירבעה תודעה לכמ + .חכדואב ופתתשי הבש ;תיללכ הפסאל ארקל (א

 ,י"אב  בושיה .תדוכעב 0 תוכחה הבדואב טגו "אב .תובשָומבְנ רעב
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 י ןוילג

 דופי .חינהלו תירימתו תיללכ תואניתשלפ הצעומב רוחבל  הפסאה תרטמ
 :תיללב .תירבע תורדתסהל

 צ"ןח לש תיללכה הפסאה ינפל עיצהל טלחה ,ןיפיח ר'ד תאצרה פ"ע (ב
 .אבס רפכב םירבע םילעופל בשומ סול הסידואב

 ,םנור 7990  ליכמו הוקת:חתפמ .מ .ק 12 קחרמב אצמנ  אבס רפכ
 693 דבלמ ,;לחה םנוד םישמח ,םיקלח ינשו םישלשו האמל .הקלחתנ ותמדא
 םיפלא תשלשכ רככ םיעוטנ תאזה המדאה לע .תורצחלו םיתבל ועצקוהש םגוד
 ןבא תיב | ,הפי ראב תאצמנ הבשומב רשא שרגמב ,ירפ יצע סנוד
 .ןיע -יתב

 םש םיקסועה םייברעל םילעבה םיריכחמ ,הדבענ הניאש המדאה תא
 תואמ שלשכ םיקיסעמ הובו ,םייברע י"ע םישענ םידוהיה לש םיעטנה .תועירזב
 םידוהי םג םיאב תוקוחר םיתעל קרו ,הנשב םישדח 6---7 ךשמב  םייכרע
 :םש דובעל

 םוטונ םניאו ופיו םילשורו ,ה"פ יבשוי םה אבס רפכב תוזוחמה ילעב
 בורמ הרדהנו הפי הבשומ תויהל דאמ רשכומ אבס רפכ יכ םא ,הכשומ סול
 םכשל ןפימ הלועה ,ךודה די לע  דמוע אוה חבושמה [ומילקאו  ותמדא

 הרשעב םש בישוהל םיעיצמ התע ,הודחו ת'יפ תא םג רשקל לוכוו ,הפיחלו

 םושמח לש תחא הקלח לבקי ופסכמ 'רפ ףלא ופינכהב םהמ .דחא לכש ,םילעופ
 קו םש בישוהל םועיצמ . העיטנלו תיב ןינבל 'רפ םיפלא 5ש האולהו םנוה
 תמרא לע ודנע רבבשו "אב תודחא םינש םיבשוו רככש םיריעצ םילעופ
 הנשל 'רפ האמ ,ןירועשל םימולשת לש םיאנתב ןתנת האולהה --- אבס רפכ
 ..תיבר םיזוחא םינשו

 היהי יכ ,םינינעתמ םירחא תומוקמב םיבשו'ה תוזוחאה ילעב .יב ,תויהב
 רתיבו תויסכור תואצוהב דוהיבו הזל ורזעי יכ ,בושחל םילוכו  ,אבס רפכב בושי
 ,הנושארה העשה ןמ ב"ושו הרומ םש בישיהל ךירצו ,בושיל םיכיישה םירברה
 לש ךס איה םילעופ הרשע תלחנהל הצוחנה הולמה . לחנתהל םיא-ה  תונקתל
 ,.קנרפ ףלא םירשע

 ס"כ .בשיתי ךכ י"עש ,ןוכנל רבדה תא תאצומ תיאניתשלפה הצעומה
 :םש בשיתהל םוכשמנ ויהי הזוחאה ילעב רתי םגו ,חוטב דמעמ ידול אבו םילעופה

 ,בילררבס לאפר 'ה תאצרה :םילעופל םירורפו םיתב ןינב

 ירנעה לעופה תועקתשה רעב תועירפמה תובסה לע הארט הצרמה
 ךמפ לע ,םילעופל םירורפו םיתב רסוח איה תודבכנ יכה תובסהמ תחא ,ו"אב
 ?.קוסעל ליחתהל צ"וח לעש העצה ידיל הצומה אב תוגוש תודבוע

 הטולחה ולאכ םיתב ,שיא 25-- 50 ינב םיקור םילעופל םיתב ןינבב (א
 זא איצוהל ושגי' צ"וחש ןמזה אב תעכו ,תונבל תודחא םיגש ינפל הצעומה

 : .לעופה .לא הז
 תיב .הנש םירשע ךשמב םורועשל םימולשת י'ע םילעופל םירורפ ןינב (ב

 5עופל תלכיה תא ןתי הזו ,ריעב דחא םנודו תיבו רפכב המדא .םנוד השמחו
 .עקתשהל ולכוי םישרח םגו ,הבשומב לעופ .רותב םיקתהל ירכעה

 םתונכהבו ,םיתב רפוח ינפמ דובעל הבשומל אב וניא ,יחרזמה טנמילאה

 ינשו

 תודסומה לכ דחאל הביטיצניאה תא םהילע לבקל םיכירצ צ"וחו ,וז הבס רפות 00

 .םינומרו <

 ,וז .תילכתל
 ןי"וח .תפסאל םודגרוממ תואגותשלפה הצעומה םשב חולשל טלחה (ג

 ,תישעמ הרובע תוציחנ ד"עו י"אב יחכנה כצמה- ךרע לדוג דע

 תטלמהל הנוכמ ול איבה ריעצ טסינולוק :םיבתוכ ןויצ ל:ןושארמ

 ,םיציבה םיתאממ ,דאמ תובוט תואצותל ואיכה 'הב ושעגש תונויסנהו ,םיחורפא
 :ולוקה ,דאמ ןיוצמ ןפואב םילדגה ,םיאירב םיחורפא 174 ואצי הנוכמב חינהש
 ,הלאכ תודחא תונוכמ 'דוע ול .איבהל טילחה הזה טפיג

 המולמ יאמיח אריק םהבש ,םייראלופופדםייעךמ ברע-ירועש הפ ורפונ
 והקיזיהפהו האימיחה ר"ע תואצרה דחא

 הברה םהילע ולקוה ז"יעו ,לוזב םעל:יוחמת ודסי םידוהיה םילעופה ---
 :תלפמ םג ,םידוהי םילעופ ד"ב הכשומהב םיקופע וז הנשב ,היגולוקהב םייחה
 .םידוהי םילעופ י"ע קר התנבנ ןיצחה

 רכמנו ךלוה .ןויח יב ,ררבתנ ןושארב בקיה לש .םוורוטקירידה תפפאב =
 םיטסינולוקהל .תתל הגהנהה לש התורשפאב שי התע ,רתויו רהוי תעל תעמ
 םיזוחא םישמח לש םוכסב 190)) תנשל םנוי] ריחמב המידק ימד ערפמל
 ,ויוש ידכט

 םיחופת ,םיפיזש ,םיקסהפא ועטנ דוחיב ,םישדח םיעטמ הברה .ןאכב ועטנ --

 15 3- םלועה <

 םידוהיה ןגד ,דאמ הפי ןפואב ןגד:תיבב תודשה ערז הלע אתשה -

 תושרחמב םידבוע םילוהיהש ינפמ ,והוו ,םיאיברעה לש ז"ע ותומכבו וביטב הלוע
 :םימעפ שלש רע םיתשמ םתמדא תא םישרוחו תויפוריא

 לש | תיזה:יצע 0 ןמש םיזוחא 58 רוטנק לכמ ואיבה תוזהייצע ---
 תונייטצה תטלבתמ הזב םג .רוטנק לכמ .םיזוחא 12 קר םיאיכמה ,םיאיברעה
 .םידוהיה דצמ הבורמ

 ,ןוכנה דעומלו היוארה הדמב אתשה ודרי םימשג --
 ,הכרב:תנשל

 .ןמיתדודוהי תא ונלצא בשיל עורי ףסכ םוכס השירפה הינולוקה ---
 ןיעכ | ,תיבה:תורוכעב הנקוסעת םישנהו ,םיככרלו תודשב םידביעל ויהי םירבגה
 .הלאכ .תודובע רועו םינבל תפובכת

 הרבח םידסימ ,םירצממ עקתשהל הנה ואבש ,ותשאו לאיומ ,וד -
 םשה תא תאזה הרכחל ונתנ םה . םיזנכשאה תאו םידרפסה תא דחאל ליבשב

 חוסה 187861116 114/1088]* : תיתפרצבו "ךומכ ךערל תבהאו,, : טעמ רוומה
 -- ותשאו לאיומ ה . ןושלה רבד לע הלאשה השדחה הרכחב הררועתה וישבע
 תאוה הפשה תא קוחלו ץיפהל םיצפח םהו ,םיברעה תורפטב םיעודי םירפוס
 הפשה תא * םיריבמו תוללובתהל םידגנתמ םהש יפ לע ףא  ,ופי ידוהי ןיב
 ,תימואלה ונתפש רותב תירבעה

 ארוק ןויצל-ןושארב .. תואירקב הברה הדוהיב םיקסעתמ הוה ףרחב --
 , השדחה ונתורפס לש םעפו לארשי ימי ירבד עובשב תחא םעפ םניבטיו הרומה
 ארוק "תובוחר,ב ; הימיחה תודוסי ד"ע עובשב םימעפ יתש ארוק קיניו קימיחה
 ארוק "הוקתדחתפ,ב ;עבטה תועידימ םוקרפ ,"רפס תירק,מ הרומה ,ינאקליו ':,
 הלאה תואירקה ,עובשב םימעפ יתש לארשי ימי ה קשרט ר"ד הרומה
 ,םילעופהו תוריעצה , םיריעצה אובל םיברמ דוחיב . לודג להק ןהילא תוכשומ

 תתל "הלועפ תכשל, ודסי ,ופיב .םיעידומה תכשל - ,םולעופה --
 ..הדוכע ינתונלו .םילעופל הריבע לע תועידו

 תווקל שיש ןפואב

 .חר מב
0 

 מ ,ש 'ר"דה וגל בתוכ רימזי אט
 "הרות .רומלת,ה תאו 'סנאילא,ה לש רפסה תיכ תא הפ יתיקב םויה

 לש רפפה תיבב .דאמל םה םיפי הלאה םינינבה ינש  ,"םימותיל תיב, וא
 םנוא םידימלתה לכ טעמכ .םידימלתה םע םגו םידחא םירומ םע יתרבד "סנאילא,ה

 בר הזה רפסה תיבב םידימלתה רפסמ ,הפי תיתפרצ םירבדמ לבא תירבע םיניבמ

 שמחל הלוע הזה תיבב טירימלתה רפסמ ,הרות דומלתה לא יתכלה םשמ ,דאמ

 ,יררפפה אט במב החצ תיהבע םורבדמ םירליה תא .עמשל אוה לודנ גנע ,תואמ

 ונע יתולאש לכ לע .,םידימלתה םע חחושל ינפל עיצה יולה השמ רמ הרומה

 םתפש .תמאב איה תימואלה וננושל יכ  ,היה רכיגו ,תפטוש תירכעב םידליה
 ,לארשי ימי ירבד תא םג .בטיה םיעדוי .םידליה יכ  ,יתחכונ .תרבורמה

 יולה השמ רמ .םיררחה -רתי תא םג יתרקב יולה השמ הרומה תיולב
 רחאל םילדתשמ טה התעו ,םינויצ םה "הרות דומלת,ב םירומה לכ יב ,יל .עידוה

 ,םילבקמ סה  .םיררפסה םידוהיה ןיב הלומעת תושעלו ריעבש  םינויצה לכ תא
 ,םירחא םינותע דועו ,םלועה .,ןמזה:דח יבצה :םירבעה םיגותעה תא

 חמ --- רימזיא 'דוהי לש "הרות דומלתה,ו "סנאילא,ה לש רפסה תיב "
 !םהיניב לדבהה בר

 ,לֶאְרַשְי .תוצּופְתְּב

 , ,הירגלניפב הטיחשה רוסיא

 ,עודיכ ..השעמבש רברל היה הידנלניפב הטיחשה רופא
 לא יפורה םוירטסינימה-רעוו  ידנלניפה רוטנרבונ:לריניגה סחיתה
 טניסה לבא ,הלילשב  ירנלניפה טניסה לש הוה קוחה תעצה
 ,תוממורה י"ע התע רשאתנ קוחהו ,ויואמ הא ףיס ףוס גישה

 חיהש תוערפה יעוגנ תכימתל דעוה , לש ח"ודה רואל אצי רבב אל הז -
 ונא הזה ןובשחה ןטמ ."1906 תגש רבמטפס 10--9--8 ימיב ץילדיפב
 יל"וחבו היסורב תונוש םירעמ דעוה תפוקל וסנכנש םימובסה לכ יכ * , םיאור
 ,17,805.014 ךסל :םילוע  [אפוג ץיילדיופמ 1,705.56 .םוכסה םג ללכנ הובו]

 : הזכ .ןפואב םנמזב וקלחנ הלאה םימובסה
 ,לבור 88675 -- -- = רה םיגורהה תוחפשמל .1
 יק 7 ,לבור 191501 -- = -- -₪ -- הד 7- תוערפה יעוגגל ,2
 ,72- % 11452 -- תוערפה ימוב ולבס רשא ,םינוש רובצחידפומל .3
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 תוערפה ירחא ףכ'ת הנגראתנש "הריהמה הרועה, 4

 59 0" 0 7905 -- 5 -- 7-72 77 75  ךסב  התלע
 וחרכוה תוערפה ירחא רשא ,םישנאל תובימת ונתנ

 4 80 "0 8189 -- -- -- -- -- -- תוורכג תוצראל רדנל
 ,24 0% 1086 -- -- -- ךפב ולע דעוה תכשל  תואצוהו .6

 ןוראבה יירטסואה םירטסינימה5 דופ אישנל התיה רבעש עובשב --

 ,טארסכיירהב רשא ירבעה בולקה רבח םע ,תודחא תועש הכשמנש ,החיש טריניב
 םהב ןוכנ יובעה בולקה היהש ,םיאנתה ר"ע ,ריל הא מי ר"ד רופיפורפה
 וילא תוטהל טריניב ןוראכה לדחשמ עודיכ ,הלשממה לש הקוטילופהב ךומתל
 ,טארסביירהב תועד בור ןהמ רסיל ידכב ,תונטקה תויצקארפה .תעד תא

 . תימורדה הקירפאב םידוהיה יי

 ,לאבפנ ארט רוחיבו ,תימורדה הקירפאב םידוחיה םיבשותה רפסמ
 :ךועב שפג ףלא םישמח ךסל הנורחאה תיטפיטאטסה המישרה פ'ע הלוע

 לייטאנב = ,20,000 --- דנאלפאקב | ,םיריהי = 25,000 5 םיבשוי = לאבסנארטב

 םיבשוי םדבלמ .000  היזידוחהרב ,1500 -- היגארוא שפוחה"תנידמב ,0
 ,זיקראמ:וצניהול ריעב רוחיבו תויזיגוטרופה תויגולוקהב םורוהי תואמ שלשכ
 15,000 .םיגבלה 85,000 ןיב םיאצמנ םשש ,גרוכסונאהאיב םיבשווי םידוהיה בור
 הרבח ,הלפתל םיניגמ הברה .,תויסנכדיתב השש םגשו גרובסיגאהויב ,םירוהי
 ,םימותיל תיב ןיתואציה לע לכלכמה  ,םישג לש דעו ,םוינע םיטנארגימא תכימתל

 תאזה . ריעב םירוהיל .שי ןכ ,תודסומ המכ דיעו םיטגארגימאה ידליל  רפסחתיב
 ,תויסנכ:יתב .השלש םנשי טדאטשפאקב | ,הקיתוילביבו תדה ידומלל רפס:תיב
 !רפסדתיב | ,םימותיל טלקמ ,םילוח תכימתל םישג תרבח ,םיינע תבימתל הדוגא

 פ :םירעהב םג םיאצמנ הלאכ םירסומו תורבח ,םירחא םיבולק ,הלהקה לש "
 :רודו ,גרובציראמ ,טדאטשנורק ,ןייטנופמולב ,טי-אזילא:טרופ ,יולריבמוק ,הירוט

 םאותמ ריפ ,לאטאג לש ןילופרשמה ריע ,ןאברודב ילגנאה רוטאנרבוגה .ןאב
 יידוהי אוה ,ן תג

 ,הפוריאב םהב וקסעש ,רחסמהייפנע םתואב םידוהיה םש םיקסוע 'ללכב
 םבאמ אוה םינונחה לש ם.צממ בוט רתוי ,םינטק םיגונהו םילכור םגה םבור
 :תולסממו .םירעהמ קחרה ,בהזה-תורכמ לצא .רחפמהיקפע .םחל שוש : ,הלא לש

 םהכ תונקל םירחא םינפחמו תויונַח םירפאקהלו םירובהל םש ןיאש ינפמ ,לזהבה
 ,גישהל ראמ השק הזכ רחסמהקסע ,םהיכרצ תא >>

 םינעצר ,םיטיח . :םירוהי מ"עב בר רפסמב םיאצמנ תימורדה הקירפאב :
 םעטמ וליחתה םיכר ,םירברפב םיבשוי םינמואה בור .דועו לזרב:ישרח ,ץע*ישרח
 ןיא..ץראה .לכב .,הנקמ:לודגבו המדאה:תרובעב הגורחאה תעב  םוקסוע הז
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 ..הלבקתמ המיתחה ןיא הנש יצחמ תוחפ .ןמזל -- .ל"וח ףסכב הז

 .תאחמה דבלמ .ונל חלשל םישקבמ ונא .ל"וחב םימתוחה תא
 ,תאו ףסכה חולשמ רע ונועידוי ובש ,דחוימ בתכמ םג ,אטסופה
 . : . תקיודמה םתבתב

 ְ , םישדחה םימתוחהל .םרפ
 לכבג "חלשה, לש ט"יו ח"י ,זייי ,ז"ט םיכרכה תעברא

 4 19  בוצקה ריחמה .םוקמב ,,ר 8 .ריחמב (תורבוח שש

 --) .ר 6.םוקמב ,ר 5 ריחמב םיכרכ ונש (-=

 8 :המלש הנשל םימתוחהל סרפ
 < : "רפפה תא םנח ולבקי ,ה השש וחלשיש הלא ,רמולפ ,המלש הנשל םימתוחה

 == רנומק  י.רירה ריש =
 5 , ,םעה:דחא תאמ המדקה םע

 , ,'ק 95 .חולשמה דעב קר ףיסוהל םהילע

 .7 :םיפמב חנלש מל תבותכה
 5 6. 1. 3? 0מוננאחמק. 00008 / 118887. ,431808/0", 8

 0008 |: 2 / 10011 הגזקשש 16 25. <
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 . , :חיצרטסינימדאהו תכועמה לש תבותנה

 .- 6ההאחוא ,,1'\ 1111710 75% 006068. הסיצנ. אזי 9.

 0086000 008 11 80111.0011* 000888 (1חפ1הה 0 ) . 081001 319.
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 .םיאפורה תצעב ועמש

 :ןוי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה
 לווב 0

 ,- .?םיטפיצירה  ותוא  םיליכמש \ הדמ .התואב
 וב שי ילורב, :ןייבש .לורבה דופיו. ,םיאפורה לש םילועמ רתויה
 =. היתשל הפי .אוהו ףוגה תא  אירכהלו םדה תא רהטל ידכ
 :תונייה ראש .לכמ רתויב :לוזו .רתויב  ליעומו .ם ינטקלו = םילודגל

 ,אשרוב "למרכ, תרבח לצא .הריכמה

 הס ל 0

 ה

 ן ל

0 

/- 0 - 

 5 יי קר .ותש 5
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 .ירבע ןועובש

1-2 5 

 ,יתריע 4 | סמ - ;םירצמ תאיצי 1

 יטּבדטלקמ שוכרל תפאוש | תונויצה
 ראב  לארשי םעל | יולנ"טפשמ

 ,,(רופס) תוקרי (% תוסהוה 6 ,החודה חכה 6

 .ופיב .תירבעה .היסנמגה --הנומת 8 כ ₪] :ןיטנבל .ז .י :.בושיה יכר

 . ,לילגהמ םיבתכמ 44 ||

 , היקרותמ םיבתכמ 5 0
 ,אטשוק .1 ,רתל בקע | 7 ש) הרצל חא

 ,יקינולס זז ,ןילוגרמ .קחצי : ((תוש) * ל

 == , ולסינמס לילג ינויצ לש תיתנשה הדיעוה 19 |! , ,םסבוחירשפ לאש == == = = = = (ףש ריצקה תריש

 ב +רזוח בתכמ 7% ,.יקסוואשס .השמ- = ,.(תונומתו תונויוח) .תחפטמה

 = < תויצרדפהו תויורדתפהה לא ,לקשה-ימי :עובשה 8 ,'רורב 2 ,(תוכותח תולגמ)) רצמה ןמ 0
 + לעופה דעוה -- תוצראה לכבש

1 

 .'פוק 88 שרחלו" ,לבוה 1 הנש עברל ,לבוו % הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל :היפורב "םלועה, ריחמ
 ה 0 | .

 רלוד ₪ 5/4 .הקירימאב ,גניליש 9- הילגנאב , קראמ 9 הינמרגב , םירתכ 10 היראגנוא.הירטסואב : ל"וחב
 " + הנש .עברלו יצחל הז ןובשחכו , קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראב

 ב 4 7 ,ק/30 הסירדאה יונש דעב =

 40 םידומ?ה ראש לעו .,'פוק 60 ןושארה דומעה לע -- ,םיתעברא תקלוחמ טיטפ הרוש לכ דעב : תועדומ ריחמ =



 .לירפא דע םימתוחהל

 םימתוחה לש םתמיתח תרמוגהזה לופכה]וילגה םע
 ןמ לחה ,הנש עברל קר "םלועה. לע ומתתש
 וליאויש םישקבתמ וללהו ,"ש ר ב ג י שדוחה
 ידכב ,המיתחה תא רוחיא יל ב שדחל אופוא =
 .אבה (א6 18) ןוילגה ןמ חלשמה םהל קספי אלש =

 . היצרטסינימדאה | -

 ."םלועה, קש היצארטסינימדאה תאמ
 : :םימתוחה לא 1 =

 לכמ םיפרהל םירלפמזכא המכ תערל היהי רשפאש ירב ,המיתחה ףסכ תולשמב ור דזה ל אנ וליאוי ןותעה לע םתחל םיצורה
 תונוילגה יב .ןעי  ,םתמיתח .ןמז דע ואציש תונוילגה תא כ'חא ול ב קי א ל םתמיתחב והמהמתי"רשא םימתוחה , ןוילגו .ןוולג =
 ..םימתוחה יובר .ינפמ הָלְכו ךלוה ראשנה טעמהו םצמוצמ רפסמב םיספדנ == 77

 101, ;ה|15וסומ :  הסירדאה פ"ע ןלקב תחא ,ל"וחב תוקלהמ יתש היצארטסינימדאה החתפ ל"וחמ םימתוחה רעב ףסכה חלשמ תא לקחל יִדְב

 התעמו ,8(התג51הּונ, 116ז'ת 0. 11. )זהט00: הפירדאה פ*ע (היצילג) וואלפינאטסב -- תינשו 116081110מ 11 \/ 1", אדיס ]השטוח 6.
 ףסכה יכ ,הטרופב ץומקה ינפמ ןוש ארה םוק ממה םהל חונש ספא ., םירכונה תומוקמה ינשמ רחאל םתמיתח ףסכ תא הלשל ל"וחב םימתוחה ולבוצ
 . .(208(-1818 8-9610186) ראודה-תודועת יפפוט תועצמאב , הינמרגו הירגנוא-הירטסואב , ראורה-יתבב לבקתמ "טלעוו יד, תכרעמ ש"ע
 תורט ש ב ףסכה היהוש דבלבו המודכו םיקראמ ,  םיקנארפ : ל"וח יפפכ הנ ליו ב "ם 2ןעה,, לש היצארטסינימראה תלבקמ ל"וחב  םימתוחה ,תאמ
 . טתנידמ םש תא םג ופיסויו יקנו רו רב ב תכ ב םוכתכנ תויהל םיכירצ םיפירדאה ..תועבטמב אלו

 . ירבעה קנאב-לאינולוקה לש תוינמה ישולתב םתמיתח ףסכ תא חלשל םילבי היסורב ןכ ל"וחב ומכ םימתוחה =
 ומכ .בותכלו לורדנבה יבג לע םשרנה םהלש רמזנה תא .םהיבתכמב םשרל אנ וליאוי .היצארטסינימדאה לא הנעט וא הלאש וזיא םהל שיש  םימתוחה
 ָּ , םישדחה וא םינשיה םימתוחה ןמ םה םא ןכ

 -ושולתמש ינפמ  ,דחוימ כתכמב םהלש הפירדאהו םפסכ תרטמ ד"ע דימ עידוהל םיכירצ ,הגליוב תכרעמהל רשי םתמיתח-ימד תא םיחלושה ל"וחב םימתוחה
 + ונולע ב"תא םיננולתמ .םימתוחהו . םדעומב ןותעה תוגוילג חלשמב בוכע אב הו ליבשב המואמ תערל רשפא יא הטסופהמ םילבקתמה תוקירה תואחמה

 : .םינכוסה לא .
 . םורחאל הריכמלו םימתוחה לא תונוילגה חלשמב בוכע היהי אלש ידכ , היצארטסינימראה םע םהיתונובשח תא .דימ תוושהל םושקבתמ םינכוסה לכ =(.

 . םימעפ יתש רחא םתוח םש םהיתונמוה-יבתכמב ריכוהל ילבל רהוהל כ"ג םישקבתמ םינכופה ב.
 תוחותפ תופטעמב םא יכ תוווגפ תופטעמב אל םלועה לע הנמוהה <תורבוש תא חלשל םינכוקה םילכי חולש םה תואצוהב ץמקל

 : : ,'פוק יתש חונב תואקרמ ןהילע קיבההלו

 5 + תולודג .תוחנה * ₪ ו
 ימתוח לכו אבה עברהל םג הירפס .לע החנהה תא "ם ל ו ע ה," ימתוח ליבשב ךישמהל ונתשקבל הרתענ "ףסאיחא, .תאצוה *:(א

 םהל שכרל םילוכי ,האלהו לירפא ןמ םישרחה םימתוחה ןכו הגושארה םעפב ,החנהה תוכו תא ורחאש םימדוקה "ם לוע ה,
 | .,דחוימה טקפסורפהב תראבמה הלודגה הנה ה יאנת י"פע ךומנה ריחמכ םתצקמ וא םירפסה לכ תא התעמ

 .המרופה םע רחי 'ר 9.56 ריחמל --- רושעה יתורפסה םנכתב םיעדונה "קלאפ עשידוי םאר, (םינש שלשמ) םיטקלפמוק השלש " '(ב.
7 \ 

 = \ לירפא ןמ .,ינשה עברל המיתחה תלבקתמ
 הזה ןוילגה תא ונספדה "םלועה, ןוילג אצי אל פ'מהוחבש ליבשב
 0 2 ו ה



 הרבחה דעו

 לאהשי ינכיתכימתל
 - הכאלמ ילעבו המדא ילביע

 לארשי-ץראבו אירוסב
 ,הפידוא

 ו

0 
 ו 2 : | , %

 | =. 4--. .תיללכה הפסאה .תואצותל

: 4 - 

 הפסאה תוטלחה 2

 י:תיררגאה הלאשל א

 | הררועתהש. 'הפואשה: לא: בל \המישב+;תיללכהי הפסאה :(1
 תועקרק תונקל תונוש. תוצובקו םידוחי  םישנא/:לצא:ןורחאה :ןמזב
 | םיריחיה. תדובעי:תוזכהתהב :קסעתהל דעוה ודי" תא:"האלממ = ,י"אב

 עייסלו-הלאה:תוצובקהו | =
 | ,לעופה לא הלא

 ,י"אב :אורבל : דעוה/ :ידי.':תא  האלממ .תיללכה ':הפסאה":(2 =

 | ותיעצמאבש ,דחוימ:ןגרוא ;םש םירבועה םירחאה תוהסומה םע המכסהב |
 | = (םידיחו לשי'ןיב ::תורבח:לש:ןיב ;תוינקה לכ 'לעופה לא .הנאצת
 ! הזיאב = ועקרק טירקל: ןגרוא 'תריצי .וכ :;בל-'לא. םושבי 0 :

 | ,הנושארההגרהממ תובישח-:ול שוש :רבד וישכע איה היהתש הרוצ

 ,םע .םירבדב :אובל:הבוחה. תא :דעוה :לע ::תיללכה .הפסאה :תלטמ
 תוחכב אורבל, יהכב םיטרפ וה :ילעב :םעו :תונוש 'בושי לש תורבח

 | 8 ְּו ₪ 9 הזכ .טיהרק לש 'דסומ םידחואמ
 !ודצמ  העוה:לדתשמ- למת וק .יטידחק ; לש> דנופה .:תבוטל :(4

 וויניע תואר הפ: לע: הז 'ההטמל:שיָדקמּו \ םידחוומ : םימוכס :שוכרל

 ,םידחוומה ויפסכמ קלח <

 סשה תלאשל .ב

 תולֶאמְלונה - ותוחתפתהש. ,תאצומ תיללכה הפסאהש..ינפמ .(1
 קוחל יטמטסיס. ןפואב .ולרתשיש..,תשרוד ..י"אב .ירבעה .בושיה...לש
 --י/ועקרקה לעופה תרובע דוחיב ,ירבעה לעופה תדובע תא ץראב םסבלו

 תורוהתב של ,לארשו ץראב וחכיואב לעו רעוהלע הבוח  תלטמ ,איה = <
 ,םייחב הזה .פיצנירפה תא

 םיורמחה .וועצמאו ויתוחכש - הרמב, ,,עיופל- דעוה לע. (5
 םוולכְלְכִה , .םילעפמה םתוא לכל, .,הזל .תורשפאה .תא ..ול . םינתונ

 תלעות .םואובמהו ,הרטמה. לא .םיליבומה ,םילעופה לש םוירומלוקהו 4%
 | .יוחמַת -יתב,;דּוסו .,תיניצירמ הרזע רודס :ןוגכ ,י*אב .בושיה תרובעל
 .המודכו..לווב <

 שוש תלעותב רבר לש ורקיעב הריכהב .תיללכה הפסאה (8

 | תוינקה תאצוהל-ודיב םנשיש םיעצמאה לכב
 ענמהל .דעוה .ךירצ;ןפוא .לכב .םלואו .,חתפתחל -התע. הז -תלחתמה | |"

 ותרובע תא :ךישמהל- דעוהל  העיצמ = ,םילעופ לש | תווח = 7

 הסאאדפדד

 סומא

 6000 ק חוה לק וו\ס

 ג ו

 8< 6/"|א א ההתשה.

 ₪ סמ66.

= 

6060045 1 8 

 עו ם קצא 9

 ,םירחאה םיינויצזינולוקה .תודפומה .םע .המכסהב . ,הָו עוצקמב
 .רבעב ותדובע לש ןויסנה םע תובשחתהבו

 םיפיעסב םישרופמה םילעפמה תא םייחב םשגל ידכב (4
 תורשפאו ךרוצ הוהיש המכ:'דע ,שמתשהל תושרה העוהל שייינו/יב
 ,םילעופה תפק לש היעצמאב :ןיב ;תויללכה ויתוסנכהמ :קלחב.ןיב :;הזל
 תוקלח תינקל קר שמתָשהל , .רתומ : םילעופה ..תפק  ףסבב- םלואו
 וז .הרטמל םעפו 'םעפ:.לכב תושורדה המדאה

 םיעצמאה ירחא תוקחתהל .דעוהל העיצמ תיללכה הפסאה (5

 םירשכומה םיטנמלאה רצמ י'אל הדידנה םרז תא תוברהל םילגוסמה
 ץראב יעקרק לעופ תרובע "לש \ םישקה  םיאנתל לגתפהל תמאב

 .יתובאלמ ןפואב היצרגימאה תא .ליהגהלמ

 יןיעידומ--תורש רבדב .ג

 דחאל .היצמרופניאה ןינע .תא הריכהב ,תיללבה הפסאה (1 =

 לכמ:םייתובהתהו םיילכלכה םייחה תוחתפתהל םיבושחה םימרוגה
 תוכשל תא אבהל םג קזחלו חתפל .יחרכה ךרוצל תאצומ ,םהיררצ
 ,ל"וחב םג ןכ ,לארשי:ץראב ומכ תוילארשיצראה ןיעירומה

 הז .ינפמ
 תא אבהל םג וב םייולתה םיעצמאה לכב דעוה חיטבמ (2 =

 תורסומו תורבח לש םתרועב /רסיש ןיעידומה תוכשל .לש ןמויק | |
 ,ל"וחב ןיבו לארשי ץראב ןיב םירחא םיירבע

 היצמרופניאה תדובע לש התובחרתהו התוחתפתה םשל 3

 ומכ ,שוכרל רעוה ינפל תיללכה הפסאה העיצמ לארשי.ץרא ד'ע
 םיעצמאב ןיב ,םתופתתשהו םבל תמושת תא  ,רבעב ותרובעב
 םירחא םיירבע םידסומו תורבח לש ,הדובעה רקיעב ..ןיבו םיירמח
 . ,ל"וחבו איסורב

 :ךונחהו  רפסה-,יתב ינונעל יה

 י"אב הלכשההו :ךונחה עוצקמב /דעוה לש ותהובע :דוסיב (1
 .ימואלה ירבעה 'ןויערה חנומ

 ופס .יתבו  ךּונח לש: תודפומ י'אב :אוהבל ףאוש .דעוה 2

 במויקשכ'  ,ןכ  ירחא \ םתוא רופמל: ידכ = ;ןוכנ :םיסב לע םהימעהלו' |
 ,ימוקמה ירבעה .הובצה לש ותושרל :;חיטב .רבכ"הוהיש|

 .\תוחכ תא ושידקהבש ,דעוהל העיצמ תוללכה  הפסאה: (א "68

 ,תינוניב הלכשהל :ןיבו תירטנמלא הלכשהל-ןיב ,יללכה ךונחה יכרצלו ,
 סינוש םיגוסמ  םיילאנויפיפורפ םורועשל אבהל םג הז 'םע :דחי 'עויסי



 .םהב שגרויש ךרוצל המאתהב
 רפסה יתב תא לגסל דעוהל העיצמ תיללכה הפסאה (ב

 םיחמומש ,רצ ותואמ רפכה 'קשמ \ לש ויתורטמו: ויכרצל ,תובשומב
 ,הרטמה לא רתויב םיאתמל . ןאְצִמִי רברל

 הדמב ךושמל לדתשהל דעוהל  העיצמ תיללכה הפסאה (4=
 ינינעל תמיקה ןרקה תבוטל הדובעל תובחר :רתוי'תורדש תירשפאה
 .רעוה ידיב שיש ,רקסניפ ר'דה םש לע רפסה יתב

 .תובשומב םג םירעב  םג :דבוע דעוה (5
 .ופיב תירבעה היסנמגה תא אבהל ףא ךומתל ךירצ דעוה (6
 תודפומ לע וירומ י'ע לועפל אבהל םג לדתשהל רעוה .לע (

 .ימואל חורב י"אב .םירחַאה .םיורבעה ,ךונהה
 .התוחתפתהו הקוזחל עייפמו י*אב םירומה תֶדוגאב ךמות דעוה 8
 ךרע םהל שיש י'אב תויתורפס תואצוהב ךמות דעוה (9

 .יבונח:ירוטלוק
 ןוירנימס קיזחהלו דפיל דעוהל העיצמ תיללכה הפסאה (0 י
 --.לארשי ץראבש םידליה:ינג ליבשב תורומ תנכהל

 ,"לאומש:ןג,ה תא > רופמל :כ'ג  הטילחה - תוללכה  חפסאה>!*
 ,דעוה לש ותושרב דמועהו ל"ז רבליהומ :לאומש :ר"רה"' רכזל 'דסונש
 הילע לבקת וזש יאנתב : ,"לארשיל תמיקה :ןרק,ל תותימצל .הנתמב
 ,'לאומש ןג,ב תויולתה 'דעוה לש ויתובוח תא
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 !םינקסעה ונירבחל
 ,םכל .תוארמ הזב .םכינפל .רשא  תיללכה הפסאה 'תוטלחה =

 ,םיבר םיפיעסל תופעתסמו םינווגה :תובורמ ,תובושח תודובע .המכ
 עגרה תובישחב הרכהה .,שרחמ .רחבנש .דעוה . לע הפסאה הליטה
 התבחרה תא ףקות לכב שרודהו וב םירמוע ונאש ,לודגה ירוטסיהה
 תא הררוע ,םינושה היתועצקמ לכב בושיה ,תדובע לש .התלדנהו |
 תינכת פ'ע. הבחר תיבושי הדובעל דעוה ירי תא .אלמל םיפסאנה
 םצמצל רשפאל הז ינפמ האצמ אל הפסאה ,םידרצה תבורמו המייטמ '

 דע תוטעמ ויהש ,ויתוסנכה לא .המאתהב רעוה לש ויתולועפ גוח תא
 דיקפת דעוה לע המש ךפיהלו . ,תובושחהו תוברה ויתורועתל ךרעב ה
 לע תרמועה הדובעה לש היתועצקמ ל כ ב קסועה לוג יבושי רסומ לש |

 תוליטמ תיללכה הפסאה לש היתוטלחה יכ  ,רברה רורב ,קרפה
 תוירחאה תא ,סינקסעה ונירבח לכ לע םג אלא ,דעוה לע קר .אל
 יהפפאה תוטלחהב ונמנש ,םיבושחה םילעפמה לכ תמשגה לע הלודגה |

 תוסנכה .חא תוברהל םתולדתשהבו ונירבח לש םתרזעב  ,םייחב
 רבדה יולת---םילודגהו םיברה ויכרצל המאתהב רשפאה לככ דעוה

 'הפסאה וילע וליטהש הדובעה תינכת תא תולועפל דעוה איצוי םא |
 ,אל וא ,לודגה ירוטפיהה עגרהו תיללכה

 רמל ררבוהש יפכ ,התע .דומעל /הכירצ .ונתרובע לכ שארב
 הליטה הז ןבומב .."ץראה :תלוא ג, .תלאש.::,תוללכה .'הפסאצ
 ונירבח לש םעויס שרוד ןאולמש ,תומווסמ תורובע דעוה לע הפסאה

 דעוהל עויסל .ונירבח לע (1 :הבורמ  הדמב :'םהיתומוקמב םינקסעה =
 י'אב תועקרקתינקל תופיאשהמ הלודג יכה תישממה תלעותה תא איצְוהל
 אובל .םהילע .תונוש תוצובקו םידיחי .םישנא ןיב ןורחאה ןמזב וררועתהש
 הדובעה יטרפ לכ תא. תועיבקב ול עודוהל ,דעוה םע םיבתכמ :תופילחבי
 ,דכ ,ויתוארוהל המאתהבו רשפאה לכב ול רזעלו םהיתומוקמב :העונתהו
 הרורב הרטמ יפ לע תודדובה תוצובקהו םידיחיה .תדובע תא רחאלו זכרל
 * המיוסמ תינכת'

 :יניאה תא רוי
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 תושעל :ונירבח תא :תבייחמ :,הזה .לעפמה תמשגהל רשפאה לכב
 ,חז .ןויערל תובבלה תא .שוכרל .ידכב ,םדיב רשא לכ תא םדצמ
 לרתשהלו וז הטלחה לש החורב  ותעפשה גוחב דחא לכ לועפל
 ,הז = עוצקמב תיביסנטניאו הצורה הרובעל עקרקה תא רישבהל
 לע תיללכה הפסַאה .תטלחה פ'ע יכ ,כ'ג רוכזל ונירבח לע 8

 תשיכר י'ע יעקדק .טיררקל דםומה תריציב ומצעב ףתתשהל דעוה
 רב ד ,וז הרטמל םידחוימה ויפסכמ קלח תשדקהו םייליצפס םימוכס
 ,םדיב רשא לכ תא תושעל ונירבח תא בייחמ הו
 תינקל דעוה תוסנכה תא רשפאה לככ תוברהל ידכב
 ,י'אב תועקרק

 םיל עופ ה תלאש ל. הנתנ תיללכה הפסאהש לודגה .ךרעה
 עגונב ולבקתנש תוטלחהב אטבתה םידוהי ידיב הדובעה שובכו
 ךישמהל ,לכ םרוק ,דעוה לע .וללה- תומלחהה פ'ע ,הז .עוצקמל
 תברקב םילעופל .תודחוימ תווח דוסי לש עוצקמב ותדובע תא
 תועצקמב הדובעל בחרנ רכ דעוה ינפל חתפנ הז דבלמ .תובשומה
 תיניצידמ הרזע ,לוזב יוחמת יתב דוסי :םילעופה תנקת לש םיבר
 הז לכ .םילעופה לש םיירוטלוקהו םיילכלכה תודסומה לכל עויסו
 ,וללה םיכרצל דעוה ידיב ויהיש ,םיירמחה םיעצמאב ,ןבומכ ,יולת
 תוקלח תוינקל קר שמתשהל רתומ םילעופה תפק ףסכבש ירחא
 םוערויה ,ונירבח לכ לע ,םילעופל תווח" רוסיל תושוררה המדאה
 תוחתפתהל הלודגה ותובישח תאו ירבעה לעופה לש ותדיבע תא ריקוהל
 .איצמהל .לדתשהלו''הז .רבדב ונתרזעל :אובל ,י"אב  ירבעה  בושיה
 :םילעפמה לכ תא: םייחב םשגל ידכב ,םישוררה םיעצמאה תא ונל
 "5 צץראב ירבעה לעופה לש ותרמע תא םפבלו הלעמל םייונמה

 אתו ר ש ל שיש ,הלודגה תובישחב כ"ג הריכה .תיללכה הפסאה

 ";תרשש הבורמה תלעותבו םיפיעפ המכל תפעתסמו הנוכנ .ןיעידומ
 = .הביטיציניאה לש. התוררועתהלו :בושיה ינינעל האיבמ וזכ ןיעידומ
 < דיתעב .בוחרהלו חתפל טילחהל ץוחנל האצמ הז םעטמ ,תיטרפה
 .= ,ןבומכ ,יולת .וז-הטלחה לש :הלרוג םג .,הז עוצקמב הדובעה תא
 וו = = ,ונירבח לש .םתהזעבו דעוה לש הפקה בצמב

 ךונחה תדוב עב שיש * ,דחוימהו :לודגה  ךרעה \תרכה
 הפסאה תא הררוע--ונתדובע  תודיתע לכ ליבשב הארוההו
 קזחל איה .ןתרטמש :,תוטלחה לש המלש הרוש לבקל תיללכה
 היואר ולאה :תוטלחההמ .,י"אב .ךונחה עוצקמב הדובעה תא ביחרהלו
 לי בש'ב תורימל ןיירנימיס י'אב .קיזחהלו דסיל הטלחהה דוחיב רכזהל
 = לכ"ירחא אלמל 'דעוהל היהי רשפאש ידכב ,י"אבש םידליה יננ
 = .הפוחה תא דעוה לע -תיללכה הפסאה הליטה וללה  תוטלחהה
 ינינעל תמיקה ןרקה יפסכ תא תוברהל םיעצמא אוצמל לדתשהל
 ּ ,דעוח .ידיב שיש ,רקסניפ ר"רח 'םש לע רשא רפסה יתב

  רשפאה לכב ינל רזעל אובל םרצמ ונירבח אנ ולדתשי

 < תוטלחהה לכ לש ןתמשגהל עייסל ידכב ,םדיב רשא לכ תא ושעיו
 וליאוי ש ,םינקסעה ונירבח תא םישקבמ ונא רוחיב ,וללה תובושחה
 תונושה תומורתהו םיפסכה תא ונל איצמהלזררוהל
 לכ תיבגתא רומגלוורדזיש ןכ ומכ ,םדיל רבכ ואבש
 1908 תנש ןובשח לע תונושה תומורתהו םיפסכה
 םדקהב ונל ןתוא איצמהלואניבוגל דוע תורמועה
 --. .רשפא רתויה

 "תא  תוברהל הרובעה תשרוד הדחוימ .תולדתשהו בל תמיש

 והל רשפאה לכב  עיוסל .ורצמ ןוכג ונלש רעוהש ,הזב ונא םירועמ (+
 ליבשב ןיב תוינקה תא בל ץפחב וילע לבקמ  אוהו לעופה לא תוינקה
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 רבכ .םיובחה לש תויתנשה" תומור תמ דעוה תופנכה
 ,הזה ןיממ תוסנכהה ,ונרעצל ,יכ ,םינקסעה  ונירכח תא ונוריעה
 ןניאש .קר אל ,וניתופנכה לכ לש .לודג רתויה  בורהו .רקיעה .ןהש
 לש םינושה ויתועוצקמב .וניתודועתו . ונתדובעל . המאתהב .תוברתמ
 ונירבחש .,יוארהמ  .םיבר תומוקמב תותחופו תוכלוה םג אלא ,בושיה
 תדובעב ההחוימה תונינעתההו תוררועתההב  התע .ושמתשי םינקפעה
 ןיב סג---םעה .לש :תונוש תוררשב .הנורחאה .תעב תשנרומה ,בושיה
 ברקל ידכב --,ונתדובעל דגנמ :וא : קוחרמ וישכע| דע .ודמעש הלא
 םירבחה : תומורת תא  תוברהלו ונתדובעל  םירימאה -וניחא תא
 קוזח .י'ע "ןיבו .םישרח םירבח :תשיכר "י'ע :ןיב .,השוררה 'הדמב
 .רשפאש המכ דע' ,םינשיה' םירבחה לש תומורתה תלדגהו הדובעה

 ןמזב םיאור .ונאש ,םינוש' םיגוח דצמ = ונתדובעל .תוברקתה = ינמיס
 םישעמה תדובעב אלא :יולת רבדה ןיאש ,ונל .םיחיכומ ,ןורחאה
 הדובעה תא רימעהל ידכב .,םינקסעה ונירכח לש .םתולדתשהבו
 --,יוארה הבוגה לע ונתרבח תבומל

 רעוהפג לכוישידכב,פהלש תאונירבחאנשעי
 :ומסיהה העשב םתבוח תאאנואלמי!ולש תא תושעל

 תא אלמל נא םג לכונש ירבב,ונינפלש הלודגה תיר
 -ונת'בוח

 הקצ ל

 .תיללכח הפסאהל םיריצו םירבח ןחמ ואבש :םירעה תמישר

 לופסרוט ןאמוא
 בלסונירטקי ןמרקא
 ררגטבסילי בויהרוא
 ןילבול לופוידיבוא
 - ינגנוא
 קסנימ בויננא
 הבקסומ קסבורדנפכלא
 בוילוקינ אטלאב
 ,הצישוא-ז כ הקבוזרב
 הטובלס ירדנב
 קסניפ קוטסיליב
 גרוברטפ אשטמארייב
 בורוקסורפ יצליב
 ימלק קסבילגופירוב
 גו'צנמרק קסיורבוב
 בונושיק ב'ציררב
 בויק יאיראטיצחאב
 יקנירק הטלוג
 הנבור אשרו

 הניזר אנליו /
 אגור הצניו שו

 ןה נ"ע בוטסור ץענאב'ז :
 הקביארמאש רימומי'ז = ,
 הלופש בוקרח < /

 יראנובראטאט 0

 ,תונוש תועידי
 וישבע תשגנ. "תיב .תזוחא, .הדוגאה - יכ .,ונל..םיעידומ - ופימ =

 םג .ושגי . בורקב , ופיב .השרח  :חיקוהי - הנוכש -תונבל . , התדובעל |
 אוצמל םילוכי ץעבו ןבאב .םיאנב ,ופיב תירבעה .היסנמגה תב .ןינבל
 .ויפר ב הרובע .וישכע

 ללה ר!דה ונל בתוכ "'בקעי ןורכ , הבשומה בצמל <
 : הלאה םירבדה תא הפיל

 וניכסה םיברש וו .הבשומ יבקעי ו דאמ .החונ .יתעַר, =
 ַפ ,געלב ,הילא
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 םתדובע תא םיבהוא , םידבוע , הבשומה ירועצ רוחיב ,,םירכאה
 םישלש ונל שי" ,םםק םנפ ,"םע:תיב, הפ ונל שי ,הב םינימאמו
 םוי לכב ברע ירועש וגיהנה הבשומב ,םירבע  םילעופ השלשו
 םיעדויה הלאלו םיליחתמל ,םידחוימ תומוקמ ינשב ,תוצובק יתשל
 תורפסה ,תירבעה ןושלב םירועש םיאריק ..םידומלה תישאר תא רבכ
 ,עבטה תועידיו הימיח :;הקיסיפ ,ןובשח ,לארשי ימי ירבד ,תירבעה
 ינב םה הדוגאה ירבח .םירבעה םיררושמה תאירקל הדוגא הפ שי
 . וגיהנה .הבשומב -- .םינגנמ תלהקמ הפ תרדתסמ ,םילעופו םירכאה
 .ןוכסחלו הולמל הפק הפ ונל שי , תומהב תתימ דגנכ !תוירחא
 ה'סב .:תיבר ילב קנרפ ףלא רשע השש וז הרטמל תנתונ א'קיה
 .הרזחב ןנלבק הזה ףסכה,לכ תאו םיקנרפ ףלא םינומש .תואולהב ונתנ
 71[:--ו/61/: תיבר ופיב ליל :ולגנאה  קנבהל םימלשמ ונחנא
 "50/6 לש .תיברב הפ הל םיולמו האמל םיזוחא

 ,איסורב לימכוב 5 ר"דה לש ותעיסנ

 תיבושי יהדובע שרודה ,וב םידמוע  ונאש .עגרה תובישח ינפמ
 ןימזהל לארשי ץרא בושיל יאסידואה רעוה םילחה ,תינרנאו, הפוכת
 היקרוט :לש תוילכלכהו תויטפשמה תולאשה לכב .יקבו החמומ שיא
 םשל איסורב תולודג רתויה םירעה תא רקביש ,מרפב י"או ללבב
 תרותל "ר"דה ;תואנ .דעוה תעצה פ'ע וז הדובע תבוטל הלומעת
 לכב קסעתהו יזאב םינש שלשל .בורק בשיש ,לימכוב .,י םיטפשמה
 לקבל ,השעמבו ןויעב םינוש םירהצמ ץהאה תריקחב הזה ןמזה ךשמ
 תבוטל הלומעת תושעל היהי .ותדובע רקיע ,איסורב תודחא םירע
 תינק םשל תוךדתפמה תונושה תוצובקל תחל ,יעקרק טיררק תריצי
 תועידי להקב ץיפהלו תוצוחנה תוארוההו תועידיה תא י'אב תועקרק
 םירעב םונקסעה  ונירכח .,י"אב יאסידואה דעוה תדובע ד'ע :תורורב
 איבהל לכוי םריעב :לימכוב ר"רה לש :ורוקבש ,םיבשוחה תולודגה
 םֶדקומב .העוהל תונפל םישקבתמ ,בושיה תרובעל תישחומ | תלעות
 תא לימבוב ר"הה רקביש ,םתערל ,בומ יתמ  ,ול .עידוהלו ירשפאה
 : < -,ותעיסנ תא רדפל ךיא.,לימכוב ר"רה עדיש ידכ ,םריע

 ."הלואגו הרבחה לש תיללכה הפסאה

 לש תוינמה ילעבל תיללכ הפסא התיה ראונאי שדוחל 30 םויב
 לש חכ :ואב ,שיא הששו םישלש ופתתשה הפסאב ."הלואג, הרבחה
 ןהפקסוממ .האומ ברה רחא הפ רחבנ הפסאב ר"ויל ;תוינמ שלשו םינומש
 ו ינהל תוטלחהה תא הלבק הפסאה ,בונאיורד ,א רמ---ריבומל

 םסרפתנָש 7 !תנשל ח"ורה תא תרשאמ תיללכה הפסאה (1
 / ..הגהנההל  התרות תא העיבמו רבכ

 ,ח"ודב רומאה םוכסב דנדיויד 'הלואג, לש תוינמה ילעבל תתל 9
 יאמ שדוחמ רחואי אל. האבה תיללכה הפסאה תא תושעל 3

 ,1909-- 1908 תונשְל ח*ורה תא אוהה .ןמזה דע םסרפלו 1910 תנש
 וישכעמ * תונקל ילבל| הגהנההל העיצמ תיללכה הפסאה (4

 .םירעה  םוחתב המדא האבה תיללכה הפסאה דעו
 םימולשת לבקל חב יופי הגהנההל :תנתונ תיללכה הפסאה (5

 לכ תא :התע דע וסינכה' אלו תוינמ לע .ומתחש םישנאמ םיפסונ
 , --.םהימולשת

 .מ רמ ,י'אב הרבחה חכ אבש , עידומ רגניתא .ח רמ
 , ותרשממ ןוטולחל .ךטפתמ אוהש ,הגהנההל עידוה ,ףוהנזיד
 ,רבכ .ליחתהש .,"הלואג, :הרבחה יקסע תא, רומגל אוה ןוכנ םלואו
 ,םימולשת ילב

 רמל עיבהל תיללכה הפסאהל םיעיצמ םירחאו בוזור ,י רמ
 םירבחה לש םרעצ תאו "הלואג, תבוטל ותרובע לע הרות ףוהנויד
 , רחא הפ תלכקתמ העצהה ,ותרמשממ ותורטפתה לע

 ,ש ,(הסידוא)  ןיקשיסוא .מ ה"ה ורחבנ תהוקבה תדעו .ירבחל
 ןילרב ו , (הסידוא) טנזור .ח ו ןיול ..ה .,(הסידוא) 5%



 ייאסידואה דעוה תובישימ

 םתופתתשהב דעוה  תבישי .התיה ,לאורבפ שרו חל 12 םב | . :
 הנושארה  הבישיה לש לוקומורפה 'ארקנ ,םירחא .םינקפע םילבח לש 0 2

 :ש "רמ ,ידעוה "שארל ו 'ח רחבנ הבש ,שדחה ' דעוה. לש יו 6 ₪
 :היכומל :.ברפלמיה יבצ ר'דו 'רבזגל שבדפ | | ו |
 ו ""לע: תונוש "'תוחעו תריחב : תלאשב רז 'הבישיב ןד דעוה = 3 || ב 55

 לכ תומהוקה םינשה שלשב*ורחבנש"'תודעוה .לכ 'אלש :ינפמ = (העוח | | ל יי
 :תוחע\.:יתש תריחכב:'יהעש.יפל >קפתסהל: טלחה .' ,-שורדה ןפואב | | : =

 הדעוה-.ירבחל ו ינינעלו :; י"אב-ירפסח יהבו-ךונחה.רנינעל | ב 1 | ש

 ,יקצ נב ה .וח .\.,שפי םכוה ,י "ה. -ה"ה-וקחבנ .ךונחה .ינינעל \| . ₪ 4
 ,מ . הירו ו הד ה ל 0 0 . ה 2 :
 / יח .,הי פס .,י .ר"ד:.ה"ה ורחב) ,םיפסכה תדעו ירבחל ..ןוןקי לג. 0-7 ַש
 '2 תא םדצמ תוברהל תושרה הנתנ .תידעול ..ןוסנ יול ,גו רגנימא || 2 | ו 8
 לרתשהל איה םיפסכה תדע תרובע .,רעוה תמכסהב םירבחה .רפסמ | 5 8 0 8 3
 'רבדב . לדהשהל דוחיב , הסידוא 'ריעמ .דעוה תוסנבה תא .תוברהל ליל ו ט
 , הנשל "ָך"ור האמ םימלשמה םידבכנ םירבח תשיכר ג |56 ל : ָּש
 כ .הפסאל ,ץלָאמב 16/ ,יב"םויל ארקל  המילחה"הפסאה \ ו ב 8
 ,הדפחה' תונקת ייונש 'ד"ע .ןורתש ",הינש 8 -
 םיבשבו ףחוימ !תיב :ןונב  תלאש-ד"ע םג דעוה ןח יז: הבישיב * שש ה - 8
 שי :דעולייכ ,וחיכוה םידחא ,'תיב תזוחא, הדוגאה תנובשב ופיב דעוה \| = ה ! ָצ

 ,לעופה דעוה תכשל :םינושה ויתודסומ ליבשב ופיב דחוימ תיבב ךרוצ || ; 2 רש %--
 תוהסומו .ןיעודומ:תכשל . .,"ןויצ . .ירעש,,. הדנויל. הכול - הקיתוילביבה 5 | ל פ ל

 ./ = /ידגנתמ ,(המודכו םע:תיב) "ארבהל רוע םיכירצה וא .םירמועה ,םירחא 55 | 355358 פ* 1. ₪
 דחוימ :'תוב  ןינבש .תוברה תואצוהה :לע0 הארה תאוה .העצהה | 5% | םפטפ שש | 6 5 ₪]

 ..ןנבש ;תז לע ןכ .ומכ ,ריעה זכרממ הנוכשה םוקמ קוחר לע ,שרוד || 5. | 9 2 ל-4
 = .לעופה .רעוה .תא רשקל ערפמל דעוה תא בייחמ ופיב דחוימ תיב || ₪ יי 5 ו

 =< לועוה חב אבל .בותכל טלחוה הנורחאב ,ופיל .אקוד ריתעב םג ולש ו 1 1 5 -
 | ירכב העצה לש הרורבו. הטרופמ :תָינכְת םהמ שקבלו י'אבש א ו
 .וז :הלאשב \ כ"חא ןורלו בושל || ו א | ל

 לש טרופמ ח"וד .איצוהל כ"ג טלחוה דעוה .תבישי התואב , 5 4
 הדעו הרחבנ וז תילכתל .תיסורה ןושלב .הנורחאה 'תיללכה הפסאה ל ט 4 +
 ומ .א :רנוגל קי ר'ד ה"ה ורחבנ הדעה  ירבחל .תינויצקאדיר | = 2 יט ₪

 י 7 ב 0 % ו וניל רוק מ ר'ד ,בוכור ב ה דץ
 : 0 786 - |: שו = סו 5 |, 0008 6 "5 א אנ 2

 1908 ילוי .ח"חמ םישדחה תשש ךשמב:י'אל האיציה תעונת | "5" | 4 שוב ו 4 | 5
 ו 7 ב
 ,1909 ראונאי ח ררע % י [( 5 שש :

 תיטסיממם .הנומת תנתונ 7 רומעב הפ ,הספדנש , המישרה | ,
 .;שרוח לכב םירדונה רפסמ ,רבעש הנשה ;וצח ךשמב י"אל האיציהמ ו ב ה - 0
 ,(םינקזו/ םינוניב ,םיריעצ , םינטקל תודחוימ !תואקירבורב) םהיתונש אפ (םבפשפש יוחד ו 5
 - תרטמ ,ועפנ ןאל ,ואב ןיאמ ,(תונוש תוירוגטקב) םשוכרו םדי חלשמ | < 2[ 3 ב
 הרידנה תעונת לש היפא לע בטיה דומעל .ירכב ,המודכו םהעיסנ ו 4 8
 - תוירוגטקה ןיבש ירפפמה סחיה תא תוטרפכ ןייצל ץוחנל ונאצמ וזה | ו - 8 ₪
 < םידמוע ונאש ןמזב הז ןודנב ואבש םייונשה תאו םיעסונה לש תונושה 5 ו 5
 תמישר לא וזה המישרה תא הושנ-וז תולכהל ,םדוקה ןמזה תמועל וב | 2
 .תנש לשו 1908 תנש לש םינושארה םישדחה ושש ךשמב הדידנה | ד 4

 = --(1908 טפונאמו ראורבפמ  "דעוה  תועירי," האר) ,וללכב "ופול סו ו |(הללל ₪
 - תורמל הנוראה הנשב הרבגתה :י"אל האיציהש ;םיאצומ ונא"ללכב | ל ו -

 םע םושדח  המכ ךשמב ערילוחה ששח :ינפמ" רב וגהנש| ,ףגסהה יישוק | ו 0 צ

 הז .ינפמ .היהש ילודגהי ישוקה תורמלו ,י"אל :איפורמ ואציש תוינאה | ב
 .הקלחמהמ רוחיכ ,תוינאה לש העיסנ יסימהכ גישחל 'בח :ןמו ךשמב ן ירו תר שע |95 ל

 פו 178 ה'סב י*אל ואצי 1908 תנש לש ינשה היצחב ,הישילשה טס ב |" 8 6 9.
 רפסמ אופא 0 .היפב 994, --וז הנש לש :ןושארה 'היצחב ,יהשאו 8 6 סא

64 : 



 | דומעל אובש םיריעצ וא ,רחסמ וא החפשמ יקפע םושמ איסוחל המ

 90-15 ינב +(909--1907 תנשב ,פפ06  ןושארה .הנשה:יצחב) 19%
 !(94/0--1907 תנשב 80% :ןושארה הנשה:יצחב) .900/--380 :הנש
 1907 תנשב ,95%6- םדוקה ש"החב) 90% -288- הנשי: 80-30 ינב
 םדוקה ש"החב) = 3.9/:-=966 = הלעמו 'הנש .םישמחמ םינקז + (6

 + (90%6--1907 תנשב

 םיעסונה לכמ 419 והזש ,שיא 488:םדיחלשמ ד"ע תועידי ונתנ
 ,הכאלמ :ילעב ויה םהמ .,(48%0--1907: תנשב 44% םדוקה ש"החב)
 ,ה ל א מ .ןבומכ--45%6  והזש , שיא 916 - יהמדא ידבועו םילעופ
 תנשב ;988 9%  םדוקח שה"חב) --םדי חלשמ 'ד"ע  תועידי .ונתנש
 שה"חב) :8%== שיא 188--  הישעתו רחסמב  םיקסוע (7
 שיא 84+ תוישפח תויסיפורפ :ילעב + (40%6 1907  תנשב ,48/\ םדוקה
 +(1096 1907 תנשב 196 םדוקה שה"חפ) | (=

 םיעסונה .לכמ .9\== שיא 298 םשוכר :ד"ע תועידי  ונתנ
 ,יזאל :ה"סב ואיצוהש = , (13%6--1907 תנשב םדוקה : שה"חב)

 8800.עצוממ -רפסמב והוש ,כ"ור 1118800: ךפ .,ונתנש :תועידיה' פע
 ;(ב"ור .9750-- םדוקה שח"חב) .תועידיה תא:ונתנש הלאמ שיאל "כ"ור
 ,(כ"ור :60% םדוקה. שה"חב) .עסונ לכל עצוממ רפסמב" כ"ור 950 וא

 ;חעיסנה תרטמל :עגונב םג ירפסמה 'םחיב ואב םיעודי .םייונש
 שח"חב) :67%->שיא 784 --בשיתהל הלאה םישדחה תשש ךשמב ועסנ
 םינורחאה  םהימי 'תא .תולבל ;(60%6--1907/ תנשב = ,70%\  םדוקה
 ןמזל .((90%6- 1907 תנשב :,19%6 םדוקה שה"חב) .299%6--972-- יאב
 (המודכו: רחסמ ינינע * ,םהיבורק .םע  תוארתהל ,ץראה תא" תוארל)
 רקבל | (18%6- -1907- .תנשב 'ןכ ומכ , פדוקה שה"חב) 41/20 =-89--
 3 (106--1907 .תנשב ,פו:%6 םדוקה שה"חב) = 4 /6--51---רפס .תיב
 ,(1%6- 1907- תנשב 96 םדוקה שה"חב) 19-14 תואפרתהל

 ינב ויה :םועסונה: ןוב
 ןמול :ואבשו יזאב םינוש םינמזב וכשיתהש  ,איפור/ינב םלוכ טעמכ

 רומגל 'ואבשו י'אב ועקתשה :בורקמ קר הוש  הלאכ םג ויה .אבצל
 םדוקה :שה"חב) = 6%-=68- (י"אל םתחפשמ -תא .תחקלו 'םהיקסע תא
 | 999-340 = םורדה  תופנמ =! (/6--1907/ תנשב 19%--ל בורק
 969/--498 אטילמ | (9פ%/0/9%--1907- תנשב ,%0:[/20 םדוקה שה"חב)
 199-228 : ןולופמ :!( 9799-1907 תנשב 49% םדוקה < שה"חב)
 86-81 הרכובמ 1907--16%(  תנשב: 189% ךרעב .םדוקה שה"חב)
 הרכובמ ::םועפונה רפסמ :תומעמתה | 18% ךרעב .םדוקה שה"חב)
 עוסנל 'םיגהונ .םירכובהש ,הזב תראבתמ םינורחאה םישדחה תששב

 | וישכע םג ויה םדוקה ןמזב ומכ) י"א

190 

 םדוקה : הנשה :יצחב) :9/₪<==18-זקוקמ '(חפפה"נח .ינפל בור פ'ע 'י"אל
 ואציש ,םיסונמ המרא;ידבועו םירכא םבור:ווה זקוקמ .םיעסונה .2

 לעקרק .טידהקל הפומ רסוח ..המדאה לע םש לחנתהל 'תנמ לע י"אל
 לש .םתלחות תא ,הארנב'י,ביזכה!:,ונממ :תונהיל ולכוי םיברש ,לוזב
 גאל ,האיציה תעונת-"רעב:םג:רצעו 'עקרלה לע ססבתהל םהמ םיבר
 תופנה  רתימ -! (,םויררהה . םידוהיהמ .לודג קלח :םדוקמ-:הפיקהש
 םיעפונה :רפסמ =. (40 םדוקה :שה"חב) |09 טוחחל ץוחמש
 רפסמה לש 9ו/ע/%---ל.םעפה אופא הלע םוחתל ץיחמש תופנה לכמ
 ; +1907 תנשב | 17%/--1:.םדוקה שה'חב 98% םוקמב  ללוכה

 םדוקה -שח'חב) .40%--שוא 470. םילשורול ועסנ .םיעסונה ןמ
 ,.90%6 .סהוקה שה"חב) :419/6-=>476---ופיל .:(49%--1907- תנשב 1
 * טורובל 4 (8%=-8 םדוקה שה"חב) 36-- הפוחל ::(86%--1907- תנשב
 םהוקה שה!חב) .11%/:--129--.תובשומל ,+(9-8% םדוקה שה"חב) 8
 יצחב .ומכ) 9% --24- -הירבמלו תפצל 1 (14%6--1907 .תנשב 19%

 םיעפונהו םינקוה לכ טעמכ .התע םג ועסנ םילשוריל--,(םדוקה הנשה |
 ,(םורבובה םידוהיה ןיב.דוחיב םיבה הלא) 'םישודקה תומוקמב ללפתהל
 ןוגה .רפסמב .הנורחאה הנשב ועסנ  םישרחה :םיבשיתמהמ 'םג'\'לבא
 רחסמב .קוסעל סינוכנה  ףיאב וילאש < ,יזכרמה .םוקמה ,םילשוריל
 םיראשנ ופיל םיעסונה לכ אלש אלא ,ו פו -התע םג התיה .הכאלמבו
 ההמב ., תורחא סירעלו .תובשומהל .םשמ כזחא  םיעפוג םיבר :,הב
 הגורחאה וזל : ,טוריבלו הפיחל םיעסונה.רפסמ םעפה .הברתה הנוגה
 ;םש רשא םיהובגה רפסה  יתבל. סנכהל תנמ לע םיריעצ בור פ"ע ועסנ

 םישדחה תשש ךשמב ועסנ י"אב םירגה םהיבורק תאירק יפ לע
 אל .(94%--1907 .תנשב | ,.80%6 .םדוקה שה"חב) ל -שיא הפ

 י'אב:םימעפ וא םעפ הז ינפל .רבכ ויהש םיעסונה םג ויה םימעמ |

 .םש בשיתהל ועסנ וישכעו
 ןיעוהומה תכשלב םיבחכמ ולבקתנ הלאה םישדחה :תשש  ךשמב

 םיתאָמכו םומדוקה . םישהחה תששב רשאמ רתוי תואמ עבראכ) 8
 = תולאשב ונתכשלל םינופ .הלאה םיכתכמב .(1907 תנש ל כ במ רתוי
 הכאלמ ,השעמה תשורח ,רחפמה ,תובשיתהה .תורשפא ;העיסנה ד'ע
 םישדחב . ,המודכו .םייללפה .םייחה- יאנת = ;י*אב  המדאה  תרובעו
 םימולשהב .המדא תינק .תוהשפא ד"ע תולאשה דוחיב ובהתנ םינורחאה
 ויה הכאלמו רחסמי רבדב תולאשה לע :,ועקרק :טידרק ד"עו- םירועשל
 רבדב .תולאשה לע רשא דועב .;תוובווח .ןוגה.רפסמב הכשלה:תובושת
 ילנה .תוילילש  תובושתה .לכ טעמכ ויה יעקרק :טידרקו .תועקרק
 == . ועקהק טידרקל דסומ ןורפח

 רי .

 'ק 76. 'ר 4 .סוניפ <>

 העוה-תופנ 5 =
 .1908 רבקיד שדוחל

 -- תונמז .הֶבדנ /ך- 97 .םירבח  תומורת) 'ק 20 'ר 97 אנהכ .י יע ,אפסעדא

 יקסנישזידאל .ב י"ע (י"אב רפסה יתב תבוטל) 'ק 80 'ר 7 ראפלעב .ש י'ע ('ק 0

 י"ע , ,יקאטא (י"אב רפפה יתכ תבוטל) 'ר 8 םודאר ,א י"ע (רבח תמורת) 'ר 6

 .ג .י"ע = ןוסרח = עינאלאק ,ץעלוגניא (תורעק) 'ק 35 'ר 8 יקסוואלאקאס ג

 ?נאסכלא ('ק 90 'ו 4 -תורעק ,'ק 15- -תואצוה)

 --תירבעה היסנמגה תכוטל) 'ק 55 'ר 644 טפאשנעה מ"א י"ע ,טאקעי ,קפווארד

 הכאלמ דומל תיב ל ,'ר 6'%--ףשנמ ,'ר 100--הדחוימ הרטמל ל ור 07

 אירדנסכלא כ 2 הנ .ק 25  'ר 11--ופיב הרות דומלתה רו לע רשא |

 | :יר 5 ו יּפ י"ע ,נארטסא (תורעק) 'ק 50 0 2 ןיקטאלפ ש :ו"ע

 " יקפנישטול = .ד"י'ע ,וואלסונאב = (תורעק ,'ק 76 'ר 19 היפ \/ר 18 רבאטקא

 'ר61  תורעק) ,'ק 29 ,ר-61 ה"פ'ק| 50*ר 9 ירבעה קנבה לש הינמ 1 'ק 79 'ר 1
 . יאקנאידאראב (תורעק) 'ר 15 יקסוואנאראב .י י"ע איברסב .דארגלאב ('ק 9

 ?םארייב ('ק 40 'ר 6 תורעק 'ק 15 תואצוה) 'ק 25 'ר 6 ןאמרעה .ב י"ע בויק

 תונקל /'ר 36 םירכח תומורת) 'ק 50 'ר 41 יקפוואראדנאב .וו ר"דה י'ע ,אשט

 וואבמאט ,קסבעלנאסיראב ('ו ('ר 2--רפפה . יתב תבוטל ,'ק 50 'ר 8--המדא

 'ר 56 ןירעפלויה ח'ש .י"ע ,קאטפאלעב (םירבח תומורת) 'ר 96 ןיוועל מ"ז י"ע

 יהעדנעב ('ר 10--ףשנמ ,'ר 58--םירבח תומורת ,'ק 65 'ר 6--תואצוה) 'ק 5

 'ר 2 לעשופ :ב וו י"ע .וואקארטע :
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 !ר 11 יקפוואנאי .ב י"ע ,רטעפ ,יוואךבמאי (תירכעה היפנמגה תבוטל) 'כ 1

 ווחמה רש י"ע ןופיח ,יראפסאבוד ('ר 8--תורעק ,'ר 6 --רבח  תמורת)

 צונח -ל י'ע לעמאה (ק 05 'ר 1 ףשנמ ,'ק 15 תואצוה) 'ק .90'ר 4

 /'ק 15--תואצוה) 'ק 86 'ר 14 ןייטשניבור מ"פ י"ע (תורעק) 'ק 28 'ר 6 שטיב

 =אילאוְו (סירבח תומורת) .'ר 18 הפי .ב י"ע אנדארַוה ('ר 15 תוינמז תובדג

 יאקראינפאוו (תורעק) 'ר 10 יקסוועשערעש מ .י"ע איאקסראפאטשירק

 ץגול + ר"דה י"ע שזענאראוו (תורעק) 'ק 55 'ר 11 אוודאפ .ז י"ע 7

 אנוואק ,ענףאוְו ('ק 40 'ר 22--תורעק ,'ר 39 םירבח תומורת) 'ק 40 "'ר 1

 תואצוה) 'ק 30 'ר 114 קנארפ .ב י"ע ,אשךאְוְו (תורעק) 'ר 5 רעפוול :י"ע

 ,'ר 8--רבח תמורת) 'ר 18 גרעבמאר .י י"ע ('ר 127 םירכח תומורת ו'ק 70 'ר 9

 י"ע (תירבעה .חיסנמגה .תבוטל) 'ר 6 יקסנאנזאפ ר"דה י"ע ('ר 10 .תינמז הבדנ

 'ר 8\ אריפאש .א י"ע .דאפ ,אציִנניִוְו (ןובשחל רע) 'ק 06 'ר 60 םיובנסינ ,ו י"ע

 תורעק ,'ק 50 'ר 7 ח"סרת תנש תורעק) 'ר 29 םיובנסינ ,ו י"ע יעצרעוואז (תורעק)

 (תורעק) 'ר 5 .ןאמדייז ,מ י"ע  .דאפ יהואחעמאז ('ק 50 'ר 1+--ט"פרת תנש

 תורעק ,/ק 86--תואצוה) 'ק 47 'ר 19 לעקנאט ג"ב י"ע אנוואק ,יראנאש]

 וואקראחה (תורעק) 'ק 60 'ר 6 יקסנילפאשט א"ח י"ע ,ןיבראח ('ק 83 יר 9

 :לאפשאמאט (תירכעה היפנמגה תבוטל) 'ר 25 .גרוברטפמ יקסוואקלעב .,ג .י"ע

 תובדנ /ר 15- תורעק ,/ר 38--םירבח .תומורת) 'ק 40 'ר 7 ןיוועל ,ל י"ע ,ראפ

 (רכח : תמורת) 'ר 3 ןאמצאק ,מ י"ע יטנעקשאט ('ק 40  'ר 2--תוינמז

 ינראשמ ('ק 60 תורעק ,'ק 40 'ר 1--תינמז חברנ) 'ר ? קינאימור .א י"ע יקערוט

 ('ק 70 'ר 80 תורעק ,'ק 25 תואצוה) 'ק 45 'ר 90 לערעפ .מ י'ע ,ןוארטסא

 //ר 78  םירבח תומורת) :'ר 4 ףאהלעסיק ה"ש י"ע אירבט ,אקוואגינרעשט

 (תורעק) 'ק 5 י 'ר 5 וואגראט .י י"ע דאפ ,לאפפעְזוי ('ר 6 רפסה יתב תבוטל

 י"ע איראטאפוועי (תורעק) 'ק 71 'ר 10 וועלאח .מ י"ע איברסב ,יצנידעי

 ברה ,ר 17 רפסה .יתב תבוטל ,ר 108 םירכח תומורת) 'ק 50'ר 95 טחוש ,מ

 /'ק 15--תואצוה) 'ק 13 'ר 5 רעבליז .י י"ע אנליוו יאנזעי ('ק 50 'ר 20 ח"נ םוקראמ

 הרטמל ק 86--המדא תינקל 'ק 14 'ר 1--רפסה יתב תבוטל ,ק 50 'ר 9--תורעק

 ןאזניפומ ר"ד י"ע 'ק 59'ר 741 קורב ,מ י"ע וואלסאניראטאקעי ('ק 78 הדחוומ

 -- תירבעה היסנמגה תבוטל) 'ק 59 'ר 941 ה"ס ,'ר 100 רבמיבונ שרחבו 'ר 0

 ימ .י"ע :ודאל (.ק36 'ר 92 ח"נ  'פאק 96  כ"ור 168--ףשנמ ,ב"ור 6 7

4 
 ('ר 200 ןובשחל רע 'ר 3--המדא תינקל .'ר 72  םירבח  תומורת) .ר 278 אלולה

 רפסה יתב תבוטל ,'ר 74 םירבח תומורת) 'ק 56 'ר 90 טחוש מ .י'ע ,איאוואזאל ₪

 'ר 8 רענוועל ,+ ברה י"ע .אקוואלוואפ ,איאוואזא ל (.ק 50 'ר 14 המדא תינקל 'ר 2 =

 /'ר 75 רבמטפס שדחב) 'ר 50 רענוועל ו ברה י"ע 'טאקעי יקפנאגול (תורעק)

 ןובשחל דע 'ר 8 אקוואלוואפ איאוואזאל ח"ע ,'ר 90 םירבח תומורת 'ר 125 ה"פ

 המדא תינקל,'ר 9 םירבח תומורת) 'ק 78 'ר 25 ןאמרלעפ .א .מ י"ע ,לימאבןייל('ר 2

 'ר 100 ןייטשנעדלאג ,י י"ע .דאפ ,בוליהאמ ('ק 70 8 תורעק ,'ק 08 'ר 8

 (רבח תמורת) 'ה 10 קידראמאנועשט .א י"ע יאווקסאמ (תורעק) 0

 : 'ר 10 רבמיבונ שדחב) .ק 88 'ר 94 לאטנעזאר י"א י'ע קלבוס ,לאפמאיראמ

 היסנמגה תבוטל) 'ר 25 סעלענאח .א י"ע קסנימ (תורעק ,'ק 85 'ר 46 ת"ם 'ק 7

 מ ו"ע אקוואלייחימ (תירבעה היסנמגה תבוטל) 'ר 25  ןיגרוח .ח י"ע (תירבעה <

 ןוטאלאב .י י'ע אנעמ ('ר 1 רפה יתב תכוטל ,'ר 42 םירבח תומורת) 'ר 48 טחוש

 איאוואנ (תורעק) 'ר 15 וואצעג א'נ י"ע .קסנימ קאדורגאוואנ (תורעק) 'רפ
 קסנימאוואנ(ףשנמ) 'ר 100 ןאזניסומ ר"דה י"ע ,'ר 22/\ ןאמסקאלפ י"ע אראחוב

 'ק 96 'ר 1 12 ץראווש מ"פ י"ע ןארוואס (תורעק) 'ק 0 שטיוועלפאק ימ ו'ע

 'ק 06 'ר 8 ונרומ י"ע קלבוס ,ןיקצאפאס ('ק 51'ר 12 תורעק ,'ק 15 תואצוה)

 'ק 16 תואצוה) 'ק 64 'ר 10 יקצאוועלפאק .י י"ע בויק ,עשטשיוואט (תורעק)

 !ק 35'ר 19 רעלפאק .א י'ע וואניטנאטסנאקאראטס ('ק 80'ר 10 תורעק

7 .>090-0-- 0 
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 ,+ ,ןאמפראר | ,ש :י'ע הועילבעטס ('ק 09 'ר 90 תורעק ,ק 67  תואצוה)
 (תורעק) 'ר 5 ןראהשרעה :" יי" קסנעטערטס (תורעק) 'ק 08 'ר 6 רואאקינלאקש
 ןילהאוו ,אמואוואלש (םירבח תומורת) 'ר 45 טחוש ,מ ו"ע .וואקינלעניס

 'ר.45 תוינמז - תובדנ) 'ר 15 ןאמטנארב פ"מ י"ע (תורעק) 'ק 39 'ר 4 ףורח ,ל ו"ע
 םירפח תומורת) 'ק 74 'ר 82 םיובנעסינ .י י"ע םינאלס ('ק 76 'ר 30 ח"נ 6
 'ר 16 ןילוווה .ב .י"ע .טאקעי ,דאראגוואלס ('ק 74 'ר 29 תוינמז .תובדנ ,'ר 3

 'ק 31 'ר 69:ןאראק .פ י"ע קצולס ('ק 78 'ר 16 תורעק ,'ק 23 תואצוה) 'ק 50*
 (וק 81. 'ר.:28- תורעק ,'ק 50. 'ר 18  תוינמז תובדנ ,'ר 21 םירבח תומורת)
 תוברנ ,'ק- 89 'ר 20 תורעק) .'ק 99 'ר 99 .ןיקוואח פ"מ י"ע לאפארעפמיפס

 יע אריווקפ (תורעק)  'ק 28 'ר 85 יקסדאראגאז .וו י"ע  (יק 50 'ר 3 תוינמז

 (תינמז  .הבדנ) 'ר...1-.ליקניירפ .ק י"ע ,םעשמאפ (תורעק) 'ק 74'ר 6 לגס .ז
 ,ש ..ג ,ד"ע (תירבעה .היפנמגה תבוטל) 'ר0 יקסנעליוו נ"ר י"ע אוואטלאפ

 ווואש סאפ (תורעק) 'ר2 ןאמלעמ ..י י"ע ,וואחיראפ (רבח תמורת) 'ר 9 ןוקרימ

 ('ק 65 'ר 14 .תורעק ,'ק 6 תואצוה) . 'ק 20 'ה 14 .קילאיב = .ג = י'ע = בויק

 יקסוואקלעב א"ג י'ע גיףובירעוטעפ (תורעק) יר 2 רעמזואאצ .י י"ע איפלעדאליפ
 ,'ק 42 יר 7 תואצוה) 'ד 180 םיובנענאט .,א .י"ע (תירבעה היסנמגה תבוטל) 'ר 5

 תבוטל) 'ר 100 ףליהטאג ד"ש י"ע ('ק 43 'ר 2 תוינמז תובדנ ,'ר 185  םירבח תומורת
 'ר 18 ח"נ (תורעק) 'ק 85 'ר 8 יקסייראקליוו  ,א י"ע ףסאנ (תירבעה היסנמגה

 תואצוה) 'ק 90 'ר 30 וואקילעראג ,פ :י"ע אירבט .אקוואלוואפארטעפ 'ק 65

 ,!ק 68.'ר 9 ח"פרת תנש תורעק ,'ק 70 'ר 6 המדא תינקל ,'ר 3 רבח תמורת ,ק 0

 'ר 7. רפסה יתב תבוטל :,'ק 50 'ר 5 תוינמז תובדנ ,'ק 82 'ר 4 ט"סרת תנש תורעק
 ,'ר 6 םירבח תומורת ,!ק 19 'ר-1 תואצוה) 'ר 25 רעללעה .ה י"ע לעוואק(ק 10

 ,'ק 15 תואצוה) .'ר 4 יקצאיבאב .ג י'ע שילאק ,אלאק ('ק 13 'ר 20 תורעק
 (תורעק).- 'ק 20 'ר 84 טאקשומ .י י"ע קלבוס .איראוולאק ('ק 15 'ר + תולעק

 קסנימ ,ישטיוואקנילאק (תורעק) 'ק 80 'ר 11 ןאמרע ,מ י"ע ,דאפ ,אקוואנילאק
 ,דארגאניטנאטסנאק ('ר 1 המדא תינקל ,'ר 9 תורעק) 'ר 10 אקשאראר ח'י י"ע

 ('ק ₪1 'ר 27 תורעק /ק 86 תואצוה) 'ק 21 'ר 27 יקסבורימענ .פ י"ע אוואטלאפ
 ואווסאסאק ('ר 12 .המדא תינקל ,/ר 57 םירבח תומורת) 'ר 69 טחוש .מ י'ע

 ('ק = 20 'ר 5 חמדא .תינקל .,'ק 20 תואצוה) 'ר 5 שטיוואצרעפ ,ג .י"ע אנרארוה

 !ר 1 המדא .תינקל ,'ר 8--רבָח = תמורת) 'ר 6 הפי .ל"מ .י"ע קסנעלאמס יץעבאראק
 'ק74 'ר 12 קאווטול .י י"ע ןילהאוו הוענוק (ק 50 'ר 1 רפסה יתב תבוטל ,'ק 0
 היסנמנה תכוטל) 'ר 8 ריפאסנייטש ,א י"ע בוק ('ק 97 ,ר.19 תורעק ,'ק 93 תואצוה)

 ומ .י"ע גאר"יאווירק (תורעק) .'ק 50 'ר 46 דנאילרעב י"ע וינישיק (תירבעה

 !ר 1 המדא תינקל ,'ק 56 'ר 52 תורעק ,'ר 45 םירבח תומורת) 'ק 76 'ר 68 טחוש

 ('ק 03 'ר 123 תורעק ,,'ק +9 תואצוה) 'ק 14 'ר 191 טנאמיד .ש י"ע םאדאר ('ק 0

 ('ק. 47 'ר 150 ףשנמ ,,ק 50 תואצוה) 'ק 97 'ר + 149 זוחמה רש י'ע אנוואר

 !ר 10 ןייטשרעג י"ע ('ר 87 ןובשחל דע ,ונממ עיגמ 'ר 3) 'ר 40 ךוברעוא ר"דה י"ע

 'ק 81  'ר 48 יקפוואנחוטיוו י"ע אוואטלאפ  ,יִנמְאְְר (תירבעה היסנמגה תבוטל)

 ,'ק 56 תואצוה) 'ק 80 'ר 94 שטיוואמארבא י"ב י"ע ענוואק ,ינעיססאר (תורעק)

 ט"סרת תנש תורעק ,'ק 40 'ר 10 ח"פרת תנש תורעק ,'ק 81 'ר 18 תוינמז תובדנ

 י"ע אצינביר (תויעק) 'ר 11פייוו .מ י'ע קצאלפ ,שזנאיצאר ('ק 65 'ר 0
 ןאמסירפ .ל י"ע .אנוואק יאוואטער (ונממ עיגמה) 'ק 78 'ר 5 קישטשרוטנוק .י

 יצ י"ע ילוואש ('ר 1 תינמז הבדנ ,'ר 13 תורעק ,'ק 22 תואצוה) 'ק 78 'ר 8

 ידאפ ,דאראגראש ('ק 58 'ר 48 תורעק ,'ק 46 תואצוה) 'ק 07 'ר 48 .אריפש

 ואוועיאיריש ('ק 89 'ר 18 תורעק ,'ק 69 תואצוה) 'ק 20 'ר 8 ןייטשולב ד"ש י'ע

 ('ק 88 'ר 3 תורעק 'ר 3 רבח תמורת) 'ק 38 'ר 6 גרעבנירג ,ג י"ע ןוסרח

 .ק 64 ,ר 5343 היס
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 הלוה תפנה
 .1909 ראוונאי שדוחל

 י'ע 'ר 100 - יקסלישאראוו ש"י ר"ד ייע 'ר 34 ןיקשיפוא מ"מ י"'ע אססעדא

 ,ג ר"דה י"ע 'ר 24 סוקראמ ,א י"ע 'ר 9 ןאמלירעפ ,מ י"ע 'ר 15  יקסניוועל .ל

 י'ע יר 8 ראפלעב י"ע 'ר 6 ץראווש י"ע 'ר 6 רעדראמ י"ע 'ר 8 יקסואילאפש

 'ר 819 אנהב .י י"ע 'ר 96 רעוירש .ש י"ע 'ר 8 ןאמרירפ ,פ י"ע 'ר 8 יקסנאילאטאמ

 'ר 48 רעקשאט +5 י"ע .בויק [אמוא (םירבח תומורת) 'ר 142 םינוש םישנא י"ע

 י"מ .ו"ע איברסב .ינעְבַנְִא (רבח תמורת) 'ר 3 קאווופמ .א י"ע (םירכח תומורת)

 'ר 14 ןאמזולג = מ'ז י"ע ןילהאוו ,ירימאשןא (םירבח תומורת) 'ר 9 ןאמסערלעפ

 ןופלח שיי י"ע םוקרח ,אקריטחא ('ר 5 רפסה יתב תבוטל.,'ר 9 םירכח תומורת)

 (רכח תמורת) 'ר 5 ןאמצראווש  ,מ י'ע  איברסב ,יקאזמא (תורעק) 'ק 67 'ר 06
 | (ר 91 המדא תינקל 'ר 109 םירבח תומורת) 'ר 124 טחוש .מ י'ע אקוואנאוויא

 וופרח .,םוינאנא (רכח תמורת) 'ר 5 יקסניוועל :.ל י"ע = ,ןוסרח ואירדנסכלא

 'ר 5 וואאב .ד ברה י"ע םיאאטוק ,יָנא  (םירכח תומורת) 'ר 5 ןילוויר ז"י י"ע

 וק 15 תואצוה) 'ק 45 'ר 8 סוילבסויוו .ח :י"ע קסמאדאר ,וואטאפא (תורעק)

 | (םירבח תומורת) 'ר 9 .םינוש .םישנא י"ע .ןאמרעקא (ק 60 'ר 8 םולעופה  תבומל

 | -('ק 20 'ר 2 תורעק ,'ק 20 תואצוה) 'ר 2 ןאמספאק .ש י"ע ןילהאוו יעשאברא

 'ר 5 תוימתס תובדנ 'ק 15'ר 1 תואעוה) 'ק 26 'ר 4 יקצאיל .י י"ע אנרארוה אילרא

 תומורת 'ק 40 תואצוה) 'ק 17 'ר 108 וואנובא .ז י"ע אירכט ,וואהערא ('ק 1

 | אקוואראדעשזאב ('ק 20 'ר 2 תינמז תובדג ,'ק 97 'ר 18 תורעק ,'ר 93 םירבח

 י"ע אמלאב ('ר 17 רפסה יתכ תבוטל ,'ר 33 םירבח תומורת) 'ר 50 טחוש ,מ י'ע

 דלעפנירג .ו י"ע וואקרעצהאיאלעב (םירכח תומורת) 'ר 72 ווארעדנעס ,ק

 'ק 46 'ר 80 ונממ עוגמ 'ק 27 'ר 99 ה"ס 'ר 50 רבוטקוא שרוחב) 'ק 97 'ר 9

 (תורעק) 'ר 5 שטווועיפוי ו י"ע איברפב ,יצלעב ('ק 81 'ר 68 ןובשחל רע'ץ"

 'ר 25  ןוזנופומ ר"דה י'ע  'ק 95 'ר = 402 ןהב ל"ה י"ע איברסב יירעדנעב

 תורעק ,'ק 78 'ר 12 המדא תינקל 'ר 397 םירבח תומורת 'ק 50 'ר 12 תואצוה)

 תבוטל) 'ר 87 שטיוורוה :ש י"ע ןילרע ב לק 48 'ר 9 חיג 'ק 15 'ר 8

 'ק 61 'ר 88 רעגרעב .ב י"ע ןילהאוו יאק טעטסערעב (תירבעה היפנמגה

 קאז .מ י"ע קסבעטיוו ,ישטיוואקנעשעב ('ק 61 'ר 41 תורעק ,'ר 8 תואצוה)

 | .רפסה יתב תבוטל ,'ק 14 'ר 6 תורעק ,'ר 9 רבח תמורת ,יק 18 תואצוה) 'ק 34 'ר 6

 יק 86 'ר 7 ץישאבול  .י י"ע אנדארוה וקסנאירב ('ר 1 המדא תונקל ,'ק 5

 'ר 8 רכח תמורת) 'ק 70'ר 14 םיובדלעפ .י י"ע ןאטסירפדאיאלאג (תורעק)

 (םירכח תומורת) 'ר 6 םינוש םישנא י"ע אמלַאנ ('ק 70 'ר 1 תוומתס תובדנ

 :אילענ ('ר 5 תוינמז תובדנ ,'ר 7 תורעק) 'ר 12 ןאמיינ ,ח י"ע אנדארוה ,זדנאינאג

 'ק 98 'ר 80 ןייטשנייפ .א י"ע ,אןועיא רג (תורעק) 'ק 50 'ר 1 ןידזוא .ל י'ע ,אוואנ

 'ר 7 תורעק 'ק 18 תואצוה) 'ק 8'ר 7 יקסראבז .פ י"ע בויק ,אןואבוד (תוינמז תובדפ)

 ר 10 ענהכ .נ י"ע אנבןדך(ףשנמ) 'ר 10 יקאסיוו .י י"ע ןוסוח ,יראפסאבוד ('ק 2%

 םירבח תומורת 'ק 60 'ר 88 ה"פ ,'ק 4 תואצוה 'ק 79 'ר 77 רבוטקוא שדוחב) 'ק 4

 קסניווד ('ר 1 תינמז הברג ,/ק 60 'ר 13 המדא תינקל 'ר 2 רפסה יתב תבוטל 'ר 2
 .נ י'ע טנעברעד ('ר 100 ןובשחל דע ,!ר 100 ףשומ) 'ר 200 ןאסנמלק ז"א י"ע
 תומורת) 'ר 80 טחוש ,מ י'ע אקוואקשורד (תורעק) 'ק 69'ר 19 שטיוואקיחצי

 !ק 75 'ר 19 אקיגאז פ"ש י"ע ,ראפ ןיסייה ('ר 4 רפסה יתב תכוטל 'ר 96 םירכח

 י"ע קסישטאלאוו ('ק 90 תוינמז תובדנ 'ר 19 םירבח תומורת 'ק 15 תואצוה)

 אשראוו ('ר 27 םירבח תומורת ,'ק 25 תואצוה) 'ק 75 'ר 56 קינשטומ א"פ

 יב 12 תואצוה) 'ר 108 קנארפ ,ב י"ע (רבח תמורת) 'ר 8 גרובצניג :נ"ח י"ע

 (תירבעה היפנמגה תבוטל) 'ר 75 קישטייוואלאט ר"דה י'ע ('ר 190 םירבח תומורת

 תמוחת) 'ר 3. גרעבנירג .ח ייע (רבח תמורת) 'ר 100 גרעבדלאג ,י י'ע אנליוו
 י"ע (תירבעה.היסנמגה תבוטל) 'ר 25 שמיוואוול מ"י י'ע .דאפ ,אָציְִניְוְו (רבח

 אוועינשווו ('ר 2 תוחחוימ תורטמל 'ק 55 'ר 2 תורעק רוע) 'ק 55 'ר 4. אריפש א

 ('ק 88  'ר 4 המדא  תונקל 'ק 15 תואצוה) 'ק 68 'ר 4 לערנעז | ,מ י"ע אנלו
 תורעק  ,'ק 15 תואצוה) 'ק 6 'ר 9 ילטעפ .ז .מ י"ע אנרארוה .אוואדולבאו <

 (םורכח תומוהת) 'ר 68 רעטבילעג ,י ר"דה י"ע ןולבויל ,עיטסאמאז (ק ןי
 המדא .תונקל 'ר 6 'ק 0. 'ר 7  ורולמ בו :

 84 'ר 52 תורעק ,'ר 45 םירכח תומורת) 'ק 84 'ר 97/יקסוואטס .ה י'ע אציוו |

 :ע .אהאווח .אקלאקא 80 'ר 12 ןיופשרלאנ א" י"ע אנואר .אקלאקאם |

 שמיוועליפאק .ש י"ע קסטוקריא יעיאקסנעמאנז ('ק 50 רפסה יתב תפוטל ,'ר 1

 ק 50 'ר 9 ירכעה קנאבה לש הינמ 1 ןיד א י"ע וואקשאשו (ןובשחל דע) 'ר 8

 ,ק 15 תואצוה) 'ק 49 'ר 15 ןירפלייה ,מ י"ע ,ראפ /ץעינאוושז (תויגמז .תובדנ)

 .י י"ע רימאטישז ('ר 1 תוינמז תובדנ ,'ק 64 'ר 8 תורעק ,!ר 6 רבח תמורת

 ומ י"ע (יק 8 'ר 62 = תורעק ,'ק 60 'ר 3 תואצוה) 'ק 48 'ר 88 ןאמלעטאב
 'ר 6 קינראמאה ,י י"ע קסנימ ,ישטיוואקטישז (רבח תמורת) 'ר 3 רעכאמטנאה

 'ר 152 טחוש ,מ י'ע איאנועלעשו ('ק 65 'ר 6 תורעק 'ק 15 תואצוה) 'ק 0

 'ר 8 טכול ,מ י"ע ןופרח ('ר 24 רפסה יתב תבוטל ,'ר 198 םירבח תומורת)

 ,'ר 8 רכח תמורת) 'ר 4 ןיוועל .ל י'ע ,ראפ ,לאפשאמאמ (רבח  תמורת)

 םילפימ (רכח תמורת) 'ר 6 ןאמצאק .מ י"ע טנעקשאט ('ר 1 תונמז הבדג

 .ב י"ע ןוסרה ,לאפסאריט (ףשנמ) 'ק 47 'ר 144  קידנעמאר .ב ר"דה ו"ע

 י"א י'ע | .לבא .גאר ארושדנאחהרימעט וכח תמורת) 'ר 5 ןאמצרַאווש

 'ק 80 'ר 5 ןאלפאק .י י"ע אנוואק ,יקשירט (רבח תמורת) 'ר 9 קפנאמיטסרוקס

 רעסקאוו ,ב י"ע .ראפ ,קינלעשמעשט ('ק 44 'ר 5 המדא ;תינקל ,'ק 14 תואצוה)

 י'ע ליבאנרעשמט (רכח תמורת) 'ר 8 קינאגלאס ,מ י"ע (תורעק) 'ק 3 'ר 8
 יססאקרעשמט (?ק 50 'ר 7 תורעפ ,'ק 10 תואצוה) 'ק 40 יר 7 ןאמלעק .מ

 :אמאדו יקצינטנאיפ י'ע ,אנבאוואדעי (ןובשחל דע) 'ר 80 קישטרעפ א"ש י"ע

 יקסוואלקש ל"א י"ע ,דארגטעוואסילעי (תורעק) 'ק 70 'ר 26 אזמאלמ שטווו

 (תורעק--.'ק 58 'ר 94 היפ ,'ר 1 תואצוה רך 91 ןובשחל דע) 'ק 93 'רפ

 'ק 80 'ר 101 טחוש .מ י"ע אוועיקאנעי (רבח תמורת) 'ר 8 יקצעוואגראט .י י"ע

 ('ר 6 רפפה יתב תבוטל ,'ק 50 'ר 19 המדא תינקל ,'ר 83 םירבח תומורת)

 .ה"ם ,'ק 1'ר 8 ןובשחל דע) 'ר 7 יקסנאדוימ ,מ י"ע וואלסאנירעטאקעי

 ('ק 14 תוינמז תובדנ ,'ר 810 םירבח תומורת ,'ק 87 'ר 44 תורעק דוע ,'ק 1 'ר 5

 'ר 74 ארופאש מ"י י"ע ןיךא ל (תימתס הבדנ) 'ק 75 'ר 5==,רפ 16 ןילרעב .י י'ע ,ןפי

 תורעק ,/ר 95 תירבעה היסנמגה תבוטל ,'ק 50 'ר 94 םירבח תומורת) 'ק 0

 היפנמגה תבוטל) 'ר 96 גרעבצניג .ב י'ע ('ר 5  תוינמז .תובדנ /ק 10 'ר 0

 תבוטל ,'ר + המדא תינקל ,'ר 40 םירבח תומורת) 'ר 45 בוחרמ ,מ י"ע (תירבעה

 תואצוה) 'ק 81 'ר 68 יקצינטנאיפ ,נו שטיוואמאד .א י'ע אזמאל ('ר 1 רפסה יתב

 'ר 88 שטיוואניבאר .ל י"ע .דאפ .ןוראקצנאיל ('ק 94 'ר 65 תורעק ,'ק 58 'ר 1

 תבוטל /ר 18 םירבח תומורת) 'ר 93 םיובטאר .ד י"ע ןילבויל (ןובשחל .דע)

 'ר 20 רעגניבור ,ש י"ע איברסב יאוואעל ('ר 9 ןמאנ תיב תבוטל ,/ר 2 רפסה יתב

 *ר 9 קולקיצ .מ י"ע קסנימ .ןינעל (ןובשחל דע 'ר 59 ה"ס ,'ר 39 רבמבונ שרוחב)

 - תומורת) 'ק 80 'ר 58 ןעסיג ,ב פ"פ י"ע .בוג ,םודיז-אמ (ןובשחל דע) 'ק 0

 יקצאר .י י"ע אזמאל יקצעוואזאמ ('ק 80 'ר 1 רפסה יתכ תבוטל ,'ר 59 םירבח

 ,'ק 25 תואצוה) 'ר 108 הזאמ י"י ברה י"ע אוו יסאמ (תורעק) 'ק 18 'ר 1

 איאקסוואזינאפ ,ח י"ע ('ק .32 ח"נ ל 97 'ר 48 תורעק ,'ר 60 םירבח תומורת

 ,'ר 6 םירבח תומורת) 'ר 7 טחוש .מ יי ע לאפואיראמ (רבח תמורת) 'ר 0

 /'ר 9 תוימתס :תובדנ) 'ר 20 ןאמסייוז + י"ע טעפינעי ,ערנימ 'ר 1 המדא תינק

 'ק 77 'ר 214 תי 'ק ל 'ר 6 ןאלפאק .א י"ע קסנימ ('ר 11 ,המדא תינקל

 'ר 45 םיוברעוואי .ש י"ע ץעלדעס יעישטערישזעמ ('ק 30 'ר 441 ןובשחל רע

 'ר 108 םירבח תומורת) 'ר 113 ןהאק ,ד י'ע ('ק 81 יר 45 תורעק ,'ק 31 תואצוה)

 וע קצעלעק יהואחעמ ('ק 50 'ר 2 המרא ,וינקל .'ק 90 'ר 2 רפסה יתב תבוטל

 'ר 86 וואצווארק .ל י"ע אורבט ,לאפאטילעמ (תורעק) 'ק 50 'ר 1 שזראצרעס ,א

 ,א י"ע אנליוו שטערעמ ('ק 17 'ר 9 תורעק /ר 71 םירבח תומורת) קל

 גרעבנעזאר .ש י"ע ןוסרח ,קסלעננאחראדאוואנ (תורעק) 'ק /) 'ר 10 ןייטשלעריצ

 תואצוה) ל 84'ר 84 ןאמטיוברא ,א י"ע קסנילהאוודיזארגאוואנ (תורעק) 'ר 5

 'ר 1 אזמאלמ שטיוואמארו יקצינטנאיפ י"ע דארנאוואנ ('ק 12 'ר 85 תורעק ,'ק 3

 .באז ,קסנישטרענ (רכח תמורת) ..ר 3 י"רב .ב כרה י'ע ןישזעינ (תורעק) 'ק 0

 ?אנסאס ('ר + המדא תינקל 'ר 18 םירבח תומורת) 'ר 25 ש טיוואדאס .ר י"ע .לבא

/ 
 'ק 18 תואצוה) '\ 15
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 (תורעק) 'ק 30 'ך 1 ןאמלעק .מ י"ע אצישאקאראס ('ק 95 'ר 12 תורעק
 יקסיוואטס (תורעק) 'ק 36 'ר 10 ןיק קלעב .ש י'ע אנארוה ,שטאלסיווט
 י"ע אוואדאינש (תורעק) 'ק 48 'ר 6 אזמאלמ שטיוואמאדו יקצינטנאיפ ו"ע

 וואלרעפ ל" י"ע שועבעס תעש 'ק 45 'ר 7 אזמאלמ שטיוואמאדַו יקצינטנאיפ

 יד .י'ע קלבוס איערעמ ('ק 86 'ר 16 תורעק ,'ק 11 תואצוה) 'ק 78 'ר 16

 7 44 /'4 98  תורעק 'ר 3 רכח- תמורת ,'ק 44 תואצוה) 'ר ' 0 'יקצובזאוו

 ממ י'ע .קארטעפ | /ץינאיבאפ (הבדנ) 'ר 97 ןיד ,א י"ע הניתשלפ ,םינגןיע

 עיאננאלאפ ('ק 48 'ר.3:תורעק \//ר 6 םירבח תומורת) 'ק 48 'ר .יקצווועל

 ןאולעחאמ' .ר י"ע קסבעטיוו ,קצאלאפ (ףשנמ) 'ק 80 'ר/ 90* רעפא י"ע ןולהאוו

 !ק 41 תואצוה) 'ר 107 לעראמ ש"א " י"ע 0 (תורעק) 'ק96 'ר 6

 תבוטל) 'ר 0 .. ש"ל | י"ע ('ר 10 ןובשחל רע ,'ק 41'ר 97 תורעק

 ,'ר 8 הבדנ) 'ר" 5 רעמזואאצ .,י י"ע אקירעמא ,איפלעדאליפ (תירכעה היסנמגה

 'ק 68: וזאקילעראג 'י'ע אקוואלוואפארטעפ ('ר .9"תודחוימ - תורטמל

 ןיציראצ (רבח :תמורת) ד .רעמעלעח ,י י"ע ב (תוינמז תובדנ)

 ,א י"ע אנדארוה ןירבאק (רכח תמורת) 'ר 8 םיובלעטויט ב"י י"ע"זואמאראס

 יאנידאק ('ק 30 תורעק ,'ק 50 'ר 1' רבח תמורת ח"ע) 'ק 60 'ר .1'יקסנאלאפ

 קל 0 1 פ תורעק ,'ר 8 רבח תמורת ,'ק 60 'ר 8 ןאמטנעמוד י"ג י"'ע .בוליחאמ

 ןאז הז י"ע אנוואק (תורעק) .'ק 65 'ר 2 אירול .מ י"ע .אנוואק ,קסראוואק

 ,'ק 58 'ר 18 תואצוה ,'ר 180 לבקתנ רבוטקואו רבמטפס ישדחב) 'ק 00 'ר 0

 היסנמגה 'תבוטל ,ק 8 "רל8 תורעק ',/ר 194 םירבח 'תומורת ,'ק 8 'ר 399 היס *

 יר 7 ח"כ ,'ק 00 'ר 5 רפסה יתב תכוטל רי 1 לאלצב תבוטל ,'ר .1 תירבעה

 'ר 45 תורעק) 'ק 28 'ר 44 ןאגרעוואמ :א י"ע ו (ק 0

 תומורת) 'ר 6" טחוש :מ יייע אקוואניטנאטסנאק 0 'ר 1 ה"ג ,יק 7

 (המדא תינקל) 'ר 8  שטיוואצרעפ  ,ג י"ע  .אנדארוה ,אוואסס אק ה
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 ,'ק 91 . תואצוה) 'ק 89 'ר 12 שטיוועלעשמיש ,ב י"ע קלבוס .אוואיצפאק
 איברסב ייטשערפאק ר 9 תוינמז תובדנ ,'ק 10 'ר 7 תורעק ,ר 8 רכח תמורת|

 ?עראק ('ק 00 'ר : תורעק ,'ר 8 רכח תמורת) 'ק 00 ף 8 שטיוועטאמ .י י"ע

 'ר 9 םינוש םישנא י"ע בוי (תורעק) 'ר 5 ןיפלאוו .א"מ י"ע קפנימ .ישטיל

 תומורת) 'ק 43 'ר 12 יקסלאוואק .י י"ע ,לבא .קסרעט ,ראילזיק (םירכח תומורת)

 י"ע בוינושיק 1 הפסה ותב:תבוטל 98 'ה 5:המדא :תינקל :,'ר 6 םירבח

 (םירפח .ֶומורַת) ב 6 הנאולרעב ...ש :י"ע (המחא :תונקל) 'ק 50 שטיוגעיסוי

 1 תורעק 4 םירבח תומורת) 'ק 67 .ר פס ןוכלמ :\א-ו"ע םוגינרעשמ ,יצנילק

 ח"ג (םירבח תומוהת) 'ִר 99 ..דנאילךירפ .פ. י"ע ףסאנ נושמנעמערק קי

 ישטיוואקשאדאר (תוהעק) 'ק 90-יר 1 אריק י"ע איברפב ,יאאדאר 'ר 9
 ךוברעווא .י. ר"דה .י'ע .אנוואי (ןובשחל .דע) 'ק 71 'ר/ 25 ןאזכיזיא .י י"ע אנליזו

 יר 112 ןובשחל דע .,'ק 53 'ר 24 ףשנמ ,'ר 137 ה"פ /ר 97 ןובשחל דע) 'ר 100 |

 יק 29 תואצוה) 'ק 83 'ר 13 יקסנאילוט .ז י'ע אוברסב :אקוואנאמאר ('ק 47

 'ר 70 'םירכח ;תומורת) 'ר 78 .יקפוואנחוטיוז :.ג י"ע ינאמאיה ('ק 5 'ר 14 תורעק

 (ןובשחל .רע) 'ר 201 טדאטשנעזייא .מ .ר"דח .י'ע ןאדדוואטסאר ('ר 8 תורעק

 יק 81 'ר .21 אקשטינ ..ב .יע .אָניִזעְיִר .(ןובשחל דע) 'ר 400 ץמנול .ז י'ע אניר

 תמורת ,!ק:96 תואצוה) .'ר .3- ןקטאראק ב"ש .י"ע .קפנימ ,אצישמע יך (תורעק)

 (רבח תמורת) 'ר 3 יקסראב .ה י"ע אקוועיארמאש ('ק 86 תורעק רוע ,'ר 8 רבח

 אזמאל ןישמושמש (תורעק) 'ק 48 'ר פ.ןידזוא .לי"ע אנליוו יאנוישטוואקראש

 'ְך 11ו\ טחוש .מ י"ע אקוואניברעשמש (תורעק) 'ק 75 'ר 26 רעסאוודלאג ,א י"ע

 ('ק.פי\ !ה 6 רפסה . יתב תכוטל.'ק 74 /ר 57 המדא תינקל 'ה 46 םירכח תומורת) 'ק 4

 .א וע וואלקש (תירבעה היסומגה תכוטל) 'ר,95: יקפוועינאק .ד י"ע אלאפש
 ('ק 68/'ר 20 תורעק 'ה 50 'ר 15 םירבח תומורת) 'ק 18 'ר 42 ןולרעב

 .ק 4..ר- 021 ה"ס

 . (םירשעה ךרכה :הרשעהתחאה הנשה)

 :ךֶרע , .יפכו , לבור 8 הנש:יצחל , לבור 6 הנשל :  ץראל:ץוחבו .איסורב רוחמה
 "  ע ., :ותלבקתמ המיתחה ןיא הנש:יצחמ תוחפ ןמזל--.ל"וח .ףסכב הז
 , אטסופה .תאחמה. דבלמ . ,ונל חולשל םישקבמ .ונא .ל"וחב .םימתוחה תא

 ,תקוורמה .םתבתכ | תאו. ףסכה ..חולשמ תא : ונועידוי ונש :,דחוימ בתכמ םג
 :םישדחה םימתוחהל םרפ

 (תובוח שש .ךרב לכב) "חלשה, לש (םייו ח"י ,ז"י .,ז"ט) םוכרכה תעברא
 .לבוה 12 .בוצקה .ריחמה םוקמב ,לבור :8 ריחמב

 --) ..ה.6 .םוקמב לבור 5 ריחמב  םיכרכ ינש (--

 :המלש הנשל םימקוחהל םדפ
- 

 רפסה תא. םנח ולבקי ,לבור השש וחלשיש הלא ,רמולכ ,המלש הנשל םימתוחה

 ה .רנמ קי ..הדה רש
 : + םעה:דחא תאמ המדקה םע

 .פאק 25 .ףולשמה דעב קר 8 םהילע

 : ו ו קי :םיפפכ חולשמל תבותכה
 מ א, עמ נאו אש 0226008, .060008-
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 היצרטסינימדאהו :תכרעמה לש :תבותבה

 ו ו ש ית 6008. ד  וו ב
 7 ה 8 0 % ב [אפפ|8ח6], 120511860מ 90
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 תישילש הנש

 == ,טיפרת ,ןפינ א"י ,אנליוו
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 0 נ

 .םָיַרְצִמ תַאיִצִי
 םירצמה .לש ןיפילגוריהב יקב :תויהל  ךירצ | םדא .ןיא

 טלחומה :ךפהה איה לארשי םע .תרותש ,ןיבה .ןעמל . םינומדקה
 הלא .,ירצמה םעה לש ויגהנמו ויקוח ,ויתוער לש רומגה רוגנהו
 ,תודגנתמ תויטנ .יתש: ,תורוטלוק .יתש ,םלועדתופקשה יתש ויה
 םירצמ ינפ תומה .התיה המ .,ןיטולחל וז תא :וז .תורתופו .תושוחכמ
 העפשה תלעב . ,זועב  תרדופמ  הלשממ תיה תאז - ל הקיתעה
 ינפל .ההובג  .תירוטלוק  הגרדמ לע .תדמועו | ,ןתיא .בצמו .הלודג
 הנחרפתו .וחתפתה | תופיה תוינמאהו םיערטה ..אוהה ןמזה ךרע
 תרתנצלו םוצמצה תדוקנל ,תפומל זא התיה תירצמה הלוכסאהי ,םש
 תורצחב םיפיקת ויה םירצמ ימוטרח .ןומרקה םלועה ל5ל העפשהה
 םהה םייחה ויה אל .תאז לכב לבא  ,םירידאה הערפ .תיב .יבלמ
 ,המ דע תישונא התיה אל איהה .תוישונאהו , םייתמא םייח
 יחרזאה גשומה שרשו דוסי .היהש ,ירבעה גשומה י'פע םיחְרז א
 ךרצ ןיא .. םיענבנו .םילשומ קר ויה ; םורצמב ועדונ אל  ,ןומדקה
 ייח םג לבא ,תורצ לש תלשלש ויה םירבעה ייהש | ,דיגהל
 :רשואל ץוחנה דופיה תא ויה םירפח .רשוא :ייח ויה אל םילשומה
 תיבל ברקב העטנ תותכל םעה .תקולח ,תחנ ,םולש ,החונמ
 הרמ יפטנ: הליזה - ,תוזעה תאו וובה תאו הואגה תא םדאה יינב
 הומ ץוח ,הוחאו שפוח ישגר תעטל תלוכי ילב ,תובבלה ךותל
 הקזחה התיה םינהכה תגלפמו ,םינהב תכלממ זא םירצמ החיה
 םג וכת הילגרל רשא תטלשה הגלפמה ,תוגלפמה לכב המוצעהו
 ןוטלש ול היהש ,ךלמל הנשמה םג יכ = רע ,םיכיסנהו  םיכלמה
 ,םתלחנב | עוגנל היה .לוכי אל מ ,א"מ .תישארב) .לבגומ .יתלב
 ,ו'מ תישארב) בערב .עוג היה .ינעהו אכורמה םעה .רשא תעב
 םיקיזמ  תודוסי  םג  וטלש הלאה  והתה ירהס  רבלמ .ךא :.(בייכ
 תאו" תונידעהו .תולצאנה תושגרהה תא ונתנ אל .רשא םירחא
 תותכו תונלפמ ,םיקזח םישרש תוכהל תורשיהו תוכזה תובשחמה
 , רימת .ברקל . הנוכנ .התוחא לומ השא והמע  רפסמ ןיאל תויתד
 הלכ ,םחלהו  .ללוגתה .,םעה קיחב םינותלקע .םישחנכ  וללוגתה
 הברמל םג יכ .,תלעות ילב קר אל םדא .לש ונוהו וחכ תא הלבו

 תותכה .הנוכתה .םירוסיהו .רעצה ,תומטקהו תולקתה  ,םישקעמה
 ,תויהלאה יובה תטיש לש :תיחרכהו תביוחמ הרלות .התיה תאזה
 םלועה לכבו םירצמב םינימאמו םיצירעמ  תובבר .יפלא הל ויהש =

 ,םהיתופקשהו םהיתועד ,םהה םימעה ייח ודפונ הילעש .הטישה ,ןומדקה

 ימ לכ רשא ,הטישה ,םהיתופיאשו םהירדס ,םהיגהנמו םהיטפשמ

 ! הילכ .בייחתנ לק רוערע ףא הילע רערעל ,הדגנכ תוחמל ץפחש
 בורמ לכה םש המה םירובד לש ליחנב ומכ .הלמח ילב הרכו
 --םשו הבהאה יהלא הפ :םיריעצו םינקז ,םיערו םיבוט ,םילא
 הפ ,המקנהו שנועה -- םשו לומגהו החילפה .יהלא הפ ,האנשה
 "  םיחטצהו תויחה--םשו םדאה והלא הפ ,םימה---םשו שאה יהלא
 ' וא ,םימטופמה םירָושהמ .,הלאה םימודמה םירידאהמ שיא שיאו
 המלש הנומאב וב םינימאמה וידיסח ול ויה ,תושבוימה םילותחה
 םעה 'תא םיכילומה וינהכו ושדקמ יתב דחא לכל ויהיו ,תטהולו
 :ינוטט ינופשב םנמאו .ץק ןיאל םיגהנמו םינידו  ןחלופב ללוש
 = התיה .הנופצ  גהנמ לכ לש ותחירפ תנוע תישארב ,הזכ ןחלופ
 אל ןמזה ךשמהב לבא .,םכוחמ .זמר הזיא ,הער אל הגוכ זיא
 ,הלאה םיברה םישובלהו תוכסמהו תופילקה לכב המואמ ראשנ
 ףא ,ויתולבסו ויתורצו םעה םע .ורבחתה אל םידמולמה םינהכהו
 ןירותסמ .תרטונ הנוילע תכ רותב םמצע ינפב רודמ םהל ושע
 לכ תא תפדורו תמטושו הלש תוצירעו ןוטלשו תורתי תויכזו הלש
 ,תוצירע ,הותכה דורפ ,תויהלאה יובר , ןוצרב הל וענכנ אלש הלא
 ,םיפשכ ,תוימהב ,ןוהל:הלהב ,המזהו הואתה תוצירפ ,תודבע
 הרוטלוקה לש רומגה לוקלקהו ןובקרה תותוא ויה הלא -- םילבה
 = םיאור נא היתובקע תא רשאו ,דאמ המוצע םונפל .התיהש ,איהה

 , םישבוימ םירגפ ... . ןיקסיליבוא - ,תודימאריפ  תינבתב הוע
 >- לע .ןיקסליבואה ןמ .,תודעה תוחול -- דע .תודימאריפה ןמ

 ,חאמוטה ןמ  ,רוהטה | ןיעמה -- דע ןויה טיט ןמ ,שרקה ןורא
 תוריחה ,החונמהו תוריהבה רע .ירצמה םעה לש םילולגה ,הבעותה
 םהולא הכז ירבעה םעהש ,רשויהו .יוושה ,דפחהו הבהאה ,תמאהו
 אל רשא קחרמ הזיא ,תיקנע םוהת וזיא --תולגתהה י'ע
 לש םימלענה .תוחכה לכ יולגש ,רחא םיקמב בתוכ ןניר !דמי
 רחא קלח ףא עיפשה אל םיעודידאלה םלועה יקלח לכו עבמה
 < .םילילאה . תדובעמ הרבעהה תעפשה דגנכ םדאה חור לע ףלאמ
 :םא וכ  ,תיתד . הרומת --- ןניר רמוא ---תאז .ןיא ,לאה>תודחא לא
 "תילכת  'התוא .הנשמו שפנה קמוע דע תרדוח תמלחומ הרומת
 * האור \תויתד .תואחסונ לש םצמוצמה דוסיה לע דמועש ימ .,יונש
 םירבד ול הלגיו ,דחא םעב לאה רחב רוחב ,ןטק יונש קר
 ,לרוגב :היכז = קר .ז"כע ' לבא  ,לודנ .םנ .,.ותלוז םעל .הלג /אלש
 "לכ לבא !תערה .חסיהב  ולפנש םיסכנ ,ללכה :ןמ אצוי ערואמ
 רשקה תא שפוח אוהשב ,הז רוס לש "ותוימינפ ךותל רדוח םדא
 תנוכתבו . םתוחתפתהו .םימעה , ויחב  תורלותהו .תובסה ןיב .רשא
 :ינבו ,םע .םישועו םירבחתמ םדא יינב הירו לעש .תוחכה .םתוא
 ו ב // צל ל- א
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 םראשכ , םמצע ינפב םע םישועו רחא דצמ םיפרטצמ םירחא .םרא
 םהיקוח ,םתרות ,םידוהיה תד םשב ארקנש המ יכ ,ןיבהל ליחתמ
 ברקב רשא לעממ הולא .קלח .לש וירפו וחרפ אוה  ,םהימפשמו
 וירויצ = רתפלקו ושפנ ינפ לעש םיהלא:םלצ אוה ,הזה םעה
 ירבדב םיופמו .בגשנ ןפואב .וחלדבתנש ויתויטנו ונוצרו ויתופיאשו
 זא ,המואה יאיבנ שאר .יפב הרותה ןתונ י"ע ועמשנש . .תולגתהה
 המשנה דוחי לש רוהה תאו תוממורה תא ריקוהל אוה עדוי .זא 'ךא
 התהוכ רשא תימואלה תירבה תשודק תאו היהלא םע .תירבעה
 .רע ירעל

 לדכהה תא םיאור ונא וז הדוקנ .ךוהמ םיננובתמ ונאשב
 עקשלו .ךעמל הצמאתה הוירצמה , תוירבעהו  תוירצמה ןיב םלחומה
 הז ,היתוגלפמו , היתוהכ לכ תא המתוחב עובטלו היכברנ ךותב
 לב התיה הוכ .םירבע  תיבו--םידבעה | תיב , לזרבה | רוכ היה
 ,תימצעה ותוהמ תא רמש ירבעה ץמוקה קר .םילילא לש הרוטלוקה
 ויתונורכו ןולש ויתויטנ ויה ול קר ,תורחא תוביהנ הרוח .אוה קר
 ברקב קומע .קומע העוטנ ,ולש תובא:תיב .תרסמ ,ולש ויםוחי (ולש
 , ם לא םתעוש לעתו ,לארשי = ינב  וקעויו, :המינפ : ושפנ
 הרידאו המויא הקעצ וזיא התיה וז ,"םהקעז תא םיהלא עמשיו
 ,הנממ טלמהל ןיאש ,הטלחומ ,החרכומ .האחמ וזיא ,םע>שפנ לש

 טבש םוש  .תומיאתמ ןניאש .תורוטלוק יתש ןיב יעבט דוגנ .הזיא
 םרדנ ,ללתנ | ,ךעמנ לכה ;"קעו, אל .םיענכנה םיטבשהמ ןומדק
 ומצע תא ןהנ אל הוה .הפרה ץמוקה קר  ,הנומת-אל רמוח הזיאל
 ,תאוה תירוטפוהה המרדה ןמו :תוירצמה תודימאריפה ךותב עקשהל
 .ירבעה םעה אצי  ,לבת תורוקב היהש הוה לודג רתויה .דוגנה .ןמ
 ..."םירצמ תאיצי , התיה :תאז

/ 

 לע דחא טבש דוע. ףיפוה רובעבל םק אל" ירבעה .םעהו
 םעה "אצי אלו ,והערב שיא םיאנקתמהו םירחתמה .םיטכשה ' רפסמ

 ;גרובליז השמ
--7-7----7-- 

 רימ ,  תורובו : ןיחיש םשו הפ רופהה , עוקשה רהה לע הלוע התאשפ +
 וילעו בבוש ,רחצ-לוחהביתנ . . ..רעיה לש םטודהו .לפאה וטבמב ךטבמ שגפנ
 הריעזה הרועה דע ,ריואב וו ישמ תעוצרב , ףרפרמו לשלתשמ ,דרומב קמחתמ
 לש היפונכב , םידרחו םירע .. ,רעיה לש \יתוילגרמ ךותמ .ךרומב הצוצמה

 , םינקוה םהישאר ירוח תא םוגעה לצה ךותמ ינעההילהא םיטושומ  ,רעו"ירפצ
 רגס , םלועה ובחרמ ךותל םילדו םיענכנ םיפוצו קורי םווא לש .תופכ םישובח
 הולשה םתמישנל בישקהל קר רשפא תתתורה הממדבו ,ןבלה קחרמה םהילע
 לק עגרו--רועפה .ללחה תא ךינפל התא האור , . . םיקוחוה .םיקפואה לש
 לע .םירמכג ךומחרו .. .הזכש קחרמל הפוצה ןועה יגפמ בלה ךב להבנו עו
 תחת ,הממודה המדאה קיחב תלמו החדג תדמועה , וז הריעוו הלד הריע
 *:+ רקה חצנה תועורזב ,םיעודי-אל םורדומש

 הל תדמוע ,רעיח לש ורוסב היובח העונצה הרועה ךב הל תדמוע
 יהתישאר תא רכוז ןיא . םינויאגה םורה-ימש תחת הריעו\ הדרוב , םינמוו מורודמ
 ןוימדה יפנבכ , תוישירח תוחורפ ,תולקו  תורוח - תודגא , התירחאל .גאוד ןיאו

 המש תא םש רובו יכ שיאו .לודגה .םלועב הילע תורפסמו תועות ,, קונית .לש -

 אופקב עבטה הפ דמוע .ותמשנ"םוהת דע :'יורע : , וגורוצי .םזוככ +
 , רלוי וכ .בוהרמ םולח + , , םינש יפלא הז וכותב  תגראהמה ,תחא \ הבשחמ
 2 / 0 ו

 .. קפואה ינפ לע .תמנמנמה הנטק רקב"בעכ ,ונוימרב הלועו איה הפצע

 ןהפקו שישי = ןקזכ , קיתעה -רעיח הריעה לע .דמוע םינומדק םימימ
 +...לפאה וטבמ תא הנממ ערוג .גניאו אוה דמוע . ...1ל תודרומ ויתורומשאש
 1 התועינצו הרועה לש הבלחםת לע חקפל וימי ל5 וילע לטוה ולאב , המוד
 םלדיולגו םורע . . . חצנה-תניגנ תא הל .ןגנמו הרירקה .ותמישנב היָלע םשונ

 לע רימתמו ,

4 

 תונב ןעמל ,ולש = תוצירע ,.ו לש ויתוחכ םיקה .ןעמל ירבעה
 הבחא  תרוהב .ולש = וירנפ תא טונח ןעמלּו ול ש תודימווריפ
 אצי ,םירצמל  וליפא .האדוהו דובכ שגרב ,םדאה לכל הכזו המה
 ויתועד תא םלגלו םישגהל = תימינפה ותשגרה .חכב ירבעה םעה

 ,םירורב ,םירדופמ הנידמ  ייחב .תולועפל  םיקוחה הא איצוהלו םיקוחב
 לש. םילבלובמהו \ םיסומכה לפרעה ירו תפמ .החת  .םימימתו םייקנ

 תיפרנה תמאכ  תונהשמ>יתלבהו שמשכ תורורבה תועדה- -םירצמ
 םא םג .רשא , תוחולה---תודימאריפה תחת ;השמ תרותב תובותכה
 ןהיתויתוא ,ופרשנ .ןיליוגהו  ,ובתכנ םא םג רשאו ,םימעפ ףלא ורבשנ
 .בושיה .םלוע לש .וללח .לכ תא .תואלממו ריואב .הוחרופ

 םירבעה םיגחה .לכ 4חפפה גח לש ירוטסיהה .ךרעה .אוה הז
 ףא .ןיא לבא \ ,םיירוטפיה:םיימואל תונורכז .ךותמ םיכלוהו םיכשמנ
 ,"אצומה תרוקנ, תניחב ךכ לכ ,יסופטו ידוסי ךכ לכ םהב דחא

 ,חספה  גחכ >< , םיזמרהו .תוחופהמ קוחר ךכ לכ ,יקניירוטסיה ךכ לכ
 השקה+ירהזמ ץוח ,םיסנה ד"ע תשרוקמה הרופמהמ ץוח הנה יכ

 ,ירוטסיהה  השעמַָה 4 להנמ>בכונכ ריאמ | ...הנומאה לש

 הכשמהו המואה םויק .י"ע  םיוקמהו תורוקה ירומע לכ י"ע .רשואמה

 ןתואכ ,תוימומל יהנ :אנ לא ךא ,יתדיחה ,אלפנה ,יגרטה ,קספנ יתלבה
 לש ןיפילגוריהכ ונלש הירוטסיה :ונל יהה אנ לאו ,ה תוירצמה תוימומה
 לכ תא ,ירפומה ןכוהה לכ תא םיימואלה ונייח ךוהב םושגנו היחנ !םירצמ
 ךכל םינוגהו םיאדכ ונא ןיא הז ירעלב יכ ,םהה תודעה תוחולב ללבנה
 תוגיגחהו םירדסה לכבו -- םיבגשנה תו גורכזח לכב רמיתהל  תמאב
 םיכירצ םניא לבא ,םירצמה תודימאריפכ םיקיתע םנמא םהש םיקוחהו
 ,םכרומה .רטשמה לכ  ,,,םהומכ םיימלונו  םישקו .םיתמ תויהל
 ןיגמה יעבטה ונשוח " רשא " ,םיקוח \ לש הזה קדקודמהו .טרופמה
 ימואלה רוזפהש הדמב הב ,גיס לע גיס וילע תופסל הוצ ומצע לע
 ,ינוציח תוא קר אוה אלה ,ףקתו ךולה- -תולגהו :,לדגו ךולה ךלה
 תא. ,יממעה ונדוסי תא וניניע דגנל םישל יטצמא ,תינבת ,למס

 אופק ותולשב דמועו ודופ ךותל וטלוק .אוה דימ--בלב ררועתי .יכ רוארשגר
 תונשמ םה םג וקיהב םישחורה ,וידלידוירוצי לא אוה 'ליגר . םדקכ םותפו

 םיפטלמ ,הילע םיקפרתמו הל םיערוכ ,המלאה המדאה קיחב טיטטחמ ,םיפ'א

 הגאדו .+ .הוחמ חמוצה ץיצ לכ דלירתלהצב םימדקמו .הלשמ קרידחמצ לב
 .., םתפנופמ םמא לא םהיניעב חצנ-תשקב , תישירה

 ךומג םילפתשמו םימשה םידרוי . םלועה תא ףקות לורג םומעשש ,שי
 יייּהרוחשה ותרומשא תחתמ רח טבמ ץעונ ינש לא קפוא ,הריעה ינפ לע ךומנ
 עוערומ .,רעיה ררועתמ + , .. ארפ-קוחשכ , לולצו ףוצח םער לוקב .ינשה ול הגוע
 ילחנ םיכפוש ,םימשה םיהפיתמ .וחכ שתש םלועה לע בשה ושארב עינמו

 טבלתמ ,ומצע 0 םלועה .שרופ ,המדאה---הנקוה  םתרבח .קיח לא תועמד
 ב .:.ולזמ תא הכבמו םועמעה ךותב .

 םירק ,םיקתוהמ םילתגו" םיאשנ ,םימשה םולוע  בושו --- -- -- --
 תוירבה תושחור ...ןורתפ ול ןיאש ומולח לא ןבלה קחרמה בשו . , , םיטקשו
 לא תואושג-ןהיניעו , המ-רבדל , אוהש-ואמ ירימת יופצב .תויורש ןהשכ תובולעה
 עסופ ןיא ...ימדתחונמ תא עירפה ילבל תורהזנו ןה תוארי ולאפ , המוד .לע
 תחת ,האור ןיאב ...הקיתעה הבשחמה תא תיבשיש ,םר לוק םירמ ןיאו הסג העיספ
 ןיאב ..טאלרטאל םילדגו םדאה-ינב - הפ םידלונ , תמליאה הממדב ,חצנה תניגנ
 םהס ימ םצוע ) םיעלבגו םיססוג ,םיחש ,הפ וניקזי , הממדה התואב ,האור
 הריע וזיא לא (הפ ןיא תורבקה תיב) רהה ירוחא לא ותוא םיליבומ --ויניע תא
 םופנבש ,רמה תומה ותואב הפ םיתמ םניא  םדא-ינב : המדנ .הקוחר-אל
 בהש ,רחא | םלוע לא ,בורק חוב-יא , םירבועו \ םירטפג אלא ,ול תורוחש
 +. . ותוא האור שיא ןיאו ' ויתודא לע םיעדוו

 יחה ,ול ,יולג חצמש בש שישי ! "לודגה ורואמ , הפ ,רוד .לבל ול שי
 םישודק רוסב | םוטולו המראה .ינפ לעמ םופרפרמ , םושורפו  םירשכ .םייה
 קופקפ תעשב םיכו .םירבדב םמחנמה אוההאוה . + . תכרפה תחת הו ןוראב
 +י.ותבוח תאצל השקש ימ ינפל ,לוביבכ ,ווגפל םדעב ץילמה אוהו ,תובבלה ןויפרו
 "לכו תורשכה ויתועורו לע .הכרבב סדקמ אוה םלועה .רואל תוובש המשג לב

 7 רוד ....ותמשג רעב הלפתב , רמלועדתובל .תולמ אוה .רטפג ורואמו
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 ,ונתרטמ תאו ונפוחי תא  ,ץראהו .רבעה םע .תורשקתההו רובחה
 ךפהנ .לכה ינרותהו ימואלה : ןכותה :ידעלבו :הזה רובחה ידעלבו
 לא .הנוכ ילבו המשנ .ילב  הקינאחימלו הדמולמ םושנא תוצמל
 ףפוא יתבב  ותוא  םירמושש * יגולואיחרא : רירש .הזיאל יהנ אנ
 אסיפת היל .תילד ריואב חרופ ינחור ןקויד הזיאל אלו ,תוקיתעה
 המבה | לע. תלעופו היח תוימצעל יהנ ךא ,השעמה םלועב לכ

 הבהאב ,רוחא תגס ילב ,םירחאל בל םיש .ילב תלעופ ,תישונאה -
 תונלחז .ילב ךא  ;דוע הרפח איה רשא לכ תא תעדב ,הונעבו
 ילב ,תולדה תלליו ינועה תחנא ילב :,ןוממשוי שואי ילב  ,תודבעו
 ,תוללובתה לש םינוונ .המכל ךפהתמו שטשוממ ,ףרפורמ יפוא
 ןורכזהו ,בחרתמו טשפתמו ךלוה ונלש טבמה גוח וז השגרה .ךותמ
 םג ךא ,יטויפ .,קומע | ,סומכ עוגעגל קר אל השענ רבעה לש
 תאו .ונישעמ תא  דבעשל  ונתוא ףחוד רידאו םוצע .ינויח  חכל
 הברה תעירקל המדי םנ אול .רשא דחא :לודג .השעמל -וניתופואש
 ונלוממ תרקוס תועיגיה ץק לצא --- תוירבדמ הברהב .לוטלמלו םימי
 םייח .ונא . .הליבשב רשא תממורמו .הכז  ,הליצאו הנידע .הרטמ
 !לארשי ץראב לארשי. םע --- םימיקו

 ויטה

 .הָחַה חכה

 לבק ,ומצעל .אוהשב :בושח וניאש ,ןי'זאבארא>בוקירי'צ ערואמ
 םינינעמ .םייתרבח םיפרטניא .ןורפחל  תודוה יאדמ רתוי :לודג ךרע

 תורדחתההל תודוה םג ילואו , ונלש הביבסה ייח ךותב  םירחא
 לכ .ינלוח .ןפואב שחה  ,ידוהיה  טנגילטניאה = תשגרה לש .הזרפנה
 לע בחרתנ הוה ערואמהו . בלוע זמר לכו .הריהו  יתלב העיגנ

 יולג חצמש בש שישי --.ויצלח אצוי- -םהמ ךלוהו רטפנ .דחאש :םרטב ; "לודגה

 :..לודנה דוסה תא השודקבו הרהטב לבקמו .,ומוקמ תא אלמל דמוע רבב--ול

 רהה לע .םילועו םיספטמ , םי דיחי םדאחינב הומ םיאצוי תוקוחר םיתעל
 ,םיֶרזוח םה רחא ...הפמ קחרה קחרה םהל םיבלוהו שוחכ סוס יוחא לגוב
 ,םהידגב יטמקב .סומכ םולח-דוס הויא ,םהיניעב ץינצנמו שחול רוומ רוא-ןיוצינו
 יחה ,קוחר רבד הזיא לע  םירפסמ ,ןא םה םירפסמו ,םפוג תועונת לכב
 ןואב . . .רבדב סמהל לוחתמ םבלו םיחכפתמש דע--רוומ םלוע .הויאב רפרפמו
 ךעדנ . . . רוח םורקב לכה תא תמרוקו העיגרמ ,התמה תעה די תכנגתמ האור
 תולספנ . ןהל ביבסמו ןדגנכ ןהירוחמ תוטיבמ ןה תומקו םיניעב  רואה=ץוצינ
 המישנה תחת תועונתה תונתמתמ , , . בלמ  תויודככ ,ןלוצלצ ףווזמו םילמה
 שי קחרמב םש ,הודיא יכ ,הפ םיעדוי לכה ...הנפ לכמ הפ תמשזנה הרקה
 ןיאו ףכ לכ קוחר ,ךכ לכ קוחר הוש אלא-- הלילו םמוי הנ וניאש לודג םלוע

 ןיא , הבע המוח ירוחאמכ , םייודבדםירוח , םימוטא . , . המדםושמ ןיטאמ בלה
 שיא .ןאופה םלועה ותוא לש םייחה-ידה הנה םיאבו םיעות ,ךרדה וזיא עדוי
 , *י תמרוצ האירקב ריואב ףלח רוחש ברוע ולאכ המוד--הריעה ךרד רובעי יכ
 םיהמת , רפסמו  לאוש והער שיאו--המדאה-חטש ינפ לע לפנ יב ערואמ
 ,,.תוארונ תוישעמ לע םירפסמה םידליכ םישחלתמו םיהמת ,םישחלתמו

 םורה-ימש תחת ,הטמודה המדאה קיחב הריעה הל תמנמנתמ ךכ
 ,התורחאל גאוד ןואו התישאר תא רכוז יא ...רעוה לש לודופב ,היובח ,םיקחורמה
 תועות ,קונית לש .ןוימדה | יפנכב ', תוישירח  תוחורכ , תולקו  תורוח תודגא
 הלועו הפצ איה--המש תא ריכוי יכ שיאו . לודגה  םלועב | הילע תורפסמו
 ,.+ קפואה ונפ לע תמנמנמה הקוחרו הנטק רקב-בעב  ונּוימדב

 תאצויה , המלש :תורפסל: היהו :תיסורהו תירבעה תונותעה ידומע
 יריל טעמפ | ונתוא האיבמהו , ןודינה ןינעה תולובגל .רבעמ רבב
 םיטיבמה ונחנא  .סומלופה תא = הדילוהש  הנושארה הבסה תחכש
 ונל רשאו ,  ךרומ ילבו  ונמצע:תאנוא | ילב  םידוהיה:תלאש לע
 תימואלה = :המילבורפהב ןייעל * םירחאמ רתוי = תונמרזה .התיה
 ןיאו ,ערואטה םצעב רזומו  שרח רבד לכ וניאר .אל---הנורהפו
 תונותעה תא ההע םיאלממה םיחוכיוהב םג שדח לכ םיאצומ ונא
 תוימואלה .ד"ע התע םיעמוש ונאש .תופקשהה לכ ,תיסורהו  תירבעה
 ורמאנ  תורזה תויורפסהו  תורוטלוקהב םדיקפתו םידוהיה ךרע דעו

 , וניתופסאבו  ונתורפסב = תיניצרו : הצרמנ רתוי הרוצב רבכ .ונשנו
 איביש ,הז .י"ע . ןוגה ךרע קפס ילב לבקל לובי .בוקירי'צ ןינע .םלוא
 םידוהיה .םיטניגילטניאהו = םירפופה .םתוא .תובשחמו :םירוהרה :ידיל
 , ונלצא = תוימואלה  תולאשה לש ןחושי תא .דימת .ושיחכה רשא
 איבה :ןכ ,וללה .תולאשה לע הקיתשב ,בוט  רתויה ןפואב ,ורבע וא
 ;.שארב םידמועהמ | םידחא | ץילאש , הזב  תלעות  ערואמה = ונל
 םהיתועד תא רורבבו יולגב עיבהל .תמדקתמה תיסורה היצנגילמניאה
 עגונה ןינע לכב שירחהל ןוכנל .ואצמ הכ רעש  תהה ,הלאשה ר'ע
 ,םידוהיהל

 םימעה = תוברתב : םכרעו = םידוהוה  דיקפת דע \ חלאשה
 ,חובשחמה . היסורה :תונותעהב םג רוע השדח הניא  םהיתורפסו
 ינפל רבב .ואטבתנ , די:רחאלכ | ןהילע וזמר  ץיזאבאראו  בוקירי'צש
 י"ע  הפיקמו הרורב .רתויו הביבח  רתוי הרוצב ךרעב םינש הש
 ןושארה היה אוה .יקסבוקו'צ  .ק ןורשכה>לעבו ריעצה יסורה ,רקבמה
 םילדתשמ םידוהיה םירפוסהש תורמל יכ , חיכוהש םיביסירגורפה םיסורב

 םלועל = וחולצי אל , םילודג  םינומהב  תיסורה  תורפסהל .רודחל

 ,יתצניךרע = תולעב = תוריציב ההוא | רישעהלו הב  חרזאתהל
 = גלנעמ .הויא . םהל ןבומ יתלבו רז רימת ראשי ימינפה החור יב
 . .אוה  הילא .םברקבו ,תיסורה תורפסהו  םידוהיה ןיב .לידבמ .םימסק

  .תוקָרָי
 תאמ ;

 ,ץיבוקרב .ד .י
 (ךשמה)

 י
 ,טקושהו קירה  בותרה לא הציצמו  חותפה ןולחל הינפ תכפוה הרפש

 חנקז תודוהי ,ךומנו ןשי תיב לש ולצב ,דגנמ ,םוחו הולשו םירהצ:תממד .ביכסמ
 תמנמנמכ תיאהנו קמזופ תכאלמי יבג לע עוניילב ,הפופכ תבשוי = ,תחדובתמ
 רדגל תחתמ ,םדא לגרמ תוחכשנה ,תונפה תחאב .םילוגעהו םילוחכה .היפקשמב
 םישועו  םודרטנו  םומוה  םיפחו = תוקונית  ,הב .םולוע  םיבשעש .היוחרו הנשי
 7 ןויע בור תמחמו ןחוחת רפע יבג \ לע םיבבש לש  ןונבב  םיחרוט  ,הכאלמב

/ 

 3 . םיפקדומ םהיתונתכ תובנזו םהימטוחמ םהל םיאצוי םיקד םיחולק הריתי החרטו

 בשי ,רצחה ינבאמ ןבא לע  ,תפר לש תיוו ירחאמ ,םשו ,םהירוחאמ םהל

 ותנתכ ילוורשו .ולוכ ףושח רועשה והזח. ,תלדוגמ .ותמוקש ,ףחיו ןקז רכא .חונל
 "ובל דעוס  ,תודיחיב רכא ותוא ול בשוי . .תומודאה וידו .תועורז לע םילשפומ

 [\ < .םיפעוז \ םימוראהו םוטמוקמה וינפו , קשתו םעט אלב ויפב הסעול ,רביק:תפב

 ,רדצמ  ,ןכאה לעמ יאשחב םק אוה ולא םירוהרה ךותמ .םירוהרחב םייורשו
 / ,הנקזה | תידוהיה לש הנחלש ריל וכולה-ךרדב  בכעתמו םיכרדיידצב ךלוהו
 הרועינכ .,הקמזופ ןמ השאר המירמ הנקזה  ,המיגרת  ינומו הדוס:ימ .תרכומה
 " חלק העש וילע הטיבמ  ,םימלא םופקשמ גוז. רכאה לע תפקוז ,המוגמנ  ךותמ
 ררגתמ ךכאה . הנחלש תדמח לע עבצאב ול תומורו םירבדו רמוא ןיאב
 ךותל יאשתב | ורי חלוש ךכדרחאו = ,וירוחרה רהרהמו עגר  רמוע ,ונזא .ירוחא
 וב  ךפוהו תועבצא יתש וכותל  בחות = ,ורותמו .ןטירח םש איצומ ,ויחש-תיב/

 ראה .ףפוכ זא ..ץראל תלפונ תועבטמה תחאש .דע ןתונובשח בשוחו שפשפמו < = 0
 םירס ,רש ואפכש ימכ ,הבורמ .תולשרתהו תוניתמ .ךותו מ הלו
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 תורפסב : םידוהיה לש .הדובעה .ךרע לע  הרורב .הפקשה הליכמ  םיצלאנ .םהש | ןפואב , ריבכו  ריממ חכב רוחאל 'םחוא  ךילשמ
 וא .הלעוהה תואר:תדוקנמ אל הלאשה לע ןד יקסביקו'צ : .הרז = ישרוי .םיטנידנופסירוקלו םימגרתמל ,םיפפאמל תאוה תורפסהב תויהל,
 אלא  ,תיסורה הורפסהל .איבהל לכות תאזה הרובעהש < ,קזנה = לצא :םיאויוזרמניא  םישועו תויצידנופסירוק ובתכי = דוד:תולהת
 ,םיידוהיה .תוחכה ןדבא ונל הארמ אוה  .תידוהי הפקשה-תדוקנמ = םנכהלו , "םירישה?ריש, הא .לבתה:תוצק לכב עימשהל .  ןיקטפורוק
 תוכהל םילדתשמו .םה .םעטמ*תמדא תא םיבזוע . וניחאש ,הזמ אבה = תונשלו ריזחהל ידכ הריעצו .הרז תורפסל הלהקמ>ירזוע רותב כ"א
 רצ רוע שי .ונינפל .רשא  הלאשהב לבא .רכנ:תמדא לע שרוש = .טעמכ עמשנ יתלב לוקב תוירכנ תוטונ פ"ע .רישלו תורו תוניגנמ

 םהש = הרזה .תורפסה התוא = לע םירוהיה תעפשהל עגונה ,רחא = דובעל = אבה ירוהיהו .. ,?תולפש , תינחור:תודבע וז יא 'םאה
 יחטש ןפואב יכ םא | ,בוקירי'צ ןד הזה רצה לעו .הילא םיחפסנ | ינפמ אל .תוחפ רתויה , דיקפהה תא הב  א"ממ :תיסורה .תורפסהב
 תונותעהב  םג:  הזב קופעל ולחה ךכ רחאו  ,ידמל יניצר יהלבו = בתוכ אוה רשא הפשהש ינפמ אלא , ןורשכו חכ  רסוחמ אוהש
 ..תופורה = הנניא ותריציל םינכמ אוהש הקיטתסאהו ,אוה .ותפש הנניא הב

 -לוקהב םידוהיה םואלממש || ריקפתה לע .העוהי .תורמרמתה . ולש .הקיטתסאה
 ,הפוריא:ברעמ | תוצראב רככ .האטכתנ תורזה תויורפסהו תורומ = לש  םיטנדנופסירוקה:ירדחב םיללוגתמ םיריפסקיש המכ עדוי ימ,

 ;םתוא - תבבוסה תיללכה תוברהה לא ןהב וחפסנ םידוהיהש יאשחב :תודבוא תויטויפו תופי תושפנ המכ ,תונושה תויצקאדירה

 ,םידוהיח בצמב תוכורכה .הוקומע תובסמ תעבונ .תאזה .תורמרמתההו = םירבעל םידוהיה םירפוסה ושענש ינפמ קר = ,םשוה רואשה ילבמו
 תנוכתלו * םהלש .תוללובתההל = ,הירוהיה  תוימואלה לש תולאשהל = ,םהל .השקו רצש םוקמב  ,בוחי'צו .לוגוג : , ןיקשופ לש םמלועב
 .הפוריא-ימע .לש .תוחתפתהה : תוצילעה הניא תוצילעה , םהלש רעצהל המוד וניא רעצהש םוקמבו
 ,תמייק הדבוע איה וז לבא אל וא ןוזחה לע .חמשנ םא ,הלאה תומשנה ייונעל בל ומיש .סהלש ותוא וניא .רומוההו .םהלש
 לש הקוח העונת התע חושגרומ הפוריאיימעמ דחא לכב יב = ןושל ידיב יבש | ולפנ אלול  רישלו חתפתהל תולוכי ויה רשא
 תולגלו םלש ימואל ףוגל דחאתהל הריבכ הפיאשו תימואל תוזכרהה תא דבאל וצלאנ :אלולו ,. תורז .תויטיתפא תושירדו רז םעט .,הירכנ

 לש ואטבמב שמתשנ סא ,ולש םידחוימה "םיימואלה םינפה, תא =... .םיינחורה םהייחל .ץוחנ יאנת רותב ימואל ןבומב תערל ןמצע
 , יבורטס = ,הבשחמו>ןוימד:ילעב רותב :םינייטצמה ,  םידוהיה םיריעצה,,

 תלדגתמו תקזחהמ ולש תוברתהש הדמב  ,הרבגתמ תימואלה ותרכהו הא .השע .רורפהו תורוה לש .רוראה .שגרה  .םהילע .החנ: תינמש ,סע לכ לש | תירוטלוקה- הוחתפההה תמדקתמש הדמבו הללק .וזיא  .קרסייצע .ראשהל ונודנ  ,לעפתהל םיחונו ןוצר-יריבכ
 םיינחורה םייחה לש ןוכנה .אטבמהל .רתויו .רתוי השענ יהו הכרעב = םידוחיה לצא  םיניוצמ  רתויה  םיינחורה תוחכהו :תונורשכה?ולעב
 ומצע תא  ריכהל .אוהה םעה ףופומ הדמ התואב --- םעה לצא לזוג הזה .שגרהו - ,רתויב םייוצר;יתלבלו .עבצ<ירסחל ,.  םיילאנאבל |

 לעמ השאר המירמ וו  ,הרפש רצל המועז ןיע ףיעמו ותחפטמב וינפ:תעז .חחומ

 לע ןגהל לדתשמ | אוהו  הרחוימ . תילאודיבידניא  תוישיא .רותב = תוישיאה םהוח תא וילע .חינהל םילוכי .ויהש רמוחה תא םדי ךותמ
 תאוה הפיאשה יכ .,וילאמ .ןבומ  .המויק .לע רומשלו וז :תוישיא . "םהלש

 קיחרהל םע לכ. תא .העינמ ותוימצע  תוחתפתהו ימואלה .םויקהל איהש  ינפמ | ,תאוה * תטרופמה הטאטיצה לכ תא ונאבה

 ,..(תלבלובמ תאש ,הזמ ךל אצוי .לעופ הזיא ,ןכבו = ?רמואו רפומ ,הנקזה ריל הרסומ אוהו וילע ףקות ורציש דע---,דאמ התדורפ ...תלבלבתמ ,הא תלכשמתמ .הלבשה :רטולכ ?ינא ןיבמ וישבע אהא -- וילע השק ולואכ  ,הכורא תולכתסה הב לכתסמו התוא ףשפשמ ,עבטמה תא
 ,י,רבד .עימשהל ,החישב | ךליאו ךליא ושארב ענענמ  ,בוש הב ןויעמו הלק הכישנ הכשונ ,חב .ןייעמו סנכהל ,תוירבה ןובל אובל רשפא .,..םולכ אל .,ךכ ?אצוי לעופ הזוא --- ץרארךרדב הלטונ | ,תחא תלוס:תגוע ול ררוב .אוח וז עבטמ רוחמב "!אנ,
 ,יי!אהא ,תולצעו רוהרה ךותמ וטאל להנתמ ,בוחרה עצמאב וכרד זחואו ,ומצעב ףזונב
 לעמ .תודבכב טק :אוה ךכ:רחא ,םימועז וינפו ,קתושו עגר בשוי באה םולודג תובקע ןהירחא תוריאשמו ךרח לוחב תוסרור תומודאהו תופחיה וילגרו
 :ולקמ תא בוש לטונו לספסה םירהצ:ימשבו | ,םוחו הממרו תולש בושו | ,רדובו  בוחרה בוזע בושו .,םירכנו
 !בוהצ יאמר ותוא לש וחור ,ותליפנב גלשה ןבולכ ,םיקקוזמו חפת ,הא * ,חועמ גישהל ךורוצ ,יכ:יפ:לע:ףאו = ..,םיקיר= םירובד ,ונ =- םינבלו םילק ,המחה רואב םיראומ םיננע ,עונ:ילב םיולת םיכז םיננע .םיריהכז

 ךותמו  ,שאונו אכודמו הגאדדףופכ דמועו חתפב בכעתמ אוח ותאיציב ךרכ ה ןמ התא האיבהש ,הרפס תא הלימרת ךותמ הרפש \ האיצומשכו
 הניאש  ,קוחצ;תבב .םיתועתמ םיררוקה וינפו ,הרפש רצל ושאר ךפוה והיה ךכ = הָנוכבו .שחלב .בותכו  בותכ לכ לע  תרזוח ,ןב .תארוקו ןחלשה לע .תבשויו
 וםתמלוה < ונפ-ןונפ ,ולוכ .עיזמו ףיע .ץוחה ןמ באה זא .ץרפתמ --- דחוימ םעטבו .המוצע
 תאזכ. .תעל ךלש םיכוכה :ןמ תאבה ,תוחפה לכל = ,וליא .,,,יתנוכ --- הפיזנ = לוקב רברמו שערב = תיוזח ךותל ולקמ תא גיצמ אוהו ,שאיתמו ףררנ
 , ןילבלכתהו יארק ,ךל .יארק ,וניונ ...לשמ ךרד ,תודחא תואמ ,שממ וב שיש רבד :לתוכה .ופלב

 . ו 0 רזוח ינא ולוכ םויה לכ !בוהצ יאמר ותוא לש וחור חפת הא -- ,יוסולשו סח  ,ךתוא עירפמ שיא ןיא ,
 !זגורהו דורצה ולוק רצחה ןמ עמשנ עגר רובעב ץק !ריעה ןמ הטורפ התלכ ..,םולכ אלו --- ומע .יתיסנתנ תוגויסנ הרשע ,וורחא
 חפת * ,ןורוחב ותוא דבא ןכיה | ...ונניא רוחבה !יצמרכא !יצמרבא --- ..י!תטהול הטחה ,ףוא ,!רשב למ

 השק לועוש ,םידבכ םידעצב תיבה ןמ .קחרתמו באה  ךלוה ךכדרחאו ףאוש ,ן תודבכב חור ףאוש ,ןתלושה לא תופיע ךותמ בשוי אוה ךכ:רחא : !?וחור \ .
 ,הנותממו באה ינפב תלכתסמ הרפס ןל .הנוע .המוגעו הרדוב .לוקדתבו ,טקושהו קירה בוחרה לש ןללחב רסנמ שכיו

 ?ןאב תנייעמ תא המב -- :..ץיק .ירהצ לש .םחהו ךוה ריואה ךותמ \

 רפסב .ךל .תלעות וזיא ?רפס עמשמ יאמ ?רפס -- = י/(אבַו ךשמה) : וב תארוק ינאש ,רפס והז .,,םולכ אל ,ךכ
 = 3 ןנממ .הנהנ . ,הברה םורברל הכוז  ,רפסב .ארוקה לכ . ,,.םולכ אל ,ךכ =< <

 8 ל , ,,(הלכשהו יהנוב
% 



 םירחא .תושרב יולת 'יהלבו =

 5 936 םלועה < בי--אי :ןוילג

 סתוא | יביטקניטסניא  ןפואב ,ותבוטב  אלש .וברקמ איצוהלו ונממ
 ריאשה  ילבמ וב ללובההלו לכעתהל םילוכי םניאש םירזה תודופיה
 ּותודחאהה תא םככעב ,םרצמ וילע םיעיפשמהו |, תיראש וזיא
 תובורעהלו ..הדחוימה :ותנוכת לש היקנה הולגתהה האו .הימואלה
 ,דופיה תא .בושחל רשפא * וזכ  'תוללובההל  הרשכומ .יתלבו .הרז
 .םהמע דחאהל םיצפח םהש ,םימעה םהוא תוברהל םיסינכמ םידוהיהש

 ישפח ןפואב יח םהמ דחא לכש ןהול הז םימודה םימעה
 ליבשב ולש תוברתה תא חיהפמו

 רוסי לע ויחאמ שיא הכרה םיחקולו םילאוש הלאכ םימע --ומצע
 ןיפילחה
 רשכומה רבד לכ ונממ לאוש אוחו : ,ותנוכהל םיאהמה תאו .ולש
 ןיפולח = .ולש  הרוטלוקהמ קלחל | ,ירמגל ולשל תויהלו לכעתהל
 והוחתפתהל םיצוחנ ,"תורחתרה תוללובהה,, ,וזכ  תוללובתהו .הלאכ
 .םע לב 'לש

 ןיב םיצופנ .רותב"= .הזמ 'הנוש בצמה םידוהיהל .עגונב םלוא
 םיימואל םייח יח  וניאש םע  רותבו  תונושה .תורוטלוקהו םימעה
 תלוכי .ילבמ הרזה הביבסהל  ויתוחכ תא שירקמ אלא  ,םירחוימ
 ןיאש  ,םירבדב  םהינכש תא םורוחיה םיכומ --- הב * ללובתהל
 תוברתהל םיסינכמ 'םהו ,םהלשל םהושעלו לכעל .םילוכי םינורחאה
 .הקיזמו הרתי .ןכ .לעו הב .הפמנו .תללובתמ הניאש תובורעה הרוה

 תא ולש רישהפילכ לע =-- רוגש  לשמב .שמתשנ =- ןגנל תחת "
 רחב ,תיללכה הלהקמה לש  הינומרההל  הצוחנה! הדחוימה ותניגנ
 י'ע עירפמ איהו  ,ונבש לש רמז:ילכ לוקל רז לילצ ףיסוהל ידוהיה
 רהימ  םיקחורמ ויה. םידוהיהש ,העשב  ,.תיללכה הינומרהה .תא הז
 רוע = העיגה - אל = ,תרגוסמהו  הרוגסה \ וטיגהב  ודרובתהו .םימעה
 םימעה לש םדההתצורמל ,רחא .רפוס לש  ואמבמ  פ"ע :,םתעפשה
 םלוא | .הזכ לקלקמ דיקפה אלמל םידוהוה ולכי אל  זאו  ,םירחאה
 םג הליחתה ,םירוהיה .לצא תוללובתההו רורחשה תעונת הלחהש .ירחא
 ,רילוהש רבד | ,םהינכש לע .םהלש  :תודחוימה - תולוגסה תעפשה
 לדגתש הדמב תקוחתמ וז הודגנתהו ןםומעה דצמ תודגנתה ,ןבומכ
 הדמבו = ,םברקב םיבשוי .םידוהיהש ,םימעה לצא :תימואלה<הרכהה
 םימעה .םתביבסבש הרוה  הרוטלוקהל .ברקתהל םידוחיה ופיסויש |

 לטבל וצמאתה םידוהיהש ןמז לכ ;םהורש ולבקו  םידוהיה תא .ולבס
 ,החוימה  םכרע הא | דובאלו \ הדחוימה םתוישיא תא .מעמ םעמ
 םירשכומ :םידוהיה וכ = ,דוע : תווקל .ולכי הלאה םימעהש  ןמו :לכו
 לבא  ןהרומג  תולטְבתהו המלש תוללובתה ידיל ףוס ףוס עיגהל
 םמצע תא תוארהל. םידוהיה ולחהשכ דימ. ,ירמגל הנתשנ בצמה
 ראח .יבורטס = ,םהלש -תימואלה הרוצה .תא . תולגלו .םיהוהי .רוהב
 הבש .הביבסה .תוברתל- םידוהיה לש . סחיה תא > רורב  ןפואב
 םריקפתש ,םירחא םירז םימואל  היפורב יא, -;ורמאב  ,םיאצמנ  םה
 .םידוהיה לש הז .ומכ :,ךכ ..לכ- לודג .היהי. תיפורה הרומלוקהב
 הוה דיקפתה תא םיאלממ .םהש,  ,הוב .איה .רבדה לש :והימיענייאו
 םינמרגח לש םדיקפה ,לשמל ,אוה  קפופמ:יתלב .,םידוהי. םראשהב
 תלועפ = לבא  ,היסורב = ערמהההרש לע .דוחיב : ,תיפוקה ..תוברתהב
 ילבמ הב. .העלבנ . ,תיסורה : הרוטלוקה .תא .התרפהש = , םינמרגה
 עגונב .הנוש .רברהש .דועב ןירוטלוק - ןבומב הדחוימ .תיראש ריאשה
 ,"םינויצה םירמואש ומכ ,תידוהי תוימואל הנשי תמאב םא  ,םידוהיהל

 תא םוקמ ,לכב םיאלממ םירוהיהש * ,הזב אפיא  אוה .רקיעה
 םיפיקמה םומעה ןיב םללובתה ילבו םידוהי םראשהב הזה דיקפתה
 איח הרומגה םהוללובתה יכ ,רויש .םוש .ורואשי אלש ןפואב  ,םהוא
 רבדה תורשפאדיא ר'ע םירבד התע תוברהל רתומל. ,חירשפא>יתלב
 המשנה .לבא = ,ותמשנ \ תא : ץצורו קסהמ .ללובתמה .ידוהיה :,הזה
 םלועל ןפוא לכב היהת אל איקו ,תידוהי דימת טעמכ ראשה  תאוה
 ירוחיה לש םיישפנה םייחה .המוהכו  תיצנארפ יה רנל

 . תוברההל תואנה תא ורבחמ .חקול םהמ דחא לכ .םושפחה

 םימוה םניא  ,תונוצק .רתווה .הגרדמל :ןליפא .העיגה .םתוללובתהש
 -- רתווה לכל \ .וללובתנ .םהבש : ,םימואלה :ינב לש .םתואל .שממ
 :רידול = עודיו :ברעמההידוהיל | בוהקה = ,דחא :ןינמרג רפוס .רמוא
 וא תוינמרג ,  תויצנארפ הועד םהל .שוכרל םידוהיה  םילוכי--לארשי
 ,ןויערהל : "עגונה :ןינע  לכב .םהינכשל :תומדהלו  םילחא םימע לש
 תושגרה תא םירוהיה .םהל ונקי אל םלועל לבא :,הבשחמהו לכשה
 םה \ םינורחאה הלא עודיכו ןלשמל  ,ינמרגה לש .םיטקניטסניאהו
 .םיישפנה .םייחהב  רקיעה

 חסיההו  ,ךוחא רבע לש .השורי סה םיטקנוטסניאהו תושגרה /
 =ימע לש = רבעה?תורוקמ = יהמגל = הנוש איה .םידוהוה לש .הירוט
 לכשה .יתלוז ., םידחוימ :םיטקניטסניא .ילב וראשנ םודוהיה .,ברעמה
 ויה הזכ  ןפואבו . תווחל םיכירצ םֶה  ויפ לע קרו  רבד םהל ןיא
 הוה . ןורפחהו  ,המ?רבד םירפחה הירואית+ילעב -םירוציל .םידוהיה
 התוא הרפח םידוהיהל = .האלמו המלש תויחמ  םתושי .תא .בכעמ
 םהל ,התוא איצמהל .לוכי לכשה ןיאש .,החוטבהו הטקשה תופיקתה
 קופקפה ןאכמו  .םייחב .םיכרדה סולפו יעבטה ךלהמה לש שוח :רפח
 .םיסלופמיא = ןיא- םירוהיהל  .םמצעדחכב :ןומאה:יאו םהלש ארונה
 קר" םייתמאה םינמרגהל םיארנ םידוהיה ןיבש םיבומ .רתויה .םינמרגה
 הםישנאכ :םיעוה = םידוהיה ,םינמרג וזיאמ ולדבנש \ ,םיללצ+תונומתכ
 ? ,.,ינויחח<חכה  .םהמ .ללשנש  ,םיעטוקמ

 םילוכי  םגיאו ' םיאפוריאל ושענש םידוהיה לש. הזה .דיקפתה
 םיימואלה םייחהל םירז םראשהב ,המודכו םייצנארפ = , םינמרנל תויהל
 (/תימיאלח  הקחההה, הבס :אוה .אוה הוה ריקפתה--םהינבש לש
 םהיתולוגפ תא םיפינכמ םידוהיהש. ,הלאה  תונולתה .החודה חכה תבס
 רוחוב ,תופיכת  רתויו .רתויב תועמשנ  ,תורזה .תורומלוקהל .תויעזנה
 2 "תוימשוטנאה הלדג וז עקרק לע  .םיימשיטנא יפמ אקוד ואלו .,הינמרגב

 האצומ  תאזה .תוימשיטנאהו ,השדחה תעה לש תיעזגהו - תירומלוקה
 .םיבושחו .םילודג- רתויח .םישנאה ןיב םוקיוחמ הל

 תפקמהו הבושחה הלאשה לע .רתוי םכעההל םילוכי :.ונא .ןיא
 ;;.השרמש המכ :רע  ,םיללוכה .היוקב קר = תעגל .ונייה םיחרפומ | ,ווה
 : .יעובש .ןותעב רמאמ לש הרצה  תרגפמה

 םידוהוה דיקפתל םימעה חי תא :תונייצמה תודבועה .ןומהמ
 הינמרג לש :הפוחי .ןפוא =: תחא  המגוד \ רחבנ- תורזח . תויורפפהב
 הטקוה אל. ,עוחיב .הנייה:ךירנייה :, םילודג.רתויה היררושממ דחאל
 תפאושה העצה לכו  ,.תחא ןוחכז:תבצמ :ףא :הינטרגב הנייהל  דוע
 = העד דצמ המוצע תודגנתה. דימת: תשגופ  הזח :ןורפחה .תא :תואלמל
 < תוארל לדחי אל ,ויפב םירוגש הנייה ירישש ינמרגה סעה . ינמרגה?להקה
 - רמאש ומכ |, וטו 1000ם וועס] ג 0טעט] ,  ירוהיה תא ררושמהב

 . תינמרגה תורפה .לש :היתודלות .יבתוכמ  דחא
 "הריעצה - הפורוא, ורפסב בתוכ 10160 יקלאטיאה רפוסה

 ונמהג לכ, : הנייחל  הינמרג- לש .הפוחי  ד'ע .הלאה . םירבדה תא
 "< ןרודחמ ,ןהלש יפויהמ  לעפתמו הזה  ררושמה . תוריצו תא "ארוק
 הו םג שיגרמ: ינמרג לכ טעמב לבא > ,ןהלש הרמה | הינוריאהו
 שגה תא .םגופה רבד :הזיא .ןופצ .ולש. הרישה:תב  תולגההב יב
 /  שאר:תולקב .ןייטצמל ,ילובירפל .הנייה הא בשוח .דחאה .ארוקה
 / תודמב?התחשמל --- ישילשה =, רבד הרמ . לוממל -- ינשה
 סחיתהו הינמרג חור תא ןיבה אל ררושמה יכ ,אצומ יעיברהו
 לע .םיטיבמ םוארוקה . ירזכאו קרוצ יהלב ןפואב  ותדלומ?ץראל
 0 ;יסרא לכא ., םשבחחיר הלעמו קותמדהמצ לעכ הניה יריש

 \ . הבורמ  תומבב ןייצל .היה רשפא הלאכ :תואמגוד
 םיגוחהבו .היסורה .היצנניליטניאה לצא .ההע הלגתמה שגרה

 ךשמה | קר .אוה -- .אצומ  הזיא :ול , שקבמו = ונצראב .םייתורפסה
 ונשגפש .ןוזחה .ותוא 1 הפוריא:ברעמב :רבכ .וניארש שגרה | וחוא

 + 5 ןאכ ,טלבתהל ולחחשכ | ו
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 לכב



 3= םלועה < 6

 תא שיגרהל ולחה םיסורהו  ,םידוהיה לש םיימואלה  םירומרשה
 תונמדוהה .םהל תונבומ יהלבו  תורז תוימואל תולונס לש .ןתלועפ
 בלה תא רבכ הז ועועוש  ,תושגרהל הפיןוחתפ הנתנ השולקה
 "תודהיה ןמ. קיחרמה חכה, .הימורה:שבכמ תחת הכ רע ושבכנו
 ןבומכו ,וניניעב שדח וניא הזה .ןויזחה .ותלועפ תא תוארהל לחה
 ןניא ןהו .,הלאכ "תורהזאל, םיקוקז ונא ןיא .ונתוא היעבמ וניא
 :םינמס תואשונכו םאתפ<עתפל תואבכ .תוארנ ןה .ונהוא .תועיהפמ
 ןיבהל םירשכומ םניאש ,םישנאה םתוא יניעב קר םיעודי םירשְבַמ
 ערואמה לע ונא  םיחמש .תושק תוחפו תוינלוק הוחפ = תורהוא
 הבוט הלועפ לועפל לולע אוהש ,םיאצומ ונחנא .יכ , חתע .הרקש
 דוע וב .המייקתנש , ונלש היצנגילטניאהמ עורי קלח לע  האירבמו
 הוה ערואמה .  ימואלה וננואגו ידוהיה שגרה לש תיראש וזיא <

 אלש , הלצהה*ךרד ותוא לע ונלש םיטנגיליטניאהל תוארהל לוכי
 לכ .רשאו ,הנש .תורשע שלש הז  והודוא- לע רברל  ונלחח
 ,דחאה אצומה לעכ וילע הארמ  םיידוהיה םייחה לש \ תואיצמה
 איה וז --- ונדובכל יוארהו רתויב טושפה הזה ידיחיה אצומה
 ומכ הקיטילופב ,תיתרבחה הדוכעה יפנע לכב ונמעל הבישה
 ונכרע םיתחופ ונא םשש .,םוקמל תכלמ ענמהל ונילע ,,תורפסב
 םישנאל בשחנו סירחאל הסמעמל ונחנא םש .ונמצע תא .םירבאמו
 םירחא לע ונתורש תא = תופכל ונילע םש ,םיצוחנ יתלבו םירז =

 םירחאה תא .ונחנא םיאיבמ הזבו  ,םייוצר  יהלבו םירחוימ רוב
 ונעטמ?תמדאל  ,ונלש רוקמהל  בושל ונילע ..האנשו תורמרמתהל
 ,םוקמהל בושל 'ונילע .,היתוחכ בטימ הללושמהו הממושהו הבוזעה
 םיווקמו = םייוצרל ' ,רתויב  םיצוחנו םיבורקל םש םיבשחנ :ונאש

 הבשחמהו שגרה בוטרוק לב  ,ונלש העיז:תפמ לכש ,םוקמהל ,רבכמ =
 רענתהל ולכוי  וניתוחכש ,סוקמהל ,דאמ םש םירקיו םיצוחנ ונלש
 : , חורפלו חהפההל , שדחמ םש

 ---ולגרתנש "וגיספורטופא ,מ םיבר ןוצר עיבשי אל ה יב וילאמ ןבומ
 לעכב : ,העודי  תורשל .דחוימ רמוח .לעכ :ונילע .טיבהל--ונחרועבו /

 .םהלש | תויתגלפמהו תוימואלה תורטמה ךרוצל שמשמה יעצמַא
 דוע .ןכוסמ .םגו ,תעה רוע העיגה אל יכ .םיאצומ הלאה םושנאה
 /'תודהיהמ .הקחרהה, לש  םייקה שגרה דע .ונלצא רבדל : רברה
 םלוא = .ונתורש:דיקפת לב :תא אלמל :ןיידע  ונקפסה אלש ינפמ
 ריבעהל ץופחנ םאו הבושה וליפא םיבייח ונא ןיא הלאה םינודאהל
 םיצולחה .דחא ירבדב םהל הנענ זא ,םהל תונעהלו וניתורמ לע
 םכנה המ, :ראזאל:ראנריב  ,תימואלה ונתיחת תעונתב םיבוט רתויה
 תועדייגוה . וניברקמ איצונש ,םיצפה םהא ל?ונתאמ אפיא םישרור
 ובתכי רשא  םינוירוטסיה םכל ןתנש  ,םכתא 'שיבלהלו םנרפל ירכ
 תא רישל ירכ  םיררושמ םכל  איצמנש  ,סכיהורלות .תורוק הא
 ורויש םידמולמו םימכח .םכל קיפסנש ,םכיהורגא תא רפסלו .סכיריש
 ,בושחל םיצור .ונא ןה לבא .םתצעב םכתא ולהניו םכתרות םכל
 םכל לדגנ זאו .ונמצע דעב רוצילו דובעל ,אורבל ,םולחל .,רישל
 ינפט  ,תעכ םיאיצומ ונאש ,םתואמ םיפי רתוי הברה ויהיש ,םיחרפ
 רווא ,הרוא יד וב שיש םוקמב םיעוטנ ויהי ,םיריתעה םיחרפהש
 ."בחרמו
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 ,בושי ה -יכרר

 ,ןושאר רמאמ

 + תּונויסְנל * תונְחת
 תונחת .'תונורחאה ..םונשב וברתנ :תורואנה .תוצראה  לכב | <

 6 ב / : ם ובוב

 בי -אי ןוי לנ

 תומהבה לודג לע ;םיערזה תבטה לעו המראה-תדובע תוחתפתה
 ..תורכאה םע תרשוקמה הישעתה לב לעו

 יחרכה רבד התע אוה וניתובא ץראב תחא - הנחת רוסי
 חתפתהל תורכאה לע םיקתמה בושיה לכוי אל הירעלבמו ,יכרצנו
 םלואו .ןלהל ראבא רשאכ לתחה וב רשא לפרעה ןמ תאצלו
 וללה תונחתה תשרפ תא םיטעומ םירבדב ראבל ץוחנל ינא .אצומ
 :תינופצה הקירימאב רשא .תירבה-תוצראב ןהיתולועפו

 לבקתנו 18/62 קוח אקירימאב  אצי הנש םירשע ינפל קר

 תלבקמ תירבה-תוצרא לש הנירמו הנירמ לכ יכ ,סרגנוקה י'ע
 לכלכל הנשל רלוד ףלא רשע השמח תיוכרמה הלשממה תפוקמ
 םוכסכ הלשמ הפיסוה רוע הנידמ לכו - ,ןויסנל-תונחת תואצוה
 קוח .יפ .לעו ;הבושחה תונחתה תדובע תא לידגהל ירכ הזה
 הפסוה הנחת לכל תיזכרמה הלשממה תקפופ 1906 תנשמ \(!גוופ
 םיתשו םישמח לכ ואיצוה ללכב ,רלוד ףלא םישלש דע תיתנש
 ,רלוד ןוילימ .ינשמ .רתוי 1906 תנשב תירבה-תוצרא לש תונחתה
 ודבע .תונחתה לכב ,הנחת לכל רלוד ףלא םיעברא ךרעל וא
 םידבועה ןיב ,םוי-יריכשו םיברה םילעופה דבלמ ,םידימת םידבוע 0
 םיחמומ 4? ,םיאמיכ 121 ,םילהנמ םינשו םישמח ואצמי םידימתה
 תופוע לדגל ,םינג תעיטנל םיחמומ ,םימונורגא 68 ,הדש תרובעל
 תומהב-יאפור ,םיקינטוב ,הניבגו בלח השעמל םיחמומ ,תומהבו
 ,.הינולואיבב  ,הקיזיפב : םיקסוע ,  םינולואיריטימ * ,םינולומוטנָא
 ,תוראבו תולעת תריפחל םיחמומ םיסדנהמ * ,היגולואיריטקבב
 , וכו האקשהל

 םיחמומהו םידבועה לכ לש ברה רפסמה אוה רתומל אל
 תונויסנל-תונחתה לכ 'ב ףיעפ 130: קח יפ לעש םושמ ,וללה
 תועצקמ לכבו םיערז .ינימ לכב .תוניחבו תונויסנ .תושעל .תוביוחמ
 תועיטנה ,םיחמצה לש היגולואיזיפב תונויסנ תושעלו רומלל ,ערזמה
 ,ןהיתואופרו םיחמצה לש .תולחמה ינימ לכ תעדל דומלל ,תומהבהו
 םיחמצה :לש תימיכה תוהמה תא תעדל שוררלו רוקחל ,דומלל
 תונוש תועירזב תונויסנ תושעל ,םלודגו םתחימצ לש םינוש םיקרפב
 המראה-הבעמ .לש םיזילנַא תושעל ,םיערזהו המדאה תנוכת יפל
 םהיתונוכתו .לבז ינימ לכ לש תימיכה תוהמה תא רוקחל ,םימה לשו
 בשע ינימ  לכב | תונויסנ  תושעל .,הנוש המדאל :םתלוגס יפל
 תועגונה תולאשה לכ תא תעדל דומלל ,ללכבו ,תומהב:לכאמל
 וערזיו המדאה דבעת ןתרועבש תונוכמה תונוכת ,תורכאה קשמל
 ; + 'וכו .תורשה

 ךכיפלו ,הבר  הנומאב ןדיקפת תא ואלמ וללה * תונחתהו
 ןהיתונויסנ תואצות לכ תא ,דאמ הלודג ןתעפשהו .ןתלועפ םג
 ךכל םידחוימה םיניטילויבב םסרפל  תונחתה א תוביוחמ םיבורמה
 לכל םהיתועידי תא םירסומ םהירזועו םילהנמה ;םעב .םציפהלו
 תוצע םינתונ ,םהילא אבה לכ תא םידמלמ ,םתצעב לאושה
 ואבי אל הלא םאו ,םירמרפהו .םירכאה תולאש לכ לע םינועו
 ,םהינפל םירועש םיארוק ,םירמרפה לא המה םיעסונ זא--םהילא
 תואצות תא םהל םיארמו םהיניעל תונויסנ םישוע ,תוכלה םיקסופ
 דימת ואבי םמצע םירכאה םגו ,םהל ושכר רשא ,םהיתונויסנ
 ! בר ליח ושעי ןכלו---.םהיתורש לע םהיתונויסנב םתרועל

 העיגהו הקירמאב המראה:תרובע הלרג  ,תונחתה וברשמו
 תדובע ינינעל רטסינימה  ריגהל לוכי קרצבו ,ראמ ההובג הלעמל
 העיגה םש רשא | לבתב ץרא :ןיא יכ, .,תירבה-תוצראב  המדאה
 ."תירבה תוצראבכ ההובג 'תירוטלוק הגרדמל המדאה-תדובע

 לובי. הלע 190%  תנשב יב ,אוה 'ןמאנ  רתויה . תפומהו
 "ניצחו רלוד דראילימ העבש לש םוכסל םש המדאה
 = .ירהש ,הרקמב :היולת .הנניאו : תילמרונ איה תאזה. תוחתפתההו



 ,וא םרגוליק 80065 וא ילכ 1195.

 7 36 םלועה < בי--אי ןוילג

 תנשבמ רתוי 5+9% ץראה תאובת התיה 190? תנשב :אלפנו
 1905 תנשבמ רתוי ל 96 ,1904 תנשבמ רתוי 9509

 ,1906 .תנשבמ רתוי 109%
 -תוצראב עקרק רטקיה לכ :םינכמ ינוניבה ןובשחה יפל

 המישרה יפל) םיסינכמש הממ השמח יפ ,רמולכ ,קנרפ ףלא תירבה
 ,לשמל ,המי הבשומב םיטסינולוקה ('1 וילג םלועהב .האבומה
 עדמה לע .הדסונה  תורכאה תרותב ךרר הרומ םהל ןיאש
 ,ןויסנה לעו

 םישרמ וננה  ךכיפלו ,האמב איה הבושח תאוה הלאשה
 ,םידחא םיליבקמ םירפסמ איבהל ונמצעל

 ורצקו םיטח | םנוד 9800  םירכאה וערו המי הבשומב
 לכמ םרגוליק 864  ,ךרעל

 1040 רטקיה לכמ 1906 תנשב ופסא תוברה:תוצראב ;רטקיה
 ,םרנוליק 588 קר איפורבו .םרגוליק

 םנוד 808 לש הטש לע םירועש וערזמנ המי הבשומב
 .ק 816 ,ךרעל ,וא םרגוליק 65545 וא ולכ 1885  וסינכהו

 ,ק 1400 םירועש 1906 תנשב ופסא תירבה:תוצראב ; רטקיה לכמ
 .ק 590 ךרע איסורבו רטקיה לכמ

 תירבה-תוצראב 190% תנשב העינה םריתייטחה תאובת
 ןוילימ  םישמחו תואמ שלשו דהא רראילימ לש רידא םוכסל
 ;סֶרית םרגוליק 650-980 רטקיה לכמ םיפסאמ אופורב ;רלוד
 10,000 ךע 8000 ןמ תירבה-תוצראבו .ק 1900 ךרעל -- אינמורב
 ...! םרגוליק

 לש בגנה תופנב הבושחו הרקי רתויה איה תאזה האובתה

 ;המדאה תא תוורהל ידכ םיטעמ םימשגה םשש ,תירבהדתוצרא
 תושירדה ילגְרל קר יכ .תאזה הדבועה לא טרפב בל םישל ונילעו
 הזה חמצה עבט תא תערל תונויסנלדתונחתב ושענש תוריקחהו
 ורצונ ,לוביה הנשל הנשמ לדגתה ,פריתה ערו במוה ויתונוכתו
 תוישעת וברתהו סריתה תרובעל סילגוסמה  העירז"ילכו .השרחמ-ילכ
 ,פריתה ןמ קר הנה תואצּומ רשאו שארמ ןורעש אל רשא .תושדח
 -יתבב 018086 1וושטע 1808/88* הרבחה האיצומ ,לשמל ,ןכ הנה
 ,סריתהמ םינוש = םיטקודורפ הנומשו םיעברא הלש תשרחה
 ,המהב-ילכאמ | ,(למחרק) | ןליטע = ,םּואלוניל | ,ןירטסקד = ,תפנ
 ,חיכוה 81 רופיפורפה ,'וכו יתוכאלמ ימוג ,םינוש םיבריסנוק
 םינימ שיו .,רקופ וליפא לבקל רשפא סריה לש םילבשה ינקמ יכ
 ,תפנה-ינקמ תוחפ אל רקוס לש תומכ םינתונה

 האבה רקופה תאובה תירבה תוצראב התלע 188% תנשב
 ,10--18// היה קלסה ןמ רקוסה אצומו ,ןומ 566 קר קלפה ןמ
 . תוניחב תושעל ןווסגל-תונ התה "ולחה םיעשתה תונש תושארב
 התלע רבכ 189? תנשב יכ ,התיה ןתלועפו--הזה חמצב ' תוריקחו
 תנשבו ןומ ףלא ףשמחו םיעבראמ רתויל קלפה ןמ רקוסה תאובת
 רע לדגתה רקופה : אצומו ,ןומ ןו ללמ יצחל העיגה 0%
 תחה ,קפעתהל ולחה תירבה-תוצראב תובר תונידמ ,6%%/
 ונכוהו ודבענ הברה תועקרקו ,קלפה ערומב ,תונחתה לש ןתעפשה
 רקא לכ ריחמ םג הלע  ןכלו ,קלסה ערומ םשל קר שדחמ
 , דחאו םיעבראו האמל רלוד האממ הלאה תומוקמבש עקרק
 וילימ 45 קלפמ:רקוס השעמ לש הישעתה הסינכה 190% תנשב
 ילגרל קר ץראה התכז .תאזכ הרישעמו הבגשנ הישעתלו ,רלוד
 ,תיבושחה ןהיתוריקח ללגבו תונויפנל-תונחתה תרובע

 בשעה תא תירבה | תוצראל ואיבהש ןה ולה * תונחתה
 רשוע איבה הוה רברהו ,רקבל חונו בוט רתויה לכאמה ,אנרצוק
 תנשב הזה בשעה לש האובתה- לכ רכמש רע .תוזוחאה-ילעבל .בר
 , ,רלוד ןוילימ האמל ךרענ ול

 ץרפנ אל טעמכ .הבילחה קפע :יכ ,איה הפיצעמ הרבוע ןה

 ללכבו ,ךאמ לודנ .האמחהו בלחה ריחמ ,י"אב .תובשומב ללכ
 ,אוה רברה רקיעו , לכאמל תובומ הניבגו האמח י"אב אצמל השק
 ןויסנל-תונחת קר .הוה בושחה עוצקמב םיאיקבה םישנא םש ןיאש
 תנירמבש = היאר .אהו .הזה  לודגה ןורסחה תא  אלמל תולוכי
 םינשב העיגהו האמח ינימ לכב הישעתה ראמ הטשפתה הינד
 ,םיחמומ הלשממה הדיקפהש ירחא קר ,ההובג הגררמל תונורחאה
 לכל .הבילחה .יכרד תא ודמל רשאו םיבר תונויפנ .ושע רשא
 ,היטרפ לכל תאזה הדובעה תא וררס רשאו םירכאה

 תנידמב ,תירבה-תוצראב םג הזה רבדכ ונחנא םיאור ןכו
 ןוולימ 60 .לש םוכס לע האמח 1900 תנשב התשענ ןיסנוקסיו

 .ןוילימ הששו םיעשתל םוכסה עיגה רבב 190% תנשבו ,ארמיל
 ןוילימ | 89:ל = ןוילמ 44-:מ  םוכסה הלע | טוסננימ  תנירמב
 .האלה | ןכו = ןוילימ 98 רע  לל-מ -- אבויא | תנידמב;ארטיל
 ?8-מ ןיסנוקסיו תנירמב : הנשל הנשמ הברתמ כ'ג .הניבגה .תישע
 וובר .לדגתי  ןכו ,םינש שש ךשמב ארטיל .ןוילימ 180-ל ןוילימ
 תנשב ,ויה טוסיננימב לשמל : הנידמו הנירמ לכב תובלוחה תורפה
 יצחמ רתוי 190? תנשבו 'תובלוח תורפ ףלא 38 ,1
 תומפ .םג הברתמ הלא תומוקמב יכ ,אוה דבכנ ,יכהו !ןוילימ
 דע 1457מ .לדגתה תורחא םינשבו .תורפה-בלחמ לבקתמה ןמושה
 -- .ארטיל %

 יַרימ .קר ואב הזה רשועה לכו הזה ברה השעמה לכו
 הברה | תונויסנ ושע רשאו ,תורומאה  תונירמב ודפונש תונחתה
 עבטב ןה ,הבילחה לש תודומימב ןה .,תומהבל לכאמ  תניתנב ןה
 ,הרובעה:ירישבמב ןהו תורפה

 לש ןויצקילפה .תרות החתפתה תונחתה תרובעל תורוה
 ןי א מ הבורמ הכרב ואיבה םיירופהו םיבושחה תונויסנהו  ,םיחמצה
 ולחהש .תעמ םינש רשע ורבע םרט דוע -- , ץראה לכל הומב

 = ותודע וגל שי .רבכו ,הוה ךרעה-בר עוצקמב  קפעתהל תונחתה
 תוצראב המדאה-ידבוע ואיצוהש ,ברֶה רשועבש,--ןמאנ ההמומ לש
 תואצוהה לכ .ומלוש רבכ ,ןויצקילפב ושענש תונויסנה ןמ תירבה
 = ,"וללה תונחתה תלכלכל תאוה ץראה תונידמ ורזפש .,תנבורמה

 "םינתשמ תוימצעה םהיתונוכתו םיחמצה עבט יכ ,אוה עורי
 ןמצעל ןהשכ הלאה תויטנהש י"פעאו ,םינוש םירדצל םיטונו
 יולג ידיל תואיבמ ןה ירה ,רודל .רורמ .תוכשמנ ןתויהב תורעצמ
 ' .תויטג .םהל רשא םיחמצ וחמצי םיערזה ןמו ,תייפוא .הנוכת וזיא
 * שמתשנ ,םא .ןכבו .םיערזה-תובאמ השוריב םהל ואבש ,תודחוימ
 ,ערוזל הרקיו הבושח הרחוימ הנוכת ול רשא ערוב הנשל הנשמ
 םוקמה ותוא םילקאב בר ירפ תתל לגוסמה שדח חמצ לבקנ וא
 הריחבה .רבד אוה הז ,חרפיו לדגי םשש עקרקה ותוא יאנתבו
 םיפָאו .תימצעה םתנוכתש ,תומהבבו  םיחמצבש | תיתוכאלמה
 ,"ןויצקילפ,ה רבד הרצקב אוה הז .,הריחבה-תודלות המה דחוימה
 .תוכיראב וילע רבדל םוקמה הפ אלש

 םימונורגא .ידיב .קר הושעהל לכוי הזה רבדה יכ ,ןבומ
 "תאו ,םיבר תונויפנ ירחאו תובר תושירדו תוריקח ירחא םיחמומ
 ,ןויסנל תונחתה תרזעב קר גישהל רשפא תושקובמה תואצותה
 .םינוש םיערזב םינוש םיחטש ערזמל תונטק תוזוחא ןהל שיש

 תלעותה תא .ראבל ץק ןיאל תונמאנ הויאר איבהל וניריב שי
 .תובר תורואנ תוצרא הרישעהש ,תאזה הרובעה ןמ האבה .הבורמה
 עקרקה עבט יב ,י"אב .תאזה הרובעה איה הכירצו הבושח טרפבו
 המש הורפלו חומצל םילגופמה תועיטנהו םיערזה תונוכתו המילקאו
 +הפורואב םיעדונה םידמולמל  םג .םירזומ

 הקירפאמ האבוה רשא השקה הטחה לש :ןויצקילסה ו"ע
 ןוילימ .םישלש לש רידא םוכסל>חטחה לובי עוגה .תירבה-תוצראל
 הטושפה הטחה :לש ןויצקילסה הלידגה טוסיננימ .תנידמב , רלור



 36 םלועה < 8

 היתונויסנל תורוח ., רטקיה לכמ .םרגוליק 115.לע ינוניבָה לוביה תא
 לוביה .לדגתה  .םרית .לש ,ןויצקילסב ,הקפארבינבש הנחתה לש
 , רקא לכמ לשוב. השמח רע השלשמ

 קלס וא .סרית עורול :ץעימ יננה .יכ :,ארוקהי :רמאי * לאו
 םיבוט םינוערזהזיא ,ערוי שיא ןיאו ,עדוי ינניא !אל ., י"אב המודכו
 הרושע יכ  ,ונא םיעדוי לבא , עקרקה עבטלו ץראה םילקאל .םיחונו
 תא רבועהל קר אל הלובי תא תתל לכותו וניתובא 'ץרא הירופו
 רשא וכרד תא עדי :רשא הזל דוחיב .םא ייכ ,ופא: תעזב ותמרא
 יחלפה ונבש רבאה .השעמ תא .הקחי אלו הלפאב ששמי אלו  וינפל
 הז םג יכ :,אצי הנממ רשא .ץראה לש רכאה .השעמ תא אלו
 םכרד תא: .ריאו אל  ןויסנהו. עדמה רואו וכלי ךשחב הז = 'םגו
 , םלמע תאו

 תדובעל לבוה .ךרעדלרג תא .ערוי שיא לכ ,לשמל ,הנה
 וכלי םיערוה ,לדי .הדשלו  ,הזר עקרקה השעי וידעלב ..המדאה
 תא לז ילבמ ערווה ..ןודבאל .הנכלת תועיטנהו : ,רוהל רודמ  ולדיו

 החכ תא הל בישה ילבמ .ץראה | ונמשמ תא םטסלמ  המדאה
 תונויסנ. .ירחא קר אלא .עקרקה תא | ןילבזמ ןיא :ונימיבו ,הנואו

 ןימ לכו .,רחא .לובו שררי עדז ןימ לכ .יכ ןעו  ,םינושו\ םיבר =
 םיבר לבוה :ינימ םגו ..הנוש לובז תעפשה תא לבקל .לגוסמ .עקרק
 ,םיטרופכופ  ,ילישממ אבה רתנ-חלמ :הזה .ןמזב המה םינושו
 חלצומ לובז ירה אלו ,'וכו .טּוזא .םוליכמה םירמח  .,םיקלשמוט
 ,תרחא ץראב עקרק לש .הלובז ירהכ תחא ץראב עקרק לש הרופו
 םגו .,רחא .םוקמב לקלקל לכוי הז םוקמב תלעות איבמה לבוהו
 םג  םה :םינושו יהמראב .לבוה .תא .עיקשהל .תולובחתה ןה .תונוש
 .ןוימנה .םא: יכ .הריתה קר אל הצוחנו הבושה הפ .,לובוה .יקרפ
 לכוה םי חמומ לש םתחנ שה תחת תרמועה .ןויסנלההנחת קרו
 == + תיתמאהו השקובמה  תלעותה .תא .איבהל

 ,םיערוז = םינופיהו םיניפה . תוצראב ,תרחא אמגוד :ירהו <
 ,היוס ומשו ,בשחי םילופה .תחפשמל רשא חמצ ןימ ,עודיכ
 םיאיצומ רוע ,ונממ ושעי רשא םילכאמה דבלמו ,(80]ה .1וואן0)
 ,םדאה* תלכלכל .תוימיכה ויתולוגס יפל ,בוטה ,בֶלֶח ןימ םג ונממ
 םירשע יפ .טעמי וריהמש העשב ,בלחה םעטכ ומעטו ,אירבמ אוהו
 םג הזה חמצה בלהמ םישענ הוב אצויכ ,תורפה-בלח ריחממ |

 םינשב היופה הטשפ ךכיפלו , רופקור וא ץיושדתניבנכ תוניבג ינימ

 יפל :הקירימאב .טרפבו היצנרפב םג ,הילגנאב :םג .תונורחאה \

 הבר .ותלעותש הוה חמצה יכ ,רעשל לכונ וניתובא ץרא םילקא
 םיחמומ םישנא ואבי קר םא ,לארשי"ץרא תובשומב םג טשפתי
 קרו םירכאה ברקב םיכלהמ היוסהל ונתיו רבדה תא ורקחי רשא
 ,הזה רבדה השעי ןויפנל"הנחתב םיחמומה .י"ע

 (אובי ףופ)

 .ִטָמְסֶאַה ךוגסה
 .(ףשמה)

 1 כ ,םדאב םיעובטה תוחוכה לכ וומכ , היזולאה  ךונח ג
 הל תשמשמה המיאתמ הרובע התומלתשהל היוולאה םג .תשרוד"
 הנה ,תונמא לכל 'דופיה איה היזולאה םא  ,ידימת .ןוזמ .רותב
 ,הוזולאה. לולכש לע העיפשמ תיתוגמא :תוקסעתה לכ ,ינשה .רצהמ
 וזיא .לבא .דיה  ירירש תוקזחתה לע .תלעופ םיפכ תדובעש ומכ
 לכ םרוקי :ןענ תאז לע +םידליל תחל .לכונ \ תיתונמא תוקסעתה
 : . : ! קחשל  םירליל ונת

 אוה קחשמה
 רש ל"

 םיסחיתמה הלא .ח/פע םה = תונמא לכו ,תונמאה ;לש . הנותחתה .הגררמה יהיה הל

 בי אי .ןוילנ

 ירחא .רליש .רמוא- ןכו ,  ללכושמ רתוי .וא תוחפ קר .קחשמ איה
 תומילשל םדאה תא .איבפ .קוחצה קרש ,תונמאנ . תויארב וחיכוה
 ךא ,יניצר םדאה  םלשה םע ,בוטה םע ,םיענה םע, :הרומגח
 תא םיקחמ קר .םהינש תונמאהו קחשמה ,יקחצמ .אוה יפויה תא
 תולועפהו .םישעמהו :םירובגה. לכ .(םמצעב םייחה םניאו  ,םייחה
 החכב ..היזולאה קרו ,םימודמ א"כ  ,םייתמא  םניא .םהינשבש
 בפורו וילגר ןיב .ותוא םש ,לקמ .חקול דליה ,םתוא היחמ לודגה
 תחקול הרליה :םוס לע בכור שרפל ומצע ובשחב ,גנעתמו 'וילע
 ,הבובה .הלחת םאו .,התוא תנשימו .העינמו :היתועורז לע .הבוב
 לכ -,אפורה . היחא .אבל הכחמו הרי .לע הבוצע איה תבשוי
 לקמהו ,שרפ וניא .דליה : םימודמ .םה .הלאה תולועפהו םירובגה
 םיקחמ קרו ,התב הניא הבובהש ומכ ,םא .הניא הרליה ,סופ וניא
 תירוטקאה . השוע. המו ,םי ק חש מ :קר םה ,םייחח תא .םינטקה םה
 הלוכ .איהו ,הלוחה הנב די לע .התבשב ,ןורטאיתה תמב לע
 לש ומא .הנניא .תמאב איה אלה +תמשוגמ הגית ,ןוני למס
 קר איה ,הנב :וניא .אוהש ומכ .,הטמה .לע .הינפל .בכושה דליה
 --ןהיתש ;ת ק ח ש מ. קר.איה .,םייחבש .הללמאה םאה תא הקחמ
 לע ןתואיצמה םלועמ החוקל .הידגרט תוגיצמ- -תיווטקאהו .הדליה
 ןמצע תועיקשמ ןהש ,םיעגרה  םתואבו .היזולאה העיפשמ ןהיתש
 תושיגרמ .ןהו םייוהה .םייחה תא ירמגל | הנחבשת ,םאה בצמב
 ,.יוד שרע .לע ןהינפל .לטומ שממ ןחופמ דלי .ולאכ ,ןוגוו .רעצ
 רומג .יוקח .הקחמ הניא הנושארהש ,הז .קר :אוה ןהיניב .להבהה
 ,םהיקודקדו םהיטרפ לכב םייחה תא תמלצמ הינשהו ,תואיצמה תא
 .לכונ .ןפבו  ,המלשה תונמאה > יהוו ,דוי לש .וצוקכ רפחיש ילבמ
 ,םינטקל אוה .קחשמה ,םילודגל איה תונמאהש .המש ,קדצב רמאל
 םוקחשמ י'ע טאל טאל דליה תא ריבעהל .יטתסאה ךונהה .דיקפהו
 רתויה .התגררמ .דע :תונמאה לש הגותחתה הגרדמהמ ךכל  םייואר
 םיקחשמהש .הדמב הב  ,רצקתמו ךלוה הזה .ברה .קחרמה ,הנוילע
 " ,תואיצמב ךשא ,הקוחמה לא יוקחהו ,םייחה לא םיברקתמו םיכלוה
 .הדלי .ותביבפ תא .יותרכה .תבחרהו דליה ליג תונתשה יפל לכה
 איתו .,טוטרמסב ףוטע ץע .רזגב .תקפתפמ םיתנש וא הנש תב
 יכ ,הנב לע  םאכ .וילע \ תגנעתמו הו הללוע תא הנשימו העינמ
 לרבהה תא השיגרמ הלש - היזולאה ןיא .,היתורכה .טועמ ילגרל
 איה . ,הנומשדעבש תבכ הרלי .כ"אשמ ;יח .רליל ץעה רזג ןיב
 הלש היזולאהש .ינפמ ;האלה שפנ .טאשב .הזכ ץע רזג .ךילשת
 םייחה  ןמ-.רבדה .ותוא ןיבו  וניִב רשק .אצמל רוע לכות אל
 הינפב ירמגל :המודה  הבוב לע קר חמשת איה .וב םשגתמה
 תחקופו  הילגרו .הידי תא  העינמו  הומכ .השובלו היח \ הדליל
 הנטקה תבח לא .רתויב בורקה לספ :רוצקב .,היניע תא תרגוסו |

 לעפל תקחצמה לש. היזולאה .תלחתמ זא קרו .,תואיצמה םלועבש
 התוא .תעבשמו המודמ תב קר .יהווש ,התוא .תחכשמו התלועפ תא
 לש לודגה .םבורב :אוה ןכו ,הנטב /ירפמ  תבהוא םא לש גונעת
 ותעירי .לדגתו :,דליה לש ליגה הנתשיש יפכ :םידליה יקחשמ .רתי
 םיבורק :רתוי .םוקחשמ הנוזמל היזולאה הל שרדת ןכ ,ותביבסב
 העובטה קוחצה תקושת ,ומצעב עבטה תאז השוע בורל ,םייחה לא
 הפוקת לכב :רוחבל .םיקחשמ / וזיאב  ותוא תרמלמ רליה .שפנב
 "אב אוהש ,הזכ קר תמצמטצמ ךנחמה תדובעו ,ויתונשמ הפוקתו

 ןיאש ,םידלו .שי לבא ,שוררה רמוחה תא .איצממו עבטה תרזעל
 חכ :ררועל = ךירצ : םתואו .,וכרצ יד קזח ימינפ ץינמ חכ םהב

 ו

 < יפל .םיגררומ םיקחשמ  םהל .ונתנב - ךנחמה השעי תאו ,ינוציח
 עיקשהל .ןורשכה תא םהב ועטיש  ,םיקחשמ ,םתנבהו םהיתונש
 ,םהלש היזולאה תא וקזחי רמולכ ,םימודמ םישעמ וא םירבדב םמצע

 ,קזח רתויה ןפואב םהב. תלעופ היזולאהש ,םירליה יקחשמ

/ 
 .'םיקחצמ .םידליה , תיתמרדה : תונמאה לא

- 
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 תוקסוע ,תובובב תועשעתשמ תודליה ,םיליחב ,םינונחב ,םינולגעב
 ,ליח ,ןולגע לש ריקפת םה םיאלממ הלא לכב--לושבו היפאב
 רוטקאה השועש ומכ ,שממ םהישעמ תא םיקחמו תלשבמ ,םא
 הרוצב ,ןבומכ ,יתמררה קחשמה הלגתמ באה תיבב ,ןורטאיתב
 ויכינח לש הזה ןורשכב שמתשמ ןיבמה ךנחמה ךא ,תיבימימירפ
 היצמלקדה תא וילא רבחיש י"ע םינפל המוצע הפיחד ול ןתונו
 ירחא וא ,רופפו הדגא וויא םהל ורפס ירחא ףכית,הקימימהו
 ,םידימלתה ןיב םידיקפתה תא קלחמ אוה ,יפא ריש םארק
 המרד אצתו ,ןכתה לא תומיאתמה ףוגה תועונת תא םדמלמ
 ,לשמל ,הנה .תמאב הזה םשב  הארקל לכונ רבכש ,המלש
 אוה ,"המודאה הפכה, הדנאה תא תוקוניתל הרומה רפסש ירחא
 הפכה הז ,הנקוה היהי הז ,םהמ םירחחא םעפב םעפכ ול רחוב
 ,םהירבח ינפל ןוזחה לכ תא םיריבעמ םהו ,באזהההזו  ,המודאה
 תעפשה איה הקוח הזכ קחשמב .םהיניע .רגנ היח הדגאה היהתו
 קזחתמ קוחשהש ינפמ ,םיתעבש םיאורהו םיקחשמה לע .היזולאה
 םירופס הברהב תושעל םיביח ןכ ,ףוגה תועונתו היצמלקר י"ע
 ,המודכו .ףסוו תריכמ .םול 'תא ליצמ םהרבא .ןוגכ ,ק"הכמ

 ןמול ןמזמ .החא דעצ קר תיתמא המררל הלאכ םיקחשממ
 0 םינטקה תא ,ןורטאיתה לא םידליה תא ובל ראמ ליעומ
 אהיש ,רבלבו .יוצמ ןורמאית לא םילודגה תאו .תובוב לש ןורטאית
 תא ךשומו הפי--רקעהו ,יוארכ םהל רורבו םמלועמ חוקל ןכתה
 קר םידעונה תוזחמ גיצהל רבכ הז נהנמה טשפהנ ל"וחב בלה

 הנופצה הכרבה תא היסורב םג וניבה הנורחאה תעבו ,םידליל
 תלועפ איה הבר םנמא יכ ,וירחא םיקחמ וליחתהו הוה גהנמב
 לצא  התומלתשהו היזולאה .לש הקוזח לע .ולא ןיממ תומרד
 ,יטתסאה ךונחל רבכנ .רתויה רבדה והזו .,םינטקה -

 הבוטל  תועיפשמה .קוניתה תולועפ רתי לש .בורהו קוחצה
 תיבו (* םידליה ןגו ,באה תיבב דוע םיליחתמ ,יטתפאה ךונחה לע
 םינטקל  איצמהל םגארב ,תאזה הרובעה תא םיכישממ רפסה
 םאו ,םגישהל יטרפ שיאל דבכש .םישורדה םירישכמה לכ תא
 רבכנ יכ ,םיליעומו םיבוט םיקחשמ םג םהינפל םינתונ םה --ץוחנ
 םיבוט םה  ,םידליה  ןיב ולבקתנש ,םיקחשמה לכ אלש ,תערל
 בל תא תוטהל ותמכחב לכוי ךנחמה-הרומהו ,תמאב םיוצרו
 סנוא השעמ לכ "ילב ,אוה רחבש | ,םיקחשמה .לא  םינטקה
 יוארה רפס תיבכ םירומא םירבדה ,ןבומכ ,ורצמ הקזח תוברעתהו
 םידליה תא םטפל םוקמ קר וניאש ,רפס תיב ,תמאב הז םשל
 םתוחתפתהל גאודה ,ךונח תיב םא  יכ ,לוכיבכ , תועיריב
 לכ לש תירקעה ותרטמ תמאב איה תאוש ,ויכינח לש תיללכה
 ותעפשה םע ודחי ,קוחצהש ,ריעהל יואר ןכ , ןוגה רפס תיב
 תועוצקמ רתי לע םג הבוטל לעופ ,יטתפאה ךונחה לע הלודגה
 לש םטבמ גוה תא  ביחרמ ,םישוחה תא  קזחמ | אוה :ךונחה
 חתפמ  ,תעטשמו רדפל םליגרמ .,דומלה לא םרישכמו תוקוניתה
 חכו םנוצר ,םנורכז ,םתגשה תא ץמאמ ,תילאיצוסה םתרכה תא
 ,םטרפל םוקמה הפ אֶלש ,םיבר םירבד רועו םהלש טפושה

 ,היזולאה ךונחל .ישארה יעצמאה אוהש ,קחשמה ירחא
 תועובטה יוקחה  תואתו הדובעה תקושת ילגרל .רויצה בשחי
 םיחקולה .ותביבסמ םימצעה תא רועל אוה בהוא ,רליה שפנב
 םיבוהאו :וילא םיבורק רתויה .םישנאה תא--ר"פעו ,יבל תא רהייב
 .ליהבמ לדבה .שי ךיוצמה ןיבו .רויצה ןיבש ,לקנ ןובנל תער ול
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 שקבמ לודגה "! אמא יהוז, : ארוקו םינושמ םיוק ינימ השוע אוח
 ,ער לכ הוב ןיא ךא ,אצומ וניאו ןוימדו האושה לש ומר םג
 ףיקמ וניא,-- (** םידליה לש  םיגולוכיספה דחא רמוא---"טועפה,
 ריכמ אוה ויפ לעש ,ונממ ןטק קלח א"כ ,םלש רבר וטבמב
 הברה םוהתה תא ולש היוולא האלמה ,תאז דבל ,ולכ תא
 האלממה וז ,אמא איה וז ולצא ,"הקוחמה ןיבו יוקחה ןיב תצבורה
 טעמ ..ךכ לב בהוא אוהשו ,ךכ לכ ול תנצח ,ויכרצ לכ תא
 ,םחרתת ותרכה םגו ולש הביטקפסרפהו ,ורי קזחתת רשאכ ,טעמ
 ּומכ שממ ,ורוקמ לא רתויו רתוי .ברקתיו רחא  רויצה םג .היהי
 תויהל רליה לעש ,רורב אצוי הזמ .םידליה יקחשמב וניארש
 תוקל לכונ וא קרו ,ויקחשמב ישפח אוהש ומכ ,דותוריצוב ישפה
 ,תאזב קר הלולכ ויכנחמ תרובעו ,הללכושמו .תגרדומ  תוחתפתהל
 ,עבטהו םייחה ןמ םימצעהו רמוחה תא ול םיאיצממ םהש
 ףקתשהל וקיפסה רבכ םא ,תורחוימה ויתויטנל רהויב םימיאתמה
 ,תאזה הטושפה תמאל בל ומש םיבר אל ,וננובארל ,וידי ישעמב
 ,רויצה תא וגיהנה םהבש םינקותמה םיטעמה .,רפסה יתבב םגו
 םינופכלאו םיבכשמ .םיפוקז םיוק וזיא ראתל םינטקה תא ר"פע םיצלאמ
 םיליחתמ םה הבר העיגי ירחא ףוס ףוסו ,םילוגעו םיעובר וזיא

 םניאו ,םייחב םתמגוד ואר אלש ,םיטנמנראו םיעוצעצ וזיא ריצל
 ךיא ,קלח חקול בלה ןיאש םוקמבו ,םבל תא ירמגל .םיכשומ
 רמוא---"תונומתה ןתואל קר, 4 היזולאה - תופתתשה תויהל לכות
 ינויח חכ שי" ,עבטהמו םייחהמ רשי .תוחוקלה,,- -עגנאל קיטתסאה
 רמוח .רימלתה אנ חקי ןכל ."האירב  תוחתפתהל  ןורשכו יתמא
 רתויה .ךנחמה--עבטה והרויש יפכ ,ןושארה רוקמהמ | וירויצל
 ---רפנפפ רמוא---"הברנ רשא לככ, .הרטמה תא איטחי אלו ,בוט
 ' תא םיכשומ םירבר ריצל הקושתה תא דליה בלב .ררועל,
 תוברבש ,וננוחטב לדגי ןכ ,תואיצמה םלועמ בלה
 רתוי  ברקתיו ףלי ןכו ,ותביבס לכב ןינעתהל | ליחתי ויתונויסנ
 ונל אצוי תאוה החנההמ ."עבטבו םייחבש םימצעה לא רתויו
 םיחוקלה םירבדה תא ריצל ךירצ רליהש ןויכש ,ינש רוסי
 םופתל העיבצה הכירצ ,רתויב ובל תא .םיכשומהו .עבטהמ
 ןטקה יניע תא םיביהרמ  ,עוריכ ,יכ ,רויצה .תכאלמב שארב םוקמ
 םיחמש הכ םנחל אלו ,םיהכו םירוכע אלו םיעובצ םיפוג לודגהו
 םועבצ ילעב םינורפע םהל ןתנהב ,בר ללש אצומכ םינטקה
 רויצה ירוממ םיבר רוע וריכה אל הזה דוסיה תא םג ,םינוש
 :עובצה לע ךושחהו רופאה ןורפעה תא םה םירכבמ םויה דעו

 הנוכנה םתולכתפהל הוב םיאיבמ םהש ,רספהה דבלו ,קירבמהו
 םיעבצה תרכה שגרל םג הברה םיתיחשמ םה ,םהיכינח לש
 < . הלעמל. רומאכ ,יטתסאה ךונהל הבר הכ ותוציחנש רכד ,םהלש
 םייתמרדה םיקחשמה ומכ :,רויצה תכאלמ תילכתש ,ריעהל ינא ךירצ
 "קר .אוה רקעהו ,םירוטקאו םיריצ םלכ ויהיש הניא ,םירליה לש

 . ,םהלש יפויה שוח תא םתועצמאב קוחלו םמעט תא ןדעלו חתפל
 ב לע תונמאה תא ,תוחפל ,וניבי ,םירצוי ויהי אל םג םאו
 0 ,ערה ןמאה לע בוטה ןיבמה .אוה הלענו

 ינגב  תולבוקמה | םיפכ תודובע הברה תוכייש רויצה לא
 ללכב .ךונחה תרטמל ןכישמהל ראמ ץוחנ רשאו םינקותמה לברפ
 תחנה :,המיקר 0 :ומכ ;רפסה:תיבב םג טרפב  יטתסאהו
 תחא ףופ ףופ יכ ,תועובצ  רינ תוספ תקבדה וא תודתי ,תוינמק
 רינ ,תויגוגזב וא עובצמבו ןורפעב םא ,דליה ריצמ המב ,איה
 (ןעריללעראמ)  תוינבת תישע תכאלמ דאמ איה הרככנ דוחיב ,טוחו
 הגותחתה הגררמהל הבשחל .לכונש ,(רמח ,גנוד) םיכר .םירמחמ
 ,הזב רויצה לע הל .לודג :ןורתיו ,(טסנוקרעואהדליב) תולספה לש"
 תינבתה תא וטבמב ףיקמ דליהו ,הביטקפסרפה תוציחנ הב ןיאש
 השוו \ השקתמ ויה םיקרלש < ,חויצב = כזאשמ ,היררצ | למ
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 .ןיבהל  ותלכיב .ןיאש .םושמ ,םיניע .יתש ,רוצמ אוהש ,םומל
 תוכשל ןיא ןכ ,תחא ןיע קר ריוצמה פוסל תויהל הכירצ עודמ
 הבר הקושתב הב םיקפוע םירליהש ,ןינבה תכאלמ תובישח תא
 רצה .(רוטקעטיכרַא) הינכה לא ןושארה דעצה איהשו ,ךכ לכ
 ,ותביבסבש םימצעה תא רליה הקתמ ןלכבש ,ןהבש הושה
 ,היזולאה תופתתשה תא תשרוד ותדובעו

 שי ,בחרה םנבומב רויצהו תולפפה תכאלמו קחשמה דבל
 ךורא תויה יתלבלו : יטתסאה ךונחל רפסמ ןיאל םיעצמא רוע
 : םהו םהבש םידבכנ יכהמ וזיא לע קר דוע הארא ,ידמ רתוי
 ,תויתונמא תוריציב תולכתסההו הרישה ,הקיסומה

 ,םדאה לש היסטנפה תוררועתה לע הקיסומה העיפשמ המכ רע
 המוד הרישה .היאר תוכירצ .ןיאש ,תומסרופמה ןמ תחא יהוז
 תיפאהו ,שגרב הרוסיו תיריל איה .םִא ,הקיסומה לא .הללכב
 השועש המ יכ  ,תולספהו .תוריצה לא רבד לכב טעמכ הושח
 ךיא .ותפשב ררושמה השעי ,ותלספמב לספה ,ועובצמב רוצה
 --ןתרוצבו ,שגרה תא ןנ כ ת ב תוקימעמו תוביחרמ ןהיתש ,היהיש
 --הלש זורחהו סומטירהב הינשהו ,היתולוק תורפלתהב הנושארה
 הכותב טלקלו שיגרהל ןואה תא תוליגרמו עמשה שוח לע הנלעפת
 ייל םדאה תא םיאיבמה םינידעו םיקד  םיינומרה  םילוצלצ
 ,וילאמ ןבומ .היזולאה תוררועתה לא רמולכ ,תוימשגה תוטשפתה
 רידא הכל תופרטצמ ןה (הידולמ םע .ריש) רחי ןהיתש רבחתהבש
 ,דחוימ .יטתפא גונעת םעוט םראהו ,היזולאה לע ץרמנ ןפואב לעופה

 יביטקא דליה ,הלעמל םיבוקנה םיעצמאה לכב טעמכ
 לסופ ,ריצמו קחצמ ומצעב אוה .רצ וי תניחבב אוהו ,ויתולועפב
 בושח, (רנדניל) םילודגה םינוגרפה דחא תרבדל יכ םאו ,הנובו
 הרשע יפ םדאה לש ותולכתפה תומלתשהל יוקחה השעמ אוה
 ךרע תא םג ןיטקהל ונל ןיא ,"אמלעב הטושפ תוננובתהמ
 תולכתסהה ומכ ,עפשומו יביספ אוה םהבש ,םיעצמאה הלא
 היוולאה העיפשמ המכ רע ,ונחכונ הלעמל ,תויתונמא תוריציב
 תועוצקמ .רתיב .אוה .ןכו ,ןורטאיתה תמב לע הוחמב םיאורה לע
 האורו וינפל רשא םירויצה םובלא תא חתופ קוניתה ,תונמאה
 גוסנו .להבנ .ומכ אוה , החולש ןושלו .חותפ הפ םע לודג בלכ
 בישמ .אוה .עגרכו .בלכה יפ לא ועבצא טישויו בושי רחאו.,רוחא
 , בלכה | ונכשי ןפ ארי .ולאכ ,וילא ודי תא :תינש תוריהמב
 ,שיגרמ .אוה דחאה רצהמש ,הארְנ ,רליה ישעמב  ןנובתנ םא
 ליפמה ,ץוחב האור אוהש ,בלכה ותוא וניא  ריוצמה בלכהש
 ינפמ ,ונממ ארי תאז לכב אוה ינשה דצהמו ',דחפו המיא וילע
 ;קיזהל לוכיה יח בלככ וינפל םיעגרל ותראתמ ולש היזוליאהש
 ךכיפל ,היפיו תורייצה תא שיגרהלו ןיבהל ןורשכה רוסי אלה .והוז-

 תויפרגוטופ .תונומתו םירויצ ימובלא םינטקל  תתל :דאמ לועומ
 תיבו םידליה .רדח תוריק לע הלאכ תולתל םג ,םהב ןנובתהל
 ,םתגשה תדמ לע ולעי אלו ןמא ידי ישעמ ויהיש רבלבו ,רפסה
 וזיא םינטקה םהכ ונק רבכש ,הלאכ םירבד םהב םיראותמ ויהיש .ל"ר
 תודגא ירופס םג בשחל לכונ הז ןיממ (* תולכתפה לא הרכה
 תא ,תוילאירה וא  תוינוימרה  ןהיתוריציב = תוררועמה ' תוישעמ
 ,יטתסאה ךונחהל ןתובישה הבר ןכלו  ,היזולאה תונקסע

 +(אבי רוע)

 וטו , ללכב .א"ב ,אקוד םיניעב הטבה הניא (גנואאשנא) תולכתסה (*

 "ובו סירבד השלשב לכתפה, אוה ןבו ,רגד הויאב תוקמעתהו | תוננומתה

 ; , +(!א 'ג , תופא)

 באי ןוולג

 יןִלְּב . לודגה לעופה דעה תַפְסִא

 םוימ לודגה לעופה דעוה לש תונושארה תובישיה עברא

 ןהב ,תורוגפ ויה םירהצה ירחא 'ג  םוי דע רקבב ,ץרמל 15 ,'ב

 םישועה ,םישרחה םיאנתה לעו היקרותב םינינעה בצמ דע ונד

 תולשלתשהל המאתהב ,המרג ןמוהש ,תילאיול הרובע םש רשפאל

 +תאזה ץראב םינינעה

 האצרה | גרוברו .'פורפה ארק ",ץרמל 16  ,'ג  םויב

 .( 18101 יפא011) ןילרבב תיאניתשלפה היסימוקה לש התרובע ר'ע

 תשיכר התיה תאוה היסימוקה לש תובושחה התודובעה תחא

 ,התגהנה תחה תודמועה תונושה תורוגאהו תורבחה דעב ףסכ-יעצמא

 (?31₪80תה [גג6 י"אב בושיה תרשכהל הרבחה (1

 ןיידע השענ" הזה בושח יכה דסומה תבוטל :26%010ןז86מ(- 00.)

 רוע הערל ונירבחש ,הזב הרקעב .תחנומ רכרה תבס ,דאמ טעמ

 ,תאזוה הרבחה לש הלוהגה תוציחנה תא יוארכ הל וררב אל

 קשמה עוצקמב תודובעה ,ימשר ןפואב הרשאתנו הרפונ רבכ הרבחה

 דע , תונינרמ תואצותל תואיבמ ,תרנכב הרבחה .הלוחתהש ,ירפכה
 רתיל הרבחה תוינמ לע המיתחה העיגה וז הנש ראוניל ןושארה
 ,ש"ל .םיפלא תעבראמ

 (/ 888; י"אב השעמה תשורחל טאקידניפה ₪

 ,י"אב תונוש תודובעב קלח הקול טקידניסה .,1ווווגפ1116- 8ץו076ה0)

 הזה טאקידניסה ,טרופסנרט לש קסע רוסיל הנכהה תודובע ורמגנ
 ,"אב המדאה תאקשהב קסעתיש ,רחא לעפמב םג  קלח חקו

 םמצע לע וחקל ופיבש תומריפה תחא םע דחיב טאקידניסה
 .דיתעל תובוט  תווקת ןתונה ,טלמ:השעמל .תיב .תגהנה

 .(00!עמוותפעשמ6ש) ,תיז יצע תעימנל הדוגאה
 היסימוקהו = ,תוברתמו .תוכלוה תאוה = הדוגאה תבוטל .תומוראה
 תוסנכהה | יוברב | ,.רתויו רתוי  ןלידנהל תלדתשמ תיאניתשלפה
 לע .תינויצה תורדתסהה לש התעפשה הלודג הרמב היולת הלאה
 ,י"אב םירוטלוקה תודסומה

 בורקב :,(1[גהשווח 8 8ץ0701ת-/818801ת8) י"אב תועיטנל הדוגאה (4

 ולבקי הזה שדחה ךשמב ,תאוה הרבחה לש ןושארה ח"ודה אצי
 ,ץראה ירפמ םתנמ תא הדוגאה ירבח לכ

 (/1 6זיויגזה 8050188618[ י"אב ידוונ אלר יפכנ תשיכרל הרבחה 5

 תומיתח ולבקתנ וז .הנש ץרמל 19 דע ראוניל ןושארה ןמ ,11/89)
 השמחו םישש םוכס לע ,רסוהל תהמועה ,האוה הרבחה תבומל
 ,'רפ ףלא םינומש םוכסה יכ ,תווקל רשפאש ןפואב .קרמ ףלא
 , בורקב ףסאי---דפוהל הרבחה לכותש ירכ ,טקפסורפה יפ לע ץוחנה

 תפפות הנניא ,הרבחה הב הקסע םרוקש ,לארשי<ץרא תריקח
 דנופה , םידחוימ .םיעצמא םיצוחנ .הזל .יוארה םוקמה תא התע
 היי תישארה ותרועתשו ,הבשחמב רבכ התלע ,ותריציש  ,ירוטלוקה
 ךירצ = ,הלאכ .םירסומ דועו ףפא-יתב ,דקע יהב  ,תּויסנמנ רוסי
 .הול םג םיעצמאה תא תתל

 'פורפה לש ותאצרה תאירק ירחא
 .י"אב  היצמרופניאה ינונע רודס ד"ע

 הלאשב ונד
 םהבש

 גרוברו

 ,םיחוכוה  ירחא

 :רופניאה ינינע תא .ללכשל 'הלודגה תוציחנה לע םיפתתשמה וריעה
 רעוה םע דחיב הז .עוצקמב רובעל .תוציחנה לע םגו י"אב היצמ
 : תאזה הטלחהה הלבקתנ ,תורחא תויורדתפה םעו יאסידואה
 תודא לע הלאשה רבדב טילחהל ךירצ לעופה דעוה

 םיעידומה הכשל תויוררתפהה

 , תורחאה
 םע  םכסהב

 ל



 בי--אי ןוילג

 .!רקבה תבישי ,'ד  םוי
 .ופיב תירבעה היסנמיגה .תלאש :םויה:ררס לע
 תיללכה .הפסאב ייכ ,ררבל םידקמ רי מיי הני דום 'ר"דה

 אלמל ,הטלחה הלבקתנ ירבעה  דנופילאנויצנה לש / הנורחאה
 ףסכה םיכס תא פ"נה תפוקמ שירפהל םוירוטקירידה ידי'הא
 תייובעה היפנמיגהל תיב הילע תונבל המדא:תקלח  ןינקל שורדה

 םבור ,םינוש םיעירפמכ השגנתה תאזה הטלחהה תמשנה ,ופוב >

 תדוגא לא תירבעה :היסנמינה לש .הפוחיב / םייולתה. ,םיילאמהופ
 תאמ האחמ םצמוצמה .פ'העיה לבק תאז .דבלמ לבא ,"תיב:תווחא,
 םימעטה ינש ינפמ ,תאזה .הטלחהה תמשגה דננכ יי חרז מ .תבשל
 , לעופה לא הטלחהה תאצוה תא תוחדל .ןוכנל ע"על ונאצמ .וללה
 תרכזנה האחמה תלאשב ןודל הכירצ :םויה לש פיהעוהדתבישי
 הרצמ איהו ,פ"נה : לש  תיללכה הפסאהל  היתונקסמ תא :רופמלו
 .תמרוקה . המלחהה  תמשגהל :עגונב .רכד .טילחת

 לע .תובושתה ,הז .ןורינב "יחרומ, תאצרה .הארקנש .רחאל
 תכושתו .ופיבש היסנמיגה .רצמו .טמא-אניתשלפה רצמ וז האצרהה
 .וז הלאשב םיחוכוה .וליחתה ,הנורחאה לש וז לע "יחרומ,

 הרתיה ןונגפה-תופירח לע ורעצ תא עיבמ ןאמינורג ר"דה
 ונניא .אוה .,יחרזמ לש .התאחמ לע תיהבעה היסנמיגה . תבושתב
 תונויצהל .ןיא יכ ,יחרזמ לש .תילאיפיצנירפה ותערל םנמא םיכסמ
 אוהו ;םתכימתבו הניתשלפב רפט:יתב רופיב קוסעל תימשרה
 הבושח .רתוי הרועת תונויצהל ןיא יכ ,ךפהל ,טילחהל הצור
 יתלבל .רשפא יא הז םע םלוא , הניתשלפב ם"הבל עויפו רזע תאצמהמ
 .ןוזניסומ ר"דה ,היסנמיגה ירוממ רחא הבזחאש הטישל הלילשב סחיתה
 ,רורב אצוי טמא-אנתשילפה לש ח"הורהמ םגו תונושה תועידיה י"פע
 :תרקב עוצקמב םיריעצ םירענ ינפל חקל ףיטה הזה הרומה יכ
 ונניא הזכ  דומל יכ  .חיכוהל אופא .אוה רתומל ךא .. ארקמה
 טמא:אניתשלפה לש ח"ורהמ ,םיריעצ םידימלתל  ללכו ללכ תואנ

 המצע תירבעה היסנמיגה רי .לע תיגוגדפה הצעומה םג יכ .הארנ
 תורמל לבא , ןוזניפומ ר"דה לש  םידומלה:תמישל המיכסה אל
 היסנמיגה | תויהב יכ ,הנקפמ | ידיל יאניתשלפה דעוה אב תאז
 תיאדכ ,לארשי-ץראב הרומלוקה תוחתפתהל עייפמ רסומ תירבעה
 האיגשה יכ ,ןימאהל ךירצש :ינפמ ,פ"נה לש ותכימתל איה .היוארו
 ראשהל הכירצ | תמדוקה | הטלחהה ,הנשת אל " התשענש
 , הפקתב

 ,תירבעה היסנמגה לש רוטקירירהל רובדה תושר הנתנ כ'חא
 ,תרוא . רותב הפסאב ףתתשהש

 תופירח לע  םירערעמ | ואצי הפ :בו'צארגוב ר'דה
 ותאחמ יכ ,בל לא םישל ךירצ לבא ,היסנמיגה תבושתבש ןונגסה
 ,םישק םידשח י'ע סג ןפואב היסנמינה תא הבילעה יחרומ לש
 םניא .יכ  ,היסנמיגה ירומ לע, רמאנ  יחרזמ לש ותאחמ-בתכמב
 .דועו הארוהל  םיחמומו :םיפונמ םניא יכ ,םתנמואל  םירשכומ
 תירבעה  היסנמיגה .יכ ,הרתי השגרה .שיגדהל ךירצ ינא הז דננכ
 --/גישהל היה  רשפאש ,םיבומ .רתויה .םירומה תא הל השכר
 םירופמו תוכורמה םהיתועיריבו םהיתונורשכב םיניוצמ םישנא םלוכ
 ס"התב .לע הברה םינש ודקש םלוכ ,הרתי תובהלתהב .םתנמואל

 רמעמ .םהל | ןנוכל : תובוט = רתויה = תווקתה תא ובזעו  םינוילעה
 םהלש לאידיאה הבוטל הניחשלפב לועפלו /דובעל ירבב ,הפוריאב
 יא רועצו  ךר  דפומב יכ .,םיבורמ | תונברקבו םישק םיוח-יאנתב
 ,רבד והז ,םיצוחנה םירדסה לכ תא תחא םעפב .עובקל רשפא

 ס"התבב 'םג םימעפל םישענ לוקלקו האיגש ישעמ ;וילאמ | ןבומה <
 . םיפיה םהירדסבו םהינוקתב םש םהל אצי רבכש ,םייפוריאה

 ,הצרמנ היצאטיגא-השעמל .אלתמאו דופי תויהל  ךירצ הז ןיא לבא =
 כ'כ אל הרקיעב  הנווכמ

 1 32 םלועה <

 פ'כע .הנממ אצויה ,הרומלוקה חור לא םא יכ  ,היסנמינה לא
 דגנכ ההאהמ שיא עיבה אל רוע םלועה לכב יכ ,איה הדבוע
 תא ררועל הצורה ,תיטרופקנארפה הכשלה דבלמ ,היסנמיגה
 ,םיבורמ םע:ינומה  םידמוע  הירחאמ | יכ- ,הנומאה

 םויתדח םימרוה לא הרומג .תוילארטינב תסחיתמ היסנמיגה
 ריבעהל הילע עיפשת אל תולפנתה םושו ,תורהיבש םינושז
 תוברעתה םוש לובסת אל ןפוא םושב לבא ,הזב התעד לע. התוא
 תיגונרפה .הצעומה .הלש | םידומלה:תינכתב ץוחה ןמ הרז
 המווסמ .המוש .פ"ע  םידומלה:תינכת תא העבק  היסנמיגה לש
 ןהירחא אלמלו  תועיבתה לכ םע .בשחתהל תנאוד איהו .תקיורמו
 הצעומה תנאוד ,תואינש תושענש שי םא ,תורשפאה תרמ יפל
 םג תעד:תווח לש תוכז = הנשי . הצעומב אלה = ,ןנקתל המצע
 תינויצה .תורדתסההל םוקמ שי אלה הז .ןפואב , טמא:אניתשלפהל
 הצור .ינא תחא רוע ,היסנמיגה ךלהמ לע הבורמ העפשה עיפשהל
 ליטהל ץוחנל םיאצומ םא ,רבדה ונתוא בילעמש טעמכ : דיגהל
 אלה .וניחא לש  םייתדה תושגרב :עגפנ אל יכ ,הבוחל ונילע
 ,הילאמ תנבומ ותוציחנ רשא ,ונלש היסנמיגה ידופימ .דחא והז
 תא םישגהל ,םכמ שקבמ ינא .הו לע רבדל אופא .רתומל ךאו
 .הלבגה םוש .ילב תמיקה:ןרקה לש ותטלחה

 תורסומה לכב .ךומתל םיכירצ םינויצה יכ ,רבוס ןוסלדיא
 וא םיישפחה חורב םילהנתמ םהש .ןיב .הניתשלפבש םיירוטלוקה
 יחתש ,היסאנמיג דסיל  יחרזמ לש ותורשפאב היהת םא ,םיררחה
 +הב םג ךומתנ זא :,ונלש .ימואלה .חורה תא .תחפטמ

 ןמ  תונעטב אובל ראמ רבדה לקנ :הקטנאה רידה
 ,לודג : לעפמ  תריצימ = :רתוי הכרה = לקנ .> אוה < .פ"כע =, ץוחה
 =, ןקתל : ץוחנ \ תואינשה תא ,  הניתשלפב תירבעה | היסנמיגהב
 < :תואיגשה וכ" ,היסנמיגה א תאמ הנוכנ הבושת לבקנש .רחאל
 < ק"הקח לש ותטלחה תא איצוהלו .ןינעהל ץק םישל ונילע ,הנקותת
 .לעופה לא

 .םירהצה-תבישי ,'ד םוי

 קפס יחרזמה .תאחמ הליטמ קדצב :אלש יכ ,ריעמ ריזומ
 ועיבה רשא ,תובשומו םירע המכ ואצמנ יכ ,היסנמיגה תרעהב
 םאונה .ןהילא .היסנמינה תא * וריבעי יכ ,הבהלנה ןתלאשמ תא
 < ;תובשומו םירע הברהב וב ורצפ י'אב ותויהב יכ . ,דיעהל .לוכי
 .ופימ  תירבעה היסנמיגה תא קיתעהל  ,ותלכי לכב .לרתשי יב
 "וגה תוינמ תא םיופמ רפסמב :תונקל .וטנ םיררצ המכמ .ןהילא
 ' עצבל ןלבוו זאו ,תיללכה הפסאהב בור םהל היהיש ידכב  ,היסנמ
 ,היסנמיגה תקתעה רבדב םצפח תא

 .רבדל תירסומה תוכוה יל שי :יולה והירמש ר"ד
 = יתדבע | ,הניתשלפב יתבישי תעבש ינפמ היסנמיגה = תורוא .לע
 תורמפמ .עובקלו םירדנ רודגל רשפא יא ,םוי לכב תודחא תועש הב
 ולע ,היסנמיגה. חור תא ינא עדויש המכ דע , ארקמה:תרקב עוצקמב
 ,ונלש םיסכודותרואה ברקב הזכ חור ררש ילמלא ,חמש יתייה יכ ,ריגהל
 "שרקה יבתכ תא רחא רפס-תיב הזיאב םידמלמ ויהי יכ יתעמש אל םלועמ
 ןיא לבא .ופיב תירבעה היסנמיגהב דמלנ .אוהש .ירבעה חורה ותואב
 אוהש ,ןוזניסימ ר"דה דגנכ םא יכ ,ארקמה;תרקב דגנכ תנווכמ וז האחמ
 < חורש ,תואצרה ארוק אוה .הניתשלפב הרוטלוקה יאשונמ רחא םג
 הלקלק ואצמ בוש .ודגנכ םימחול ךכיפלו ,ןהמ ץבצבמ שפוחה
 לבא ,םתכאלמל םיחמומ םיגוגדפ : םניא * הירומ .יכ ,היסנמיגהב
 םיבר .יכה \ ? םתמלוה םתרטעש :םירומ :ונל ויהי  יכ  ,ונגאד :יכה
 ,טאל טאל ? הנוהשלפל םיבלוהה ,םיהמומה םירבעה םירומה המה

 ל ₪

 חעב עירפנ אנ לא ן התפתהו , ךולה היסנמיגה .ךלת .ןמזה .ךשמהב .
 ישע " /
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 הנממ שורדנו םיאנת המע הנתנש ,הז י"ע תאזה תוחתפתהה
 .םויה ררפל ןינעה ינפ לע רובענ יב ,עיצמ ינא .,תיבורע

 ישנרו ותופתתשה תא אוה  םג עיבמ ןוס פלא ו אישנה
 .היסנמינהמ הפי רתוי .לעפמ ונל ןיא ותעד יפל .היסנמיגהל ותבח
 םילוקלק דגנכ םיחומה הלא דגנכ ןעוט ונניא" ךכ ליבשב לבא
 ונל שיש יאדוב .דוע םתושעל ופיסוי אלש םישרודו ושענש

 .היסנמינהל תלעותל .הויהל קר אלא לולע הז ןיאו ,ךכל תושרה
 תא ,תירבעה היסנמיגה תלאש ד"ע םיחוכיוה .ורמגנ  הזב

 :ןרקה לש תיללכה הפסאה האיצוה וזה הלאשב | הטלחהה
 (הטמל ןויע) + תמיקה

 ,"יעקרקה טידירקה

 ,תמיקה-ןרקה לש חיללכה הפסאה :רימייהנידוב ר"ד
 :וז הטלחה הלבק ,תיתנשה היצניריפנוקהל םדוק התיהש

 ידי תא אלמל ,הטילחמ תמיקה-ןרקה לש תיללכה הפסאה,
 האוולה ופיב קנאב-הניתשלפ-ולגנאהל תתל ק"הקה לש םוירוטקירידה
 יעקרק טידירק תרטמל  דוחיב קנארפ ףלא םיתאמל דע םוכסב
 םולשתבו .קנאבה לש ותבורעב הניתשלפב תופתושמ  תודוגאל
 , יטניצורפ 4 לש

 םוירוטקדירה תבישיב טלחוה וז הטלחה .תמשנה תרטמל
 תינכתה תא דבעל טמא-אניתשלפה ידי תא .אלמל ,הירחא התוהש
 , רושיאל  םוירוטקירידה ירבחמ דחא לכל הנמִמ קתעה .חולשלו
 י םוירוטקירידהל .התוא איצמהו ,הזוח:תעצה דבע טמא"אניתשלפה
 בוניל'צ ר'דה  ,יעקרק קנאב רופי. רבדב ןויערה .ררועתנ םיתניב
 לא ,תיאבקסומה ' הצעומב ולבקתנש תוטלחהה דופי לע ,הנפ
 לש התטלחה תא :הלועפל איצוה יתלבל ,הצרמנ השקבב ק"הקה
 תלאש 'ררבתתש דע ,רבדב .ןיתמהל םא יכ ,תיללכה .הפסאה
 . יעקרקה .קנאבה

 טילחהל התע םיכירצ ונאש ,הלאשה :בוניל'צ ר'דה
 כ"כ םירורט וננה דימת , דאמ .הבושח איה ,התוהוא לע רבד
 קרש דע ,םויה .תוערואמו תולאש ד"ע וניתוצעומבו וניתוטלחהב
 ,ונמצע תא לואשל תורשפאו תוהש ונל שי ראמ תוקוחר םיתעל '

 תא תומרקתה ידיל הזכ .ןפואב איבהל ונדוב = התלע המכ רע
 ונייה ,וז הלאש ונמצע תא ונלאש ילמלא .תישארה ונתדועת
 אלש טעמכ תונורחאה םינשה 15-90 ךשמב יכ ,תודוהל םיכירצ

 תמרא .לש התבחרהלו היוברל עגונב המידק רחא רעצ ףא ונדעצ =
 ,ו"אב .הנורחאה הבשומה לש הדפוה-םוימ ..הניתשלפב .םידוהיה
 םנמא . ודסונ זאמ ,םינש ,הרשע הנומש ,ורבע רבכ ,תובוחר
 תופיסומ ןנואש טעמכ הלאה תובשומה לבא ,לילגב .תודחא תובשומ
 הלאל תולפמ ןנהש ירחא  ,ונלש תובשומה רפסמ לע םולכ
 יאסידואה .דעוה םג השע הנורחאה הנשב ,רבכמ  תומייקה
 אוה הככו ,דאמ תונטק ןה לבא ,תובשומ יתש דוסיל תונויסנ
 י"אב .תינויצה הדועתה יכ .,ונלוכ גנחנא םינימאמ םאָו .ןכרע םג

 ,ץראב ןתוא םיסב ונל .םופתנ םא קר ,השעמב םשגתהל .הלולע 0
 ונחנא םיכירצ ,םידוהי םיבשיתמו תידוהי המדא ונל היהת רשאב
 הז עוצקמב ונישע אל דוע  םייטילופ  םינויצ  רותב יכ | ,תודוהל
 ,הניתשלפב םידוהיל שיש ,תועקרקה חמש יכ ,חכשנ אנ לא ,םולכ
 89 "ה .רתיו ,התמרא םוכס לכמ םיזוחא .ינשל קר | בורק = אוה
 , תונורחאה םינשה תרשעב קר שככנ הז םגו ,םירחאל  םיכייש

 וליפא המדקתה אל תישארה ונתדועתש ,רברה היהנ ךיא
 .לקנב בישהל רשפא וז הלאש לע ?טעמב
 לכל הנורחאה תעה דע ,היה אל םירישעה  םידוהיהל :
 * .ורסוחמ .םנה , ,ךכב םיצורה ,םיינעה .י"אל תכלל . ןוצרה ,תוחפה
 : נב .ןיב הסיסת  הליחתה ןורחאה ןמזב .םש \ בשיתהל  תלוכי |

/ / 
/ 

 רוהב .םתתל .טלחוה

 35/3 ךותב שגרומ התע רוחיפו ,םרוק םג ,ינוניבה רמעמה
 ןנשי תוחפשמ יפלא ,י"אל תכלל .הקזח הפיאש תאוה הררשה
 לכלש ,םירחא תומוקמב םג הלאכ 85רה ןגשי יאדוובו ,היסורב
 תוצור ןהו ,לבוד 4000 ,8000 ,8000 לש ןוה שי ןהמ תחא
 רמעמ ןהל ןנוכל תולוכי .ניא הז ןוהב לבא ,הניתשלפב בשיתהל
 טירורקה תא הנאצמת .הפיא לבא ,טידירקל ןה תוקקזנ .הניחשלפב
 , י'אל תוכלוח .ןניאו .ןהיתומוקמב .תובשוי תוראשנ ןה .ךפיפלו ,הוה

 תוחתפתה םשל ךורא ןמזב ןוערפל יעקרק:טידירק  תוציל
 התשענ ןורחאה סירגנוקה ימיב .רבכ הז השגרוה הניתשלפב בושה
 +ק"הקה יפסכב ףכית הזכ דסומ דסיל דאמ הצרמנ היצאטינא
 ןויערה ינונמ ולבק סירגנוקה לש הלודגה תיאניתשלפה .היסימוקהב
 ונחנא לבא , תועד בור ,ןיקשיסואו  גרובראוו רוסיפורפה ,הזה
 םינוהנ .ויהש ,םיקוחה .יפל ,וללה  םימעטה | ינפמ ול = ונדגנתה
 ,תיטפשמ  תוישיא לש גשומה רפח היה ,וישכע רע  היקרותב
 ,י"אב המדא תונקל רז שיאל היה השק םהיפ לעש ןפואב
 רשפא יא הלאכ םיאנתב ,דאמ םיכבוסמ ויה אקיתופאה ינינע
 טידירקל קנאבכ דסומל םיק םיסבו ידורוי  ןוחטב לכ .גישהל היה
 אל הז ללגבו ,הינונק ישעמב שמתשהל אופא היה ךירצ ,יעקרק
 ,תואוולהל יטפשמ ןוחטב לכ טעמכ היה

 .ק"הקח יפסכ תא הנכסב רימעהל וביהרה אל הלאב םיאנתב
 ,הרטמ .התואל תורחא תורדש לש םיפסכב הוכ בצמב שמתשהל
 . םצמוצמ דימה היה יאלה  ,ונמצע ונא ונפסכו ,ענמנה ןמ היה הז
 . עודיכ ,ראמ

 תעה האב ,היקרותב םינינעה בצמ .תונתשה ירחא התע קר
 םיעידימש ומכ ,כ"כ הבושחה ,וז ונתדועה תמשגהל  תשגל
 ינפל בורקב עיצתש ,קוח:תועצה | תיקרותה 4 הלשממה | הדביע
 תינכתה יפל .יטפשמה רוסיה ותוא אורבל תונווכמה ,טנמלרפה
 תודיתע דאמ םינמאנ תורוקממ םיעידומש ומכ ,הפוריאב הגוהנה
 ,טנמלרפה לש הכשוממה וז היסיסב דוע ררבתהל וללה קוחה תועצה
 :ןרקה לכות זא ,היהת תאזכ םא ,הינשה .היסיסב רחואמה לכלו
 לכונ זא .הפיקה לכב הניתשלפב התלועפ תא חתפל תמיקה
 ,תועקרק תונקל תוכזה הל היהה רשא ,תינאמותוע הדוגא םג רסיל
 ,תויבוה .לכ : תחאב | ,ןיד:תיב י'ע תוא תובנלו תואוולה תתל
 .תוכלממה לכב יעקרק קנאבל ןנשיש

 הניתשלפב יעקרק קנאב תריצי .ןינע לבקמ הלאכ .םיאנתב
 הנעטה הילאמ רוסת זאו . ידירוי ןוחטב -- ,ירמגל רחא | רוסי
 עיקשהל ק'הקה םידקת םאו ,הז לעפמב קייהקה לש התופתתשה רגנכ
 לודג .עויסב .חוטבל ונא םילוכי זא .לודג ףסכ םוכס הז לעפמב
 עגונ רבדה רשא ,ונלש תוררתפהה לש תובחרה תוררשה דצמ
 םיסחיתמה ,םינויצ:יתלבה םיגוחה םתוא דצמ םגו ,דאמ ןבל לא
 ,.הבורמ הבחב וניתופיאשלו וניתרובעל

 םבוחבש ,ויפסכמ .איצוהל ק'הקה לש ותורשפאב שי יכה לבא
 בשוח ?הרטמ .התואל לודג םוכס ,םירחא םינינעל רבכ .ושדקוה
 םיקנארפ  ןוילימ לש. ךס ול .היהי  תוציחנה תעשל וכ ,ינא
 ףלא תואמ שלש לש םוכס לע יכ ,חכשנ אנ .לא ,ותפוקב םיחנומ
 קנאב הניתשלפ-ולגנאה ריתע ,ייתיב .תווחא,ל .ודעונש ,םיקנארפה
 לש .ונוחמב לא :בל םישנ םא ,06/:4 לש  תויצאנילבוא איצוהל
 איה :9/4%/ ךסש ,הזל םגו ,ק'פאה לש .התבורעל ,הזה לעפמה
 תא איצוחל כ"כ השקל הארנ רבדה ןיא זא ,ראמ הנוגה תיבר
 היפורב .,הרצק תע .ךשמב הוה .ןטקה .םוכסה .לע .תויצאגילבואה
 .םיכלהמ ןהל הגאצמת תיברעמה הפוריאב םגו ,ןהמ לודג קלח .ץיפנ
 \  .הנורחאה  .היצניריפנוקבש = ,םיקנארפה ףלא | םיתאמ וראשנ .דוע

 : ןועטל חצוח יניא  ,הופתושמ .תורוגאל .האוולה
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 3 בי--אי ןוולג

 ןתוחתפתהו ;תלעות .תואיבמ ןהש יארווב : ןוללה . תודוגאה גנב
 הדועתהמ קלח קר והנה הזה טידירקה ןפוא לבא :דאמ היוצר דיתעב
 ,הלודג הדועת ונינפל שיש ,תעבו .ונינפל התע תדמועה ,תיללפה
 ןיא אלה  ,וניתוחכ לכ תא רזאל .ונחנא םיכירצ התמשגהל רשא
 הז .םיקנארפ יפלא תואמ םהמ ריסחהלו :וניפסכ תא ררופל ונל
 תמרוקה היצניריפנוקהב יתעד תא ייתיוח רשאכ ,יקומינו ימעמ היה
 יתדמע וליבשבש ,רברה :אוה .אוהו ,הזה טידירקה תניתנ רגנכ
 תמשגה תא התע תעל תוחרל ןכ ירחא 'יתעד לע .ףקות בורב
 , תאוה הטלחהה

 ףילחהל ךרטצנ םהמ .קלח .,ךרע-תורטש הברה ונל שי 5
 הנשה תפגפה תא םג ףרוצ ותואל בצקנ םא ,וז הרממל ףפכב
 קפס לכ ןיא וא ,קנארפ ןוילימ עברל ח"פהכל הלעתש ,תפלוחה
 .הרטמ חתואל קנארפ :ןוילימ ק'הקה יפסבמ תתל  לכונ .יכ. ;רבדב
 הילא .ארקנו .ונלש תוררתפהה לכ לא וז ונתטלחהב . הנפנ וא
 יכ .,ינא .הוקמ .,איה םג  רבדב \ עויסל תויהלו  ונשעמכ תושעל
 עדוי ינניא ..שקובמה םשורה תא השעתו רה הל אצמת ונתאירק
 היסורב .ונלצא .  תורחאה  'תוצראב רבדב : םיבשוח רציכ ,רורב
 . יעקרק קנאב דופי .ןויער לא תובהלתהב לכה התע םיסחיתמ
 תא  יכו ,הדובעה תע האב יכ  ,הנומאה .תררוש .םוקמ  לכב
 יעקרק טידירק תריצי  י"ע- קר \ ביחרהלו חתפל רשפא הדובעה
 הביטאיציניאה לא ונתטלחהל םיכחמ לכה , ךורא ןמול .ןוערפל

 ץבקל ליחתנשכ .רבד - ,ונרעצל ,ןיירע השענ אל ונרצמ לבא .,ונלש -
 .םיקנארפ םינוילימ :ינש ףסאנ יכ ,ינחטבומ ,הז ךרוצל ףסכ

 ירחא ,םיינויצה * םיגוחכ קר .תמצמוצמ הנניא וז .ונתרובע
 םע החישב סנכהל תונמרזהה יל התיה .הגורחאה היצניףיפנוקה
 תצורמב תעגלו ,ןתנ לואפ ר"דה ,"הרזעה. תדוגא לש .ץורחה האישנ
 הניתשלפב יעקרק קנאב רוסי תוציחנ ד'ע הלאשב םג ותא ירפד
 בשח ןתנ .ר"דה םג ,הו ךרוצל ףסכ גישהל הוקת שי המכ, רעו
 יכ ,תווקל שי זא * ,רבדל  תידירוי הבולע היהת םא ייפ  ,ינומכ
 שי דוחיכ  ,הפוריאב = םידוהיה \ םיטסינאניפה  ילודג וב ופתתשי
 םייסנאניפה  םיגוחה  םתוא לש םעויס לע הרומג  תואדווב תווקל
 םצפח תא ועיבה א"קיאה רוסי תעשב רשא ,תונוש תוצראב
 םילעפמ תבוטל םתעפשה חכ לכב לועפלו םפסכ תא שירקהל
 הילא הנפנ םא : רמא א" קי ל ענונבו ,חרומה תוצראב םיישממ
 ונחנא םא  ,ןמאנ רופי לע תפסובמו .הרורב הדובע לש :תינכתב
 ףתתשת וא ,םיקנארפ םינוילימ תשלש ךרוצ :ותואל ףסאנ ונמצעב
 איה ךכש ינפמ .,הזכ םוכסכ םג יכ .רשפאו ,יאדווב הפסכב :ונתא
 םיפסאמש ,םוכסכ לעפמ לבל .תתל תאזה הרבחה לש הכרד
 רכדה לא  תוטהל היהי ךירצ .ןכ ,ותבוטל םמצע םירוטאיציניאה
 הרועתל .קוחרמ הנרומעת אל ןה ..תורחא תוידוהי .תויורדתסה םג
 ןפואב לועפנ םא יכ ,טילחהל תושרה תא יל .חקול ינא .תאזכ

 ותואכ ,ףסכ םוכס קנאבה ליבשב :ףוסאל נדיב הלעת זא .הזכ
 אל הוכ  ןוהבו  ,ותעשב  קנאב:לאינולוקה רוסי תעשב ונפסאש
 הבושחל התשענ חתעש ,הרבכנ יבה ונתדועת תא עצבל ונתאמ רצבי
 לכב םינינעה:בצמ  תונתשה  יִכ  ,חבשנ אנ לא .,רתויב הצוחנו
 םש היהנ' אֶל םא .י"אב םג םישרח םייח ררועל .הלולע ץראח
 ,םש דמעמ םהל רצבלו אובל םירחא םילוכי זא ,תאזכ רשא תעל

 וז .הדועת ןיא יכ | ,ינא חכונ  ךכיפל ..,.דעומה תא רחאנ זאו
 ךשמב ,ותוחרל ןיאש ,ותעב רבר םא :יכ = ,יאדמ  רתוי תמדקומ
 ,ונל  םיצוחנה = ,םיידירויה .םייונשה םשגתהל םילולע .תחא הנש
 אלש ידכב ,ונלש הנכהה:תודובע תא רומגל ונילע  תאזה תעה דע

 , < = ,דעומה תא: ,רחאנ
 ,רברה  תבוטל .םיפספ:ץובקב . ליחתהל = רשפא :יכה :לבא |

 םרטב | + ונוקתכ ןינעה ,דבענש :םרטבו .תויטפשמה. תוחומבה ונתונש

 ונולחה .ב'לקה דוסי תעשב םג .רשפאו רשפא יכ  ,רבופ רפנא

 ונל רבתי ז"יע .וישכע 'םג תושעל לכונ תאופ .ת*ג מל המיתחב

 :מיסה ישגרל תווקל .םילופי רנחגא לומכ רע ,בוט רתויה ןפואב

 םייונמה ,תוגחרה תולרשה לש ירסומהו ירמחה ןעויסלו היטאפ

 ,ןושארה םולשתה ןוא קר ומלשי יעקרקה קנאבה תויצקא לע

 יהיש טחאל לנהי .רתומה תאו ,טניצורפ 0 ךרעל הלעיש

 ,יטפשמה דוסיה ארבנ
 ףסכה-ימוכס תא גישהל ונחנא םילוכי יכ .,םיטילחמ שי

 תוינמה תצפה י"ע הניתשלפב ונתדובעל ונל םיצוחנה ,םיבורמה

 השע םגו ,הוה רברה ץוחנ םנמא .קנאב:הניתשלפ-ולננאה לש

 ררועל  ידכב יכ ,בל לא םישל ונחנא םיכירצ לבא ,ותוא השעג

 ,תושעל לידגנש ירכב ,לינרה .רדגמ | תאצויה המוצע היגרוניא

 הזיא םעה לכ ינפלו ונלש- תוררשה ינפל .עיצהל לנחנא  םיבילצ

 לש חור וב תחפלו ,השרח הרמא ול תתל ,רדאנו .לודג לעפמ

 תוינמ תא ץיפהל האירקב ₪)ה לא הנפנ םא .השדח .תובהלתה

 .תלמומ הפומה ותלעות םא ולופאו ,רבכמ .םייקה  .ונלש קנאבה

 +רנתרטמ תא ז"יע 'גישנ אל ,קפס לכמ הלעמל
 ,היצולוזיר תעצהב ומואנ תא .םיסמ בוניל'צ ר'דה

 .הפסאה י'ע םינטק םידחא םיונשב ךכ רחא הלבקתנש
 לע .םוניל'צ ר"דה רמאש םירברה לע :ןוספלאו אישנה

 ,ידי יתשב םותחל ינא ןוכנ ,יעקרק טידירק לש וכלעו ותוציחנ רבד
 , /הז לע חיכוהל ינא ךירצ ,דאמ ןיינעמ ומואנ היהש לככ ,םלוא

 ,םעפ רוע הוה םואנה תא תאשלו בושל היהי ץוחנ הארנכ .יכ

 הלאשב הב חכותהל לכונש ,הנוכנה העשה תמאב אובתשב ,ונייה

 ,ומצע בוניל'צ  ר"דה .שיגדה אלה .י"אב יעקרק קנאב תריצי ר'ע

 יאש  רבד \ אוה י"אב . יעקרק קנאב תריצי .םיחכונה םיאנתב .יכ
 וז הלאשב ןורל רברב היהת תלעות וזיא .האור ינניא ,רשפא

 הילע  ליטנ רשא * ,היסימוק  דוסיק תשגל .םגו הלאה םיאנתב

 תבוטל ,ןוידע ררבתנ אלש ,רברל הנכה:ישעמב קוסעל .ליחתהל

 דגנתהל ינא  ךירצ | ,ונתורדתפה לש התלעותל םגו ןינעה  ותוא

 ,תואינשב ונתוא לישכהל םילולעה ,הלאכ םימדקומ תונויסנ השעמל

 םושל םוקמ םינתונ םגיאו  ,םדוקמכ ןיידע .םיררוש םינשיה .םיקוחה
 'רבעל רמוא התאו ,יעקרק טידירק תריצי .תלוכי ד"ע .הבשחמ

 י"ע .םיפסכחץובקל תשגל םג  ,היסימוק דסיל ,הלועפ לש תינכת

 ,ארבהל ןיידע רמועה ,יטפשמ-בצמ דוסי לע הז .לכו  ,תוינמ

 לב .דבכנל .יעקרק:קנאב רוסי ןויער תא בשוח ינאש ינפמ אקווד
 וילא .ררועי הזה בוטה רבדה כ ,הצור ינניאש ינפמ .אקווד ,ךכ
 יכ ,הצור ינאש ינפמ .אקווד ,ותריצי ינפל דוע ןומא:יא לש םחי
 יואר .אוהש = ,היגריניאבו תוניצרב השעמב הזה ןויערה .םשגתי
 | םכמ שקבל קר לוכי .ינא הלאה םירבדה לכ יינפמ אקוור 4 ,ןהל

 , בוניל'צ  ר"דה לש ותעצה תא .תוחרל
 תא שוהדתו רוקחתש ,היסימוק רפיל עיצמ  בוניל'צ ר"רה

 יעקרק קנאב אורבל רשפא םדוסי לע רשא ,םייטפשמה םיאנתה
 היסימוק לש התדובע יל רייצל לוכי יניא ימצעל ינאשכ  ,י'אב
 םיקוחה תא םאה | ?וז .היסימוק * שורדתו רוקחת אופא המ וו

 | אלה ,יעקרק קנאב רסיל םהיפ לע רשפא יא יכ + התע םינוהנה

 השירדו .הריקח תֶושַעָל אופא אוה רתומל ךאו ,לכה םידומ הוב
 'הלא אלה לבא !םישדחה םיימפשמה םיקוחה תא םאה  .הוב

 ןיידע .םירמוע הלאה = םיקוחה אלה ,ללכ תואיצמב ןיידע םניא

 הזיא ילוא היהי .זא ; תואיצמב ויהי רשא דע הכחנ הבה ,ארבהל
 היקרות . ללכ תושממ םוש הל ןיא התע לבא ,וז היסימוקל ךרע
 עוצקמ לכב = ,תינרדומ הנידמל ההוחתפתה עצמאב .התע  תדמוע

 הלולע הכפהמה יב  ,רברב 'קפס ליטמ ןיאו ,םינוקתיישעמ םישענ

 , תואצותהו הילילעה-יבר םייונש תינאמותועה הָכלְממה ךותב איבהל
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 היסימוק .הלוכי .המ + השוע .וז המ םויה השיררו הריקחל לבא
 ? תושדחתהו תוחתפתה לש וז העשב .תושעל

 תוינמ לע .המיתח דיע ןויערה. אוה רתוי םדקומ דוע .רכדו
 םיכירצ ונא בוניל'צ ר"דה לש ותעצה יפל רשא  ,הוכ קנאב
 הז .םיפסכ:ץובק יהי דופי הזיא לע ,התמשגהב  התע ליחתהל
 רשפא :יא - ;הזב רורב .רבה .לכ  .דיגהל  לוכי שיא .ןוא ?השענ
 בונול'צ  ר"רה = ,וזכ .המיתח תבוטל לעופְב .רבד .םוש תושעל
 :לאינולוקה רוסי .תעשב תמרוקה המיתחה ןמו .תא ונתוא ריכומ
 םג הל המודב .תינמז המיתח .חתפנ יכ .,הצורו  ,ירבעה קנאב
 :ץובק .ינינע תא להנמה יתייה רשא .,ינא ..יעקרקה קנאבה .תבומל
 דעו ותלחתמ ןינעה לב תא .יתעצב רשא  ,ב"לקה .ליבשב .םיפסכה
 ילבל .הרהזא לש ןושל .לכב :םכתא  ריהזהל קרי-לוכי ונא . ,ופוס '

 זא .ודרי. ףסכו .ןמז .,הדובע המכ ינא .ערוי .,וז האיגש לא ,בושל
 ,פ'בע .הז ךרדב תכללו .בושלמ ונמצע תא .רומשל ונילע ,ןוימטל
 אל רשאכ ,יסנאניפה עוצקמב ןויסנ .םוש .ונל ונשכר אל ןיירעשכ
 :ןחבמ היה זא ,םיירמוחה וניתוחכ םועינמ המכ דע  ,ןיידע ונעדי
 ונלש םייסנאניפה תורסומהשכ ;םויה לבא .ונמזבו ץוחנ הזה חכה
 םויה .,יעקרק םידירקב רבכ וקסע םגו החרפה לש בצמב .םואצמנ
 בושל ונאב ילמלא ,הרפכ לכונ אל האינש ונרצמ תאז התיה
 ,דיחיה ישעמה .ךרדב הכלל תחת תוינמ י'ע םיפסב.ץובק רדסל
 ,וב תכלל םויה ונתורשפאב שי רשא

 ןינעב הנפנ רבכ יכ ,ונתאמ שרודו בונול'צ ר"דה אב הנהו
 ינא  ךירצ .,םינושה .ןוהה ילעב - לאו .תויורדתפהה רתי לא = הז
 ינניא .בונילשט ר"הה .לש ותעצהמ .הזה קלחה תא יכ  ,דיגהל
 ,הז .השעמ . י'ע גישהל םילוכי .ונייהש .,דחאה רבדה . לכ .ןיבמ
 הכשוממ הדובע י"ע .ונל ונשכר רשא ,טידורקה תא דבאל- -,אוה
 רשאכו .,ונלש .בילקה תא :רסיל ותעב ונשגנשכ = .הבורמ .למעב\
 ופתתשו יכ ,השקבב ףסכה-יליאלו תולודגה תויורדתסהה לא 'ונינפ
 רסומהל החוטב הפירה :ואבנ| .ונילע וקחש .זא .,הז .נלעפמב ונתא
 ההלע השק הדובע לש .הבהה םינש .ירחא הנהו . ונלש .יפנאניפה
 ,קפעהו רחסמה עוצקמב םימלוח:םיזוה ונניא כ. ,חיכוהל גנידיב |

 םג 'םא .יכ ,ונלש .קנאב:לאינולוקה קר אל ,ונחוא ובשחש :ומכ
 תונקפסב .וילא .וסחיתה ודוסי תעשבש = ,קנאב-הניתשלפ-ולגנאה
 ושכרש  .,םילעפמל  ונידגנתמ . יניעב . םג .םויה- םיבשחנ .-,הבורמ
 הנהו ,י"אב םידוהיה .תובשיתהל עגונב ראמ .הלודג תובישח םהל

 םינוחה לא .הלאכ תועצהב התע אובנ יכ ,ונתאמ שרורו .אב התא
 ךמצעב .עדוו ךניא .רשא ,לעפמל םבל תא .ךושמנ יכ  ,םיסנאנופה
 ,ןפוא .הזיאבו הלועפל ואיצוהל .היהי רשפא :םא. ,ןיידע

 ,יעקרקה .טידירקה תבוטל הכ דע תושעל .היה .רשפאש המ
 ינא בונול'צ . ר"דה לש .ותעדל רומג דונינב  ,ונישע .רבכ אלה
 קנאבה .השע רבכש  ,תונויסנה .יכ ,ירעצ תא קר עיבהל :לוכי :

 יכו = ,רתוי ::ןיודע ובחרהנ אל ,יעקרקה טידירקה :ינינעב  :ונלש"
 *ירק יכרצל דנופ-לאנויצאנה בצק רשא ,םיקנארפה ףלא .םיתאמ
 ,םתדועתל ואצוה אל רוע  ,תופתושמ .תודוגאל ךשוממ :ןמול טיד
 :ולגנאהל ולה םיקנארפה ףלא םיתאמ תא םויה ונתנ .רבכ .ילמלא

 תונויסנב םירישע . רתוי : התע .ונייה  רבכ .זא ,קנאב:הניתשלפ = <
 ,חוכשל .ןיא אלה ,ירמגל רהא .ןפואב  רבדה לא .תשגל .ונלוכוו
 ונחנא םיכירצ אלה : .קפתסהל .לכונ ..אל .הדירג  תוירואיתב . יכ
 ,יעקרק . טידורק ..ומכ ךבוסמו השק עוצקמבו השעמב בד .תושעל

 לא  סחיתהל ונילע .אלה .ב"עו  ,יייאב . םיררושה .הלאב םואנתבו =
 ריכזמ .ינא .. םיבורמ .תונויפנל .ונחנא םיקוקזו ,,תוריהזההנשמב .רברה
 הולמה-תורוגאב  קנאב:הניתשלפיולננאה השעש ,ןויסנה תא ךתוא
 תושעל ונלש קנאבה .התע לוכו- הזה ןויסנהל  תורוה ..תופתושמה
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 בי--אי ןוי לג
 . ה הידד היה הכוח וקוד המ תבנה דקהשקגההד כה ידה למדידה הטדוה ידה וחרה הש הרה תמש

 ,ךכ :ידיל .איבהו ץוח יפלכ ראמ הפי םשור הזה | ןויסנה השע
 ,.י"'אב  ונלש קנאבהב שמתשהל  תוליחתמ תויוהדתסהה רתו םגש
 ,תויורדתסהה רתי םע תפתושמ הרובע יריל אבנ ובש ,ךרדה :והז
 ,תועצה ןהינפל : עיצנ ונלש םיישעמה תונויסנה רוסי לעש ז"יע
 , לעופב .םשנתהל תונתינה

 ,הירואותב ריוצמ .אוהש ומכ הארנ רבדה ןיא השעמב יכ
 רשא = ,יעקרקה .וטידירקה תלאש רע  ןובשחהו:ןירהמ אצוי הז
 ךותב .רמאנ הז .ח"ודב ., י"אב ונלש קנאבה-תודסומ תאמ יתלבק
 :רמאל םירבדה ראש

 םיררושה םיאנתה י"פע יעקרק קנאב דוסי בשחנ ונתער פל,
 םויה .לש .םיאנתב  .ונמז-עיגה אל דועש ,רבדל ץראב הפ .התע
 הנתשיש ירחאל קר ,הזכ .קנאב תריצי ד"ע בושחל םג רשפא יא
 רברשכ ,ןינקה תויכז הנרדופתשכ ,יפוריאה .ןבומב .יטפשמה .בצמה
 ינינעו . ,םיכוסכסה ורסוישכ .,כ"כ ךבוסמ היהי אל .תועקרק .תשיכר
 הרצק תע  ךשמב תורכל רשפא היהיש ןפואב ,ונקותי .םילובגה
 וא קר ,,הפוריאב גהונ .רבדהש ומכ  ,יאקיתופא וא .ןינק תנמא
 חכשנ אנ לא לבא  ,הזכ .ןויער. תמשגהל תשגל תורשפאה .היהת
 ,םיבר םימיל הוה בצמה יונש ךשמי .בּוט רתויה ןפואב יכ ,אופא
 תשיכר ןינעב םיאצמנה ,םיבורמה םילוקלקהו תונורפחה תאש ינפמ
 ןיאש .,ךכב ץפחה רבגיש ךיא  ,רשפא .יא  ,היקרותב .המדא
 לא .םיאתמ ..ןפואב .רצק  ןמז .ךשמב .ןקתל - - ,הזב קפס ליטהל
 ,וננמזב .תויפוריאה תושירדה

 ןינעל דאמ לודג .ךרע. שי .יעקרק קנאבל יכ  ,םיבשוח םיבר
 ,רבדה תא שיחכהל .ןיא ,י"אב תירוהוה היצאוינולוקה .תוחתפתה
 ונתעד תא חיסהל יונל ןיא .לבא ,םיעודי םירקמב .אוה .ןכ םנמא יכ
 ךסל החפשמ לכ תובשיתה הלוע אנדיאהד םיאנתה י"פע  יכ ,הזמ
 םיקנארפ םיפלא תשמחלש , ח"פהבל קנארפ ףלא רשע השמח
 ןתי יכ  ,.חיננ ..המדאה רוחמ .עצוממ ןובשח י"פע הלוע םהמ
 שורדה ,הזה ןורחאה םוכסה תא בשיתמהל האוולהב יעקרקה קנאבה
 תרשע לש םוכס  דוע ול שורד .ןיידע אלה ,המדא הנקמל ול
 תא שיגדהל םיכירצ ונא ,ונרעצל ,לבא ,ח"פהכל קנארפ םיפלא
 ,םיקנארפ םיפלא תרשע לש שוכר םהל שיש םישנא יכ ,הרבועה
 בשיתהל | ןיידע ואב .אל דוע  ,ללכה ןמ םיאצוי  םידחא .דבלמ
 . הניתשלפב

 םירקמב 'אוה בר ןמזל = יעקרק  טירירק | יכ  ,רבדה . ןוכנ
 ליחתהל .ךירצ לבא  ,הניתשלפב ונתדובעל יחרכה-ךרוצ םיבורמ
 ,טאל טאל יגרדומ ןפואב כ"חא וביחרהלו יעקרק דנופ תרוצב ּותוא
 : תויהל הכירצ יעקרקה דנופה .תרטמ

 םהל ושכר רבכש ,םישדח םיטסינולוקל .תואוולה .תתל (א
 ךהוצל .ךורא = ןמזל .הדחוימ האוולהל םה םיקוקזו םפסכב המדא
 ; המודכו הרובעה .ירישכמ

 תפתושמ . הבורע .םע .תופתושמ .תודונאל טידירק תתל (ב
 רבכ. םידמועה . ..םיטסינולוקה לש םתמדא .חטש .תבחרה תרטמל
 םינמאנ .יכו .הדובעל .םנורשכ תא םיריכמ לכה רשאו ,עקרקה לע
 , .םכוח חא בישהל םה

 ידכב : ,םילעופה  ליבשב = תונמק ..המדא:תוקלח תונקל (ג

 םגו  ,רבכמ . תומייקה .תובשומה לצא םילעופ 'לש תווח .אורבל
 ,םש םידבועה ,םילעופה ליבשב םיתב תונבל

 תרטמל םיטסיגולוקהל םינש רשע- --שש ןמזל טידירק תתל (ד
 ,הפוריאב תושעל ןיגהונש ומכ ..םהלש .ירפכה קשמה בצמ תבטה

 רתוו .םישנאל .םג  תואוולה תתל היהי רשפא םיעודו םירקמב

 ןכ ..תויצאלוקיפס . ישעמ וירחא  רבדה רורגי אל .םא ,םידימא
 ..דועו  ,םיתב ןינבל תורבחב ךומתל היהי רשפא

 קנאבל  ךרדה .חא :,ףוסבל ,  לוס הז  יעקרק  דנופ
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 הדמב חידוהיה .היצאזינולוקה  םדקתהו חתפתהש ירחאל
 ,השעמב םשגתהל ןתינה יחרכה רבדל היהי יעקרק קנאב דופיו

 ,ףסכההיעצמא | תא .גישהל  רציב ,הלאשה ונל הראשנ .דוע
 ןוילימה .יצח י"ע השענ רבכ ךכל ןושארה דעצה ,ךכל םיצוחנה
 הפיחבו ופיב "תיב:תזוחא, תדוגאל קנארפ םיפלא תואמ שלש) קנארפ
 הפינכהש (תופתושמ עקרק תורונאל קנארפ ףלא | תואמ יתשו
 בה ןמזל וב אלמל קיפסי אל ףסכה-םוכס לבא ,ק'פאהל ק"הקה
 לידגהל ךירצ הזה דנופה תא .תמייקתמה היצאזינולוקה תושירד תא
 היצאזינולוקהב םייח חור אבת זאו ,ךרעב קנארפ ןוילימ יצח דועב
 םיפסכה:קושב .אוצמל לכונ אל הוה  ףסכה:םוכס תא  ,ונלש
 ,תוידוהיה תודוגאהו םירישעה העד*ימימת ונירבח ןיב אלא ,יפוריאה
 ,"י"אב םירוהיה תובשיתהב תוניינעתמה

 +ןהכ .ר"הה םג .יכ = ,רוע. ךיכזהל  ךירצ ינא תאז .דבלמ
 בתוב = ,י"אב  תישעמה הרובעה רעב יארווב רמועה  ,ןייטשנרב
 :הלאה םירבדכ שרופמ יל

 רשפא יא ,הפ םינינעה בצמל יתשררו יתרקחש המכ רע,
 ינא ךכיפל .הבורמ הדמב יעקרק טידירקב ףכית ליחתהל רברה
 , דחוימו לודג יעקרקדקנאב ןאכב חותפ יתלבל ףקות בורב ץעימ
 תיללבה הפסאה תטלחהב קיזחהל .אוה בוט רתוי יכ ,ינא בשוה
 טידירקל קנארפ ףלא םיתאמ ע"על .בוצקלו ק"הקה לש הנורחאה
 םדקתמו ךלוה לעפמה יכ ,ןמזה ונל חיכוי םא , בר ןמז ךשמל ןותנ
 יפל  וביחרהלו ולידגהל ךכ רחא היחי רשפא זא ,יוצְר .ןפואב
 + "ךרוצה תדמ

 אוהש ומכ ,כ"כ טושפ ונניא רבדה יכ ,םתא םיאור ! ינודא
 ידימעת לא | ,ןופחתב םכישעמ תא ולכלכת לא :,ןאכב  ריוצמ
 השעמ י"ע יעקרקה טידירקה רבד תא םגו ונתעונת ינינע תא הנכסב
 , + ןותמ:יתלבו להובמ

 . הנתשנ הקירמאבו היפורב תוחורה רמעמ :ןיול ר"דה
 ,רמאל לוכי .ינא .,הקירמאב תוחורה:דמעמ תא יתרקחש המכ דע
 .ועקרק קנאב ריסי ךרוצל ףסכ:ימוכס הברה התע םש ואצמי כ
 ונחנא םא ,הזה רבדה תא  ושעיו םירחא ואבי יכ * ,ינא אריתמ
 םעה לא  התע | אובל ןיא \ המורכו םילקשב ,והשענ אל
 אבנ םא - םש תושעל היהי רשפא הז "תמול ,הקירמאב
 ,םילודג םישעמב

 ררושה ,תוחורה:דמעמ לע חיכוהל ינא הצור :ןוסלדיא
 בצמ יכ ,העדב היסורב ונלצא התע םיקיזחמ ללכב .היסורב .התע
 םש קוסעל תורשפאה שיש רע ,כ"כ הנתשנ היקרותב םינינעה
 ירחא דחי ןאכב ונפסאנש ,הנושארה םעפה יהוז .תישעמ הרובעב
 דעוה יכ ,הכחמ ינויצה םלועהו ,היקרותב היצוטיטסנוקה .תגהנה
 רמ לש ויתונעט . ךרעההבר רבד הזיא ןאכמ עימשי לורגה לעופה
 םירהזנ תויהל ונחנא םיכירצ ;ראמ  תוקדוצ םנמא ןנה ןוספלאו
 םא יכ ,והקיעב רבדה תא טילחהל ונילע לבא :.תוריהוה תילכתב
 תעב ,ץוחבמש םלועהל התע דיגהל* לכונ המ עדוי ינניא ,ןיא

 ?ירואה הפסאב םא , הניתשלפל תואושנ םיניעה לכ אלה .הנורחאה \
 המ*רבדל וכחש ינפמ קר הז אלה  ,םיבר םינויצ ופתתשה .תיאס
 לא ונפוחו תא ררכנ .הבש ,הטלחה לכקנ :יכ ,ינא-הצור ,םשמ
 . קיודמו .ןוכנ ןפואב רברה

 ןיידע רשפא יא יעקרקה טידירה תא :הקטנַאה ריד
 ,הנכהה:תדובעב קוסעל  ונחנא .םיכירצ לבא .השעמב םישגהל
 ,יעקרק:קנאב 6 םיפסכ:ץובקל .תשגל : ןיידע .לכונ אל םויה
 הבל תא םישל הריתע הגלפמה יכ ,הריעמה ,הטלחה לבקל ונילע
 ,הבירצ היצולוזירה ,הניתשלפב םיעקרקה םיאנתהו בצמה לא דוחיב

 םירחוסה : .יגוחל= הנבומו = הרורב | יהתש = ,הזב ןפואב = ךרעהל | <

 ,ונחנא םיעדוי םנמא יכ  ,שיגרהל .הכירצ איה  ,השעמהיישנאו |
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 , הבורמ

 ינא חמש =

 הז םע לבא ,היקריתב  םינינעה:בצמ תוחתפתהל .תוכחל = ונילעש
 העשמ ןתוציחנ שגרותש המכ דע ;הנכהה:תדובע תא תושעל ונילע
 תופתושמה תודוגאה רברב תמדוקה ונתטלחה יכ ,םנ ץוחנ ,העשל
 רתויה- םדקהב וריב  תחקל םוירוטקירידה לע ,לעופה לא :אצות
 ;השעמב ותוא .םישגהלו הזה לעפמה תא  ירשפא

 :יסיפב ךרענ ןאכב ארקנש יאגותשלפה ההורה :שטי רט
 אלו י"א אל .םש: ושענש  םיערה  תונויסנה רופי לע .הרתי .תוימ
 רפרה תא ונוניבה אלש ,ינחנא םא יפ ,הזב םימשא םינינעה:בצמ
 תוממוש  המדא>תוקלח ול שכר קנאבדהניתשלפדולגנאה . ןוכנ לא
 םיטהל היה  ךירצ לבא ,דאמ םישק םיאנתב םירחאל ןרפמל .ץפחו
 הזב .םיחונ .םיאנתב כ"חא הרכמלו ו המראה תא חיבשהלו
 עוצקמב החמומל ןיטנאוויל רמ/ תא בשוח ינא ןיא .האיגשה התיה
 עייסל | ץוחנו ,תושעל לידגה - איהשכ קנאבה לבא .הז
 עירפהל | תוכירצ ,ןאכב ועמשנש ,תוששחה ןיא לבא .ותבחרהל
 ,תולודג  תווקת ןתונה לודג  לעפמ . תבוטל ונתעד תווחמ ונדעב
 ,הללכב וניל'צ לש יתעצה תא לבקל ינא .עיצמ

 :,ךכל יוצה .םרז .שגרומ ,הפוריא:ברעמב .הפ.םנ ::לוגויי 5
 ילאיפיצנירפה .רצהמ ,ותוא .ררועל יאדווב .רשפא ,ונניא םנ  םאו
 םג רשפא יאש רבר לורג יעקרק .קנאב רוסו תמשגה היהה אל
 ינא הצור .בוניליצ ר"דה לש היצוליזירהל עגונב ,יחכונה .טנמומב
 תא :לבקל ךירצ ,ןאולמב ויתועצה .הנלבקתת אל םא יכ ,ריעהל
 וררועתי ז"יע , ץרמנ רתוי .רוע חפונבו ותעצה לש ןושארה קלחה

 . השרח תובהלתהו שרח .הור:רמעמ
 אוהש ינפמ ,יעקרק:קנאב  דוסיל  דגנתמ שט יגוטני ב

 השעמב םישנהל ולבוי רבכמ םימייקה ונלש .תורסומה יכ .,רבוס
 / ,יעקרקה  טידירקה .רבד תא

 < ףוקחת רשא ,היסימוק. דסיל .ךירצ .יכ ,ונא רבוס :ריזומ
 .ילב . תוישממ . תועצה .ונינפל  עיצת כ"חאו ,רברה תא שורדתו
 , תיבויח הטלחה .םוש לבקל םילוכי. ונניא הירצמב המווסמ  תונכת

 יעקרקה - קנאבה ר"ע ןויערה דגננכ :ןוספלאו אישנה
 -ישנואש רופענ יכ ,אוה ,שרוד ינאש ,רחאה רברה ..המואמ ןועטל ןיא
 ' ליחתהל ונל ןיא .אלה ,המ רבד תושעל ונחנא םיצור םא .השעמ
 ונלבקש ,הטלחהב ע"על קיזחהל היה :ןוכג .רתוי ,אמלעב םירברב
 "ףלא םיתאמ לש םוכס .ק"פאהל  תתל ךירצ היפ לעש | ,םרוק
 גוח תא טאל. טאל ביחרהלו ,ךורא ןמול טידירק ךרוצל קנארפ
 :תונויסנ .ונל .שוכרל = םג .לכונ הז .ןפואב .רתויו רתוי .ווה הדובעה
 \ .,םייטפשמה .םיאנתה | היקריתב ןמוה ךשמהב ונתשי .םא .רבדב
 ןפואב םיחמומו .םיפונמכ ונלעפמל םינמוזמו םינכומ .זא .היהנ אלה
 .רבדל היסימוק רוסי ,י"ע רשאמ .בוט רתוי

 בושי.ילב שדח לעפמ רפילו בושל ונמצע תא רומשנ הבה
 םיררופמ :תופוכת .םיתעל 'םושרח .תודסומ רוסי .י"ע ..םדוק תערה
 בוט בוט .אלה ,ונלש טירירקה .תא םירערעמו וניתוחכ תא ונחנא
 ךירצ ..רבכמ  םימייקה  תורסומה .תא .רתויב ללכשלו .,ןקתל ונל
 םיקנארפה ףלא םיתאמב רסוהל רמועה ,יעקרקה דנופהש ,ךכל גואדל
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 "7 .,המפוחמ .: הלחתה . ונרצמ התוה וז ,רתויב בחרתי ; ,ק"הקה לש
 < יתחכוה יפל ,ונתוא ריעצת אל  בוגול'צ ר"רה לש ותעצה לבא
 - קיוהל :,ךפיהל . ,הלולע .איהו ,האלה .דחא .דעצ וליפא .,הקומעה

 .ןינעה לכל

. 

 "  ,םוקמ .לכב :תררושה .ו'אל .הפיאשה לע .ןאבב .רברל .וברה
 +וז .תובהלתה .לע 'דאמ

 ,ב"ב
 הקזח .תאזה הפיאשה םא לבא

 םש .ץיפהל  ,לדתשהל | ,ינודא- ,םתא םיכירצ אלה .,כ'כ היפורב
 הבצק .רשא ,קנארפ ןוילימ וצח לש .םוכסב  תויצאגילבואה .תא |
 םתאש :יפכ ."תיב-.תזוחא,ו תופתושמה | תורונאה = יכהצל קיי'פאה
 םכל לקי .אלה ,היסורב התע ררושה | ,תוחורה רמעמ הא :םורויצמ
 2 " 2 / ש 2 /
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 רברה חלצי רשאכ .הלאה ךרעה>תורטשל םינוק םש אוצמל רברה
 תא םתרכמש רחאל האבה הבישיה לא ואובת  םא / ,םכדיב
 .יעקרקה קנאבה רופיל םג תשנל רברה לקי זא ;תויצאנילבואה

 ,הפ ורמא :: םכתא ריעהל רוע ףךירצ ינא דחא רבד לע
 ,הטלחה ונל השורד ,ונתיבל המ-רבד ונתא איבהל ונחנא םיכירצ
 ריהזמ .ינא ,ץוחבמש ונירבח חור .ביהלהלו בושל  התלכיב אהיש
 תרטמל ץיפמ סירגנוקה םא * ,ןיבהל ינא לוכי = .הז ךררמ .םכתא
 תורמא איצומו םיצצופמ םירובד הדנאנופורפהו היצאטיגאה קוזח
 תינויצה תורדתסהה ינינע תא להנל .רעונ פ'העוה לבא .,תועודי
 םירובר י'ע בהלתהל פ'העוה לע ןיא .תישעמ הדובעב .קוסעלו
 ,םתמשגה דעב בורעל לוכי ונניאש ,תוטלחה םליבשב לבקלו םיצצופמ
 :תדוקנ תא ףכית דימת םיניבמ .םילודגה םינומהה ןיאש ,רשפא
 פ"חא חיכות רשאכ ,הדות ונל : וקיזחי המכ לבא .תאזה בצמה
 :תועונת ירחא ונכשמנ אל םא ,ונישעמב ונקרצ דאמ המ ,הירוטסיהה
 ,הרטמה לא תועלוק יתלבו תלעות-תורסוחמ תויצארטסנומירל-עגרה

 עתרנש דע םישק כ'כ םניא םילושכמא :בוניל'צ ר'ד
 ,ובתכמב ןיטנאוויל .רמ .הארהש ,םילושכמה לע = .םהינפמ .ריחאל
 לע ונבלההמושה תא ריעה ןוספלאו רמ | . לקנב .רבגתהל רשפא
 הלוכי אלה תאוה .הדועהה לבא ;תופתושמה תודוגאה לש :ןתובישח
 רמ רברש המ ,יעקרקה קנאבה י"ע ביט .רתוי .ןפואב דוע אלמהל
 הינמז המיתחב ליחתהל םידיבכמה םירבדה תודוא לע ןוספלאו
 ,החכוה רותב קר שמשמ  ,ב"לקה רוסי העשב .הערל .םתוא .ריבהש
 רעומל האוה תלאשה לא םג ונמצע תא רישכהל ונחנא םיכירצש
 .םיברה םיידירזה םילושכמה לע םינוש םירדצמ וארה כ"חא  .ןוכנה
 ןוא הזב לבא  ,םידבכנ רתויה םנה םהש יאדווב וללה  םילושכמה
 לכב | .תוערואמה תוחהפתהל תוכחל םא יתלב תרחא ךרד ונל
 טנמלרפה לש וז היסיסב דוע .יכ ,הרומג .תואדויב םיטילחמ .םוקמ
 ,היטפשמה תוישיאה תלאשו םייעקרקה םיקיחה וררפתי יקרותה
 ,הנכהה:תרובע לא  תשגלו רהמל | ונילעש , תעה האב ךכיפלו
 ונחנא םיכירצ  ,תועוצקמה"תבורמ איה ונינפלש וז הנכה"תדובעו
 תונוש תוצראב  יעקרקה טירירקה ןינע לכ תא  תערל רומל

 ,יעקרקה = םידירקה תא = .ונל הפיהו תואנה לכ תא ונממ רוחבלו <
 ---/ןהל ןותנה טידירקה ינפאו תויביטאריפואוקה תודוגאה עוצקמ תא
 הז רבר | ,ונלש  תינכתה לא  םינכהל םיכירצ .ונא הלא לכ תא
 .ותושעל .ןמז .שרור

 היגריניאבו ףבית שגנ וא קר ,רבדב הטלחה התע לבקנ םא /
 ףכיתוכרנ םא ,אוה דבכנ רהוי .לבא .  הנכהה"תודובע לא .הבורמ
 םרקהב ףיסאל ,ץמאתהל ונילע ,ונפסכ:יעצמא תא ונויה  ,וניתוחכ תא
 יכרצל | ובצקנש | ,םיקנארפה ףלא תואמ שלש תא ירשפא רתויה
 תופתושמה  תודוגאהל טידירק יכרצל ןתנ אל ונחנא ;"תיב:תזוחאו
 ונפסכ תא | שירפהל ונילע היהיש רחאל ,םיקְנארפ ףלא  םיתאמ
 תא | םגו .תפקמו הלודג רתוי לבא ,וזל תמאהמ הדועת ליבשב
 .ונתטלחה לא םאקהב איצונ תאזה הנשה ךשמב וניתוסנכה

 םיאב ונאש ,רבדה בומ אל :ןאכב העמשנ תחא הנעמ רוע
 ליבשב תודוגא רפיל כ"כ = וניברה םא לבא .השרח הרוגא .רסיל |

 *תלאש תעשב  ,ההע  ונרעב האו עירפתה ,תונטק רתוי .תורטמ
 דסומה י"'ע יב  ,בשוח ןוספלאו רמ ?וזכ המוצעו הלודג םייח
 סחיתה אל להקה תערש ,ךכ ידיל םורגל םילולע וננה הזה שדחה
 ,רבא רככש טעמכ ונלש טידירקה .ךפיהל רבוס ינאו .ונילא .ןומאב
 םירבדבו  תונטק  תורבחב םיקסוע דימת = ונתוא | םיאורש ינפמ
 אורבל | ץפתה ונב שי יכ ,תחא םעפ חיכונ הבה .ללכב םיטועפ
 בושנ זאו = ,ךכל תוחכה תא ונב :ונחנא םישיגרמ יכ ,תולודג םג
 םיאנת וזיאב ,בל לא אנ ומיש .ונלש  םדוקה ' טידירקה תא ונילא

 ,הדובעה לא ושננ .לצרוה לש וחורב ;ילאינולוקה דסונ <
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 זאו ,ונב ררועל התע ונחנא םיכירצ חורה ותוא ,חילצה לעפמהו
 :ונתרטמ תא גישנ

 :האזה העצהה :הלכקהנו ןינמל הדמעה םיחוכוה ירחא
 ,םייונשְה לש לורנה ךרעה לא בל םישב

 ,היקרות יקוחב תושעהל םידמועה
 התע םישנרומה ,םימרזהו ונתעונת הושיררד לא
 האב יכ ,לודגה פ"העוה אצומ ,תובחרה תורדשב

 י'אב לודג יעקרק:קנאב רוסיל השגל רשכה:העש
 היגריניאה לכב קופעל ףכיה ליחתהל םטילחמו
 .ונ הרטמל הנכהה:תורובעב

 םיל לודגה פ"חעוה טילחמ :ןכ
 :לטומ הילעש

 םי הלאש תא תערל רומלל (א
 ינפל עיצהלו ,יפפכהו ילבלכה ,יטפשמה הרצמ
 .הו ןורינכ תטרופמ האצרה האבה הכישיה

 קנאבהו םצמוצמה פ"העוה םע דרחיב ןודל (ב
 וז הרטממל  תוינמ לע המיתתה רברב
 .וז הלאשב האצרה

 ר"ר :וללה םינוראה ורחכנ וז היסימוקל  םירבח רוהב
 ר'ד .,עקטנאה ר"ד ,רמייהנפוא ץנרפ ר"ד" ,גרוברו  ,פורפ :,בוניל'צ
 ,ןוסלידיא רימידאלו ,יקסבוקליב רוסיפורפ  ,ןאמייה  ר'ד ,רימייהנירוב
 . םיובניזור .שו גרבדלוג .סירוב

 ,היסימוק

 יעקרק:קנב רו

 ּולבקתנ לודגה  לעופה דעוה .תפסא / הנורחאה הבישיב
 : ולאה תוטלחהה דוע

 "ר פס : תיר ק, ם"היב ליבשב בוצקל טילחמ לודגה פ"העוה
 ךפ םימורגופה:ימותי השמח | ךונח יכרצל דניקלב .לארשי לש
 :רנופמ קנארפ םיפלא תשלש רחיב ,דחא לכל קנארפ תואמ שש
 ,יאנתב ,יסורה הרועה
 ,ןוגה ךונח הזה ם"היבב ולבקי םירליהש ;תוקיפפמ

 ?ולגנאה יכ ,העדוהה תא ןוצר:עבושב לפקמ לודגה פ"העוה
 ב:הניתשלפ
 ,היתוינמ הצפה תבוטל הצרמנ

 :תדחוימ היצרדפ .ריתב לודגה לעופה רעוה רשיא וז הפסאב

 רפסמב םילקש תורבוש הפינכהש  ,"ןויצ:ילעופ, תוררתסהה תא

 ,םיפלא תשלשמ רתוי

 תמיקה ןרקה לש תיללכ הפסא התיה ,ץרמל 17 ,'ד .םויב
 +תאזה המלחהה תירבעה היסנמיגל עגונב הלבקהנ הפסאב .לארשיל

 רמיחה לכ | תא .תיללכה הפסאה הקרבו הנחב רשא ירחא
 . יב ,םהמ אצויש  ,בו'צארגוב .ר'רה לש וירבד ירוריב הא העמשו
 ןההו ושענש קודחאה הואיגשב הריכה רבכ המצע םירומה>הרובח

 ריאשהל. ןוכנל .היללכה הפסאה האצומ ,ריתעב ןקיחרהל הבל תא
 ההל םויריטקירידה ידי תא אלמלו תמרוקה התטלחה תא 'הפקתב
 .הליבשב  תיב :ןינבל המדא תקלח תירבעה היפנמיגהל

 "ןיירפדספליהה, םע מ"ומה ד"ע הצרה רמייהנידוב ר"רה

 .הרבחהל תחל ק"הקה לש הרבעה תיללכה .הפסאה תטלחה רבדב
 :םפליהה ריעהש .ינפמ ..םוקינכיטה תיב ןינבל המרא תקלח ל"נה
 תוכו רושאש ,רברה רשפא יכ  ,רמייהנידוב ר"רל ותבושתב  ןיירפ
 תנתונ איהש ,המראה לע ימשר .ןפואב  תמיקה ןרקה .לש ה
 . הפסאה - תלבק---דיתעב םוקינכטל  םירוצעמל "םורגל לכוי ,הנתמל
 :וזה הטלחהה תא

 0 ב אבל םוירוטקירירה ירי תא האלממ הפסאה

 בל םישב םגו

 ולהציע 

 .תובורע שי יכ ,טמא:אניתשלפה אצמי םא

 :היצאטינא תובהרה םעה תוררש ךותב תושעל שגת ,קנא



- 
 ב\--אי ןוילג

 פ"ע רברב תמיקה ןרקה לש התופתתשה | רבדב ןיירפ:ספליהה
 ] , תפוקמ ןתנת יכ תיללכה הפסאה .תמכסמ דוחיב .םירחא םינפוא
 שורדה םוכסב תיאקיהופא ףסכ תאוולה םוקינחיטהל תמיקה ןרקה

 לכ אנייבוג ידיל ק'הקה | התוא איבת אלו ,המדא:תקלח | ןינקל
 .הליבשב דעונש ,הרטמה ההואל שמשמ  םיקינחיטה יהיש ,ןמז

 + רנדל .בקעי <

 שא

 .הָרְצְל חֶא
 רַעְרַעָה אוח דָבאָו רק

 .הָמְדרְנַה הבר
 ,ןימיִשְיְדַּב ,יִחֶא הָּתַא
 ! הָממְדהְילש .חַצְנילֶמָמ
 ,הָוְמא-לֶש .תירב ּוְתַרּכ ןַה
 ;וניִנָשַל .בָא - רָבְדִמַהְו
 עדניאל) םיחות ונינש

 ,לנייח-המ ,ונחנאדהִמ

 א דָחֶא לפְרעְ-םוי
 ,רוכע קחש תופנכ תחת

 < ה תְערְי םָא ,יחֶא ,רגה
 ?רֶחַמיִבּו לומָתֶא ןיבהמ

 = םיִמָיִמ םוי לדְבַהְו א
 !םימוד הָכָּכ .םיִמָיַהְ

 :ַתְדלָי תַחַא הָמְמְש
 ,םיִמוּת םיחא ,הָמָה םיִחַא

 ,קחשל רוע טָּבַח הָמְל
 ?ולידב הָופמ ףנעיהמ
 ןַתַי ףְליַמ שָמְשַהְו
 ! ולָהְּב םג ףיסויזהמו

 ,יהינירול תורואמה לָּכ

 ! םימּוחְנת ףְל ואיִבָי םּולכ

 -- ָביִּבְק םליִע ל םֶלע

 ! םיִמּורעמה הָסַבְ-יִמ

 ְִּתְשֶבְּב ,יִרָעְרט ,אָפְק

 ו
 ּףָע דירש קמיש דע
 ,..הפוס חַגֶת םיִרָזִמִמ וא

 7 <> םלועה <%

 ,ןילוגרמ  קחצי

 ... תוחָכֶשה .,תונוהְכזה ,יִתוחַא ,ךְל רפפא אל

 : ומָּפ רֶבָּפִש ,והְּכ רֶבְכש ,תורואָמַה לַע רַפְסֶא אל
 ,ּולדָתְו וחְְנ .וחְנ ,הָרוארבְכוכ ויה הי

 < לדת
 ,הָקיִנְתְמַה הָמָמְַּה ךותב ,תּוחַא ,וטיִנש בָשנ שָרָח
 :לָפאיִלְלַצ ,םיִלָלַצַה ןיּב רַפְסי הַמ ביִשקנ שרח
 ,םיִלְלְצַה לכ םיִשָחלְתַמ םש ךָשח-תולילכ דוס יִאְלְמ
 / ,םיִלְלַצַה לכ

 ו שאה .ךותפיםיריפפב .םה דא מ אל
 *) םיללצה ןיִּב אבְחְתְטַה ,םש שו דָחֶא רּורהז םג םִָו
 ,ורוא בכ רש וק ,קיחְבמ .ריִאְמ דָחֶא רודה
 . ,..ורוא .הָבְּ

 ,הלחיגו תווק. ףיסונ ,תינש ,תּוחֶא ,דָדְועְתִנ וא
 :םֶפק קחוחמ םיזוח ,םיִמְלוח .,הָבָּכ וניִנֶש בשנ שֶרֶח
 ,הֶוקְנ טא הַמַמְרִב ךא :תווחָכַשנ דוע רָפְִנ אל
 .. .הוקנ טא
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 ; יקסבוחינרשט לואש

 ,ריִצְהַה תריש
 ו כ 6 1 ו 61 ירישמ)

 ,לּובי הָאְלָמ בָהז תמְדָש שי

 ,לּובְ הל ןיִאְו ּהָל בחרמו

 וינְחְט ,הָנְתְט ,ינחט

 .םש תורמוע ל ל

 !ינחש ,הֶנְחַט ,ינחט

 ,םֶד .יִבָע ןיָב אָּב בֶרֶעַה
 ,םַע ןומה ארוק םֶחְלַל

 !ינחט .הָנְתַט ,ינְחט

 דועו ,רעס הָליִלַה קיִחְבּו

 .. דובעל הז םוי תרחממ

 !יִנְחְפ :הָנְט ,ינַחס
 , שיח תודָש אָטָאַטְּת חּורָה

 ,שיִא םֶחְלְל דוע בַעְרָ אלו

 !ינחפ ,הנְחְט ,ינחט
---0 0 

 5 ב ל פי ל



 ,הנוכש התואב רדה רכא הינפ לע ' רבוע

 56--אי ןוי לג 35 םלועה < 8

 .יקפוואטס השמ

 .תַחַפָסְּמַה
 (. תונומתו תונויוח)

 םיציצ ירוטפ םע טושפ .ןומא לש ההכ"תמרמרא  תחפטמ
 הנומש תלעב .הצבשמ : תלהפהמ  היתוכרי .תעבראל  .םינווגה יבר
 וקב .ךותב םיעלוקמו  ויחאב שיא םיבלושמ | םימוחיפימוהכ תווצק
 .הבינעב ומע עלקנו ינש ווק םע תיוזב רכלהמה ,קורי

 הורזג הונחה ןחלש לא טוחב . תורושקה = תונטק..םירפסמ
 .לודגהו בחרה .םלועה ךוה לא הוהלשיו היתויחא רהי .לעמ :הודירפהו
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 -- םושפ ידוהי  ,ידוהי לש ותלחנל התיה ;הונק חספ ברעב
 וילעמ ריפה רבבש ידוהי ?עדוי ימ  ,הכאלמדלעב = ,רמלמ :,ינונח
 ויזכ ףטעתהו נחה דובכל םימב ורשב תא .לבט ,לוחה  ידגב תא

 .םיבאה
 רברל ףכה הב ושמתשה יכ ,הל התיה תוכו

 ...הב .ואשנו וכרכ הרומש?הצמה
 די ףכ ךוה לא  תוקרוהמו  תוצבוקמ היתופנכ העברא לכ

 תחהמ ולאכ תולוגע תוצמ ,תונמל ידכ רע  ,תוטלוב הברקמו ,החא
 ...שש ..,שלש ,םיתש ,תחא :ואצי. הנוחמ

 הכומת איחשכ .,המידק הטשומ .האושנ איה הבר תוריהזב | *
 אשמ ,רוע הניכסה םרטב ,הילע סימעהל ופח ולאכ ,תינשה .דיב
 .הוב .רבב

 ךותט :םהיניב 'ושחלהה ולאכ  םיוקהו תוצבשמה  ,םוחרפהו
 הרומש הצמ  ,םוקמ ונפ ןורהוה :וזירכה וליאכ ,דוהו .השודק ,שפח
 ..,ונכותב הבורכ

 תדרחב הילא טיבמ .,הרצה הטונ ,םוקמ הל הנפמ רחא לכ
 .האבה הנשל םג יכזהש ןוצר יהי :ךרבמו ושארב ענענמ ,שדק

 ...שרקה לא הלועה ןושארה הרעצ היה הז
 אל ןושארה רעצה תא הדעצ ךא ;הלעו ךולה הכלה :ואמו

 ,..הוצמ .הררוג הוצמ ,ךממ רבדה דוע .דבכו

 תא | ,הוצמ

 והואשנשכ ,תוסוכ עבראל ןייה תא הב ופטע ברע תונפל
 ,תובוחרה ךרד

 םירבועה לכ ,הכותמ טלוב תיכוכו לש קקפ םע שטולמ קובקב
 ,הכותב םודא * םיקומצ-ןיי ,ןייש ,ףכית םיריכמ .הילע

 הנה ,הכותב רשא תא תוארל רתומ ןיע . לכל אל םלוא
 רוע שובל אוהשכ

 ,ושאר לע לודג רֶצש לש עבוכ םע הנבל , םישבכ רוע תרדא
 (6*+"שעדיק אנ אניוו ,אט .אצ א, : לאושו הב לכתסמ

 :וב הרגתמ ,הלש םיציצה ירוטפב ןוצלב ןיע וילא תצרוק איהו
 הארה אל ,רז ןיע לכ  יכות לא רודחת אל ,ינא הסכמו הניגמ
 .המואמ יב

 ,גחה .שדקתה ליל ,הלילב
 ,תוטורמ תשחנ :תורונמ תוקירבמ ןבל .הסוכמה ןחלשה לע

 הפורש ,היולצ הציב הנותנ שדח לפס ךותבו ,םיקלוד תורנ :ןהבו
 .חספ ןברקל רכז הרחנ םצעו ,הצחמל

 ביבסמ ומוקמ לע בשי .דחא לכ ,תסנכה תיבמ ובש הנה
 : .'ןחלשל

 *ןיו םע קובקבבו :,ןיי האלמ וינפל .תהמיע רחא לכ .פוכ

 .+ םישירחמו--הרובע רברב הפה =

 ילכ לכ ,ול םיבסמו ןחלשה לע רשא לכ םלטצמ םודאה םיקומצה
 ""תולתופמו תומקועמ תונוש תונומתב םילנתמ ,תיששעהו תורונמה ,תיבה
 "לש פקנ ךרד םריבעהל התא .לוכיש דע םיפוראו םיקד- -םינונבג
 ,ךורא .ךאוצ הול ,תבחמ לע םיקוציכ םיבחר ,םיינפרכ וא ,טחמ
 תכיתח ,חוטש לכה הזלו ,תלד לש קרסכ רצו עורש הפו רטנס
 םיניעהו  ,דחאל  םיקוציכ םטוחה ,חצמה ,שארה ,הוטש םטוח
 ,הפצ ולאכ ,ההובג תחא יחל ,בחר הפ ,ןניאו = ורבא  ולאכ
 רע עיגמה ךוראו ףופכ םטוח .השוככו העוקש ,החוטש הינשהו
 ךופשכ בחר םטוח וא ,ישמ .יטוחכ תוקדו תובחר םיתפש ,םינזאל
 ,תובצו תולודג תובע םיתפש לש :גוזו ,םינפה יבג לע

 +תונוש תוארמו תונומה
 םיחרפה תא תעלוקו תחפטמה םג תמלטצמ הלא לכ ןיבו

 תוצבשמה תא תכנעמו .תרשוק ,תונוש תועלקמ םיציצה ירומפו
 , םיקוריה םיספה םע

 +.,הב הסוכמ הרומשדהצמה ,המוקמ ןחלשה שארב
 לש טוחי .הילא םיטיבמ :שדק  תדרחבו דובכה תאריבו

 ,םיספהו תוצבשמה ךותב עולק השורק
 רבע רבר לע םירפסמו םישחלתמ םיציצה ירוטפו םיחרפהו

 ,תושיגנ ,ץחל ,רעצ הברה ,הברה . ןוני אלמו בצע .,קומע ,קוחר
 המוחה ךותל םינוהנ ,רואיה לא םיכלשומ םידלי .תולפשו תורבע
 ,..!הנָבל םוקמב

 ,המקנו ןואג  ,תוריח  ,הלואנ ,הריבג ,ץמא רבד לע םגו
 . םישחלתמו םירפסמ

 ,תחפטמה לעמ .ארקת לכה
 ....הנממ םלענ

 ,םשפנ לע רבע לכה. ;םירפפמו  םירכוז םה החמש ךותמו
 ,יח תוא לעב הילע םיארמו םיטיבמ .חצנה תלוצמב עבטו ףלח
 .; לכה והז .,איח . ,איה הנה

 וליפא ,תחא תחפממ ףא העיגה אל וזכ תוממורל ,השודקל
 רובכל ,הוצמ ר ברל ונוכתנ התנירא תעשבש ,תוכסה"גח לש וז
 ץע ,ןיזיפשואהו  הלרבהה ,שודיקה לכ םוקר הילעו ,גחה ותוא
 לתוכה ,תולזמהו .םיטבשה רשע םינש לכ ,תערה ץעו  םייחה
 ,םינשב תורשע הילע ורבע רבכ רשאו ,ונמא לחר רבק ,יברעמה
 ,השודק  ידיל הע יגה אל -- ,שוריק ןיי לש םימתכ איה האלמו
 , תאוכ תוממור ידיל

 ,הל עורי לכה

 תחפטמ .םיכ לש תחפטמל תכפהנ איהו גתה ימי םותכ
 .,.התלוהנ לכ התוטשפב לבא -,הטושפ םיכ לש

 ודעצי אל הידעלב ,םינוכנה .הייח ימי הל םיליחתמ זאו

 איה דימתו ,הב םישמתשמ רבדו רבד לכל .תחא העיספ ףא

 .. .דבכנ רתויה ,בושח רתויה םוקמה תא תשפות
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 ףסאתמ תוניתמבו לושרב ;העיגה החנמ תעש ,םויה הנפ הנה
 ,ויתובשחמב עוקש ונדוע דחאו רחא לכ ,.רובצב ללפתהל "םלוע,ה
 ףיעו .םויה .ךשמב | וילע וגרתשהש ,תוטועפה ויתוגאדו  ויקסע
 ,.וילא םירברמש המ טלוק וניאש דע ,האלנו וחומ אוה

 ויהו טעמ דועו ,תועטוקמ 0% וזיא אוהש ימ טלפ הנה
 ,ויתחתמ עקרקה טטומתנ ולאכ םאתפ ,וקיספמו ורבח םקו ,החישל
 .הז תא הז דוע . ואצמי אלו | וצופנ תולוקה ,הקספנ החישה

 איצוהל הלוע ינשה בל לע ,ימ ןורכז לע הלוע רופס הזיא
 םירכזנ .,,,בל ץפחב םיעמושו םינזאה תא םיטמ ,ורבח לע הבד
 תא לישכהל ל" םירהזנ ,םיתפשה תא םיכשונ ,םיגופנ ,םאתפ

 < רבד ןיא
> 



₪ 

 יכב םיראפמו םיאשנמ |

 :ןוזינ "ולב

 19 3%- םלועה < בו

 תכפוש .דגפמה:תיב .ירוחא דע דריו עוקש תעקוש המחהו

 תעלבנו תרתתסמ ,בהזמה ושאר לע תונורחאה זפה ינרק תא י

 ,בצעו בע ןמגרא ףטעתמ עיקרה .ול ביבסמ רשא םיצעה ןיב
 ,לכ לע םיכפתשמו עדונ אל םוקממ םילוע םישירח  םיעוגעגו
 ,תפחרמ תואיל לש המונת ,תרבוע הדער ,בשנמ רירק ברע חור

 רבכ הרבעו .ןתי ימ : רמאל וצפח ולאכ ,עמשנ ךושמ .קוהפ לוק +
 , יבבשמ לע חונל הלעאו ,ברעה תדועס ,הלפתה

 היתוצק יתשב הב םיזחוא םיכה ןמ תחפטמה תא םיאיצומשכו
 תא הב םירגוחו תודחא םימעפ םילישפמ .ראשה תאו הנוסכלאב
 רוע .ולאכ ,השדח  הרוצ | לבקיו :עגר ןיב לכה הנתשי ,םינתמה \

 ,תיבה ךות לא ףוטשי השודק לש םרו ,לכה לע חתמנ שרח
 ,תסנכה תיב ,םידוהי "ןינמל, ויהו וררועתי. םיקהפמהו םימנמנתמה
 ישודק:םוקמל, םאתפ היהנ ,טושפה ררחה םג ולו"

 התיה םינטקה םיחרפה םע  ההכ-תמדמדאה תחפטמהו
 י"טנבאל,/

 :םירברה ופלח ,תוקמע ,שאר:דבכ הזיא .םיקיפמ םינפה לכ
 .המה שדק ערז ,תוחנאה ופסא ,תוגארה וזוגנ ,םילטב

 תוגשהה םע ,לפשה םלועה ןמ הלעמל ,הלעמל  םיאשנתמו
 ,תמא ולכש םלוע ,בגשנו הפי ,בחר ,קוחר םלוע לא ,תוטועפה
 ביכאלמהש ,םלוע ,חבשו ריש ,הרמז לש םלוע ,םימחרו דפח

 .םוי
 ,קוריה וקח  םע  תועולקה " תוצבשמהו

 :םה םג וצירעיו וררושי ולאכ םיציצה ירוטפז
 רידא ,אוה ךורב שודקה לש ומלוע אוה בגשנו שורק

 םלועה לכ ורוא .ויזמ ,ושדק .חור :הכופנ 'לכה לע  ..,ורמאמ אשנו

 םינטקה םיחרפה

 ,לכה :ארוב .םמורתיו ךרבתי

 ףורגאה  ךותל .התוא .םיסנוכ התיעצמאב התוא םיזחואשבו
 םירבעמו ,תודחא תוטורפ הכותל םימישמו סיכ ןיעכ הנממ .םישועו
 תווצקה תנומש  תולעב .תוצבשמהו  ;תועעונתמו - תווצקה . תויולת
 ינב ןושלב .םירברמ  ,םיזירכמ ולאכ :םיקוריה םיספה םע-תועולקה
 :בל .רוגס .ערוקה:.בצע .ןוגונב : ,םהא

 : !םינמחר ינב םידוהי
 ,תמלא ,הקרפל העינהש תרגוב ,אשנהל תדמוע לארשו תב =

 .י.הברעב :.רערעכ  הדומלג  ,םפילע :אל

 הלגע חולשל ךירצ ,םיה  תנידמל ךלה הלעב  ,רליל השקמ
 ,י.אפורה .תא .ליהבהלו"

 הצוחנ תקנימ. ,אבצל הקול באה .;.ומא םשב ארקנה :םותי
 ...ורובע

 ...םהל טלקמ ןיאו ,הרותב םשפנ הקשח לארשי לש :תוקוניה
 ,הברח תפ לע םהיתותבש תא םישדקמ  םימכח-ידימלה

 יי.וסשה .לולח :,תותפשנ 'תותבשה
 המ עדוי ימ = ,םניאו  ןיע ףיעת = ,םכייח ימי םה  םורצק

 ,:י!ןידה תמיאמ  ודרח .םוי רלי
 םליפשמ לכה = ,בוחרה ינפ תא = הפכמ  בעו 'דבכ .לפרעו

 היהנ לכה ,םיבורק \ םלכ = הנהו<-"ושח :עגר :ןיב  ,הצרא שאר
 תא בשוח דחא לכ ,דחי םתוא דחאו רבח קומע ,ןוגי ,דחאל
 ושפנ תא שח  דחא לכ ,תמלאה | תרגובהל .בוח-לעבכ :ומצע =

 ,ובוח תא .עורפל רהממ דהא לכ ;םותיל .באכ ,תרְלויל ,חאב

 רועש ןיא  ...ךיתעה .קיחב .ןופצה .תא .עדוי :ימ . ,ותוחדל אוה

 : :\.,ובל .תבדנ יפב ל יפכ שיא שיא
 ותָבַרִנ תא. הכותל .חונמ .;ש

 ,..איה הנורחאה יתטורפ ,לכוא : אל רתוי .,יחקו אנ יליאוה :ןנחתמכ
 ,בלה לעמ תוקיעמה םינבאה ולוננ .וכררל בש אוה החונמבו

 ...עורפ .בוחה

 ,אוה דחא .םד ,תופטה לכ תוגזמתמו תוברעתמ תחפטמבו
 רכה  .,הנה ,ןתרועתל--המש ןתאיבהו ןתאשנ איהו ...םיחא םד
 .ייתחאל ויהו וגומתה התע םלואו. ;ויתצבק ,ויתפסא תופט תופמ !אנ

 ...!ךשפנ לא םיבורקה" לכמ הכרב ךל הנה
 היחרפ םע איה  בושו ,הטושפ תחפטמל התיהו הבש איהו

 ולאכ . ,הטושפה .לוחה .תרובע לא הבש הלאגמו המהוזמ םינטקה
 ,.,רבד .הרק אל

 ו
 :.:וזל הז םירזומו םירז הריעצו ריעצ

 \ .,,שיבתמו םימת ,ריעצ ךרבא ,הכזו המת הריעצ הרענ

 םיניע הנשגפת הנושארה םעפב .תחפטמב םיזחוא .םהינש
 :הארמ ךותמכ ןכותמ ףקשנ רוהט בלש ,תומימתו תוכז

 ,הרצה תונופ ןהו ,ןכותמ הריהוה הגונ שיא ,וקירבה ,ישגפנ
 ,התע דע םירז ויהש ,םימימת םידלי לש בבלמ שגרו

 ,..ינשה .לא רחאה ןמ .רבועו ףחרמ
 .ךנויוח ,ךמולח .,ךלצ  ,ךולא ךכרדב ,יננה ךתיער ,ךתוחא

 ,קוח ,ךליבשב לכח = ,ינא = ךלש ...ץלחא ךידליל :יהש תא
 : !לושמ ,ץמא

 ...ןורחאה .םג היה ,ןשארה התא
 ,יל .תוקלחו :תודח םינרפצ ,יבנ = לע . תוחמוצ רשנ יפנכ

 ינפמ הסחמ ,ךל .ןנמל .היהא תורידאה יפנכב ,חכ תפר הנוי תא
 לכ תמוי :תומ ,יל תורחו  תוקזח םינרפצ ,תוטהולה שמשה -ינרק
 0% !ךב .עגונה

 ,העזה | ,למעה ,ןומאה ,הבהאה  ,בלה = ,.,ךליבשב לכה

 ,+. םייחה
 , דחאל ונייהו ונרשקנ 'רשק

 ,התכאלמ לא הבש ,םיכ הזיא ךותל תחפטמה האב בושו
 .הטושפ לוח תכאלמ

 ,םישנה ררח לא תשיבתמה הרענה הבש בושו
 ,קחרה קחרה םינרק םיציפמ ,בהלל ויה  תוצוצינה םלואו

 לכ .ועדי אל ,חטש לכ םדירפי אל ,ריק לכ  םהיניב לידבי אל
 .,. םירודנ תוליל םימרוגו הנשה תא םיחירבמ ,ןמזו תע

 ,רחאל םינשה ויה ,ודגאנ ץימאו .קזח רשקב
 ,הול .הז .םיבורקו המה םיקוחר
 תאשנ ,תצרפתמ החנא ,בלה לע םיקיעמ םידבכ םיעונעג

 ,בלה לע תור ,ףחרת .קוחצדתבו טעמ :רוע ,קוחרמל דע העיגמו
 ,עמוש שיא ןיא ,עדוי שיא  ןיא לכה לכה ,םילמ יעטק ,שחל

 תוניפצמ ,תוריתסמ ,ןכות לא תפל תוגפוס ,תועמוש םירכה קר
 .ייהגה .ףא הנעמשת אל ,תושירחמו קומע קומע תורוסה תא ןברקב

 +, .םיבורקו םיקוחר
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 > ,רחסמ תירב םהיניב םיתרוכ .והערל שיא םירזומו םירז םידוהי
 ++ + ותטורפ הרקי דחאו רחא לכל
 לאוש םהמ רחא לכ ,ולש םינבו ולש השא םהמ רחא לכל

 ,םרועל םידנבו םילענ ,ופטל םחל איבהל
 \ ...ףרט יבאול םראה ינב םישענו
 ,םהל דחא םיכ ,רחאל ויה הנהו תחפממב םיזחוא םהינש

 האנקה הלדח ' ,ירבח לש םג איה יתטורפו אוה ילש ירבח .תמורפ
 . :םיפאוש םה תחא הרטל ;םיכלוה םה תחא | ::ךרדב ה



 בו--אי ןוילג < םלועה < 90
 |--מה. וו

 דחא לכל ,םינבו םישנ םהינשל ,תויחל םיצור : םהינש
 הנה םלואו ,ולש תא קר ,ולש תא בהוא | םהמ  דחא לכו ,ולש
 ...םהל תחא ךרד ,דחאל ויה

 איה איה  ,קוריה וקהו םינטקה .היחרפ םע ,תחפממה תאז
 + דחאל תויהל םתוא הרשקש

 ++ .הרוגאה התיה השודקו
* 4 * 

 ...םירצקה הייח .ימיב הינפ לע ורבע הברה ,הברה
 ,הל ונמ .למע .תוליל הברה .,הברק לא הגפס תועמר הברה

 .םילבא המחנ ,הירחאמ הריאשה תוער תורזג ,הכרע "תוצח-ןוקת,
 לעמ תועמדה תא התחמ ,הלבס ,הפתתשה םלכ רעצב

 ,.,ראנל .התיה רשא דע םינפ לכ
 :התכז הוצמ לש החמשל םנ .םלואו
 םיקיקר  ,תסנכה:תיבל  גורתאה תא ,תילטה תא .האשנ

 תונמל לכוי ימו ,היצמ רבל ,ןבה*ןוירפל ,הרותה םויסל .תונדגמו
 ;,,לכה תא

 ,הנממ וראשנ םיערק םיערק קרו ,התלב ,הכעמתנ םימיה בורבו

 ,שאב הב?ורעב ץמחה תא
 םיזוא תצונ םע ץע לש ףכל הרושק ,היקנ ,תסבוכמ

 ,ןורחאה ץמחה והז ,שבי םחל יתותפ שלש םיתש ,הנבל
 םיבר םידלי ,חפנה תיב לא ןטק :רענ התוא אשי הורחב

 ,..הרועבב .תוארל ביבסמ םיפסאתמ
 םיפפה םע .תועולקה זווצקה ,רפאל ויה ךבכש םיחרפהו

 : םישחלתמ :ולאכ םיקורוה
 ...תונורכז לש םי ,ךכ לכ םיבר תורוס  ורבקי .ונתא

- 
 , רנרב 1

 .רַצַּפַה ןִמ
 .(תוכותח .תולגמ)

 ,חי
 אל ,הדמ לכ לע הלוע. הסאימ יחרוא ןיב .הוחורה .תרעס

 תחא ;םיתש אלא ,וסופר תיבל 'ןטרס םינכמ :תחא .רורס תנוכמ
 :יורפא,ה .,תויערא :תודובעו ןועובשה .ליבשב תחאו :ןמויה לובשב
 ךרוע - .ןוזבקעי --  תינשה לש ,בורוטקטש. היה תחאה לש "רוט
 !תואלפנו תוארונ ..רלאט -- .היהו. ןועובשה

 מי

 תויהל דובכל ,ול היה = =- ריואה = .,ץיק ,ץיק
 ,השק -- ללכב ...ללכב לבא ,ירא תוחפ תצק ,רשופ .רתוי ,תצק
 ץפח םוש ןיא טעמכש רע ,ער .אל .ךכ לכ ...רתויב ער .אל לבא
 בוחרב אקודו ...רשפא ,תויחל רשפא !אל  ...רפסב םירבד םושרל
 ...יב ררוגתמ רלאטש ותואכ ,לויט-ןגל בורק ,ולשו .יקנ

 :ילכמ דחא ררוגתמ הנוחתתה המוקכ ,הילידיא לע .הילידיא
 הריכבה רשא ,תופי תונב הברהל בא ' ,םילגנאה-םידוהיה שדוקה
 אוהו ,ררופפקואמ םלפודמ ךרבאל הלאה םימיב האשנ רבכ ןהמ
 בבל:בוט םדא :אוה לה החפשמה.יבא ןונתוח ןחלש לע ךומס
 ליג, םשב הרות ישמוח השמח לע .רובחב קסוע ,וקלחב חמשו
 שוביל .יר לש .ונונרו וליגל  ,סופְרל הרסמנ רבכ "ותצקש ,"ןנרו
 ,י"שר תויתואב .הכאלמל ךכ לכ התלכו הפסכנ ושפנ .רשא ,ןקוה
 .אל :,הז אל םא ,רשא שיל;ותחורל .םגו

 שוב
 ,ןץייק
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 ,הזה רפפה .תהנהמ סנרפתמ אוה וישכע :תושעל המ עדוי היח
 ,דצ .לכמ .בוט ,רוצקב .ול הרסמנש ,ןועובשה תהגה םע דחיב
 עיקשמ  "דנרבר,ה אבא יכ .,ןמאמ ועמש םנמא תופיה .תונכה
 י..רעצ:יתאלמ .הרוחל ןהיניעב .רברה יהיו -- הברה .ףסכ הוב
 םירחאה םיכרצהש .דועב ,הזכ ןבומ יתלב רבדב "ונאמ. עיקשהל
 הנומא שי ףופ ףופ .:העינרא דע .אוה ןרעצ .לבא ...ךכ .לכ םיבר
 ,,,תוריפ איבי אלש רבד םלועל השעי אל "דנרבר,ה אבאש ,ןבלב

 ,רלאט .ןוראה  ררוגתמ .הלעמל ,הנותחת המוק ןאכ רע
 הראשנ הוח .ותשא לחר היחו .אוה -- ןטרפ לש ןועובשה ךרוע
 ןוטגניאוינ:קוטס הקוחר יכ  ,היתוערמ  תחא לצא  חרזמב רוגל
 רקובה ןמ םינותעה:לופק תכאלמב םש :השוע איהו ,םופדה:תיבמ
 :תכירע לש ררונוהה . ,םיבורמ .שרחה .םוקמב םיכרצה ,ברעה רע
 לש - התרובע .לע רתוול רשפא יאו -- טעומ ע"על ןועובשה
 הכירצ וזכ המלע .לטב:יכלוה ןיא ןודנולב ,ללכב .הפינה:תוחאה
 סרוק,ב התע דוחיב ,תפרטצמ הטורפל הטורפ .התפנרפל רכתשהל
 גיא ,תונוש תוימיענ:יא םנמא תושחרתמ ...שדחה םוקמב ,"שדחה
 -- ללכב לבא ,המוה שרדמ:תיב הזיא --- רצחבו ,םוקמבש לגרהה
 ,םיאב ,םידירטמ ךכ לכ תוירבה םש !דנע:טסיאמ ונרטפש ךורב
 םירקבמ קר לב,לו + דדבל תויחל .קותמ המ ...תיבה תא םיאלממ
 הל ןיא טירטפ:הטראווטנעוובש "ןייל,ה תא ..ותעל תעמ םירחבומ
 תחלוש איהש המ דבלמ ,אשמו ענמ םוש התעמ לחר היחל
 רע .התוא הוולמ איה זא ,לכוא:יכרצ תונקל החפשה תא םשל
 ,ייהנה יטיבה  ..,ריה קול, :תרמואו הבר הגאדבו תוניצרב .תולעמה
 ספרכ יאצמת "רנרקב,ו םינושארה ןילוקמב ,םש ינקת רשבה תא
 "ןיניבתה :...קד אהיש ךירצ םפרכה לבא :.,,ינקתו

 םפרכה:תוקד תא :הריבסמו היתועבצאב תללוממ לחר היח
 רועב .אוביש ,הז ליבשב םירהצה:תחורא ןינע ,הנקז .תיב:תלעבכ
 בושח .רתוי הברה ,הארנכ | ,אוה ,היצקדירה ןמ תודחא ,תועש
 --::םינשב תובר ינפל "ארקפיא, םע .תקולחמהמ

* %* 

 ,ואוה :המלש "תיסור, .הינולוק --- ןיחונמ לש ןשיה וררחבו
 הדיפקמ הניא המיענ:יתלבה ותיב-תלעב  ,,,םירחא ,יכנא  ,ןמרביל
 ..יהתבמ קחרה אל ובבותסי םירבג ןומהש ,איה תבהוא :הז לע
 םויה .,,םינושמ םישנא .,.םילוכי לכה םיסורה -- םיינע םירבנ םאו
 ,ייערוי .ימ --- רחמו ,םיינע םה

 (ול ןירוק .ונא ךכ) וניבא םהרבאו -- יאנפ הברה ונלכל
 ,ונרבד הטעומ תע : ינפל :רמוא אוה .תויחל עדויו תויחל בהוא
 ,תמאב ,ונמלועב :ונל ןיא  .רבדה .רקיעב ,האנהה לע ,המודמכ
 לע ,יחכ 'לע וז .הפוקתב גנעתמ ,לשמל ,יכנא ,גנועה דבלמ
 ינא  ,הריאמ שמשהו ,הצוחה אצוי ינאשכ ,םימעפל ,יתואירב
 "םייחה לע ,ןחכ לע ינא גנעתמ ,ריואב ידי תא ילאמ םירמ
 -- .יבש .תומלשה לע -- ןהבש

 תואיצי .דאמ תובורק םיתעל ונלכ  םיאצוי ונא .הצוחהו
 תא (םילגנאהלו ונל המ  .רהנה:הזממ ףיח לע םיכורא םילויט
 םחלו םימח םימ * ,ןינע .ברב ,הורחב ,ןומהב םינוק ונא םחלה
 "ןנרו . לינ,מ  ,םיפחי , ,םילענ:וצולח רדחב םיזילע םיבובס .בורל
 !הביתכה לזאזעל ...אח:אח ,םייחה םיכשמנ ,םינוזינ ונא

 :ימובלאב לעלעמ ינאש שי ;-- רול אצוי ןיחונמשכ
 ,.,יחו .קנוי הז קרי  ןכיהמ .,רברה אלפנ .,ולש םיחמצה

 שמא יל רמא -- בבוח 'אוה םמצעל םהשכ עקרק:ילודג ---
 תיבה?תרדפכאב ונתבשב ,טקושהו .קומעה ,ךומגה ,לולצה :ולוקב
 ,םיחמצ = ,בבוח :דֶאמ /: :רמול .אוה לוכי -- הלילה | תוצח רחאל
 :תתל םילוכי םייחהש ,לכה אלה הז -- ץיק ,ביבא ,םיאנ םיאשד
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 1 3 ם5לועה < בי--או ןוו%ג
 שנעשה גש טונו עא -שקטוטפ קי חט פלו חח טלתהנ5 078 עיסוי, םש-נעב הש 1 .היהטנבשיאמש נבו שקנה איטה עמה שבו ונוטה וקטנה דנווצמממאכצה קזקאנאהטנקטטלהמטהחממכב

 םהש הממ .רתוי םהמ שורדל ןיא ןרחא רשוא ,םירחא םירבד
 אובל רשפא תולודג תושירדב ,ךכ ,רבדה אוה ךכ .תתל  םילוכי
 םג ןאכ ,חמוצה תכלממ םלשתו םתת ןאכו ,ומצע לא ,םראה לא
 אוה ,םדא .ךכ ,רברה אוה ךכ !יאובת הפ דע :היחה לובג
 רהזהל .היח:םדא אלו .האליע:םדא אל  ,לא:םרא אל--םדא :,רמוא
 ,חמצה:םראה ינפמ םג טעמ אל לבא ,היחה:םדאה ינפמ שורד רתויב
 קר תויהל ךירצ וניאו חמצ קר תווהל לוכי וניא . ,חמצ וניא השאהידולי
 יכו ןטפטפמ אוה המ םשל ,עדוי יניא ,ועמוש ,ינאה ,(הקספה) חמצ
 -- םעפ עריא ול (הקספה בוש) %הצק םמוד .תבשל בומ אל
 -- תאז יל רפס רבכ ,המודמכ ,אוהו ,רבדה היה הברה תונש ינפל
 לובסל לולע היהש ,רחא השא:דולי תושרה ידימ ררחשו ךלהש
 ,תחא המלעב קוסע אוהשב ,וב שגפנ ,שמא .,התעו ,הברה
 ונימ:תכל םדא ה סחי ,חמצ:היח אלא ,םדא אל הזש .,הארו
 ה"פשו .וירבא ח"מרב .אירב ,ןיחונמ ,אוה אירב םדא ,אוה דחא
 ,הז לע טרחתהלש ,ןבומ ,תאז דינהל תושרה ול שיו  ,וידיג
 תועטה לבא ,המ ןיא ,זלה רובעב דגנמ ושפנ תא זא ךילשהש
 אוהשכ רורחשה>השעמב םנמא היה  זא רשואה  ,תועט : התיה
 יפ לע ףאו ..וויתואצותב אלו רורחשבש שפנה תריסמב ,ומצעל
 אל םא :םג ,םייחב רשוא ןיא ,ןיא .רשוא ייח ...ןכ ,ןכ \ ,חַא ..ןןכ
 ,םיעורי םיעגרב ,יתמא רשואו ,רשוא שי לבא ,תומה תא רויכזי
 לבא ,הדמתההב םא יכ ,עגרב אל איה הרובגה ,עגרב רשוא שי
 ,ךכ ,רבדה אוה ךכ ,.,רשואה

 ,הרובגה עגרב אל :והורוה היריביסב וייח
 אוה עדוי ,םוי םוי ייחבו ישעמב ,ירימת
 ןויסנ לע .רבגתהל ,העשל ץימא תויהל

 תאצל ,השעי אלש השעמ םעפ תושעלו שפנה תא רוסמל ,השק
 ,םירירנומ - ילבו .םירידנומב םיחצור להק דגנ הנגה לש הגולפב
 היריביס  תוברעב תויחל -: ליחתהשכ לבא: ,םודרגל תאצל וליפאו
 גואדל םויו םוי לכבו ,םימי העברא ,םימי השלש ,םימי ינש ,םוי
 ,ביבסמש  ןוילכה תא תוארל םויו םוי לכב ,בערב תומל אלש
 לכבו .היטרפ לכב< היריביס:תולגמ תונעהל העשו העש לכב
 לפונ אל  ,תונושארה לע ההות תויה אל ,תאז לכבו ,היתוינטק
 לע רוטעל גאיה המר  רתויה הנרדמה יכ ,ןיבה זא -- ,חורב
 ,םינשו! םיחרי ,תועש ,קספה ילב םדאה תובישח לש רמשמ
 ,תוטועפב -- דוחיבו -- םג שנפנה לכ לא ףיקת םדאכ םחיתהל
 באו  ,םלועבש תומתי לכל בא תניחב תויהל :...תונושב ,תושומנב
 הוב שגפי םא ובל וב :דומעיה .םינשלו םימיל אלא ,עגרל אל
 אלמלא  ,גואדל .שי אד ןונכ לע קרו ,אד ןונכ לע -- זתואיצמב

 -- חול ךרוצה .תונגוהמ יתלבה תודמה ןמ .ללכב הגאדה החיה
 אלו ךכ  תויהל  ,הו ךרוצ  ;ותומצעמ עבונ -- רורב אוה :עדוו
 לכוי לוכיה--ךכב המ" לבא ,וילא אב .ץוחבמ אל ,אוה ולש ,רחא
 ,םיינוציח ,םילק  םיעירפמב יולת, וניאש ,הזב .אוה  דחוימה וחכ
 לבא .,.רצכ .ךרדב תודמועה ,תונוש תוימיענ:יא ינפמ אריתמ וניאש
 ,..יאקרב ...+רבכ תינשה העשה 1הָככ ,חַא ...?הזב יד םולכ ..,תאז לכב

 /ןב ,ןכ ....הרובגה
 ןהב ,הרמתהב םא כ
 ירשפאו לקנ :ןויסנה ןמ

 , ופיב  תירבעה | היסנמגה



 .ליִלְגְמ םיִבָתְכִמ
 תוצעומ .ירבח .ופפאתה  ההובגה .הלשממה תדוקפ יפ לע

 תצעומ לא םירבח .העברא .רחבל וכע .ךלפה 'ריע .לא .זוחמה :ירע
 ,(טורייב תילאו לש .ימומע .של'גמ,) טוהייבב .רשא  לילגה <

 ,רמאנ לילגה .תצעומ תאירק ד"ע .אטשוקמ הֶאְבש .הדוקפב
 ןוקת (א - ,הלאה .םינינעה - לע  דוחיב ודת תאוה הצעומה .יכ
 ;רחסמה בצמ . תמרה .(ג ;המדאה תֶדּובע בצמ תמרה (ב ;םִיְּכרַרה
 .דועו ,(תועקרק .םמ) וקרוה :ינונע רודס (ד

 רבל .זוחמ לכ, .תצעומ ירבח הבישול .וסנכנ .וכע  תפסאב
 םינינעל עגונב . ,םזוחמב ןקתל ץוחנל .ואצמש םינוקת . תעצה .ודבעו
 .לילגה .תצעומ .ןודת .םהילעש

 הירבטו תפצ תוצעומ -ורבעש םונוקתה תועצה: איבא .הטמל
 .הצעומה .אישנ םג :אוהש  ,ילאוה .ש"ע לילגה .תצעומל :ושגו השו
 םולוקלקה לע םידחא .םירבח ;םיהקהל  ןוכנל יכנא ' אצומ .ךא
 ,תועצהה :יכרוע .ורמע .םהילעשו . ,הוהה -רדסב : םיררושה םיעגפהו

 ,הוברר :,רחוומ פמ . היקרוהב :שי ;עודיב .םי ברדה א
 םימופסל הלועה ,הזה.סמה תסנכה .:םישדח םיכרד תלילסל ' דעונש
 לא ךלפה ירעו זוחמה ירע  לכמ תחלשנ .התע רע :התיה  ;םינוגה

 ,הוה ףסכב השענ המ עדי אל םוקמה  יבשותמ :שיאו . ,לולגה "רוע
 .ןוילעה לילגב .דוחיב ,םוקמ לכב הנינשלו לשמל היה הזה סמה
 םינכסמ חרא ירבועו ,ללכ תולסמ ןיאו םישיבכ ןיאש םוקמב
 ,םירה-=יעלס  ;ןיב -רובעלו --תולקלקע \ תוביתנב--בוכרל :םשפנ תא
 םילבומ תורוחס .ינימ לכו תורשה .לובי ..םיתחפו : תומוהת :ינפ לע
 לודג .ישוקב הלוע הלבוההו ,םילמגו  םיררפ ובג לע קר םש

 הישעתה תוחתפתה דעב בכעמ הזה בצמה יכ . ,ןבומ .ארונ 'רקויבו
 ,המדאה תדובע תא  אכדמו' החפמהו

 ומכ .י"אב .הכומנ הגרדמב תדמוע המדאה תד ו בע! (ב

 רעב .תובכעמ :תובר .תובס  :תינמותועה : הכלממה : תונידמ : ברב
 הערה רוקמ תא .םיאוה הטמל. תואבה תועצהה  יכרוע - .התותתפתה
 תובנגה (ב .;הלעמל רכזנ רבבש .םוכרהה :בצמ :(א '!הלאה :תובסב

 םיסומעה םיברה םיסמה (ג  ;םירפכבו  תודשב תויוצמה  תולזגהו

 .רשעמה .סמ -רוחיבו ,רכאה לע
 לע רבכ  אשמ והנה : (14:+/) .ומצעל :אוהשכ = הזה :פמה

 ,עודיכ .ותי ב ג .ררדם 'ללגב ותער .הלודג  םיתעבש :ךא \ ;רכאה =
 ברה לע אוחש ,רכוחה ..הזה .סמה 'תֶא .ריכחהל  הלשממה .תגהונ
 וילע אב ;רפאתל הנאתמ ,הלשממל ברוקמו ףיקתו .רישע שיא

 רתוי הברה  םלשל | ותוא = חירכמו תונוש :תוימומרעו \ תוינורמב
 הבגנ  קחה :פ"ע .םיננגהו םימרובה .םילבופ  דוחיב . .יקחה  םמהמ
 תא ,ןבומכ ,םיטמ םיאמשהו , ,אמוש.י"ע  םונגהו .םימרכה .רשעמ
 רשפתהל ןגה וא םרכה לעב החוב בורה" לעו ,רכוחה :תבוטל ןידה
 .וילע תושי רשא םיאנתה :פ%עונממ ףיקתה-ורבד לעב סע

 ייעו . ,רשעמה :תריכח לע .םיצפוקה = וברי .הכרב .תנשב
 ,םירכוחה וקחרתי .ןוזה :תנשבו ,הריבחה ימד תא" ולעי .םתורחתה
 תודיקפ ךא . ,דקתשא לש .םובסה תא םלשל ןובשח םהל :ןוא יכ
 איה המ .םידירומ יאו רשעמב 'םילעמ :ללכה תא  תטקונ .הלשממה
 םשב םותחל .ותוא .הפוכו רפכה (ןקז" רתחמ תא תשבוח איה ?השוע
 םלשש  ,םובסה :תא  הלשממל .תולעהל : תביחתמ :איה :יכ. הדעה
 .תמרוקה הנשב :רכוחה

 םיחלפה יבגל .אלא תוגהונ ןניא הלאה :תורזגהו תורמוחה לכ
 םימכחתמ .םיפיקתה .תולודגה = תוזוחאה ילעב = םלואו  ;םינכסמה
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 םו--אי ןוי לג

 ,ריחמה\ תא .תולעהלו  םיפיקתה .תמדא .רשעמ תא :רוכחל .םיזיעמ
 םמצעבנ בוהה. לע םירכוח הלאו .,םתא .תקדקרמ הלשממה ןיאו
 םנמלפהמ םיבוגו ,ךהעה יפל.. ,רעצמ .םוכסבו  ,םתמדַא .רשעמ תא
 .םכבל .םנתי רשא .לבכ ,התוא םידבועה

 םוקמ :תוספות המראה תדובע תמדק . תא ובכעש תובסה ןוב
 וצוקכ." םינשמ  םניִא :םיחלפה ..םתורמשמו :םיהּפאה תורעב .בושח
 ורבעש . ,םינשי :םיגהגמב : םיקיזחמ .םנהו םתדובע ירָרְסב דִוָי לש
 םירעח  תוצעומ םלואו ,םינש יפלא .ךשמב :רודל .רודמ .השוריב
 לע 0 ודמע אלו ללכב .תאזה הערה .לע נד -אל ובע ךלפבש
 ,תורעבה  תואצותמ .דחא טרפ

 לכו  ,םתמהֶא .תא ,םילבומ םניאו  םיחיבשמ  םניא םיברעה

 תכלוהה תיקנע .תחא המרעל.םרעי-םיתפרהו םיתבהמ :אצומה לבוה
 רעומ ..םוקמל תשמשמה ,הל בזזמ ה: איה ,הנשל הנשמ .הלדגו
 ,רועה-רע ש. ,םיבשותה

 תאוה  המשב = הכורכה = הערח לע .וריעה  תועצהה ילעב
 ו ,דחי תואירבלו המדאה - תדובעל

 יסכנ לב לע  לטומה :פמה | ארקי הזה םשב .:וקרוה ג
 ,הארונ:איבוברע :תררוש התיה הזה מב : םג ,םיוש פל .ידיינ אלר
 הלשממהמ םינוממה םיאמשה תא םיחחשמ ווח .םיפיקתהְ| םירישעה
 םימלשמ ויה  ,גוהנכ : ,םיינעהו  ,םיושמ תוחפב םהיסכנ תא -ךירעהל
 ;יםהיסכנ .ךרע :ופכמ - ךתוי

 תא הםינכהו הזה תוועמה לע התע ןיע החקפ הלשממה
 .לילגה .תצעומ םהילע ןודתש םינינעה רדפל ,הזה ןינעה

 ,תפצ זוחמ תצעומ השיגהש ,תועצהה ןה הלאו
 < ירפ תלבוה :>דוחובו : ;ןתמהו -אשמה :תא לקהל :ידכ א

 תפצמ והלאה  .םישיבכה;תא .שבכל  ךירצ  ,תפצ זוחממ המראה
 (וכע  ,הרבק .,החשרת ,ןיעיקפ . ,ןורימ ,תפצ) לב'גה ךרר ובעל
 תפצמ ;(וכע  ,םורכ-לא-לרגמ .,הימר ,הידרופ ,,ןורימ) רוגשה ךררו
 רשג  ךרד : תפצמו ןייע קמע זוחמ :תולובג /3ע .תפצמ ;הירבטל
 ,קשמר תולובג רע בקעיקתונב

 ריעב עובקל שורד :ותולשו םעה. תחונמ לע רומשל ידב (ב

 רפסמ 0 ףופוהל :םגו : תושהח םירטוש .תורמשמ העברא .תפצ
 רשא תקפסמ :תרוכשמ םהל .בוצקל  ,םיאצמנה םירטושהו םיליחה
 .ושהחב שרח :ידמ םהל  םלושת

 ישנא תורמשמ: עובקלו םירפכה ןיב םישיבכ שבכל ךירצ ג
 לע ןנהל רמשמל רמשממ ורבעי רשא םיליח ריקפהל םג  ,אבצ
 .(בתוכה .ןונבלב גוהנ  הזכ  רדס) םירבועה

 ץוחמ היריעה תוסנכהמ .תחא  הטורפ :ףא . איצוהל רופא (ד
 טושקהו .הראהה  ,ןויקנה תואצוהל תושדקומ הנייהת ןלכ א"ב  ,ריעל
 ,המצע רועה :לש

 תמרהו םירכאה : תבוטמל םגו  הלשממה "רצוא תלעותל (ה

 רכוחש ,קשעהמ םירכאה תא ררחשל .ךירצ המראה  תדובע :בצמ
 תמש תא : ירמגל ' לטבל ךורצ = תאול .םתוא םיקשוע 'רשעמה

 םשוי רשעמה תחתו ,םיעממלו ערז תמדאל עגונב הגוהנה רשעמה
 ו יוקרה סמ ומכ ,םלוד. לכל המראה לע בוצק םמ

 ס"תבו 'וחמה ' היעב = ינונוב ם"יב = רסול | ךירצ 0
 ידילי םינמותועה .ינב לכ תא םהב דמלל ידכ םירפכב םיליחתמל

 םירומהש ,'יאנתב .םיעדמו תיברע ,תיקרות ,תר לדבה ילבמ ,ץראה
 :ץראה ידילימ הלכשה ילעב ויהי

 ,הפסוהה בתכה \ ףוג לע האצמנ .הצעומה ירבח :תודע .יפל)
 ,(בתוכה  ;תרו"תד לכל ויהי םירחוימ םירומ יכ

 טרפב היעה ובשותל הבה תער:איה םימה .רסוחש -,תויהב
 ירכ  םובורקה :תוניעמהמ םימ = איבהל :ךירצ  כ"ע ,ץיקה . ימיב

 ןהנשה .תופוקח ל תווכקצ םיכשוחה יכרצל קיפסהל 5
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+ 

 ,זוחמבש םירפכהו םירעה 4%

4 

 4 3% םלועה < םי-ראי ןויל

 םירפכה ךותב תואצמנה (לבוה תומרע) תולבומהש ,תויהב (ח
 ימיב ,רוחיב ,םיכרדה תא  תולקלקמו  תואירבל דאמ תוקיומ
 לע .תווצלו  .רפכב  :לבוה תא : םרעל .רוסאל .ךירצ . כ'ע -,םימשגה
 בצמ .בטוו  ז"יעו = .,תורשהו םינגה לא :לבזה תא איצוהל- םורכאה
 :הצרמנ תועיבקב ו"ע .חיגשהלו= ,רחי המראה תדובעו תואירבה

 הכאלמ לכ םהל ןיאש ,ונווחמב םישנא םנשיש תויהב (ט
 תומש | ואבי  הפ) .זב .זובלו תוירבה תא םטסלל ,םכררו .העובק
 םירהה לא וטלמי הלשממה םהילע תולעבו ,(םיההוש םיורב יטבש
 ענמל ירפ םהישאר תא רפאל ךירצ :כ"ע ,םיעלסה יקיקנב ואבחתיו

 ישוע יריב .םוקיזחמה .םירכא םנשי | יכ ןעיו ..ער תושעמ םתוא
 םהילכ תא .םירמושו הלשממה תאמ .םתוא םיריתפמו הלאה עשה
 לע .ןנהל שיא זיעי אל יכ ,זירכהל ךירצ ,םטלמה תעב םשוכרו
 שיאהו  ,הלשממל םריגסהלו םשפתל הבוח . ,ךפהל אייכ ,םירדושה
 םהיצפח תא ותא רמשי וא הלשממהמ םריתסיו םריב קיזחי רשא
 עגונב תוצרמנ תודוקפ תתל ךירצ .עשרו ררושל אוה םג .בשחי
 .םירפכה ירתחמ לבל הול

 ומצע זוחמב ריאשהל ךירצ .(היברד) םיכרדה סמ: תסנכה
 .זוחמל ץוחמ הטורפ ףא איצוהל ,רוסאו ,םירשגהו םיכררה ןוקתל

 תודיקפ תא לטבל ךירצ קבטה לודג תמדק תלעותל (אי
 קבט לתושה לכו ,הריכהה ןמז םותכ (40616) קבטה םמ תריכח
 ,הלותשה המדאה חטש יפל עודו סמ םלשי

 ךירצ ותבוטו .הלשממה רצוא :תויוכו לע רמשל 'ידב| (בי
 לכב ירשפאה םדקהב (ידינ אלד יסכנל פמ) וקרוה תכרעה שדחל

 םינמאנ םישנא י"ע השעת הכרעההו
 ,הילָאוה .יהבכנמ

 תואצות םנה םיבר תונופא ירקמו החונמה רדעהש ,תויהב ני
 (םירחא ןיז ילכו םיחרקא ,תוניטרמ  ,תודורב) םינכוסמה קשנה ילכ
 הדוקפ תתל ךירצ- -.םיברעמה םירגהמהו םידרושה ידיב םיאצמנה
 רוחא לכ ילב םקשנ ילכ תא םהה םישנאה לעמ קרפל הצרמנ
 ,הלועמ .החנשה ז'ע .חוגשהלו

 המוד  םינוקת תעצה איה םג השיגה הירבט :זוחמ  תצעומ
 לש םידחוימה םיכרצל םיעגונה םירחא םיפיעס תפסוהב ,תאזל
 .תובושח. רתויה תושירדה הנהו  ,זוחמהו, הירכט  ריעה

 לא ךמס הנחתהמ : קשמד-הפיח .ב"הפמל .ףינס . ללסל (א
 .הירבט

 ,(תפצ .השירדל םכפהב) תפצל הירבטמ שיבכ שבכל (ב
 םירוהט םימ קיפסתש תרנכ םי ךותב הבאשמ רימעהל ג

 לע רשא םימהמ תותשל היבשוי וכרטצי אלש ירכ ,ריעה לא
 : .האלחו יחס םיאלמה ותפש

 ,מ'ע םינש שמחו  םירשעל .הירבט  ימח תא :ריכחהל ד
 םישנא םהילא ךשמל ולכויש ןפואב ,תואצחרמה תא ןקתי רכוחהש
 ,ריעל תלעות איבהלו .םיבר

 תויניררס  תשיבכל תשורח. תיב  רפיל.ןוישר . .ןתני יכ .(ה
 ,בורל .תרנכ םיב תואצמנה

 תפלש תויהב ,רכוסל תשורח תיב דסיל ןוישר ןתני :יכ ו
 + הירבט תוביבסב הפי הלוע רכופה

 ,הירבטו תפצ םירעה תוצעומ תאמ ועצוהש םינוקתה םה .הלא >>
 וכמת ןהיתש) וכעו הפיחמ םג ושגוה הלאל תובורקו תומוד תועצה
 ןודל רשפא ,ןבומכ ..(וכעל תפצמ .םיכררל .עגונב  תפצ .תושירדב
 ,םייוצרו םיבוט םה םללכב ךא ,הלאה םינוקתה :יטרפ לע הברה

 יהשעמב .םשגתהל :וכזיש אולה
 / יבושח דחא : טרפ - ב 6 לכוא אל םלואו

 םירבחה וקרצ 'ם"לב .ותלכשהו םעה ךונחל .עגונה ףיעסל  יתנוכ
 םירפכב םיכומנ .ס"תב חתפת הלשממהש ,םתשיררב םיברעה
 הפשה תא םינמותועה  ינב תא דמלל :םירעב :םינוניב ם"תבו
 ףתתשהל םירוהיה ירחבנל תושה התיהה ךא .תיברעהו .תיקרותה
 םמע ינבל עגונב  המואמ .םלכ  ריעהל ילבמ | ,תאוה העצההב
 + םתנומאו

 .יתערפ ריחי .היהא 'אל יכ יכנא בשוחו !אל יתער יפל

 ,י"אב לארשי .תיב ."םויוגה, לככ אל
 דחא רפס עדוי אצמנ םימלשומה ןיב .טרפבו םיברעה ןיב

 ינעה םג ,םיתוחפבש .תוחפה םג רחא ףא ןיא וניניבו ,טבשב וא רפכב
 ששרשמח .פ'הכל  אנפלוא תיבל :ונב תא :חלוש' ונניאש  םיינעבש
 םינוש םיניממ  ס"תבו = תובישיו" ת'ת ,םירדח \ ונל שי * ,םינש
 רועש תונוש תורבח ונל שי .םיטעמ אל םימוכסב ונל םילועה
 ירמוש,  :תעדו הרות וניניב .ץיפהל .וגאד המשוחה ןתמ ינפל
 ,םיחא תַרונא ,ח"יכח ,הרזע  ,צ"וח .,(םישרג ילבו םישרגבו "הרות
 םיתועמ הלאה תודפומב שי םנמא םאו ,'וכו 'וכו א"קי ,למל 'ח
 תושירדבו תועצהב תונפל ימ לא םיעדוי ונא ירה  ,םילודנ תונורפחו
 < וגרמלל פ"תב .ונינפל חתפתש הלשממל םיקוקו ונניאו ,םינוקה
 .םיודבהו םיחלפה ינבל ומכ ןושלו בתכ

 הכמל האופר ומידקה םידיהיה ירחבנמ .רחא תודע יפל .םנמא
 ודליל  לארשי תד תא .םג םינמותועה ס"התבב מלי .יכ: ,ועוציו
 ודליל ורמלי םהבש ,  םינמותוע ם'תב אופא ונל ויהי .,םידוהיה
 ,תרה רמלל הנוממ היהי בר וא "םכח,ו תיברעו תיקרות לארשי
 אלו תולגה :תוצראב .הלאכ ם"תב ולדגש םילודגה וניאר רבכ ךא
 .תובא ץראב הפ. ונשפנ. תא  ונחנא םיאשונ הלאכ םילודגל

 ךונח היהי : תאזה ץראב יכ .,םיניבמו .ונחנא םיערוי .םנמא
 ונילע יב ,תנתונה איה ךא ,הצרנ ךא םא | ,ונדיב יולת ונינב
 .הז ןודנב ונישעמב ראמ םיריהז תויהל

 + םינמותועה רתימ שורפל םירוהיל האנה ךא
 לכב. םיבשותה .רתימ שורפל רשי אלו ןיכנ אל ,האנ אל

 לדבהל ונתראפת תאז. ךא ,הכלממלו ץראל  וניתובוח יולמל עגונה
 םויקלו וננושל תיחתל | ,ונינב ךונחל עגונה לכב םירחא םימעמ
 . . תודהיה

 םיברעה ונינכשל קופקפו ששח לכ ילב רמאל ונא םילוכי
 ןוקחל עגונה לכב דחו םכתא הכלנ ריב די :םירצונהו םימלשומה
 םתוא ונקזחהש םלועמ ונל ויה "תב ךא ;הלשממה ירדסו .ץראה
 .םתלכשהו ונינב ךונח ןעמל-ןברק לכ ךשחנ אל אבהל םגו ונפסכב
 תיברעהו תיקרותה הפשה תארוהב ונלולז ןשיה רטשמה ימיב םאו
 ךריאמש ומכ = ,ןורפחה תא תונמל התע לדתשנ ,ונרפס יתבב
 רמללו דומלל וצריש םיליכשמ םיברע הברה ואצמי יארוב אסיג
 : ,תירבעה ונתפש תא םהינב תא

 עיצהל .םיכירצ .םידוהיה .םירבחה .ויה הלאה םירברה פ'ע
 קר "תב שורדל .(םהל םימיכסמ  םיִכרעה  םירבחה ויה יאדובו)
 ,ללכ .אנפלוא :יתב  ןיירע םהל ןיאש ,ץראה יבשותמ הלאל

 םא יכ ,אוה דדוב הרקמ אלש ינפמ הזה ןינעב יתכראה
 .דעומ רועב וילע ריהזנ אל םא תונשהל אוה לולעו הנשנ .רבב

 ."תודחאו .המדק, תדוגאב .םג ךונחה .תלאש .לע ונר יל עודיכ
 ,הילע ..יתרברש העצהה .תעמשמב תוטלחה " ולבקתה םש םגו
 תוטלחהה .הקיתשב ודוה וא | ןהילע ומיכסה םידוהיה םירבחה
 תורבחל אל .ללכו לכ. ךא ,םיברעה םירבחל: רובכ | תונתונ הלאה
 'תימואלה ונתיחתו תודהיה םויקש םינינע לע ודל םיאבה םידוהיה
 אלו השורדה תויחמומה אל  הזל םהל תויה ילבמ םהב םייולה
 , / ,חב יופי

 ו ןסכירכדב .ורחזה .םידבכנ .םירבח



 3 םלועה < 4

 .הָיְקרְוהִמ םיִבָתְכְמ
.1 

 .אָטְשּוק

 -םכחה --- . םידוהיהו תוגלפמה--. יללכה בצמה
 לצאו "הובגה רעש,ב- "קסויק זידליא,ב ישב

 (לארשי-ץראל -- . םירחכנה תיב שאר
 םירחבנה-תיב , האנק ררועמ קוחר החפ-ימליח לש םוירטסינימה בצמ

 -תיבל :ןיא תיחכונה היצוטיטסנוקה י"פע -- םיקוחל תועצה עובתמ קמופ ונניא
 םוירטסינימב תונושה תוקלחמה ישארו -- "הביטאיציניאה, תוכז םירחבנה

 םיקיפסמ םניאו ,ןשיה רטשמה לש "םהה םיבוטה םימיב, ומכ .םינלשרו םיפרג
 ארקל לדח וניאש ,םירחכנה תיב ,םהלש שדחה ןודאה תושירד תא תואלמל
 ל שארב םידמועה םינוראה  םה  םיפרנ הבס ילב אלו ." בה"בה,
 הנשה לש ביצקתב "ץצק,ל רמוא םירחכנה-תיב . םוירטסינימה לש תונושה
 ישאר ...לש לודגה םוכשב אוה ,תושעל םייומואש ןושארה ןובשחהו , השדחה
 אלש קר אל ץראה םינפבו ..,םוירטסינימה לש תונושהו = תובורמה  תוקלחמה
 . םילודגו םובלוה םירדפההיאו תוכובמהש אלא ,הוקמה רדפה דוע ררתשה

 םיאודבה םיטבשה . הלשממ מה לע הרגת תמחלמב ואצי בר ע ב ש םיבר תופוג

 הירפיקבו ןאטפידרוקב ,ם'גיה ל תכלוהה לוובה-תלסמ תא םיסרוה .
 תופונבו הנטקה היסאב ,ילופירפט ב..הידיקפבו הלשממב םיממוקתמ
 הינעה הלשממהו ; םיבובזכ םותמ םישנא ,בער ררוש הי נ ב ל א לש םידחא
 . םחלל םיקעוצה םינכסמב ךומת ןעמל .היתוחב לכ תא רוואל :הכירצ הלדלודמהו

 םהיתומוקממ ושרוגש , םידיקפה הלא לב לש ןוצרה-תעיבש-יא הול ףיסוג

 ,םידיקפ רפוח ,רקיעהו -- אטשוק תובוחר תא התע םיאלממהו , םיחוטבה

 . ימליח תלשממ לש השקה הבצמ תא ןיבג ואו , םהמ תשרוד םתרשמ המ ועדיש

 וב ולפמ רבכש ,שדח הרקמ ילגרל םינורחאה םימיפ רדחתה ובצמו
 הנרימס יריצ .תולודנ תוינידמ תואצות ול הנייהת ילואשו ,םירחבנה-תיבב
 רמנה ימליח והפילחיו , חכדהפרו ןקז היהש .,םהלש ילאוה לע וננואתה
 ולש "וגייחהש ,הדיטואנ תא שדחה ילאוה רמג םרט דוע .ריעצ שדח ילאוב

 תאמ םרגלת לבקתמ "ותלשממ,ל יעיברה םויבו ,תובוומה ויתוחטבהו

 לובי אל יכ ןעי ,ותרשממ ותוא םירטופ יכ ,  אטשוקבש תיזכרמה הלשממה

 םוקמבו .וב וצר אָל ךלפה ותוא יבשותש ,שדח ךלפ-רש ומוקמ לע .בישוהל
 תא ,ןשיה רטשמה ימיב לודג ריזיו היהש ימ תא .., , םינממ ילאוה ותוא
 ! ל"וחב -- ילוי ימיב ןומהה תמחמ רדתפה התע דעש ,החפ.ךירפ

 יכ .טניסב .רבחל הו החפ-דירפב "םירחוב, אלא ,.דבלב הו קר אלו
 . הגרימסב ותרשמ תלבקל וה ףטה ם0מ יאנת היה הו

 הלשממה תאמ וו הנתמב םיחמש םניא הגרימס יבשותש ,ןבומ

 ילאו םכותמ םישרגמ רשא לע .םיאחומ . םיאחומו המה םיפסאתמ ; תיאמליחה

 תוחורה-תרעפ . םדוקה רטשמה ירמושמ דחא םהל םיחלושו םהיניעב ןח אצמש

 התובבש הנריטס יריצ תא וילא ארקל ץלאנ ומצע תא האור החפיימליחו ,הלדג
 . הנרימסבש  ןומהה תא קיתשהל םתרוע תא שקבלו םירחכנה

 , החפ-ימליח תא "ךילמהש, אוה יחכונה םירחבנה-תיבב בורחש ירחאו

 הו רבדש תומיענההיא תורמלו .ארימג דע תעבוקה תא תותשל אוה ךירע =

 , החפ-ימליח לש הלאכ םישעמב םג בורה יריצ םיכמות -- בורהל םורגל .לוכו

 תבוטל -- השוע תיחכונה הלשממהש המ לכ : החפ-ימליח םע דחי המה םינעוטו

 תובושח תורשמל םייואר ויהיש םישדח םישנא ןיא םא .השוע איה הנידמה

 !ןשיה רטשמהמ םיושכ םישנאב םג שמתשהל רשפא , תוירחאה יבורמז

 יכ .בל םומש םניא ("תישפחה הדוגאה, יריצ) "םייררחא,ה תואחמל

 קוחה יפ-לעש ,תקדוצה םתנעטל םג בל םימש םניא .המה טעומה אלה

 . הגידמה-ירעב ילאו לש אלטצא העש התואב שובלל רוטניסל ול רופא
 ."םויה.רדס , לא םירבוענ
 הקוחה ודיו וצרמ תוומלש ,החפ ימליח לש םוירטסינימה בצמ והו

 םירחבנה.תיב לש ותוסחיתה יהוזו ; פומידב האיצי ד"ע תובשחמ והנה בשוח
 ,המיקחש ןושארה םוירטסינימה לא

 ונרבד הילעש) היקרותב תוגלפמה תמחלמל םירוהיה םיפחיתמ .דציב
 ?ו] המחלמ ךותב ונמוקמ הזיאו ,(םדוקה ןוילגהב

 תכלל :דחא קר תויהל לוכו היקרותב תוגלפמה לא םידוהיה סחי
 :ףוויושהו הוחאה, םע דייבולש

 : םיאבה םימעטה ינפמ הוו
 , םירטסינימה רתיו , החפדימליח ,.םירטסיגימה שאר לעא < םיקרותֶה לש בוטה םסוחי . םיקרוח המה "ןויושהו הוחאה, ילעב בור (א

\ 

 ב--אי ןוילג

 ןשיה רדפה .ימיב  וניתויבו תא וללש אל םיקרותה . ידמל .עודי םידוהיה לא
 .התע 'םג המו , תויבוהלב-רסוח לש

 המה (תישפחה הדונאה,) "ררחאה, ירבח לכ טעמכ העשב הבו (ב
 ,ונעמטש םרט דוע םידוהיה לא בוטה םפוחי רבד לעש , םיברעו םינוי , םינמרא

 םהינרפצ תוצק תא ךא הארמ םידוהיה .תורוחס לע הילוטנא ינוי לש  םרחהו
 + תוימשיטנאה

 םיפאוש םניא םידוהיהש קר אל תיתל שמ מה הי םונוטואה (ג
 הולבקי , השדחה היקרותב ררתשי הזכ הלשממ-ררפשכ םג אלא ,החע הילא
 הפיאש האצי אולו , ךכל התע םיפאוש המה ןיא יכ ."תעדה חסיהב,, םידוהיה
 םולובי --- טלחמה םטועמ ינפמ -- םינאמותועה םידוהיה ויה אל ,הלועפל וזכ
 . לעופב הב שמתשהל

 הנגושארה םעפה ילוא וז . "הוחאו ןויוש ,ב םידוהיה םיכמות וז הבסמו

 ןיב םידמוע םנואו ,"םיישעמ-םיינודמ, הב םידוהיהש ,הדיחיה ץיראה םגו

 . בורה ידנגתמ

 1 קדצבו

 םימיב הרמגנ ישב.םכחה אסב לע םוחנ םייח יבר תילע לש "הינומרצ ,ה
 רעש,ב םירטפינימל ,"קסויק זידליא,ב ןטלושה לא םיימשר םירוקבב הלאה
 :םירחבנה-תיבבש ןוילעהו ןותחתה תיבה ישארלו "הובגה

 םושענ חלאב םירוקבש ,רובכהו רודהה לכב ושענ הלאה םירוקבהו
 ,חרזמב

 ירצחמ תובכרמ שלש ידוהיה שיל'גימה לא ואב םירהצב יששה םויב
 השמחו ,ישב.םכחהל ארקל אבש ,רצתה.רש ןגס בשי הנושארה הבכרמב .ךלמה
 ,שיל'גימה ישמש ליבשב וחלשנ ןטלושה תוורואמ םיסופ

 תכלל םירהצה  ירחא הנושארה העשב שיל'גימהמ האצי הפיה הכולהתה
 רצחה-רש  ןגס וניטיל ,ישב םכחה בשי הנושארה הבכרמב ,"ןידליא,ה לא
 --הינשה הבכומב ןוקסירפ ידנפפא-השמ ,ורפופו ישב-םכחה ןמגרותמ ,םלומלו

 םוית יבר דע ישב.םכחה םוקמ אלממ היהש ימ יהא) יולה יתבש םומכחה
 הבכרטבו  ;ינחורה שי'לגימה ירבחו , "ןיד.תיב,ה שאר ינגס , םינופ ידו (םוחנ
 ,ונגסו יממעה שיל'גימה שאר ,יפסרקו יחרפ םהרבא םינודאה -- תישילשה

 לש םיריבאה  ויסוס לע שיל'גימה ישמש ורהה ולאה תובכרטה ביבס
 ,ןטלושה

 םיאלמא תששתרה ףרד הרבעב ,הרדהנה הכולהתה לש הוחמה היה הפיו
 רובכב לבומה  ,ינחורה םשאר לא םידוהיה וטיבה ןואג ילב אל .םייחו העונת
 :ןטלושה רצחל הוכ

 רש ישב םכחה .ינפ תא 'לבק ,ךלמה.רצח לא הכולהתה העיגהשכ
 לא ,שיל'גימה שאר ,ידנפפא-יחרפ תיולב וסינכיו (0620110810) םיסקטהו רצחה
 ונימיל  ,לרימדא לש דרשה וידגבב שובל ,ןטלושה דמע םש | . דובכה-םלוא
 ישב םכחה ,םוחנ ברה תא הבר הבחבו הדימעב לבק אוה .וינב ינש ולאמשלו
 םשב .ותריחב רושא לע ןטלושהל הדוה ובש ,הפי יקרות םואנב ןטלושה לא הנפ
 יתוידוהיה תודעה תא השוע אוהש ,םידפחה לע ןטלושהל םוחנ יבר הדוה םידוהיה
 :יטסנוקה לע ןמלושהל םידוהיה לש .הקומעה םתדוה תא ול עיבה ןכ ומב
 שגר תא םידוהיה בלב קוחיש ,ישב םכחה חיטבה ומואנ ףוסב .ןורכהש הוצוט
 ךיראי םיהלאה יכ ,הלפתב םיפיו ,הכלממה לאו ןטלושה לא םהל שיש ,ןומאה
 ַּ .ןטלושה ימי תא

 ,ןטלושה רמא , רוחיב , ויתוכרב לע ישב-םכחהל ןטלושה הדוה ותבושתב
 לא םידוהיה ברקב ןומאה ישגו תא קוחל ותחטבה תא עומשל אוה חמש
 ויניתנ ,םידוהיה לש םנומאב רומג ןוחטב חטוב אוה . הבלממה לאו ןטלושה
 ותמכח ר"ע עמשש םירבדה םינכ םנמא יכ | ,חכוהל רשואמ אוה . םינמאנה
 תא עומשל אוה חמש ,ןטלושה רמא ,דוחיב .שדחה ישב-םכחה לש ולכשו
 לש לודג ןורשכ ול שי יכ | ,חכוהלו החצ תיקרות הפשב רבדמ ישב-םכחה
 ,תונברה-אפב לע תובר םינש בשי ישב-םכחהש , הכרבב ןטלושה םיפיו . םאונ
 תא עיבה ןטלושהו  ,הפיה םינפה-תלבק דעב . ןטלושהל הדוה  ישב"םכחה
 לש להנמה ןגס ,ידנפפא-יחרומ תידוהיה הדעה שאר תא תוארל ותחמש
 + תונותעה תקלחמ

 תואקשמב םודבכ םשש ,רהא םלוא לא ותיול-ינבו ישב-םכחה לבוה ואו
 ישבחםכהה תא  ,וישילשמ דחא י'ע ,םעפ דוע ןטלושה ךוב םש . םיקותמ
 + ויולמ תאו

 ידבכנמ םיבר .ידוהיה שיל'גימה תיבל הכולהתה הבש האבש רדסבו
 .הבר החמשב והוכרביו ישב-םכחה תבישל םש וכה הרעה

 - תירוהיה הרעה ידבכנ ובשי ןהבש , תובר תובכרמ תיולבו ,.ררסה ותואב
 "הוכגה רעשה, לא ישבדםכתה  ,'ב םויב ,ךלה , אטשוקבש 2 יִמשרה ורוקבל
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 בו--אי ןוילב

 .םבר תא הבר החמשבו לוהג דובכב םידוהי יפלא וכרב  לומתא םג
 דמועה ,םיליחה לש דובכה.רמשמ קלח "הובגה רעשה, לא הכולהתה אובב
 ,ישב:םכחהל אבצ:דובכ , דימת םש

 .דובכה םלואב ישביפכחה תא לבק ךכל הנוממה רשה
 ,.ארקג החפיימליח יכ | , העש-יצחכ תובחל םוחנ יבר היה ךירצ םש

 :תשקבב םוחנ יכרל םרגלת םשמו ;ךלמה לכיה לא * ,בושח ינידמ ןינע ילגרל
 .טעומ ןמז ול הפחי יכ ,החילס

 + דאמ הבר הבהב והלבקיו ישב.םכחה לא אצי , אב החפיימליחשכ
 ישגרו תא ידוהיה םעה םשבו ומשב ול עיביו םואנב וילא הנפ ישב םכחה

 ךכדה תא םידוהיל תורוהל חיטבה ישב ,םכחה ול םישחוה םהש ,דוככה
 רתוימ, .יטואלה םכונחל גואדלו םחור תא התפל ,הכלטמה תלעותל המיאתמה
 הוחאהו תוערה ישגר תא ץמאלו .קוחל ידב ,דובעא יתוחכ לבב יכ ,רמא ,ףיסוהל
 ןומאח ישגר תא עדוי ךתלעמ רדובכ היקרות ץירא ימע רתי ןיבו, ונמע ןיבש
 .ינמותועה םואלהל הבח ישגרב תסחיתמ תואמ םינש הוש ,תידוהיה המואה לש
 ירחא  ,התע .רתוי דוע קוחתת ונלכל הביבחה תדלומה.ץראל תאוה תורשקתהה
 רמג ישביםכחה  ."תודעה לכל .תווש תויכז תנתונה - היצוטיטסנוקה הזרכוהש
 ליבוהל  םוצעויהו םיושה תובלב המכח םיהלאה ןתי יכ  ,הכרבב ומואנ תא
 :המדקהו רשואה ךרדב היקרות תא

 .םיאבה םירברב החפיימליח הנע הזה םואנה לע
 (₪0116) ראופמה ירוהיה םואלה םינמותועה ץראבש םימואלה לכמ,

 תוצמאתהבו םיעדמל הפיאשבו תוגורשכב ,תעדב ,לכשב רתויב םיניטצמהמ והנה
 םתלבשהו םמעט בוט תא וחיכוה ,םידוהיה .הנידמב ןושארה םוקמה תא שוכרל
 ךתריחב + םהל ינחור שאר רותב ךומכ ליבשמ שיאב ורחבש ,  הזב הבוהמה
 םידוהיהש = , ךירבד םינכ .  תינמותועה הלשממל >  לודג | חורדגנועל  .התיה
 תיטלשומה  המואל הברה . םתודידיבו  הלודגה  םתורשקתהב דימת וניטצה
 ידוהיה  םעה . שפנהו ףוגה ומכ ,תודחאב .םייח הלאה םימעה ינש ,הלודגה
 תדלומה-ץראל הבורמ תלעות איבי דוע יכ ,ונא םיוקמו ,ליעומו זירו טנמלא והנה
 ןיב רשקה קווחל רובעל ,ךתחטבה דעב ךל הדומ יננה רוחיב ,הלשממהו
 .ךטע ינב םשבו ךמשב יל תעבהש הבחה דעבו םיגושה םינמותועה םיטנמילאה
 !השדחה ךתרשמב םיהלאה ךל .רוזעי

 וא ,בר דובכב ישב-םכחה תא לודגה ריזיוה הול תיתודידי החיש ירחא
 תא ,ןוציחה רטסונימ תא ,לודגה ריויוה לש ישארה ורפוס תא ישב םבחה רקב
 והיולג הבחבו לודג דובכב והולבק םוקמ לכב .הלשממה תצעומ שאר

 ושילש תא לודגה ריזיוה חלש "הובגה רעשה, תא ישב-םבחה בועשב
 הדעה ידבבנמ םיבר המש ופסאתה םעפה םנש ., שיל'גימה דע ותוא תוולל
 + םירחבנהדתיבבש םידוהיה םיריצה תעברא םהיניבו , תידוהיה

 ירש תא , םירחבגה-תיב שאר | , הזירהדימחא תא םג רקב .ישב-םכחה
 רובכב והולבק םלכ  ,םלפא לוא .ךישה תאו הלכשהה , םיפסכה ןםיה ,המחלמה
 ,םירחבנה-תיב ש אר לצא רוקבה ןינעמ .דוחיב ,תופי םינפ רבסכו לודג
 :תידוהיה הלאשה ד"ע רבדל ובריו .יצחו העשב ישב.םכתה .ההש ולצא
 ,היפור ידוהיש ,דאמ דע הצור הלשממה יכ ,ישב.םכחהל רמא הויר דימחא

 ,היקרות תוצראל ואבי ,ערב םמצע תא םישיגרמ םה םשש ,תוצראה רתיו הינמור
 הלשממה .וחסמלו השעמה תשרחל ,תורכאל םוקמ ידו המדא יד םהל שי הפ

 םתובשיתה תא ךובת החמש בו  םידוהיהל בר  ןומא השיגרמ
 םדרי דע ישב:םבחה תא םירחבנה-תיב שאה הול = ןויארה םותכ .היקר ותב
 וא רחמ .הנוילעה המוקב אצמנה , םירחבנה.תיב- לש הנורחאה  הגרדמה דע
 ורקבל והחיטבה הז דבלמ ;  ישב:םכחהל .רוקב .חויר-דימהא = בושי םיתרחמ
 יגיהנמ רתו .םע םג דאמ בוט סחוב אצמנ ישביםכחה , ותיבב תובורק םומעפל
 + המש וידומל תעב ,םירפב דוע םתא עעורתהש ,"ןויושהו הוחאה,

 ל

 הליבוה הנורחאה תיסורח הינאה . הלודגו תבלוה לארשי.ץראל הרגההו
 ןיב .ול ונלגרוה אל רבכ הוש , ןויוח . י"אל םידוהו םיעבראו האממ תוחפ אל
 םירבעה רעצל . יקצינברו קילאיב םהיניבו םיבר "לגר ילוע, םג ויה םיעפונה

 וחבכי  םבושבש םיוקמ לבא ,ריעב דחא םוי קר םהינש והש אטשוקבש
 םירבוב םירוהי םיעבראב םג ויה איהה הינאכ = . ךורא רתוי רוקבב ;ונריע תא

 =-ירגוולימ .אוה יכ ,וילע םירמואש ,דחא לע יל וארה---ןוה-ילעב םירחא םהיניבו
 .לאושי.ץראב בשיתהל ומוא םהפט לודגה קלחה

 ,ינומרח ,א
 ה-090

 ו

 .יקינולס
 ויחב בושח דיקפת 001016 68 8 בולקח אלממ ,וגיארוקל עודוב

 התומל אל  ךכיפלו ,ללכב .היקרותב םידוהיה ייחב םגו ,הלוהגה ונרועב םידוהיה

 + הנורחאה עב הזה בולקח לש ותלועפ ר'ע רד היחו
, %/ | . 
 ו הב וג ל 4

 3 55 םלועה <

 ףיעצה .רורח רחבממ שיא םישמחו םיתאמל הלוע  בולקה ירבח רפסמ

 ,םיהוכג  םיריקפו םולהנמ ,םירפוס ,םונותע .יכרוע םיאצמנ וירבח ןיב ,יקינולפבש
 תיחת -- םהלש הרמאה ,.תשרח יתב ילעבו םירינויפימוק ,םירחופ = ,םיריקנב

 תונושה תויצרופרוקה לכ תא,דחאל היה בולקה ישעמ תושאר , תימואלו תורפומ
 םיגופה הלאמ תושרח תויצרופרוק דפילו םילעופהו הכאלמה ילעב ,םידיקפה לש
 ,םיעמשנ םה ולו בולקה לש ולגד תחת ודחאתנ ולא לכ ,ודחאתה אל רועש

 םירשע ךרעל הלוע ןהירבח רפסמו ,תויצרופרוק 58 ותלהנה תחת ןנשי תעב

 ,גיהנהו .הדוגאו הדוגא לכל  תונקת רדפו רבע  בולקה .שיא םיפלא תנומשו

 תעב םירבחה תבימתל שדקומה/ ןוכסחה תפוקל עוכק פמ סינכמ רבח לכ אחיש

 יתבל םיעובש ידמ  ףוסאל  בולקה לחה התע .הדוכע םירפח םהש תעבו םילח
 תוציחנ תא בולקה ירבח םהל םיראבמ םשו ,ולאה תודוגאה תא םינוש הלפת
 םולקה היה ןכו ,ימואלה שגרה תא םבלב םיררועמו רפומהו הלכשהה ,תודחאה
 רעו ףסאתמ הז דבלמ = .יקינולס ידוהיל | תימואלה היחתה רשבמל הזה

 וחכ תא ,םהינינע ד"ע ץעיתהל תונושה תודוגאה לכ ישאר םע .דחיב בולקה

 התיהש ,הכולהת ךרע אוה ,טנמלרפה תחיתפ דובכל .הגיגחח תעב בולקח הארה

 םיבשויה םינושה םימעה ינב י"ע וכרענש ,תובולהתה לכמ רתוי הרדהנו הלודג

 ולש הקיטילופה יכ ,םיוקמ ונאו ,םייטילופה םינינעב םג ןינעתמ בולקה .יקינולסב

 ,תיקרותה הפשל ברע ירועש םג רדס | בולקה  .תימואל  תידוהי רימת היהת

 ונחאש ירחא התע יכ ,תווקל שיו .הנשל 'רפ םיפלא תשלשל ול םילועה

 אצמי .יאדוב ,תירכעה ןושלה .ךרע תא רתויו  רתוי םירוכמ .וליחתה היקרותב

 : ,תירבעה הפשב םג םירועש ךורעל ץוחנל .בולקה

 ,('םלועח, יארוקל עודיכ) סינויחו םודוהיה ןיב תורחתהה הלדג .רשאב התע

 דומעל ולכויש ירכ ,םודוהיה דוחא .תרטמל ץרמ רתויב דובעל בולקה ררועתה

 רברב ונה בולקה לש תונורחאה תופסאהמ תחאב  ,םונויה לש תורחתהה ינפב

 תא םהילע .לקישו םודוהיה דמעמ תא רצבוש  ,יקונולפב .ימואל ירוהי קנב רוסי

 !תוכומסה .םירעב ,יקינולפל ץוחמ םג תטשפתמ בולקה תדובע .תורחתהה תרגת

 'תורחתהה תמחלמב םידוהיל םהל ורמעיש ,םילודג רחסמ יתב דסיל בולקה רמוא םשש

 'ובעה קנאב לאינולוקה לש ףינפ דוסיל תויהל לכי בושחו לודג ךרע

 קנבב הבר תוצוחנ הפ תשגרומ .,ינחורה ןבומב םג ירמחה .ןבומב = םג .יקינולסב

 םיקסע תושעל לכוי .הזכ קנב ,יממע קנב היהי הזש ,קזח ןוצר רכינו  ,ידוהו

 חטב ונפי םידוהיה םירחופה לכו ,הזכ קנב החמשב ומדקי יאדוב יקינולס ידוהי ,םיבוט

 ,ראמ .הלודג היהת ירבעה להקה לע הזכ ףינפ לש ותעפשה ,םהיקסע ינינעב וילא

 תירבע הנייהת תוירקיעה תופשהש ,ירבע רפס תיב רסיל טילחה בולקה

 תיבב ,רחפמל הצוחנה תחא תיפוריא הפש םג וב ודמלו הז דבלמו ,תיקרותו

 רעב 'רפ ףלא םועברא לש ט 'זדויב בצקוה  ,ימואל חור ררוש היהו הזה רפסה

 תשש לש םובסה 'קר רסח .בולקה אוצמי ,'רפ ףלא םינשו םושלש ,םידימלה ףלא

 תוקסועה  ,תוידוהיה .תורבחה לא תונפל רמוא בולקה י'רפ םיפלא  תנומש דע

 ' ,לעופה לא ותינכת תא איצוהל ול רזעל השקבב ךונחה הדש לע חרומב

 ןיאו = ,םינויצהל הפ ונשי  ךונחה עצקמב תימואל הדובעל בחרנ רכ

 ,ונתעונת דעבו חרומה ירוהי תיחת דעב וז הדובע\ תובישח תא ךירעהל

 םידומלה יא: "הרות רומלתב,ו םירדחב םג ,דאמ לפש הפ ךונהה בצמ

 ,תויהל לכי היה יקינולפה "הרות .רומלת,,הל .יוארה םוקמה תא םיספות םירבעה

 םירומה רפפמ ,םידלי םיתאמו ףלאכ  םירמלתמ וב ,ךונחה עצקמב לודג ךרע

 תופשה .(םימלשומ םה םהמ השמח) 0 תיקוותה הפשה .ירומ ,24 םירבעה

 טעמב הלאה :תונושלה לבא ,תוקרותהו תירבעה ןה הזה רפסה ' תיבב .תוירקיעה

 ,תילוינפשה םירבדמ םה םהיניבש ,םידימלתל .תורז

 תירבע םירומח .ןמ טעמ קר ,םיחמומ םירומ ןורפח --- הזה בצמה תבס

 ,הז םשל םיואר
 ,לש .קונחמה ריואב ,ָאמהוז יאלמו = םולפא = ,םיכומנ םינטקה . םירדחה

 םוארוק הלומה לוקבו ,םישלחו םורוח ,תודליו םידלי . תואמ םיבשוי הלאה .םירדחה

 וררועתה  הנורחאה תעב ,תילוינפשב  הרושו. תירבעב הרוש רודטב 'דחו םה

 2 .ל"נה בולקה לש הביטאיצניאה תרכינ הזב םגו ,הזח בצמה תא ביטיהל

 הפשב | ןותע ,שדחב םומעפ  איצוהל התע ליחתה 'םיטניא סעד, בולקה

 ,"הזב הז | םוברע לארשי לכ, גאיה .ולש הרמאה ."המואה, םשב  תילוינפשה

 לכ, : רמוא אוה וירבד רתוב  ,ןותעה תינכת :תא .בולקח ררבמ ןושארה ןוילגב

 הרמאה םג היהת אוהו ,ונלש בולקה לש הרמאה יהוז---"הזב הו םיברע .לארשי

 התורח ראשת איהו ,םינש יפלא ךשמב  ונתוא\ הרמש וזה .הרמאה ,וננותע לש

 העונתה לא תורהונ ונע תוררש לכ וליחתה ולאה םימיב ..,חצנל ונלגד לע

 . = = ן'ונמואל תולאש לכ תא ררבי אוה ,וז העונה לש האטבמ ילכ היה יוגנותעו ,תימואלה <
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 ,תימואלה העונתב םושנה דיקפת ד"ע םירמאמ וספדנ . הנושארה תרבוחב
 ד"ע ,םידליה ןג ד"ע ,םידוהיה םירחוטה לש .בולקה דע ,,םירוהיה .םילעופה דע

 לע ביבח אוהו בוט םשוו השוע ןותעה | .הירטסואו  היסורב םידוהיה .בצמ
 דע ,ךכ .לב הבר השירדהו ,סקא ףלא רפסמב . רכמנ ןושארה ןוילגה ,ויארוק

 יירבע  קלח םג .ןותעה לע ףוסוהל רמוא - .שרחמ וסיפדהל חרבומ בולקהש

 יניא סעד, בולקה ירבח .הפ ונוחא ברקב תמשפתמו תכלוח תונויצה --
 הבושח דוחוב ,םודוהוה] תובשיתה רצוא לש תוינמו םילקש םירכומו .םינוק "םיט <

 םע תפסא וז הדוגא הכרע םוטעומ םימי ינפל  ."ןויצ ינב, בולקה לש ןתרובע
 ,לאיזוע ףסוי רמ ומאנ הפ ירבעה להקה לע לודג פשר התשעש ,הרדהנו חבר

 .דועו ןהכ השמ טילקרפה ,בולקה ריכזמ
 ץראל עסנ ,"םיטניא סעד, .בולקה אישנ ,המחנ דוד .ןודאה ---

 ,המש  םונינעה בצמ תא תערל דמלל ידכ

 .י"א בושו תבוטל יקינולסב ותרובעב

 רבעה עובשב רקב ,יקינולפ תילאו לש הלכשהה רש ב --

 "הרזע, תרכח לש ירבעה םידליה ןג תא ,ידנפפא ןהכ השמ טילקרפה תיולב

 שקב אוה | ,םיבוטה דומלה  יכרדו םיפיה םירדסה ןמ ונוצר תעובש תא ,עיביו
 תויקרות תומלע הזה ןגה לא חלשל ול תושרהל .,ץיבונח .תרמ ,תלחנמה תאמ

 םיקרותה .ידלול .הלאכ  םינג כ"חא חתפל ירכ ,הארוהה ןפא הא .הגדמלתש
 .ירבעה ןגה לא םהידלי תא חלשל ולחה םיקרותה ירישעמ םירחא

 ,ץיבורוטנק עשוהי

 ,לארשי
 הלודג .תלעות ול איבי הז ורוק

 ה מ
 .ולְסיִנַמְמ לילג ינויִצ לש תיִתְנָשַה הָדיעּוה

 םינויצה םג ודעונ ,םייצילגה תולילגה ראש לש תוינויצה תודיעוה ירחא
 םיעבראמ רתוי הב. ופתתשהש ,תותנשה םתפסאל רדא 'ז םויב תימורדה היצילגבש
 ילולגה דעוה ירבח דבלמ ,לילגה ירע ו"טב תוינויצ תורכח ב"כ יחולש ,םיריצ

 ,בובלב יזכרמה, דעוה  ירבחמ םינשו
 רוש ר"וה חתופ הרשע יתשעה העשב

 ,ר"וול .(ץיבוהורד) ןמטכפ ר"דהב םירחובו הכרבבו

 תולועפ רע ח"וד תארוק . ,ילילגה .רעוה לש הריכזממה ,רלמ תרמ
 ץובק ומכ | ,דעוה לע - ולטוהש ,תוליגרה .תודובעה דבלמ .,הנשה ךשמב דעוה
 אל פ"ע תוכומסה  םירעהל םימאונ  תחילש ,דקתשאר םילקשה

 רצק םואנב הדיעוה תא

 ,'וכו ןתשירד

 פ"ע  ,החיבשה ותלועפ רדגמ םיאצויה  םינינעב םג הביטיציניאה דעוהל הרסח |

 ,םוירטסינומה י"ע רבכ ורשא .היתונקתש ,(ןייארעפ.לוש) םירבעה ם"התב / /

 ,"טלבגט,הו "םלועה , רבדב דחוימ זוהכ וצופהו הגלפמה:תונותע תא ץיפחל :םג :

 התיהש ,תולהקה תופסאל םיינויצ םיריצב ןנלילגב תולהקה ורחב דעוה תולדתשה
 תדוגא דופי לש ןויערה אצו הפמ ,הולע םמתוח תא ועיבטהש .אנווב וז הנשב =

 ולדתשה

 ינינעל  היסימוקה הברה הדכע דוחיב .וללה םינותעה ימתוח תוברחל ליעוהש

 תורדתפהה יקדב תא קזחל ליעוהש ,תולאש לש ןוילג הכרע איה .;תורדתסהה .
 ס"ע .םילקש ופסאנ לילגה לכב .,תוינויצ .תורבח .תומיק תומוקמ .ג'מב  ,תינויצה
 ,םירתכ 0

 .העוה תולועפמ .ןוצר םיעבש םיריצה לכ אל ,ח"הודה ד"ע .מ"ומה ליחתמ
 תושירר תא אלמ 7 ,רעוה לע השק תרקב חותמלמ םיענמג םנוא םודחא

 ,םאונ תחילשב תורפחה =
 .ותלכיב היהש המ השע דעוה .דעוה לע ץולממ ןמטכפ ר'צה

 ,ךרצה תעל םואנל לוכיש = ,רחא ריעצ רעצמל שי ,הנטק רתווה ףא רוע לכב = |
 .דחאו א"כ לש ןתשירד פ'ע םחלשל  לכווש : ,ןכומה .ןמ סימאונ : רעוהל ןיא
 .דעוה לע לובקל ךרטצי אלו אוה ותבוח תא א"כ .אלמי

 בובלמ לגניר ר"דה הצרמ]רחאו ,העשל םיחוכיוה תא םוקיספמ
 ,הלש ריק פתהו היצילגב תונויצה לש .יחכונה בצמה א'ע

 ידש לע ונתלועפ תא זכרל ונל רשפא יאש ,הרבועה לע הארמ .הצרמה
 םוירמחה םהינינע לע ןגתש ,תורדתסה םוש היצילגב םידוהיהל ןיא .דבלב תונויצה -

 וגסנכה .ומצע .הז םעטמ | ,ןורסחה תא .תואלמל : ונילע יכה  פושמו | ,םיינחורהו
 .ץוחנ םיגשומה תא .בברעל אלש ירכ לבא  .הקיטילופה .ךותל .ונישאר תא .ונחנא
 הל. ,היהת אל 0 , הקטילופ יגינע . לובשב  תרחוימ ו אורבל -

 . : 0 םלועה <

 ,םירקע רתויה .םירוצעמהו /

 בי--אי ןוו נ

 ונתלועפ ד'ע ותאצרה תא בובלמ רלסכו ב"חא
 + תיאניתשלפה

 י"א דעב הדובעל :םיתשל הז עוצקמב הדובעה תא קלחמ הצרמה
 םימיק ,דובעל התע רשפא המכ רע הארמ אוה ,המצע י"אב הדוכעלו ,הלוגב

 יפל לכה ,הדובעב ףתתשהל דחאו דחא לכל םירשפאמה ,םינוש תורסומ רבכ

 ראש ךותב םגש ,הדבועה לע האלה הארמ אוה ,ול שיש םיעצמאהו וחלכי

 :רפחספלוה,ה ,א"קיאה :אמגורל | ,י"אב דובעל תעכ םיטונ בושיל תויורדתסהה
 .א"קיה םג הנורחאה הרושבו "ןיי

 :ןמקלד תויצולוזירה תא עיצמ אוה ףוסב
 םוינויצה היתודסומו י"א תבוטל הצרמנה הדוכעה תא תאצומ הדיעוה

 .הצוחנל
 דסיל לדתשתש ,י"א ינינעל הדחוימ הדעו תריחבב תוציחנ.האוה הדועוה

 התחגשה תחת תודבועו תודמוע הנייהתש ,ולאכ תויסימוק תוכומסה םירעהב םג
 .בובלב י"א ינונעל הדעוה תחגשהו :איה

 ךומתל החרטמש ,םישנה תדוגאל ףינפ דופיב תוציהנ האור .הדיעוה

 ,גרוברו תרמ לש התואישנ תחת תדמועהו ,י"אב םיירוטלוקה תודסומהב
 תדעו שאר ,שינעה ריא מ רמ ארוק רלסכו רמ לש ותאצרה םותכ

 .לארשיל תמיקה ןרקה 'ד"ע ח"הודה תא ,ל"הוקל לילגה
 11926,67 ק"הקה תבוטל ולסינטפ לילגב ופסאנ הרבעה הנשה ךשמב

 .הירטפוא .לכב ףסאנה םוככה לש יעיברה קלחהמ תוחפ טעמ ,םירתכ
 םוכסה תא ופסא וב .,היצילג | תולילג לכ .לע  ולפינטכ לולג הלוע הז רבדב

 רפפמל פחיב ןהו ומצע ףפכהל עגונב ןה ,לודג | רתויה

 ןנייה ,םירתב ףלאמ רתוי ופפא תומוקמ ינשב ,ובש םידוהיה יפלכוא
 רתוי תומוקמ .ז"טבו  ,םירתכ 1698.67  ץיבוהורדבו ,םירתכ 1814.91 ולסינטסב

 ,לא-שימ תושפנה רפסמל סחיב ל"גה םוכסה תא ןובשחב איבנ םא .'רק האממ

 .שפנ לבל רלה 51/0 ונל הלעי
 שו | ,הביטו הלועפה םצוע לע  ידמל םיחיכומה ,ל"נה םירפסמה .דבלמ

 הירטסואב םויכ םייקתתש הזל הברה םימרוג ונחנאש ,אדבועה .לע תוארהל דוע

 אניוב תירטפואה הדעוה וריעי  ז"ע. .ק"הקהל עגונב הקזחו האירב תודדתסה

 .ק'הקה רבדב היצולגב רבעה ץיקב . ומצעב היהש ,רמיהנדוב ר"דהו
 ,םיפפאנה לכמ םיפכ תואיתמבו ןוצרב הלבקתנש | ,וזה האצרהה רחא

 יתומדוקח תואצרהה יתש ד"ע חוכיו חתפתה
 תולועפ לעו יאסידואה דעוה תולועפ לע הארמ ץיבוהורדמ ןמד ז רמ

 םישכורה  ,ונצראב םידימאה םינויצה לע לבוק אוה ,תפומ רותב וריעב םינויצה
 בובלבש י'א ינינעל הדעוה ןמ .בל םימש םניא י"אלו  הלוגב הברה  םיפכנ םהל

 שידקהל בובלב יזכרמה דעוה תא ביחת הדיעוהש עיצמ אוה .הברה הוקמ וניא
 .תיאניתשלפה הדעוה תבוטל ויתופנכהמ יצהה תא

 ,ונלילגב י"א .ד"ע ןיעידומדתכשל .רפיל עיצמ ץלוהמורק רמ
 ודופימ ם'היב לא ובל תא םישי שדחמ רחכיש דעוהש . דוע םיעיצמ

 לרתשהל ץוחנ = .ץורפ ,ירבעה רוחיב  ,ךונחה םהמ הברהב .שריה .ןורכה לש
 .תעכ רפוהל תֶרמועה ,םירבעה ם"התב:תדוגא דעב םג

 .ןמדיז רמ לש ותעצה דכלמ ,תועצהה לכ ולכקתנ תועדה ןינמ תעב

 הטיבמ דוחיב .,ותדובע דעב דעוהל .תודוהל העצהה דחא הפ תלבקתמ

 .רלמ תרמלו שינעה רמל הנוצרהתעיבש תא הדיעוה

 ,תוערה וקלחג הריחכה לע םידמועה םישנאהל עגונב .תוריחבה לא :םישגנ

 .שדח דעוב ףוס ףוס ורחב הכורא םירבד תמחלמ רחאו
 .הלילב תירושעה העשב הפסאה הרגסנ ,םולשלו הלועפל םיארוקה םימואנב

 ,ולסינטס

 ,א 7 רזוח"בתכמ

 ,ונתעונת ימי  ירבדב .התמגוד התיה אלש .השדח הפוקת
 םייחב התע אבש יונשה ,לארשי-ץראב ונתדובעל התע העינה
 םילושכמה תא ונתדובע ךרה לעמ ריסמ היקרותב םיטילופה

 רושאש העשב ,םדוקה רטשמה :ימיב םג
 תורסומ המכו .המכ לש םתעדב יולת היה .עקרק תווחא לכ ןינק
 הנועט  התיה ןינב .הזיא תמקה וליפאו ,תומלש םינש ךשמנ היהו
 טיטו .ויה ץוחמ ו אל איהה יב םג ו רט

 רמ : אוק
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 השעמה "טועמש אלא ,ונתרובע לש תולדה \ תואצותב :םידיחיה
 לודג וננוצר היה וליא ,ונמצעב ונכ  הכורמ הדמב יולת היה
 ינייה ,תרדוסמ הדובע יוארכ דובעל  רתוי ונוניבה וליא ,רתוי
 תא תושעל -- ונתרטמל הברה םדקתהל איהה תעב םג םילוכי
 וניתוחכ תא הכותב תוברהל םילוכי ונייה ,ונמע ץראל לארשידץרא
 ,ץראב | תיטילופ הערכה ונמצעל  ןיקתהלו  ,םינחורהו םירמוחה
 בושי .תבוטל הברה .תושעל ונל רשפאש המכו המכ תחא לעו
 .הנידמב ינויצוטיטסנוק רטשמ נהנוהש ירחא ,התע ץראה

 תונושארה תוריחבה ןוגכ  ,לארשידץראב םינורחאה םירקמה
 ,לדה ונרפסמב ונתשלוח לכ תא ולג ,יקרותה םירחכנה תיבל
 ידכ ,יכ ,לבל .הורבו  יולג התע .ץראב טועמל ונתוא .השועה
 םש הבריש ץוחנ ,םירבעה םייחל זכרמ לארשי"ץרא השעתש
 חטש בורש ,םייחה תועוצקמ לכב ירבעה בושיה הלודג הרמב
 םירבע םילעופ ידיש ,םידוהיה ידיל רבעי לארשידץרא תמדא
 אהיש ,היתוכרב תא הקיחמ ואיצויו ץראה תונופצמ תא ולגי
 םידוהיה ויהישו ,רפכב םג ריעב םג עירכמ םידוהיה | רפסמ
 ,םירפכהו םירעה תגהנהב ףתתשהל ,היקרות יקוח יפל ,םיכוז

 וניאש ,יטפשמ רדס היקרותב העבק תיטילופה .הכפהמה
 ונניאש ,הזב קר ןייטצמ אוה . תורואנה תוצראה רתי.לש הזמ לפונ
 םהיתויוכזב םידוהיה .םיוש היקרותב ,.ללכה ןמ םידוהיה תא איצומ
 םהיתויוכזו םטפשמ יווש ,שממ לעופב אלא ,רינה יבג לע קר אל
 ,םייחב ויפ לע ןינהונש ,רסומ דופי .אוה היקרותב םידוהיה לש
 םיניתנה לכל ךכ לכ לודג לושכמל התיהש- ,תיטפשמה תונחרטה
 ירחא ,התע .הלטב ,(םידוהיל םג  ,ןבומכ ,םהיניבו) םיקרותה
 -ץרא .בושי תחלצה יכ ,תוארוב טילחהל ונא םילוכי ,הלא לכ
 רעו םהלחתמ םיולת יטילופהו ינחורה  ,ירמוחה השובכ ,לארשי
 התע .ונל רשא הדובעה חכבו היגריניאב .ונב. קרו .,ונב .םפוס
 תא קירצהל ידב םייטפשמה םילושכמה לע ךומסל רוע רשפא .יא
 + ונתדובע טועמ

 התע .ןווכמ אוה דבלב םינויצה לא אל "ונחנא, גשומה
 תירבעה המואל םינב םמצע תא םיאורה ,םידוהיה הלא לכל אלא
 ירבע זכרמ תריצי ד"ע = ןויערה .התיחת תבשחמ תא םיבשוחו
 התע והז .קוחרה ריתעל ןינע תויהמ התע לדח לארשי-ץראב
 ןמ התע אצי הזה .ןויערה ,הבורק רתויה תישעמה ונתרובע-רבד
 ,ולוכ םעה תלאשל יהיו הרצה תיתנלפמה תרגפמה

 תא המשהש | ,םינש ופלא תולג  ,הכוראה תולגה אלולו
 םיביוחמה םינויחה תיחכה םתוא םעה ליצה ולו ,ימואלה ןבומב םעה
 ,םידמעמה לכ ויה התע יכ -- הנועמו ףררנ םג ול ,םע לכ עבטב
 םיימשגה םהיתוחכ רצוא לכ תא .םיליהבמ תותכה לב ,תוגלפמה לכ
 לכ תא איצוהל ירכ ,המואה ברקב התע םג םיסימכה ,םינחורהו
 תורהיה ךותב םילגתמו םיכלוה התע ,וזכ הניוצמ רשכ תעשמ תלעותה
 תרכה ,תימואלה הרכהה ,הציקי ינמס הקירמאבו הפוריא ברעמבש
 ,םינויצה ,רתויו רתוי הריהב תישענ .תוימואלה תופיאשהו םייואמה
 ודימעהש ,וזה תימואלה הרכהה תא דימת םיררועמה ויה םהש
 ,חיכוהלו רבדל .ולרח אלש ,הנושארה הרושב םיימואלה םיכרצה תא
 ילקידרה יעצמאה אוה --- לארשי"ץראב :ירבע זכרמ .תריצי קר יכ
 ל לש הנויבצ תא רומג יונש תונשל וחכב שיש ,ידיחיה
 םה .םה -- ,תוצראה 'לכב םמויק יאנת תאו םלועה לכב םידוהיה
 ישיא לכל ךרד תונפלו ולאה .תופיאשה לכ שארב תכלל םיביהה
 ,ללכה :תדובעל םיררועתמה המואה

 הרובעב םינושארה תויהל םיכירצ .םיררופמה םינויצה ,ונחנאו
 יכ ,תוארהלו .םידקהל םוכירצ ונחנא .,לארשי:ץראב תישעמה
 ונגיא ,הב .םירכעה .תוחכה .תוזכרתה: ,לארשי:ץרא  בושי תלאש

 ל

 תלאש יהוז ,תיתנלפמ הכלה קר ,ירואית ןינע קר ,םינויצה ,ונל
 ,םייטרפה ונייח תלאש ,םייחה

 םימייקמה םינושארה תויהל םיכירצ םיביטקאה םינויצה
 :ץראש ,הלא "לכל תפומל תויהלו בושיה תדובע תא םמצעב
 .םתוא תנינעמ לארשי

 תורפומ הניתשלפב ורצונ תונורחאה םינשה תורשע ךשמב
 ונשי התע ,ץראב תובשיתהה תא הבורמ הדמב םיליקמה םיבר
 ךשמב ונוה תא דיקפהל םדא לכל רשפא ודיבש ,קנאב םש
 רשפא הרי לעש ,"הלואג, תרבח הנשי ,תוזחאתההו  רבעמה ימי
 ינב 'םניאש םירוסרפו םינכוס ינפמ שושחל ילבמ עקרק שכרל
 ,ןיעידומ תוכשל ןנשי  ,םירליל םינקותמ רפס-יתב םנשי" ,אכמס
 תויורדתפה ןנשי = ,תונוש "תועידי * קוידבו = ןוצרב | תוקיפסמה
 ןגהלו םידוהיה םילעופל הדובע איצמהל תולדתשמה ,םילעופ לש
 תועוצקמ לכב טעמכ דאמ לודג :ןויסנ ונשי ,רקיעהו ,םהינינע לע
 ,י"א לא אבה התע אבי ץולחכ אלו ,הישעתהו המדאה תדובע
 הברה לק התע .קשמה יפנע לכב תולולט םיכרד וינפל אצמי אוה
 "יאש  ,וילאמ ןבומ .םוקמה ייח לא לגתסהל היהש יפכמ רתוי
 רמאל רשפא יא ,וכרד תא רחאו דחא לכל תוארהל רשפא
 ךירצ אוהו ,ומצעל ברע םדא לכ ,חילצתו השע הזכ :םדאל
 ונחנא ,ורטפהו ורכש תוירחא תא ומצע לע קרו ומצע לע תחקל
 ,תוימתסו .תויללכ תודחא תוארוח תתל קר םילוכי

 םנה -- רתויו םיפלא תרשע םוכפל עיגמ םנוהש ,הלא (1
 לא ופרצי הלאה םישנאה םא ,רוחיבו ,בושיל דאמ יוצר רוסו
 לש קסעל ויד  הזכ .םוכס ,םתוצירח תאו םדי חכ תא םג םניה
 ,וילאמ ןבומ .הלודג אל .תשרח וא. -חכמ ,המדא תדובע .,םיעטמ
 ,הרובעה תא הילא ףתשל ילבמ דבלב. הסנבהב .סנרפתהל ידב יכ
 .רתוי םילודג םימוכס ,הפ םג ומכ ,םש :םיצוחנ

 וננה :עקרקה לע: י"אב .בשיתהל .םיצפחה הלא תא ₪
 לכח .םאנוד םיתאממ התוחפ אל המרדא תקלח ונקיש ,םיצעוי
 --- (הלילגבש תובשומהו ופי םוחתבש תועקרקה ןמ ץוח) .הזכ המדא
 ,'ר 9500--8000 עצוממה וריחמ

 ?הלואג, תרבח המיכסה הסירואב .הטלחוהש הטלחהה יפל
 תורובחל וא םידיחיל הלאכ המדא תוקלח תשיכר המצע לע תחקל
 : הלאה םיאנתה יפ לע תומלש

 םע רחיב ,חלשל ךירצ המדא לכח תונקל ץפחה לכ (א
 םוכסב המידק ימד ,רתוי וא דחא לבח שכרל ונוצר ר"ע .ותעדוה
 ,לבח לכל לבור תואמ שמח לש

 ןמ רחא לכ ביח המראה רעב עיגמה ףסכה ראש תא (ב
 ,הנש .יצח ךשמב םינכהל הרובחה

 "הלואג, ידימ לבקמ אוה זא ,דימ י"אל רבוע הנוקה םא (נ
 ", םילעב לש חכ ופי ול תונתונה תורועת םגו וירצמב לבגומ-המדא לבח

 זא ,דימ י*אל רבעל לכי ונניא וא הצור ונניא הנוקה םא (ד
 דבעל וא הריכחב ורפמל ,לבחה לע  רמשל האג הילע | תחקול
 ,תועיטנל אלו העירזל קר לבא ,המצעב ותוא

 " ירחא --- תובשומ .המדאה לבחמ תולבקתמה תוסנכהה (ה
 תואצוההו ,רובצה יכרצלו הלשממה רצואל םיסמה לכ  ןויכנ
 .הנש לכ ףוסב וילעבל - - הלהנההל

 הכירצ איה .זא תועיטנב םג קסעל הדובח וזיא הצרת םא (1
 תויהל וב רחבת הרובחהש ,הירבחמ דחאל ווה הדובעה תא רפמל
 לכב .םהל רזעת . ,ןכומכ ,"הלואג, םג .םלואו .החכ אבו הנמאנ
 םג .ןכו .,היתוצעבו היהוארוהב ןהו היצמרופניאב ןה ,לכות רשא
 ְי .םהכ:אב לש ותלועפ תא = הזב ךרוצ היהי ,םא ,רקבת

 :ץראב בשיתהל הלודג .הפיאש התע הנשי ,קפס לב ולב ₪
 תורשה .ןמ .םיבה ו תטשפתמו תכלוה .הפיאשה ,לקשי
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 ץוחנ .רשפאה .לכב ךומתל ץוחנ וז הפיאשב ,ונמע לש תוימואלה
 דופי :תומדב תישעמ. הרוצב וזה הפיאשה אטבתתש ,לדתשהל
 הרובחה .ןיעב ,רחא לילגמ וא .תחא ריעמ .תובשיתה לש הרובח
 ,תובוחר תא .התוירחא  לעו .היתוחכב . הרציש ."הלחנו ..החונמ,
 . םויה תחרופה הבשומה

 נאה קנאבב היפסכ תא תצבוק אהתש הכירצ וז הרובח
 י"'אל .הירבחמ םידחא וא .דחא הא חלשתשו ,ופיב יניתשלפדולג
 לעופה לא וז תינכת .תאצוהו הבשומה ןינבל תינכתה .דובע םשל =

 ואצמי ,י"אב ,םש .,הרובחה לש םיירמוחה םיעצמאה לא המאתהב
 חולגנאה קנאבה ,יאסירואה .דעוה חכדיאב תא הרובחה | ירוצ
 םש .ונלש םירחא תודסומו םיעירומה תכשל ,"הלואנ, ,יניתשלפ
 תא איצוהל  ולכוי .,תוצוחנה תוארוההו הועידיה לכ תא ואצמו
 ,י"אב .בושיה לש רישעה ןויסנה ןמ .תלעותה לב

 רוחיב .בושח ,י"אבש ןיבו היסורבש ןיב .,בושיה תודוגאל
 ולבק הלאש ירחא ,ויתורסומו יסירואה רעוה .חכ-יאב לש םעויס
 אל הז התיהש ,תיללכה הפסאה תאמ דחוימ חכ יופי הז לע
 .(* הסירואב .רבכ
 ו

 ךירצ תובשיתה לש תורוגאו תורוכח רודפל תועגונה תולאשה לכב (*
 :ולאה תובתכה ןמ תחא פ"ע תונפל |

 1) תסגומעספק 06תן00188 תטתסאוסנו6610008₪וה 62קסאא'< ₪03120-

 הפהמתהה5 א קס06הסההטההה"'5 עמ אקו א []גה007א80,
 00008, 0תינאממעא0 018 60071. 2.

 2) ךסמהקתמ6פמק <]6788:, 086008, [גוחסהמ680ח88 8.

 8) 3. ג. 10858607 אהה .\ הסט ה ססת6א1ה 6ץ 508, 8.

\ 

 רפסמ תלדגהו | ונתעונתל .םישדח תוחכ

 הלעי רשאכ ,הלודג .הפיחד י"אב תובשיתהה לבקת .,דוחיב
 ףסכ :תוולהל . לכויש .,יעקרק .קנאב  בורקה ריתעב רפיל ונדיב
 ..םינטק .םירועשל םימולשתב .ירינ אלד יסכנ .ןוברעב

 םירופמה ונינקפע .לכ תא .התע .הקיסעמ הזכ. דסומ תריצי
 תריציל תשג5 הטילחה לודגה לעופה דעוה ירבח תפסא ,ונתרובעל
 תינכת רבעל ידכ ,םישנא הרשע לש היסימוקב הרחבו הז .דסומ
 לעפמה רבה תא ררבל .וליטה היסימוקה לע ,הזּפ יאקיתופא קאנבל
 ינוממה .ורצמ ןהו .יטפשמה | ודצמ ןה .,ויטרפ לכל הזה לודגה
 קלח םיחקול .היסימוקב .סרגנוקה ינפל עצות תינכתה ,ימונוקאהו
 ירבעה קנב-לאינולוקה רורפ תא ורישכהש ,הלא םג הבורמ הדמב
 לכב .הישעמב חילצת איה יכ ,תווקל ונא םילוכי ךכיפלו  ,ודוסיו

 ונתדובע יכ .רורב תואר ילבל ינויצל וישכע רשפא יא ,ןפוא
 הבושחו הלודג העשב החע םידמוע ונא יכו ,תרחא הרוצ השבל
 , תרזוח הניאש הדבא ונתעונתל והנה הלטבל רבועה םוי לכ , דאמ

 יתלב וא רשי ןפואב ומצע תא ףתשל ביח דחאו רחא לכ
 לבל וא ,לארשי-ץרא ךותב הדובעה תועוצקממ דחא לא ,רשי
 ררבל אוהש םוקמ לכב התע ינויצה תבוח ,וזכ הדובעל רוזעל ,תוחפה
 ,הרכהה תא ,וירבחו ויבורק ,םירחא בלב שירשהלו  ומצעל
 ,הילע םיביחה ונחנא קרו ,ונב קר היולת ונתעונת תחלצה יכ
 הנקותמו  תרדוסמ הדובעל םירוסמו  םינמאנ היהנש הרמב יכו
 םירמוחה  ,םינפוגה וניתוחכ תא זכרל ףיסונש הדמב ,התינכתב
 , תילצנ .הרטב  הב---לארשי"ץראב םינחורהו

 ,תינויצה תורדתפהה לש יזכרמה .דעוה ,הנליו ,ןסינ

 .לֶקֶשַה תֶא ּורְבְו
 | ,תפפ 'דעומהלוח ימי ועבקב לקשה ימילה ,

 תשיכר ימי ,וננויערל שובכו םּוסרפ ימי ,הצרמנ רתויה .הדובע ימי .תויהל םיבירצ--לקשה ימי -חלאה .םימיה

 .אבה פרגנוקל םירחובה -- םילקושה

 .יעישתה םרגנוקה ,הוה םרגנוקה לש וכרע בושחו לודג המכ דע ,ונירבחל ריכזהל רתומלו . ברקו ףלוח םרגנוקה ==

 ,תוצראה לכב תויצארידיפהו תויוררתסהה לא

 לכבש תוצאריריפהו  תויוהדתסהה לא הנופ לעופה דעוה :
 .הצרמנה השירדב תוצראק

 ,םילקשה ץובקב דימו ףכית ליחתהל |
 רתויה תוצירחב םוקמ לכב התע תושעהל הכירצ .הדובעה | '

 תא םידחוימה םישרומהלו  תודוגאהל .ףכית איצמהל ךירצ ,הבורמ
 ,רבדל תוצוחנה תוארוהה
 טעמכ לבא ,ןיידע ועבקנ אל םרגנו קה לש ומוקמו ונמז 5

 תעב םיברב םסרפי וא ,תורשפאה םצמוצמה לעופה רעוהל יהת
 התע רבכ לבא ;פרגנוקה היחי םוקמ הזיאבו יתמ ,הרצק :רתויה

 תוכירצ ונלש תורדתפהה תונקת לא םאתהב יכ * ,םיריעמ \ וננה =
 -- תורמגנ תויהל תוריחבה לכ =,

 .םירננוקהל םדוק תועובש העברא תוחפה לכל
 הרוחבה תוכז שוונלש תונקתה רפס י'פע :
 ןוכנה דעומל ואיצמה רשא ,תוצובקה ןתואל קר
 לעופה דעוה לא שורדה םילקשה ףסכ םוכם תאי
 : 1 ,םצמוצמה
 + םירגנוקה לש ודובכו וכרע יכ .,תדחוימ השגדה םישיגדמ ונא = >>

 מממ, מעסה 18
 ו ל

 אולמ לע ריפקהל הצרמנ הבוחל לעופה:דעוה לע םיליטמ

 ללכה ןמ אצוי ילב ,ןירה רמוח לכב הלאה תונקתה
 ושענ םהלש תוריחבה רשא ,םימאדנאמה םתואל קר חכ>יופי ןתני
 ינפל תועובש העבראמ רחואמ אל הלעמל םירכזנה םיאנתה פ'ע
 ,פ"העול ורפמנש ,הצובק לכלש םילקשה םיתאמ רוסי י"עו םירגנוקה

 :צארידיפהו תויצראה תויורדתסהה ינפל התע תדמוע ןכבו
 דימו ףכית תשגל הפוכתה הדועתה םישרומהו תודוגאה ינפל  ,תוי
 תושעל היהי רשפאש ידכב ,םילקשה>ץובק לא חכ:יצמאמ לכבו
 היהת הז .ןפואב קר .,יוארה רדפבו ןוכנ ןפואב תוריחבה תא .כ"חא
 םנוצרל םיאתמה ,הבוגה התואל םירגנוקה תא םמורל תלכיה םהל
 . . םכרעלו

 לעופה דעו ,(ןץירמל 23) ט"סרת תגש ,ןסינב 'א ,ן לק

 .ןוספלאו דוד : אישנה

 ,"עובשה, יקלח לכ תא טימשהל ונייה םיחרכומ םוקמ רפוחמ
 .הזה .ןוילגב .אובל םיכירצ .ויהש

 , גרבדלוג ,ל ו + ל"ומה:ךרועה
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 8 ימצע:םמ ,ב
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 .לבור 86,150% ה"סב
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 "גנוטייצ עשידיא, י
 עימערפ  עגיטכיוו א רהעז ןעטנענאבא ערהיא .ןעבעג טעו

 ב

 עטבישעג עשיריא
 (עבאגסיוא עפיורג)

 וואנבוד ,ש ןפ
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 - חספל םינפנ לש יעבמ ש"י
 םיקובקבב רכמי רשא ,לארשי ץראמ קזהה ש"ייה קר את
 ידי לע םייא צחו םיזמלש>

 .השראוו .למרכ תרבח
 3תדחהה 5 ₪595 10888 6ק0 סה.
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 םיאולמ ןיעכ  םידימלתהו האומה יריב שמשל לוכי .רוע ,הנונגסב
 תולקו .תוחונה , תודגאה "נוד  תויהב \ ;ארקמה/:ירופס .דומלל םופ
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 + הַדמַּב םִיִרְבִעְה רָפְפַהייִתָּב
 ברעמה תוצראבש וניחא רשא ,הנש םישימח ל בורק הז

 תועצמאב .,חרומה ידוהי לש" םירוענה ינב ךונהב םיקוסע
 ,תירפומה ,םתוחתפתה לע םג הברה ,ןבומכ ,ועיפשה רפסה-יתב
 םיאורש ,ינשה רודה  רבכ אוה תעכ ,תילכלכהו .תיתוברתה
 תרבח םירפב הדפסונ ך"רתה תנשב ,הזה ךונחה תעפשה וב ונא

 רפסדיתב..דוסי .,ףכית .היה התרטמ רקיעש ,"םירבח לארשי לכ,
 :יאהו \ תיטאיפאה .היקרות תכלממב !חרזמה :תונירמב םירוהיל |

 ירפ היה .אל הז הלעפמ  ,היברסו  הירגלוב > ,הינימורב ,תיפור
 רבכ אלא -=-- תאזה .הלודגה הרבחה .ירפימ לש .תימואתפ .הטלחה
 ורבע רשאכ .,ערונה קש מד ערו א מ ימיב ,םינפל הנש םירשע
 תונידמה .ירעב  קנומו .חימרכ = ,ירויפוטנומ םיעודיה . םינלדתשה
 הלע ,חרומב :וניחא לש יתוברתהו ירפומה בצמח תא וארו הלאה
 ןויערה יבא ,  תאזה .תומואלה .הדובעב  לחהל ,םהינפל הבשחמב
 רשא ,ןכפמה םכחה ותוא ,קנומ ה'מלש היה הזה בושחה
 -יא 1840 תנשב ,הוה לעפמה לע ללכ רכזנ אלו ומש חחכתשנ
 ! רברה רקיעבו --- תועינמ המכ ינפמ הלועפל והאיצוהל היח -רשפא
 לכב םידוהיה וכו אל דוע הידנלוהו היצנרפ תוצראב תלוז יכ עי
 ,רומג ןויושלו .תויחרזא תויכול 6 הילגנאב  וליפא) הפוריא תונידמ
 וא התיה רשכה תעש ,הברה םינינעה רבכ ונתשנ 1860 תנשב
 , םייוצר םיימואל םילעפמל דגאתהלו רחאתהל הומכ ןיאמ לארשיל
 היה קנומ המלש לבא ,"םירבח לארשי לכ, הרבחה הדפונ וא
 ..ןורועב רבכ .יוקל םהה םימיב

 םומיב רבדנ :יכונ חה עוצקמב חיייכ תהבח תלועפ רבה לע
 לא ונפוחי תדוקנמ היה הז ,יאנגל וא חבשל -- הברה םינורחאה
 םנכהל ישפנ תא יא ,חרזמה תוצראב רפסה-יתבב התגהנה ןפוא
 טפשמ לע .והרימעהל דוע רשפא"יא יתעד יפלש ,הז חוכוב םעפה
 א רבוע ןפוא לכב םה ח"יכ תרבח לש: רפסה-יתב +, יבימקיבוא
 קר אל תיתוברתו תירוטסיה :ארבוע .,דאמ הבושח תירוטסיה
 תוחתפתהה תודלותב םג אלא  ,חרזמה .ידוהי .תוחתפתהל :עגונב
 ןהילא תעכ ףרצל ונילע ,ללכב הלאה תוצראה לש תיתוברתה
 בותפל ונא םיכירצש טעְמכ ,סינומו וקורמ ,םרפ תונירמ תא םג
 ידכ ,תונורחאה הנש םישמחב הלאה תונידמה תודלות תומלשב
 הלועפה תא רקבל רשפא ,ויטרפ לכב רשיו קרוצ ונטפשמ היהיש

 םימיה רבכשב  יתענמנ אל: ימצעב ינאו ,הוה .דפומה לש תיכונתה =
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 ונבייחת .תמאה לבא ,הבש :תויעטהו = תוערגמה תא  םיעטהלמ
 לע עיפשהל ידכ ,העשה ךרוצל קר: איה וזכ תרקב .יכ .,תודוהל
 יביטקיבוא .טפשמ לבא ,העוהי .תילכת םשל רפסה"יתב תגהנה
 םיטרפה לכ תא  ףיקמ ,לודג רפסב קר ררבל .רשפא :ירוטסיה
 :ותמאל חרזמה ידוהי לש ילכלכהו ירפומה בצמה תא- רייצמו

 ,חרזמה תונידמב הרבחה תלועפ לע םינעוט ונא רשא תא
 התנה ,ונתפפשה יפכ ימואל םיסב לע ךונחה תא הדימעה אל יכ
 ,יוצר  םצמ :הז ןיא ומצע דצמ ,ועבמב רבכ .רברה תבס אצמנ
 לכב תפקמו הקומע העידי םישרודה , ךונחה ינינע ורסמי יב

 ,חורבו םוקמב םיקוחר םישנא ידיב , םינושה םימרוגה
 "תיזפרמה הגהנהה שארב ודמעש םישנאה תנוכ יכ ,ןימאהל ונילע
 .ןווכתמב יכ ,ונתעד לע הלעי אל .ירחש ,היוצר .דימת התוה םירפב
 -תרטמ = םהל " התוחש ייפ :וא -,ךונחה -תא לקלקל ורמא דיזמבו
 תוכזל ורמא הלאה םישנאה ,תטלחומהו הרומגה העימטה
 ויהש ,הבוטה .התואב חרזמה תוצראב קוברתה ירפוחמ םהיחא תא
 תישונא הלכשהב ,תיאפוריא תוברתב : הב םיאנתמו הנממ םינהנ םה
 עגר ףא םתער לע הלע אל הנה ,תורהיה םויקל עגונבו 4 ,תיללכ
 םועות יכו םינמאנ םידוהי םניא ,ברעמה יריהי ,םה יכ ,דחא
 תודהי קר יכ ,םהל היה רורב ,הכררא ,הרשיה ךררה ןמ םה
 הוחאל בוכע םוש הב ןיאש | ,"תקקוזמו הפורצ תודהי, ,תאוכ
 "הכרבו .היקיזחמל תראפת איה תאזכ .תודהי קר ,תיללכ תישונא
 ,חרומה:ידוהיל םג .האנ + תאזכו ,ישונאה ןימה לכל

 םא יכ ,ידומ ל ןינע קר ונניא םירוענה : ינב ךונח לבא
 הנתשמ אוה םיירקיעו םיבושח םיטרפ המכבו ,ישומש ןינע םג
 == ףמוהו םוקמה ,תובסמה תעפשה יפל : ,םימרוגה םיאנתה עבמ .יפל
 " .תווהל לכוי  ,ברעמה  תוצראב ראמ יוצר ךונח היהיש רשפאש המ
 הלאה םינינעה לכ טרפל רמוא םא :חרומה .תוצראב הבורמ לוקלק
 לכל .ןבוי הז לבא ,לודג רפסב אלא קיפסמ .ינא ןיא = ,קוירב
 עבקהל לכוי -ותרטמ .לא :םיאתמו יוצר ךונח .יכ = ,וילאמ .םדא
 סרפבו .וקורמב  ךונחה ךלהמ לע .סירפמ \ עיפשהל ,ומוקמב קר
 ישנא" לש .תוקרוצה םהיתועיבתו :םוקמה יכרצ תא םשמ : תערלו
 ,יעבט יתלב רבה  והז =-- םוקמה

 ונמזב היה הזה :יעבט-יאה ךונחה יכ ,רשפא הז לכ םעו
 ןמ .העפשה ילב יכ" ,ןימאנ םא ,ליעומ 'םג הז םעטמו ,יחרכה

 םצמֶהו ,רקיע לכ חתפתמ םירוענה ינב : ךונח היה אל  ,ץוחה
 ,קפס ןיא הנה  ,יונש .םוש לבקמ היה אל | יוצרגיאה  יתוברתה
 רפסה:יתב תא הדפיב ח"יכ תרבח התשע לורג רבד ףוס ףוס .יכ
 איה התפקשה יפ לע םתוא הגיהנהו .הלאה תוצראב לארשי ינבל
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 םילאושו יב םיכלמנ םה םימעפל םא | ,תויהל ךירצ ןכו ,םלוע = ,חרזמה תוצראב וניחאל האיבה ךונחו .תוברת ףוס ףוס ,םירפב
 אל לבא ,הבוט הצע םאישהל רימת יאדוב ןווכמ ינא ,יתצעב ,םהילאמ םישענ ויה אלש 'ןמוב

 ,ותוספורטפא לע םינותנו ירחא םיכורכ דימת ויהי יכ ,שורדל לכוא  ,רהרהל םוקמה הזב אלו ,םולכ הירוטסיהה ישעמ רחא יא
 תירסומ תוספורטפא לכמ חרזמבש וניחא תורטפתה יכ ,ינא בשוח | ,חרומה ידוהי- לש תילכלכהו תירסומה םתוחתפתה ןפוא !היה :ךיא
 וז אלו .אעמוק אעמיק השעתש הכירצ ,ץוחה ןמ האבה .תירמחו  רפסה:יתב תגהנהב תרחא הטיש תעבוק ח*יכ תרבח התיה ולא
 ךירצ ירמחה עויפה וליפאש ,בשוח ינאש אלא ,רבלב + םהירומל .תינכתבו

 ינפמ ,לארשי ץראב ירמחה עויסה תלוז--םיאבה םימיב לדחיש תבוט יכ : אוה ת ע 2  םיעטהל ץוחנש המ לבא
 ,עויפה ילב קמ ל קר אל הלודג תירפומ תלעות וב אצומ ינאש | םתוחתפתהו , היקרות .תוצראב תוחפה לכל , חרומב = וניחא
 תלעותמ הלודג םינתונה תלעות יכ רשפאו .וינתונל םג אלא התעמ לרדחהת ש ;תושרוד היוצרהו תיעבטה | תורספומה
 ,תודהיה לש בושח קלח איה תירוטפיהה ונצראל הבחה ,םילבקמה יכ ,וניחא לש תימצע הרובע לחתו ,תוספורטפאה
 רשקמ לארשי ץרא ליבשב עויפה .תודהיה תויחצנ תדמוע הילע | ביטב םתנבהו םתרכה יפ לע ךונחה ינינע לע םמצעב םה וחקפי
 ,םירוזפה תילארשיה המואה ירביא תא דגאמו | הוהתיש ךירצ ,  דאמ ץוחנה ,הז יונש יכ ,הטונ יתעד ,םינינעה
 ליגרהל ח"יכ תרכח לע הירגלובבו היקרות .תוצראב לבא התצעבו התמכםהב אלא ,ה"יכ תרבח תגהנהב הרגת ילב
 תא וכשמיו = םירוענהיינב :ךונחל םמצעב וגאדי .יכ ,וניחא תא | הלועפ הנש םישמח ינפל הילע הלבק ח"יכ תרבח .העויפבו
 תולפשה ןמ הברה הב שי ןפוא לכבש ,הכימתה ןמ םהידי | תוקוחר תונידמב וניחאמ תובבר המכ ךנחל :הלענ דאמ .תימואל
 ,יתכנה בצמב המוצע הנכס םג אצומ ינא .תירסומה חתפתהל וא םילוכי ויה אל טבצמ יפלו ,ךונחל םיכירצ ווהש
 הנידמ וזיאב = רפסה:יתב 4 תגהנה יכ ,הנושמו רבדה רזומ המכ | ,םיטרפ המכב התעמ יכ ולופא ,םהילאמ יתוברתהו ירסומה םבצמב
 רבוכ תא םישיגרמ ונא ןיא דוע תעכ !תינוציח הרבח ידיב היהה רבח יכ ,קפס ןיא הנה ,תועטה תלפונ םדא ינב ילעפמ לכבו
 הנשב >ויהש םילודגה .םיינידמה םייונשה ילגרל יכ ינפמ ,רבדה  םלואו ,תילארשיה הירוטסיהב םלועל חכשי אל המשו ,התשע לודג
 תא הינפמ התחדו  היצנרפ תעפשה הרבג ,היקרות תכלממב וז לע הקפל ,דימת אוה | ךונחה תרובעב רקיעה :יכ ,אוה רורב
 רימתי .יתמ דע | ,ונא .םיעדוי יכה  םלואו  ,הינמרג  תעפשה תושרב ןכ ירחא ודמעי ןעמל ,םיכנוחמה לש תיעבטה תוחתפתהה
 ?הוה בצמה שומש םיירמחהו םיירפומה .םהיתוחכב שמתשהל  ועדיו .םמצע
 ךירצ היקרות :תוצראב  םיירבעה רפפה יתבב ךונחה ימואל ךונח ןפוא וגיהני יכ ,ונעמש אל םלועמו .יוצרו ליעומ
 םישרוד ונא הז תא ,ימואל ןכותו תימואל הרוצ לבקיש | תושרב ,םירחא תושרב .םיכנוחמה ודמעי םימיה לכ יכ  ,יאנתב
 ,ישומשה ךרוצה ךותמ םג אלא ,תימואלה ונתפכשה ךותמ קר אל ,ץוחה ןמ םיספורטפא

 הבח תעשב, תיקרותה .הכלממה תא  םיאור ונא התע תעל הלאה! םירבדה תתמא לע ח"יכ תרבח ישאר ודמעי םא
 בצמה לבא  ,דיתעל הבוט הוקתו תוזילע איה לכה --"הנושאר ,םחכ לכב םמצעב עייפל םהילע הנה ,הזגור ילבו הרפקה ילב
 םש .ררועתתו טעמ : רוע ,הבורמ ןמז רימתיש ול רשפא יא הזה | ,הזכ יוצר בצמל היקרות תוצראבש וניחא תא .איבהל | ידכ
 ,םיעדוי :ונא ןיאו ,םינושה םימעה ברקב תימואלה ה לאשה | דימה .ויהי אלו ,םתושרבו םהידיב םירופמ ךונחה ינינע ויהיש
 וניחא לרוג היהי יכ ,הבורק איה .הנכסה :םש רתפת ןפוא הזיאב 4 תגהנהב ילעמו דרמ, ןימ הזב האור ינא ןיא ,םירחא תעדב םיולת
 םילטומ ויהיש -- הירטסואב וניחא לש םלרוגכ .היקרות תוצראב | ירוהי דצמ תוירגוכ ןימ אלא  ,הילע "תוממוקתה, ןימ  ,הרבחה
 רחמו ,םיקרות ויהי םויה : הנפ לא הנפמ עלקה ףכב םיכלשומו תושרל ואציו וחילצהו ולדג יכ לע ,ינב לע ריפקא .יכו תרומה
 וא םירגלוב וא םיברס וא ,םינוי ויהי ותרחמלו ,םינימרא ויהי לש וגהנמ והז ?םמצע תוירחא לע לכה הנורחאב םישועו םמצע

 םרט תרהרהמו תממותשמ ,הימעפ תרחאמ ,תששוב איהו  ,םיה ימימב הימימ

 יןורחאה דעצה תא השעת .

 .הדבכה ותלפאב רראנ ולוכ הלגנ זאו ןוליש-ןומרא חג קחרמה יקמעממ .שדחה ןבְרוחה ןמ
 הלכמו תיחשמ םחוג תרדוקהו תמעוזה ותמשנ רתסב אשונ ץיירע לשומל ונוימד לכ

 ךפשנ רשא םרה ברו ,ץירעה תואטח םילודג ,אטח רשא םיארונה םיאטחה לע
 תקנא םג תובורק םיתעל העמשנ םיבוהטהו םיכשחה ןופתרמ יככנב :וברקב
 רחא אל ,הלאה .תומוקמב םידוהיה רפסמ היה ראמ טעמ יכ ףא --- ידוהי רופא
 עלסב בצחנש ,השקה בכשמה לע ןורחאה וויח:לילב בכש רשא  ,ידוהיה .היה
 םלועה לכב החונמ םוקמ ול אוצממ ידוהוה די  הרצק .םומל תוניבמ אשנתמה

 י..הנפש םוקמ לכב אצמ ויבואכמ תאו תומה  תחונמ תא לבא ,ולוכ

 + ימעןב

 .(בונירט ישודק תמשנ רכזל)

 םואשנתמה ,ןבסל יררהמ יתדרי .הבנ'ג לש המי ךרד יתיבל יתבש יננא
 תמלוחו הנשי ,הטקש הריע --- בנלובב הינאב בשאו ,הרטנומ ינפ לע םופי ןואגב
 .םיה לא .תלפונ הנורה רשא םוקמב

 םירהה ישאר ,הפ רפסה יתבב םידמלתמל תורחה םוי ,ישמחה םויה היה
 םהיכנחמ תיולב הנה ואב ופסאנ רשא  ,םיברה תורימלתהו םודומלתה ןמ ומה
 ןיב. קומע קומע רתתפמה םורהה דשא הלגנ ,ןררש:תרקנ החתפנ הגהו תודרומ לעו םיה תודג .לע םיבשויה ,םינושה םירפכה ןמו םירעה ןמ םהיתוכנחמו
 לע םיצפקמ םה םתצורמ ףטשבו הלעמלמ םיררויה םימה וארגו ,םיעלסה יפיעס | ןהיתולמשב םינויסנפה יתב תוכינח תוריעצה תומלעהו .,ותוא םיבבוסה םירהה
 ונתארקל ואצי זאו. ,הגרדמל הגרדממ לודג חכב םילפנתמו םתוא םורתכמ ,םיעלסה = ,םוננָערָו םינשד םיבשע ןוב תוחרופ םימרכ תורפצ תדעכ קוחרמ וארנ .תונבלה

 ,םימעזנה | ייניורוצ = ,םיקנעה ןמ'ג יגש = ,םירועשה הגבא .יעלס ווחא ירחא שיא ,םהיגיבמ הבוגו ןואגב םיממורתמ ןונבלה גלשכ םינבל .םופיצרג ןומה רשא >

 ,הז יכג לע .הז םימרענו הול .הז םובורק קוחרמ םיארג םה םלוכ .דועו ,דועו = ומכ בובסמ לכה .הקומע הגש תלפמ הממד הררש .החוה החיה הינאב
 םוחהו ,הרבע רבכ םירהצה ירחא תישימחה העשה .דוה ארומ יורש םלוכ,לעו = תפבתה םוכ עז אלו עג אל תחתמ רשא ןטקה תלכתה םי  ,המיענ המררתב ללצ

 טהולהו לולצה ריואה ,אלפנ טסק אלמו םוחה םיענו .ופקת לכב רעוב ונדוע הפקשנ הלולצתו הולשה םימה תקלחל רעבמ ,הלעמלמ וילע יוטנה לורגה

 םינגנמ םהו וכותב םיגרתשמ בהז לש םירתומ ,םופשכ לש .םוכ ביבסמ ךפתשמ קמע םדרנ .המלעג םופשכ תכלממכ םיה יכבגב תרתתסמה םירהה תלשלש
 יהאשגו הממור הינומרה םיאלמו םיאשח םיגונע .סינוגנ םירברו רמוא :ילב קנעה .רמושהו החטבבו טקשהב אוה ןשי ,תוטהולה שמשה ונרקל תחתמ נורה

 ילבמ ןגועה תא תכלשמו ףוחה לא היגאה הרס העש .עבר לכב טעמב תא .הכפמ הגויאגה הופפיה הנורה ,ושארל ךבוס ידומדנד תולגלוגח עבש לעב
 ץופקת הינאה רומעבו  ,עטשי תונחתה תומש תא זירלמה חלמה לוק קר ,ןואש תא בברעל הל .רצש ,המוד ,תיאשח תובצע וזיאכו תולצעב טאל טאל הימימ

 ₪ +: ל



 8 3 םלועה < גי ןוי%ג

 היה .יכ = ,הירגנוא-הירטסואב .וניחאל הלעש הז  תמגור ,םינבלא
 ויחש = תורומתהו .תופילחה יפל ,"םתוימואל, תא ףולחהל םהילע
 :תאוה הכלממה לש תינידמה הטישב  תונורחאה הנש םיעבראב

 תא דעומ דועב .םיעטהל היקרות תוצראב םידוהיה לע
 ,םיירובצה םהייח תא הילע ךימעהלו תילארשיה םתוימואל
 ורחאי םא ,ללכב :ךונחה ינינע תא ,רפסה:יתב ינינע תא דוחיבו
 םהל אצת ,הירגנואבו .הירטסואב וניחא ושע רשאכ ,דעומה תא
 תדוקנמ הזב ןד ינא ןיא .תימלוע הנקת הל ןיאש ,הלודנ הלקת
 תידיתעה ונתוקת .תומדקתה האור איה ךכ לכש ,תימואלה ונתפקשה
 וניחא :תלעות היקרות תוצראב השענש לודנה יונשה ידי לע
 הפקשהה רורב .זועו ףקות לכב תשרוד הלאה תונירמב םמצעב
 יכ ,הוב םירחא תאו םמצע תא ועטי אלש ,תילארשיה תימואלה
 , יחצנ לודג דפפה אוה תאזכ העטה ףוס

 חכב תורדופמ ויה היקרות תוצראב תוילארשיה תולהקה
 רדפה םגו ,ימינפה רדפה ןהל רפח לבא  ,ינוציח רדס םיקוחה
 םיאור ונא ,שדחה בצמה יפל לודג ןוקתל תעכ ךירצ ינוציחה
 יוצר - רתויה ןפואה = ,םיימואל  םיירובצ םייחל .העונת תעכ םש
 םישענ םירבדה . ויהיש ,יעבטה ןפואה אוה תיתוברתה .תוחתפתההב
 ונוחא ולבקי .יכ =: ,ןימאהל ןיא .תימצע הנבהבו ימצע חכב
 ,םיזנכשאה םידוהיה רצמ הרשי ךרדב העפשה חרומב םיררפסה
 תואמ .המכ הז ךלוהו ךשמנה םהיניבש ימינפה דוגנה דבלמ יכ
 דאמ םינוש םייחה  יכרד םג הנה ,ירמגל לטב אל דועו ,הנש
 לע .םירז = םיעיטנ ,םיזנכשאה | ןיבו  םיררפסה = םודוהיה  :ןיב
 יד לבא ,ירפ ושעיו וחילצי םא ,אוה לודג קפס ,אוהח המדאה
 קזחתי .םא ,םהיניב רובחו רשק היהי םא --- דאמ ליעומו .היהי
 וכ ,םיעמוש ונא הנה : ,םיזנכשאהו םידרפסה יב יוצרה  סוחיה
 םירבע .םינותע  דסיל .םיהרפפה םידוהיה יליכשממ | המכ .תעדב
 םש םיאצמנש תומוקמב ,היקרות תכלממ לש | םילודגה םיזכרמב
 תוחפשמ תא ברקל יוצר .רתוי יעצמא ןיא , לארשי יסולכואמ םיבר
 . ןכותה-תבר .הבוט .תונותעכ ,וניערק .תא החאלו וזל וז לארשי
 הע פ ש הה .תא לבקל ,םידרפסה וניחא תוחתפתה תא רישכת איה
 ,תוניתמבו הגרדהב ,םיולסה רמולכ ,םיזנכשאה וניחא רצמ הבוטה
 רקיעה .,ןגוהכ ונתפיאש תא תנמסמ "העפשה, הלמה ןיא תמאבו

 .םיררצה ינשמ הוש העפשהה היהת זאו .,םהיניב רשקו סוחי .אוה
 ןפואבו רפפה-יתבב היהתש הכירצ הלחתהה
 ,ימואלה ךונחה

 תמ א לה ךרדב קר האור ינא תימואלה ונתוקת תומלגתה תא
 תמאבש ,תאז הלקנ המכ רע ,יתררב רבכו ,חרומה ידוהי
 .תישחומו .תטלוב הרוצל הכירצ איהש אלא ,תואיצמב רבכ איה
 ךרדה לבא ,תירוטסיהה ונצרא ,לארשידץרא איה .הנורחאה הרטמה
 בור .חרזמה תוצראב  תוילארשיה תולהקב אוה .הילא .ליבומה
 תיכונחה תימואלה .ונתלועפב םיאצומ ונאש םירוצעמהו םיבוכעה
 תוצראב םיירבעה רפסה-יתב םא ,היהי לודנ .רבד ,םש םניא
 , םלועבש \ תוספורטפא | לכמ םישפחו םירוטפ | ויהי = היקרות

 ראמ | םייוצרה םוקמה יאנת יפ לע םש חתפהי ימואלה חורהו "
 , תאזכ תוחתפתהל

-- 
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 . ןיטנבל ףסוי לאיחי

 .בושיחדיכְרּר
 ,ןושאר רמאמ

 ,תונויְסִנְל תות

 (ףופ)
 ּ ,תורכאל דאמ לודג וכרעש ,רחא ןינעל אנ הנפנ
 טרפ לכל ,המדאה-תדובעל תונושו . תובר תונוכמ התע .ןנשי

 םלאל ,השירל ,העירול תונוכמ ,תושרחמ :הרובעה לש טרפו
 םיניכמ הקירימאבו הפוריאב םיברה תשורחה-יתב לב . ,?וכו  תומולא
 םיכרצה .יפלו המחאה עבט יפל תושרחמה תאו. .תונוכמה תא
 רתויה תונוכמה לש םינושה םיסופטה ,ץראו ץרא לכל רשא םידחוומה
 ,גניריד וא .קימרוקדקמ | ,קס וא מרקע ןוגכ  ,תולבוקמו  תועודי
 -תרובע יכרצל םילגתפמו רימת םינתשמ המודכו ץנל וא ןומיילק
 תונוכמה  תניחבב הברה תוקסוע  תונויפנל:תונחתהו , תורכאה
 םג , ןהיתונורתיו ןהיתוערגמ ,ןבימ ,ןהיתולוגס תא .רוקחל .וללה
 לכב טעמכ ןהיזוחמב תוניחב "תוומסמיז,ה בור .תושוע היסורב

 יי... 2

 ןהיניעו . םוחמ .תומדאמ  ןהינפ  ,תורועצ .תומלע תדע הסכמ לע םעפב םעפכ
 תוליבומה  תוכנחמה . ןהיריב : םיפיצרנ לש םירמע םורמעו החמשמ = תוקיחבמ
 ןהיריבו הרתופמ הארי וזיאב ביבסמ ןהינועב .תורת ןהו ןהירחא תוזפחנ ןחוא
 ,חצמהו ראוצה לעמ העזה תא תוחנקמ ןה

 לדגי הנורחאל יכ דע ,הנחתל .הנחתמ םיעפונ תאלמתמו תבלוה הינאה
 .תבשל םוקמ ןיאמ םהילגר לע םידמוע םוברו , דאמ .קחודה

 םיפוזש םהינפ ,רפפמב םועבראכ םירענ תרוכח הונאה לע הצפק הנה
 לע םירהה יקש  ,ט"וי ידגב םה םישבולמ ,םירפכה ינבל .רשא  םונפכ םימימתו
 הרובחה שארב  .םהיתולקמל ביבסמ םחל םירושק םילודג םיחרפ תורורצו םמכש
 אלש םיחלוגמו .םיקומע םיטמק : םירופח ,םימוח םינפ לעב ןקז. ,הרומה אצמנ
 םוי- .ידגב שבולמ ריעה קושל אצוו אוהשכ רימא רכאל המדנ קוהרמ ,הכלחכ

 םודמחנה וונפ יות .ולגנ .בורקמ לבא .םהל העז .ימתכו תצק הלספנ םתרוצש ,בוט
 אוהו ,רשי ותוא השע םיהלאה רשא  ,שיא .תמכח --- המכחו לכש :םיקיפמה
 הלפט תומכחתה לכ ילבמ הנומאו תערב  ,םימתו תמאב .ותבוח תא אלממ

 ,תפיוזמו
 ההמשב ולכאו ופטח ,הינאה םטוחל ךומס דחא םוקמב ודמע םירענה לב

 ןובאיתל םעפל םעפמ | ותשו םהיקשמ ואיצוהש הניבגהו םחלה יריש תא הבר
 ,םמכשל רבעמ םהל .תוכלשומה רוע לש תועוצרב םירושק תוכתמ לש םוקובקבמ

 .וידומלתל תא. ןתנ זאו וקובקב ךותמ המ רבד עמג ןקזה הרומה .םג
 וכגנ .,תונורחאה .תומיגלה תא עולבל ורהמ .,הלוגע ןרוג יצחכ ודמע. םירימלתה
 המיעג הלהקמ> :תרושו ודי תא .ףיגה ןקזה הרומהו , 5 וכחכח ,טיתפשה- תא

 וגו "וניתולוק םיאשנתמ םימשל דע ךל !גלשה יררה ץרא, .:רוואב .העמשנ
 ורוא ורמז ידמו ,קפורמהו ןקזה ולוקב םידימלתה םע דחיב רמז .הרומה :
 רכולו המיענחז הפיה תדלומה ץרא רכזל בהלתהו ךלה אוה .ורעב ויניעו ,ןינפ

 ורמזב .הצק םורמל העיגה .ותוכהלתהו. ,התוריחל ומחלנ רשא םירובגה תובאה
 " םיכלמה ינפמו ונחנא  םינכ םושנא .ונומכ (תובאה ומכ) םהומב,, וםילמה תא
 ."םלועל ןירוח ינב ,וניתויכז- דעב ןיגנ ונילע םירעתפמה

 הלמ לכש ,םישיגרמ .הביבחו הרקי תדלומ ץרא לש ןונמיה םורמזמ הככ
 ןכומה ,ונואו וחכ לכב וצרא תא בהואה םעל םינב לש המשנה יקמעממ תאצוי
 תבו הפי ,תאוה האלפנה ץראה איה הפי םנמאו .הדעב ול רשא לכ תא תתל
 אוהו תאזכ תדלומ .ץרא ול רשא שיאה ימו ,הברקב רשא גלשה יררהכ .ןורוח
 ?ודואמ לכבו ןשפנ לכב התוא בהאו אל

 ףיואבו תוא םעפה דוע הרומה םהל ןתנ טעמ םירענה ושפנ רשא ירחא
 : :יףלא .יררח ןרק, תולוק וללצ

 םירחובה  ףלא  יררחמ

 עמשי  ברעה  ןרקה לוק
 םימיענה :וניתולפת .ידהכ
 י'וגו = .םימשל דע לוקה .אשנתו

 םיתמש הינאה תופנכ עבראל וצופנ  םירענה ., הרמגנ הלהקמה תריש
 םידליה ינח תא יתואר ידמ ,היאשו המש התיה ינא יבלב לבא , בל - יבוטו
 ' החמשמ | םורהונה םהינפ תאו תודימלתהו  םידימלתה ילויט תא , הןב רשא
 הלודנ הרעס--תעמוש - ןווא לָבל תוברעה  םהיתורוש תא יעמש | יִמ ,םייחו

4 . 0% . \ 



 3 םלועה <- 4

 ןמ בוטה תא רובל ,תונוכמבש תורחבומה תא תעדל הנשו הנש
 םגו ,והנשמ לע רחא  תשורח-תיב .השעמ תא  רכבלו תלופפה
 םיחמומ ידיל םהישעמ ירפ תא םירסומ .םמצע .הישעתה-ילעב
 ,רסחל וא טבשל םא םרידלעפ תא וטפשיש  ידכ  ,ןויסנל:תונתתבש
 דסונה םיחמומה טפשמ ידי יפ לע םתכאלמ תא וביטויש :ירכו
 . תונויסנה לע

 ילככ הפשאב תוכלשומ  תושרחמ  יתיאר י"אב וניתובשומבו
 םרט םדיב אבה לכמ ןתוא םינוק םירכאה :יכ ןעו  ,ץפח ןיא
 ןכלו ;םהלש עקרקה ךרצל ןה תולגוסמ םא ,תערל ורקחיו ונחבי
 תושרחמב םישמתשמ ,םיחלפה םיברעהכ :,תובשומה ינב  םג
 . ,"ןורקע,ב =<, לובמה-רודב = וינבו חנ םתמרא תא ודבע .ןהבש

 םהידש תואובת תא םירכאה םישד :תורחא תובשומבו "הוקת"חתפ,ב =
 השידה - תונוכמש .,יל וראב םירכאה . ותעשב ןועדגכ  תוגרומב"
 קרומ ןבת אקוד ךרצנ םהלו ,םלש ןבת תונתונ הפוריאמ תואבה
 . תומהבה לכאמל ךרו .חונ .היהיש ידכ ,בטיה

 תא .תואיצומה. השירל תונוכמ הכרה שי רבכ ןה  םלואו
 ,ץומה .םע רחי חורה תפיחרב רונצה י"ע קדומ אוהשכ ןבתה
 . םוקמה ךרוצ יפכ תונוש :תומרעל .וא תחא המרעל םיצבקנ םהו
 3טפפ וא 088ע 8006 תשורחה  יתב .י"ע תושענ ולאכ תונוכמ

 תושרחמה"יתבו .ןהילגנאב 9600 ע0(00+ וא הקירימאב 6 0.
 םידחוימ .ןבת  יקירמ | רוע  םיניכמ 110005 וא 16 זָז םיעדונה
 +תומהבל חונו בוט לכאמ םהב םישמתשמהל םיקיפסמה

 םידחא םילעיפ יתיארו יתרבע "ןויצל-ןושאר,ב ירכמ הרש לע
 רעוב שמשה ,עלסכ השקו ראמ השבי עקרקה ,ררעמב םירדוע
 תאוכ השק הכאלמב אל ןיבסה אל רשא ,ירבעה לעופהו ,שאב
 ,למע .ברבו העיניב וז וכרפ תרובע תא רבוע ,םחה םילקאב אלו
 ,הלענה הזחמב ינחמשל רמא ירכמ , המראה בטרת ופא תעומו
 תמדא תא  שפנדתוריסמב םידבוע םיכוטה וניריעצ תא  תוארל
 הרובעה תחת :ראמ ולרג יתוהו  יתנות .יכנא םלואו * ,וניתובא
 לוכי ,שפנה תא  תמטמטמהו ףוגה תא תכרפמה ,תאוה "השקה
 םינקירמאה השעמכ תוחונ תושרחמב םהישעמ תושעל םילעופה :ולְבי
 הנומאב התוחילש תא השועה הנוכמה יבג לע החונמב םיבשויה
 ,לשמל ,הנה , קירל עגיי אלו ףעיי אל ומצע לעופהו ,תוריהמבו

' 

 תונומתה תוכצנ תומק יניע ינפל ,המהי יברקב יבלו ,יתוא 'תוחוא הלודג הרעס
 תפוקתב :.רוא לכ , עבצ לכ תורסח תונומת ,ונא ונידלי ייחמ  תולפאהו תוכשחה
 וגחב חמש אוהו ,רמועב ג"ל גח ול היה .ולשמ .םיגח ירבעה דליל םג ויה רדחה
 שיערמ ,הכונחל הדנדנ ול ויה , רפוסת יכ ןמואת אל .רשא הלודג\ החמש
 -םלועמ ירבעה דליה תא ואיצוה .הלאה תוגיגחה .הרות תחמשל לגד , םירופל
 התעו--וברקמ .חצנל הדחכנ אל רשא ,הלודג הרוש ובל תא ואלמ , ןילוחה
 ,ועקרקמ שלתנ ובאב ונדועב אוהו--ומלועב ירכעה דלול התע ול שי המ ?המ
 תושגרהב ,תורז תובשחמבו תופשב אלוממו ףיוזמ ,תוירכנ  תורומז  בכרומ
 הנרבדת אל המואמו , םלועל וכותב הנטלקת אל רשא , תוינוציח  תורמוכו

 לבל ,רהמ ךכ לב אפקו לבל ,דליה בל תא םמחנ המב ? הללטואה ותמשנל
 קבאמ המשנה תא ורהטי רשא הרואה ינרק היא ? גונעו ךר ונדועב ןבאתי
 = -הארונ הפוקת התיה לארשיב םינפל ?הויחיו הומילחי ,התכשח תא וריאי ,ןילוחה
 וורסמו םיתבה ןטו תובוחרה ןמ םירבעה ידלי תא ופטח ,םיפטוחה תפוקת

 םכנחלו תירבעה הביבסה ןמ םתודלימ םקיחרהל ידכ אבצה  תדוכעל םתוא
 םהידיב תובאה םירסומ התע ?המ התעו--םירְבנה .םינודאהל םינמאנ םידבעל
 םהידלי תא םיבירקמ םה םהידיב , םיִרכנל םהיתונב תאו םהינב תא םמצע
 יוא ? הזה ארונה .הארמל םד ףטפטי אלו  ץוכתי אל ימ בל ! הרז א הדובעל
 +: אל הבכש םעל יובאו

 םיעפונ םונגנמ תקהל הינאה הסכמ לע העיפוה םיאכנ הגוה ינדועבו
 תעיריל .תחתמ םהידומע תא ודימעה ןוופחב , םישנא הרשעכ , הילטיא-ינבמ
 ,הטאיברט תוגיגנמ .לולצהו ריהבה ריואה אלמנ דיסו , קחדנה ןומהה ברקב רב
 ורדח ,האלפנה הבובסב = רתוי דוע ובְרע םיברעה תולוקה : ,הלוכמנטס , וננרוא
 תוריעצה .תומלעה : הודחו -רהוז ותוא ואלמיו  תולהוצ שמש יָנְְקכ בלה ךותל

 גי ןוילג

 תשורחה-תיב ןרוטיק לש תושרחמב התע םידבוע םיבר .תומוקמב
 םיברה תונויסנה יפל רשא ,הלא תונוכמ .רימעמ ,רפזנה ,  \זטוץ

 רוטקיה הרשע דע .ןה תושרוח ,  תומרפבו תונחתב ןהב ושענש

 ןט ק רענו ,רתמ ינש לש בחורבו רתמיטנס 18 לש קמועב םויל

 תולודג א תושרחמ  הנוב = 0881-8606. תשורחה תיב :.ןהב גהונ

 םירצמ-ץראב וליפאו ןתומיטנס 45--85 לש קמועב תושרוחה

 "הרחבה, תדובע םוקמ אלמל תולוכי ןהו ,הלא תושרחמב םישמתשמ
 םיאבה :םילעופה  םילגרתמ הבשו ,ראמ השק הרובע איהש י'אב

 , לארשי"ץראל שרחמ
 רבכנו לודג םוקמ ונימיב ופפת תורו ש ב העירול תונוכמה

 לכב .ןהב .םישמתשמ וליחתה  תודחא  םינש ךשמב | ,תורכאב
 הנשו הנש לכב הלא :תונוכמ .תורכמנ .היפורב .וליפאו ,תוצראה

 ,הברה השירדה תא .אלמל םיקיפסמ םניא תשורחה-יתבו ,םיפלאל
 האיבמ תורוש ב העירזל הנוכמה ירהש ,רברב אלפ לכ ןיאו
 תורושבו הרשי הרמב השעת העירזה ;םירכאהל הבורמ הכרב
 קמועב  וקמעי םיערוה ,הרשה חטש לכ: ינפ לע .תורשי תורוש
 בצקבו תחא  הדמב  םיחמצה :וחמצי .ןכלו המדאה-הבעמב רחא
 תא םהל םינתונהו םתוא םיאירבמה םירמחה לכ תא וקניי .,רחא
 וכו תחא 'המוקבו רחא ןויבצב םילבש ודימעי ,םתלכלכו םדשל
 ;לשמל ,השועה תאזכ הנוכמ יכ ,ידמל וארה  תונויסנהו תוניחבה
 םאו = ;םויל  רוטקיה .השמח דע עירזהל הלוכי תורוש .הרשע-יתשע
 ,רוטקיה לכ לע םיערז םרגוליק 160 ךרעל ךרצנ המושפ העירוב
 לבא -- ,םּולְּפָכ לדגי .לוביהו ,,ק 90--80 קר הנוכמה איצות
 תנוכת יפלו םוקמה תנוכת יפל ןהינימב ןה תונוש הלאה תונוכמה
 הזיאב .תערל לכונ תונויסנ :י"ע קרו ,תואובתה ינימ יפלו .םיערזה
 ,ןויסנל:הנחת י"ע רוחיב םישענ הלאכ תונויסנו ,רוחבל ןהמ

 וכ ,תעד:רב לכל | חיכוהל ןיר ונאבהש הלאה תואמגודה
 הידעלבו ,תונויסנל תחא הנחת פ"הכל ונל השורד י"אב בשיתהל ונאובב
 ,תוגגשהו תויעטה םלועב העות היהתו ליח המדאה:תדובע השעת אל
 רטשמ ילב. ,תינכת ילב ףלת םשל חורה הנפרי רשא לכ לאו
 ץראל ואב בורקמ קר ונירכאש טרפבו  ,הנמאנו הנוכנ הרטמ ילבו
 ויה אל \ םהיתובא-תובאו  םהיתובאו המהו ,םהל  הרוומו  הירכנ
 הוו ,םילכור וא םירוסרפ  ,םירהופ ,םינונח םא יכ ,םירכא םלועמ
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 רשאכו . תומיענה תוניגנמה תא ןואמצב ועלב ,םירבע לכמ םינגנמה תא ובבס
 הארמו  ישמכ תוקלח םיניע ול רשא , םוחו הובג שיא ,רינכה לע ןגנמה לחה
 ,םידדצה .לכמ וילע  וריטמה ,ותרעקב להקה לע רוזחל , םידקשה הארמב ןהל
 ..וס .עבהאו םיתש .תונב .תונטק תועבטמ ןומה ,תוריעצה תומלעה דצמ דוחיבו

 דוע ונגנו  להקהל: חור .תחנ| תושעל וצר םקלחב  םיחמשה  םינננמה
 םסקה תולוק םיאלפנ המ ,סיורטש ןנחוי "םיפלו,ה ךלמ תוניגנממ תחא הניגנמ
 תועמשנ ברח | תורקדמכ תורקוד  תוחנָא המב ,תצחול תוכצע המכ !הלאה
 הלובט איה תידוהי הניגנמ ןכ לע יכ--! הזילעה "פלו ה תניגנט ךותמ םימעפל
 רשא , םידוהי"תנותח לע "סכיליירפ,כ ,םידיסח-תדיקרכ  הנוימד :םדבו תועמדב
 0 .ץק ןיא בואכטמ םירזגל בלה תא וערקי

 תחתמ :םלעתהל תדמוע איהו :הרויה יררה תלשלש לע הדרי שמשה
 +הריעשה .התשבדל

 לובגל בורקה םיה קלחו ,םיה לע םוכורא םיללצ ולפנ האיובס יררהמ
 וכשמג ףיושה-רבעל ולוממו . ללק תשוחנ לש םטב היהו ולוכ ריחשה האיובס
 . םדכ תומודא בהו לש תועוצר םיה לכ ךרואל

 םיפטעתמ וליחתה ביבסמ םירהה .לפרע אלמתמ ליחתה הנווה קמע
 םהמ םידחאל רשא גלשה ישארו , םימעונ :וטיבהו הלפא תלכת לש תילטב
 םעפה דוע שמשה החיגה וא .תונורחאה שמשה ינרק םהילע לופנב דאמ ומדא
 ויהו וריחשה םימודאה גלשה ישארו ,הרויה תשבד ירוחאמ רשא לפרעה ןמ
 , שאמ תולצומ תוקנע תוברוחב

 + םיחור ובשי םיראשנה . םיברה היעפונמ טעמ טעמ הנקוותה :.הינאה
 ץראל .ץוח תונב  ןבורכ רשא., םינויסנפה יתב תוכינח :תורועצה תומלעה קרו
 .ןתוימואלל ,בור יפ-לע ,םינטק תונחמל תולדבנ, התוחא לצא השא תופופצ ושי ,ןה
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 ןכ .םנמאו ,המדאה:תרובע תאו" עקרקה תא הנושארב ואר התע
 ,םידבוע ונירכאו -,רבע 'םינש  לבוו יצחמ רתוי הז .יכ ,לילעב הארנ
 אצמל רבע לכל  םינופ ,ריק םירועכ םיששממ | ,םינשמו םיגוש
 תילכת :ןיאל .תובר \ תואצוהבו  ישוקב קרו . ,הנוכנו :הלולס  ךרד
 המה םלוכ תמאבו ,םתרטמ לא טעמ קר ברקתהל םדיב הלעי
 לש ןויסנהו הלכשהה  ,עדמה :בצמ :יפל  תורכאה ןמ דאמ םיקוחר
 םילעופ .םשל .ורהני העש  התואבו . ;תורואנה- תוצראה :ימע לכ
 :ניאה תורכאה תוכלהב קרפ םיעדוי  םניאש :,םיליכשמו .םיצורח
 יכ ,דאמ :ונל .תובושחו .תולודג הנחתה תודיתע ךכיפל ,תיביסניט
 ץראב וזחאי .םרט םילעופה ואבי" הילא .רשא ,זכרמה היהת איה
 תורכאה ףינפ .הזוא וא השעמהו הדובעה .יטרפ םיחמומה י"ע ודמליו
 דבועה ידיב ונתי המה :ןויסנהו הרותה קח :יכ  ,םבבל םע רשאכ
 שובכל ,ורשעו ורשא ,ותחלצה .דעב םוחלל ןוזדילכ לוכשמהו .ץורחה
 קר .הירפו החכ תא ןתת רשא המדאה תא חירפהלו עבטה תא
 לעופה .ידיב הבומ .הנוכמו .הבוט השרחמ .תתל לקנו --- ,היעדויל
 שיא .אוה :יכ ןעו ,תיביטניטניא - הדובע .דובעל = ול" לקנו = ,ירבעה
 ןויסנהו .ערמה .תושירד תא לקנב ול :.לגסי 'אוהו ,רבד ןיבמ-חתופמ
 תודובעה יטרפ = לכב : תושרח: םימיה : תובהב וחורב | רצני:רועו
 םיחלפה .םוקמ םירבעה םילעופה  ואלמי .חרכהב ואו - ,תונוכמהו
 אל םיברעה יכ :ןעו : ,י"אב .תוירבעה-תובשומה תא 'התע םיאלממה
 , םעטבו לכשב שרחה השעמה . תא לכלכל ולכוי

 הנושארה הנחתה ,תחאה הנחתה רופי אוה ונחכ יפל אל םנמואה
 םיחמומ םיבר  םישנא ונתאמ שי :יכ +ו"אב  וניתובשומ זכרמב
 םהירפסבו םתרובעב םש םהל ושע םג .רשא םישנא ,הימונורגאב
 םג .ילואו עמש םעמש תא יכ ,לארשימ שיא לכ ערי :יאדו .תאז
 ונל שי םא ,איה .הלאשה | רקיע םלואו .,ארק  םתדובע רבר לע
 % לעופל .הוה ןיערה תא  איצוהל .ידכ ,ףסכל .אצומ

 תישארב'יכ :,תעדל ונל .וארי  תונחתה :תוחתפתה = ימי ירבד
 ,ןכ הנה ,המראה תרובע לש  רפס:יתבל םיפינסכ ויה  ןתורסיתה
 <1131ץ818-001126>- - ל ףינסכ .אקירימאב הנחתה | התיה ,לשמל
 תונוכמב תונויסנל קר  ע"על) היפורבש = תובוט :רתויה  -תונחתהו
 תחנשה תחת בויקב רשא םוקינכיטילופה די לע. תואצמנ  (םיערזבו
 תחת אבקסומב .תורכאל :טוטיטסניאה די "לעו  רלדניש  רופיפורפה

 הנחתה :םג .יכ ,רברה .ביחמ ןכל ,ןיקשמאירוג רוסיפורפה .תגהנה
 ."לארשידהוקמ, המרפהו רפסה>תיב + רי לע דסות י"אב .הנושארה
 -ירבדב םנשיש  תונודזה םג ילואו תונגשה תודוא .לע .רבדנ אל
 בחרנ רכ הפ ונחנא םיאצומ ןפוא לכב לבא ,הוה .רפסה"תיבדימי
 המרא ירו הלודג המרפ ,םוירוטרבללו הרובעל םיתב  ,ונתדובעל
 ריקפהל :ךירצ .'וכו תומהב ,הרובע-ילכ ,ןויצקלכלו תונוש תונויסנל
 ,היגולואירטמל = ,הקינטובל = ,הימונורגאל  םיחמומ .לארשי-הוקמב
 שיא .הדובעה שארב רימעהל  ץוחנו ,המודכו :תונוכמל ,הירנירמול
 ,תאוכ . הרומחו הבר הרובעל | ןויסנהו עדמהו : הלונפה .ול רשא
 רחא רסומו .הַוָה לודגה לעפמה לכ לש תוירחא וילע חקי רשאו
 --הזה .רבדב  ןיעל בוחה לטומ  וילעש  ,ידוהיה - םלועב שי
 ץראה בושי תבחרהל ףאושה ,םינויצה לש לעו פה דעוה אוה
 םע ןתמו אשמב אבל אוה ביוחמ ךכיפלו ,המדאה תדובע י"ע
 תוציחנ-לרונ תא הריבסהלו הנובהל .,"םירבח לארשי לכ, תרבח
 ,י'אב ירבעה .בושיהל איבתש הבורמה תלעותה תאו תאוה הנחתה
 ,םינוכנו םיטושפ םירבדל- בל תאוה הרבחה םישת  ילואו

 תבשל :ףיסותו הזה רברל בל םישל תאזה הרבחה .ןאמת םאו
 בושי תא " לידגהל הדיב .שישכ  תאוכ ןוצר תעב םידי : קיבחב
 רבדב ליחתמה תויהל .לכוי .רשא רחא  רסומ שי הנה ,ונערא
 הפיחב דסוהל ריתעה םוקינכיטהל יתנוכ ,ןויסנל הנוגה הנחת רפיל
 : . "הרזע, .תרבח י"ע

 ונושעמ .לכב ךופה םלוע דימת םיאור ונאש םשכ םנמא
 הץרא :הזה דפומב םג ופה םלוע .םיאור  ונא .ךכ ,םירובצה
 הישעתהו ,המדאה-תדובעל קר הוהה הבצמ יפל .תלנוסמ לארשי
 לארשידתיב .הנכי -המדאה-תדובעמ קרו ,הנממ הקוחר | רוע
 ירח א קר גשגשת הדיתעה הישעתה םג יכ :,ויתובא  ץראב
 ןונה  רפסדתיב דופי  םוקמב תאו  לכבו---,תורכאה | תומלתשה
 םהל היהת אלש ,םוקינכטל רפס תיב רפיל םירמוא הימונורגאל
 הזה .רסומה לכוי לכי .אלה  ןפוא לכב לבא .י"אב הרובע ןוירע
 ,הימונורגאה ידומלל הקלחמ םג וב .היהת יכ ,ותדובע תא ביחרהל
 ולו .ועוצקמב  יקבו החמומ .תאזה הקלחמה שארב .דמעי קר .םאו
 הנפה-ןבא חינהל  היהי  לקנה זא ,רפסה-תיבדירוממ | ,םירזוע
 רבדהב ףתתשת, לארשיל תמיקה-ןרקהש ,קר  ץוחנ ,ןוופנל:הנחתל

 תוקובח ןתצק , תומלע הרשע .םיתש דעו רשעמ ןטק .הנחמ בשי ילוממ
 .ןהיתופתב לע וא ןהיתורבח תובל לע תונעשנ .ןהישאר ןתצקו התוחא ידיכ השא
 םעפכ םעפב ץחלתו התוער ראוצ תא הידי יתשב תחאה קכחת רשא םג שי

 קוחצ שער לוק ןהיניבמ  ץירפתי םותע .תומורעה :םיפתכה לא היתפש תא
 רכד הזיא  לפא :,תוריעצה: תורענה .לכ .קוחצכ - קבדתמו .לצלצמ = קוחצהו .לודג
 ינוא" ךותל תופע .וליחתה וא וכותב רתתפמ ,םושלש לומתמ יל עדונ  דחוימ
 ,תורענה ןה ונל יב עדאו ,לקלוקמ יתפרצ רובד ךותמ :תויפור םילמ םעפ רחא םעפ

 תודחאל רשא בגשנהו לודגה יפויל םמותשאו תווענה ינפב יתננובתה

 הארמכ ןהל הארמו תובוטר תולודג  םיניע ,  תוהכ תורוח = םינפ תחאל ,.ןהמ
 םילוחכ םידיג .רשא ,טלובו ןבל חצמ ,ןתוא הניסכת תוכורא םיפעפעו םינומרעה
 עבצמ \ תורעש לש תרטעב רטועמ ינויאג שאר ,וב וגרתשי ראמ דאמב םיקד

 תועוווכ לותלתהכ תעשעתשמה ,הבוהצה תרחאה הריעוה .הנהו ..ןומרעה
 המצה תא תקבחמ איה םעפ , םיקנופמ םודלו לש טופטפב תטפטפמו התרבח

 המ ,םיקד המ ;הל רשא דמחנה  ןוראוצב תקחצמ םעפו התוערל רשא הבעה
 קפס , קדה .ןמ קד וק רשא , תלכתיהיניע ןה תופי המ !הינפ : יות 'םייליצא
 יאשח בצע לש אטבמ ןהל ןתונו .ןתוא ףיקמ , שממ וב ןוא קפס שממ וב שי
 םג הנהו . הזה גונעהו  ךרה ריציה לכ לע ךופש רוהטו .אלפנ םעונ . קומע
 תורוחש הל םיניעו .איה המוח , רמתל התמד התמוק רשא .,תישילשה הרענה
 היניע.טבמ :רודחי התוער .ראוצ תא הקבה ידמו ,שא ילחג יתשכ תורעובו

 אצוו תעק לודג קוחצ וא רוכד תעמוש איהשב םעפ לכו ,לודגה קחרמה ךותל
 המ ,תויתפ ,הנלדח :בבלמהו רמזמה הלוקב תרמואו תוגרנ איה היתורבח יפמ

 + םיעג המ ,התע בוט =

ָ 

 םישמ ילכמ + יבל לא  הָבְנְגְתַה .תופיה .לארשידתוגב לע .תרתוסמ הואג

 חמשנו .המכח .תוקיפמה  ןהיניע תא ,םייליצאהו םופיה ןהיות תא הושמ .ונא
 ,:המוא : יבל לא רמוא ינאו , ינורבזב = ולע רשא , תורחאה םינפה לא הרתי
 בר החכ דוע תחצנה המיאהו ארונה ביואה ץחל תחת .רכנ .תמהא לע םג רשא
 אלש םיננער תוחכ הברקב  תרצוא- ,הלאכ תודמחנו .תואנ תואירב :אורבל: הל
 + הל ונובג םילודג .תודיתעו .,םלועל ושביי

 הכוהצ המצו ,טעמ הבע םטוח הל רשא ,תצק האלמו .הרועצ .הרעג .הגהו
 ולוממ בשויה .תורענה .הנחמ לא הופתנ האב ,הפרע לע הל תדרוו הרושעו
 / ?ונל רבחתהל ןככבל תא שיה ,הלהקמה תוברוע ונחנא : הרמאו

 ודמע רובד ירכ ךותו דחא לוק ילוממ תובשויה תורענה לב וארק--שיושי--
 + תוריעצ תומלע ןומה רככ דמע םש םוקמ ,הינאה םטוח לא .ןהידעצ תא וננובו

 ? תאוה הרישה המ לבא--הלהקמה תרוש העמשנ .םונש םיעגר דועב
 (* .+. "הגלוה םאה ךרואל, ? רבדה רשפאה

 .. + ווג ורוצו לכב רבע טטה יכ ,ותשגרה יכנא , המ .םושמ עדוו יניא
 ףשא = , יבבה.תריש לש .םיבצעה .. תולוקה ויה םינושמ .המ , םירו המ

 שפוחה . ירהח .ןיב ,ןמלה-ילג ןיב הע ,הגלוה לע תוינאה יכשומ חיסור ידבעל
 רחא בלב םג םא עדוי ימו ,הפ םורבוע םיסור יפלא ! ביבסט רשא רורדהו
 תמשנב קר .הוה םוקמב םיענכנה ויחא תרוש תא רישל ץפחה ררועתנ םהמ
 רועהל הכורבה  ץראב רשא הריבבה  עבטה תרדה הלכי = תוירבעה  תורענה
 דלוהל הלכי הבוט רוכמהו בוטה ןבלב קר ,"םה םתריש, לא םיעוגעג ררועלו
 . הבנ'ג לש המו .לא הגלוה רהנ תא רבחל הלודגה הבשחמה
 תורענה לש .תובהלתהה  המצעו  הלהקמה תולוק = ורבגש = תמועלבו 1
 רשא , העוז םיררועמהו . םיארונה . תונומתהו . .תונורכוה ומצעו ובר ,תוררושמה

 *) 3תסהמ ע0 גזע וש 0
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 ,תונויסנה תושעל ;ורובעה-ירישכמ לכ םע עקרק .תווחא תונקל הזה
 :תונחת םג םימיה תוברב הנדסות י"אב יכ ,קפס לכ יאו

 ,אקירימאב  היהש ומכ ,תובשומה = בורב = <פוועו8110מ8: תויינש
 םהיתודובעבו .םהיתונויסנב תישארה הנחתה תרזעל ואבי םירכאהו
 היהי םירבאה ןיבו הנחתב םיחמומה ןיב רשקהו .,םהיתוזוחא .לע
 םיחמומהו ,תואצוהה תא טעמל | רוזעי יהער תא שיאו ,ץימא
 ,םירכאה תא םתצעב להנל .תובשומה לא םיפוכת םינמול ואבי
 תורובעה ירחא :רוקחל .,םינוש  תועוצקמב םירועש םהינפל אורקל
 .תונויפנה .תואצות לכ תא רקבלו םירכאה :ידיב .תושענה .תונושה

 תואצוהה םוכפ תא תעדל רוקחנו דחא רעצ רוע השענ
 אל היהת םא וליפא ,תחא הנחת לכלכל ידכ ,ךיועב תושורדה
 הנפנ םעפה םגו ,ןת אנ םוקינכיטהל וא - לארשי-הוקמל  ףינפכ
 לבונש .ידכ .תועידי םשמ  באשנו .תירבה:תוצראב רשא :תונחתל
 ותאצרה רשא ,ןזור ףסוי  ב"ב םונורגאה , וז .הלאש לע  בישהל
 ("תירבה-תוצראב = ןויסנל = תונחתה,)-תיבלפונירטקיה = אווטסמזהל
 םונורגאה ,הלעמל  יתאבהש  םיבר םירפסמל רוקמ יל השמש
 ,תונויסנל תונחתה .תודוא לע הברה שרדו רקח רשא ,הוה החמומה
 תוחרכומ = ןהו  תולדו תוטעומ ןהיתופנכהש , תונחת, +רמוא
 ,הישות הנישעת אל ,םיחמומה:םהירזועו םילהנמהל .רכשב ץמקל
 יליבש ול םיריהנ רשא ,החמו מה אוה הנחת לכ דוסיש םושמש
 םיטרפאה אל וליפאו ,רדהנה תיבה אלו ,הימונורגאה לש עדמה
 -- + ויתונויסנ תא השעי םהּבש

 ירחא שקבל ונילע .רבד תישאר יכ | ,תערל ונילע ןכלו
 םינמאנו םיפונמ : םירזוע .ירחאו וז אלטציאל ןוגהו .יואר החמומ
 ,ולאכ םישנא אצמל לכונ בוט רכשב קרו

 ןהו .דאמ  תולודג תונהתה לע = תירבה : תוצרא \ תואצוה
 ףלא 1991,8- -ל תואצוהה ולע 1901 תנשב :הנשל הנשמ תוביותמ
 ןגובתנ םא לבא , רלוד : ןוילימ ינשמ רתויל 1906 :תנשבו רלוד
 האיצוה אקסרבינב הנחתה יכ ,הארנ תודחוימ תונחת תואצוהל |

 96--.קסיוניליאב הנחתהו ,רלוד ףלא 8ל- ךרעל 1906  תנשב
 ולע ןהיתואצוהש ,תונחת ויה -ןתרובע תלחתה תישארבו .,רלוד ףלא
 .הנשל רלוד ףלא 15--ל

 הרעצמה הנחתה לש תואצוהה ןובשה תא אמגורל חקנ

 ןהיתויחאו ןהיחא לכ תונומת ינפל ודמעיו ומק , יחור יניע ינפל םויח ומכ ובצנ
 רשא תונברקה לכ רכז ,.רפינדה דעו הגלוה ןמ םיאכדנהו םיפמרנה ,םונענה
 יכנאו .ץילדיסו קוטסוליב דע שארולוקו הסידואמ ,בונירט דעו בונישיקמ .ולפנ
 ימ-ותירחאו = ונעדי ימ .וקמע רשא ,לודגה \ רוחשה םי ילג לע האלה .אשנ
 + המח תוירוכאב ,ףא  ףטשב = תונורכוה ילג  םימרוו םימוה . הנרושי

 ילחגב תורעובה .תורוחשה םינועה הל רשא ,המלוחהו המוחה המלעהו
 תפשל .רבעמ הל ףופכ השאר ,תדמוע דב .הלהקמה לעמ הדרפנ ,שא
 . שגרב שיח תררושמ איחו ריחשמה םיה יקמעמ לא םירדוח הינוע יטבמו הונאה
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 יתש .לע הנעשנ ,המדאהיחופתכ הפא רשא ,האלמ הבוהצ הלענו
 רשאכו ,הנטקה-היסור תונב הנישעת רשאכ ,תרכרכמו תזופמ הליחתהו היתועלצ
 : הבושמב הררושו הקוחב היד יתשב התוא הקבח המלוחהו המוחה הרענה לא הברק

 גאה הק, גזוז 76,

 זה

 'עהאה 80938105, הוא 6קהמנצ,

 יז

 ריסח שואכ  ,ףצקב - הינפ לעמ תמלוחה .הרענה התוא הפדה הלחתמ
 רבע .רהמ לבא .ותלפת תא הקיספהו הסג די וילע התחנ םואתפו ללפתמו רמועה
 תא .התוער םע .הררוש .תללוהתמ חלוכו ,הינפ לע חארנ וילע קוחצ ,  הפצק
 ! שרח רשתו .השפנ לא םעפה רוע הבצענ ןאו , התרוש

, 

 גי ןוילג

 )רלוד םיפלא 8 ךרעל םיחמומה וירזועלו להנמהל רכש :אטוקדב
 םיחמומה לש תוריקחה .םוסרפ ,ףלא 4,8 - םוודילעופ רכש
 הפאלמ ילכ ,תונוכמ ,םיערז ,הדובע-ירמוח ;ףלא 1,3- -םהיתונויסנו
 הדובעל רקב תינק ,תומהבל .לכאמ ;םיפלא 5, ךרעל 'וכו
 !ףלא 0,9 -- םירפסה רקע-תיב תואצוה ;ףלא 1,9 --- רועו
 ןרלוד ףלא 0,8 --- םירמרפהל םיחמומה תועיסנו תונוש תואצוה

 ,שיא לכ הארי הוה ןובשחה ןמ .רלוד ףלא 5% ךרעל לכה ךס

 םפבל קנרפ ףלא ?6--ל5 לש תואצוהב יד תונושארה םינשב יב
 -- הוה ץוחנה דפומה תא

 ןמזב הדיחיה איחש ,א"קי הרבחה יכ ,תוקל לכונ אלה
 לכלכל תואצוהב ץמקת אל ,ץראה בושי תבוטל תלעופה הוה
 ןתת יכ  ,הילע עיפשהל ץוחנ קר ,הזכ לודגו בושח רפומ
 לודגה .בידנה םג הנחתה תרזעל אבי ילואו וז הדובעל הדי תא

 בושיה | ןינעב םרה וכרעו ולדג תא רשא ,רלישטור  דנומדע
 יכ ףא  ,וניתובא ץראב ונלגר ףכ ךרדמ לכ לע םיאור ונחנא
 .הלהבל איצוה םיבר םימוכסו פורטנליפכ קר  ,וננובארל ,לעפ

 ,הזוחאב הזה דסומה תא הנוהמ קינעהל לכות "תמיקההןרק,ה
 אסידואבש ןויצ יבבוח דעו ;תונויסנה-ירישכמו הדובעחילכ  ,תיב
 רוסיל םהיתוחכ יפל םה םג ורזעי יאדו ןילרבב "הרוע, תרבחו
 תוסנכה םג .הנייהת תאז דכלמו .,בושיה לכ .תבוטל .הז .ןמאנ-תיב
 -ולעבו םימרוכ  ,םירכא- רעב השעת רשא תוזילנאהמ הנחתל
 םרט ,הקירימאב ,לשמל ,הנה ,המודכו לבוו םיערז תריכממ ,םיסדרפ
 תודוגא, ודפייו םישנא ומק ,תונויסנל תונחתה תרזעל הלשממה האב
 לכות יאדובו  ;וללה תונחתה תא וקינעה םפסכמו "תורכא לש
 הבר הבוט איבהל ללכב  הלולעה וזכ .הדוגא י"אב םג .םיקתהל
 הדוגאו ,םיאכה ונירמאמב ראבנ דוע רשאכ ,המדאה-ירבוע לכל
 -- ,הנחתה לש היכרצמ הברה קיפפת יארו תאזכ

 ריקהל לכות איהו !הביט איציניאה קר +ונל רסח המו
 ךמסנ אוהש  ,םינויצה לש לעופה-רעוה אוה ,ןמאנ ןיעממ קר
 ןנוכי .ץראה בושיש ,הול םיפאושה םיינויצה להק לכ תעד לע
 תב הנוב ןיא .יכ ,ןיבמו עדוי .הזה להקהו .םיקו יח םיסב לע קר
 רוע הזכ תיב סרהי .היוצמ חור לכ .יכ ןעי ,החמומ לכידרא ילב
 תומואבש םילקלוקמכ תושעל ץפחנ םנמואה .תותלדה ודמעה םרט

 116 אחהה0ה) 800
 דזן0 דתז 300
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 ךז1ס פז 00

 ודחאתה תוילארשיה תומשנה יתשו ,התוער .םע הררוש הבוהצה הרענה
 .םיבצעה הנירקוא ינוגנב וקבדתהו

 אל וומו םש .הלהקמה תרמו הכשמנו הכלה הינאה םטוח רי לעו
 + היסור ירישמ םא ייכ הנירקוא ינוגנמ

 םימלוע גלש םוסוכמה ףלא יררה יכ ,יתחכש ,ינא הפיא יתהכש יכנאו
 ינורתכ ינובבס םירָבַע לכמו ,םירהה תלשלש יניעמ המלענ ,יתוא םיבבוס
 םג וזוגנ .הנה דעו יקצינלימחמ םיקזוק תובבר תונומת  ,תומויא  תונומת
 יכנאו ,םנואש לוק םדנו ,םיעלפה יפיעס ןיב םירהה אושמ םילפנתמה תורהנה
 לעו ,לודג שער לוק םישעור חומו םד ילחנ םא יתלב יתיאר אלו יתעמש אל
 ,ראוצ.יטוחש םישנא םש , ןהימדב תוססובתמ תויוג תובבר תוטש תוחש םהילג
 ףאוצל םירושק םישוטר םיללוע םש ,םייח םילותח האלמנש ןטב תורופת םישנ
 הלדגו תכלוה םדה ילחנ תימהו . : . םידש<תוכותח תונענ תורענ , םהיתומא
 םואתפ ומטורתה רשא ,םירוחשה םילגה ןומה לוק תא תקתשמ איהו ינזאב
 ומכ ,הארונ תובבותשהב הינאה יתכריב םחב יצמאמ לכב םוכמ וליחתהו
 תא ,םבוחב תורתתפמה .תויארפה תוואתה תא םכותב םג םיקווקה תוריש וררוע
 , + ןוילכהו םרהה תקושת

 ,היבוטדרב י?כמ םגרת ;

 .(אבי ףוס)

+ 
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 גי ןוילג

 םיחמומו םירומ הל תויה  ילבמ השפנל תורכאה תא | תובזועה
 לכיהה תא  תונבל ףיפונ םנמואה % הרשיו הנוכנ ךררב הלהנל
 ,עוער דופי לע ,וב תויולת לארשי םע תווקת לכ רשא ,לודגה
 תוברה תואיגשה לע ףיסונו להנמ ןיאב ,תינכת ילב ,רמשמ :ילב
 הנייהתש תואיגש רוע בושיה לש הנושארה הפוקתב ושענ רשא
 -תדובע לדחת אל םנמאה %בושיה תוחתפתה לכ לע אשמל
 ןיב ,הוקתהו שואיה ןיב ,םייחהו תומה ןיב רפרפל י"אב המדאה
 לע .הרסוימ היהת י"אב הרובעה ! אל ?תונלטבהו ךרפה תדובע
 ,,.ללכ היהת אל וא ןויסנהו ערמה ינדא

-- 
 .יִמָתְסֶאַה ךונחה

 (ףופ)
 ,םתרטמ תא וגישי םהימודו הלעמל םיבוקנה םיעצמאה לכ

 םיגוגדפה .םיקחה םאולמב ורמתשי םיכנחמה ישעמ לכב םא קר
 , הלאה

 יטתפאה ךונחב םג ןכ ,יללכה ךונחב ומכ .הגרדה (א
 ,דימלתל ונתי .אלש ומכ ,עודיה הגרדהה קח תא רומשל ץוחנ
 ,םישלושמה יללכמ הדיח ,ןובשחה תודוסי תעברא תא רוע דמל אלש
 תונויוחה תגצהב האריש ,ןורטאיתב ןטק רענ איבהל ןיא ןכ
 םיבה םג וננובארלש ,רבד ,המודכו טסיופ וא .טלמה ,ולטוא
 הרקמה רתוי הברה אוה עורגו ,וב םילשכנ .םיליבשמה םירוהה ןמ
 ןובשח תריח וינפל ונתנ רשא ,רליהש םושמ ,ןושארה ןמ ןורחאה
 ,חכוי הרהמו םיתשו םעפ הנארקי  ,ויתועידיל  המיאתמ יתלב
 :רמאיו האלחו ונממ ןוילגה תא עיסי זאו ,ותניבמ הבגשנ איהש
 ,קיזמ וניא םג ךא .ליעומ  וניא ףוס ףופ הזכ .רבר ,"ןיבמ :יניא
 קומע םשרתהל הכירצ תיטתפא הרכה לכ :ינשה ןפואב ןכ אל
 לש ינוציחה  יורגהמ םישוחה םילבקמש ,םימשרה ,שפנב קומע
 קרו ,בלה לש ומוהת דע רורחלו םנכהל םיכירצ ,יתונמאה םצעה
 האלמ השגרהה היהת ,םישוחה ןיבו וניב .ץימא רשק שיש ןמוב

 + סניפ נ

 ןיא ריד  ןודינב ךא .יעב אביל .הקיטתסאה יכ ,םלש גונעתהו <
 גישמה רצוק ילגרל םישוחה תרובעב ףתתשהל בלל .תורשפא לכ
 ,תעמוש ןזאהו האור ןיעה :םהיניב .רשקה קתניו גשומה קמועו
 הלודג רתויה הנכסה הכורכ תאובו ,שיגרמ אלו ילח אל :בלהו

 הריקסב קפתפהל םתורלימ םולגרתמ םיכינחה יכ ,יטתפאה ךונחל ."\-
 םיפרפרמה | ,םיישחומ םימשר לבקלו םינמא ישעמ לע .תיחמש
 האבש תמוע לבש ,הלק העיגנ קר הב םיעגונ וא שפנל לעממ
 םא ,םיתעבש לרגת רוע הערהו ,היתובקע ועדוי אלו ךלת ןכ
 םתנשה יפלש ירחא יכ ,םהיניע הארממ רבד ץמש םהילא בנוני
 רימת בושחל ולגרתי ,םייררצו םיינוציח םירבד קר ריכהל ולכוי
 תולודג רתויה תוריציב םגו לפטל .רקיעה תאו רקיעל לפטה תא
 לא אלו ףונה לא ,ךותה לא אלו הפלקה לא קר בל ומישי
 תלדה ירוחאמ םהייח ימי לכ וראשי .הלאכ םישנא ,המשנה
 ךכיפלו ,ואובי אל המינפ לכיהה לאו ,יפויה שרקמ לש הזוזמהו
 ,ובל .ירוחרהמ אלא דליל ול ןיארמ  ןיא : ךריב הז ללכ טוקנ
 ,יטתסאה ךונחל הצרי אל .ויתובשחמ גוחב אבל לכוי אלש המו

 ,ונחכוה התע ה ,תוכיאה קר ,רקיע תומכה אל (ב
 תוארל  רליה לגרתי םא ,ותרטמ תא .איטחי יטתסאה  ךונחהש +

 יולת הנבההב קר אל ךא .,ןיבי אל .ובבלו וינזאב עמשלו ויניעב |
 ןיבהל לכויש  ,יוארכ חתופמ רבכ ךנחתמהש ,אנ חיננ ,רבהה
 הארנו היזומב והאיבנ םא .,תאו לכב ,וינפל ריבענש הנומת ל כ
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 לבקיש ,רבדה רשפא יא ,תחא תבב תושדח תונומת האמ ול
 ,וילע לעפל .הלוכי התיהש ,םימשרה םתוא לכ ןהמ תחא לכמ
 םדוק תשרוד תיתונמא תולכתפה לכ ,הדבל התוא קר האר ול
 לפונה רמוחה .יובר  ילגרל -הפו ,תקמעתמו תיטא תוננובתה לכ
 וברקב ודבעל תורשפא לכ ול ןיא ,האורה לע תחא תבב אשמל
 תואצותה ןתוא הנייהת םעפה רועו ,יתמא יטתסא םעט וב םועטלו
 תוארהל ןיא ךכיפל .הנכהו הנבה רטוח ילגרל תואבה .תוביצעמה
 תודחא תודגא םהל .רפסל וא ,םירויצו תונומת הברה םידליל
 בר םהילע ועיפשי לאו ,תחא םעפב תונוש תוירולמ םעימשהלו
 לכב ץוחנ יטתפאה ךונחהה תרטמל . לבקל םילוכי םניאש הבוט
 ,הגוכב אלש הברהמ הנוכב טעמ בוט :ללכה תא רומשל רמוח

 .;םיגוגדפה ורמגו ונמנ רבכ .תישפח תימצע הדובע ג
 ,ךונחבו דומלב לודג רקיע איה .תוקוניתה לש תימצעה הרובעהש
 דסונ ולוכש ,ולש יטתסאה עוצקמב ,יללכה ךונחב אוה ןכ םאו
 הרובעה ,המכו המכ תחא לע בלבש הדובעו שגרה תופתתשה לע
 הקושתהמ תעבונ רמולכ ,תיש פח םג תויהל הכירצ תימצעה
 ,בלה תא תעשעשמו בלה ןמ תאצויה הרובע ,דליה לש תימינפה
 ךירצ .ןיאו ,הנמזב .אלשו המוקמב אלש תינוציח תוברעתה לכו
 וגישיו הבומ הקלח לכ הזב םיתיחשמ ,היפכו סנוא ישעמ רמול
 ריכול םיביח הלאה םירבדה תא ,היוצרה הרטמה ןמ ךפהה תא
 == .ורויצה ירומו םידליה ינג תולהנמ לכמ .רתוי

 ימתפאה ךונחה בצמב ןנובהנו דומאה לכל בל םישנ םא
 םיררוש ללכב יכ םא .,דאמ תוביצעמ תונקפמ יריל אבנ ,ינלצא
 ,ךונחה .השעמל עגונה לכב הארונ היבוברעו םירדס:יא ונלצא
 ךונחה םיגוגדפה םיארוקש המל םיומר וזיא .אצמל לכונ תאז לכב
 ירפ אל הז םנמא ,יתרה --- דוחיבו ימואלה ,ירסומה ,ילכשה
 הפיאשו תררוסמ הטש יפ לע הרובעו הלחת הבשחמב השעמ
 ףצמ תויבויח .תואצות וזיא שי םינפ לכ לע  ,המיוסמ הרטמל
 ,יטתפאה ךונחל ךישש המ לכב אוה ןכ אל .תרחא וא וז הפקשה
 םחלהל ודחי ורבחתה רפסה תיבו החפשמה ולאכ ,ונא םיאור הפ
 םידליה שפנב עבטה חינהש | ,תויטויפה תועיבתה םע זוע לכב
 םימשא הברהש ,תודוהל ךירצ .ןמות דע .ןהירחא שרשלו הכרה
 ,ונייח תא הלוגו הלבנ הרמה תולגה :ונלש םייחה םג הוב
 המשנ ןתונה ,הרישהו יפויה רוקמ -- עבטה .ןמ ונתוא הקיחרהב
 תחת לבא .היתוריצי לכב םייח חפונו תיטתפא השגרה לכב
 רתוי וא תוחפ תונמלו רשפאה יפכ ז"יע אבה ערה תא ןיטקהל
 ונירוה לש לודגה םבור הנה ,רחא וא הו ןפואב ןורסחה תא
 הזה ביצעמה בצמב םיכמות רוע ,הנוכב \. ש וא הנוכב ,ונירומו
 תופיאשו תויטנ לש תוילגתה לכ קנחל 54-מ םג םה םיצמאתמו
 תישארב רוע ןתוחתפתה טוח תא קיספהלו ז ;,יכינח שפנב .תויתונמא
 רוטיקה חכ ותונכל לכונ המזגה לכ ילבש ,קוחשה תא .,ןתחימצ
 ףונב תומלתשה ינימ לכל תוקוניתה תא ףהודה ,תודליה לש
 תכאלמ לכ .תובבושו תוללוהל הבס וזיאמ ונלצא םיבשוח ,חורבו
 .,תימינפ היטנמ .םמצעב תושעל םיליחתמ םינטקהש ,תבשחמ
 רברכ ,רעצ לכ לע םילושכמו םירוצעמ םילודגה רצמ תשגופ
 הוה הנושמה פחיהו .הלטבל ןמו דובאל  םרוגה וב ץפח ןיאש
 ,תודלי ןיא .לארשי ידלילש ,עדי אל ימ = ,ול הושי ירפ איבה
 שיש  ,םייחה תוצילעו םייתודליה םינונעתה לכמ םה * םיקוחרש
 באה תיבב .? תוכומנ  רתויה תוגררמהמ םג  םעו םע..לכ :ידליל
 תושירדה םע .בשחתהל םיצפח ןיא םג ברלו םילכי ןיאו םיעדוי ןוא
 החמש לכל יריחיה רוקמה םהל ןהש ,תוקוניתה לש תויטתפאה-
 םיבולעה לע ץפוק ,דומלה ןמז עיגהבו ,ונל ןיא םידלי ינג ;גנעו
 < תיב וא ולש י"שרהו שמוחה ,"ירבע,ה םע רדחה לש וזגר הלאה
 םיערמה = רתיו .הקיתמתמהו .הקיטמרגה םע = עודיה ןימהמ רפסה

\ 
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 יפויה .םלועמ םתוא םיקיחרמ םהינשש. ,םהבש הושה :רצה  .,ולש
 השגרה לש .תיחולחל לכ םברקב םישבימ .םהינש .רעונה .תדמחו
 ץע :ירפמ .םועטל וקיפפהש םרטבו > ,תיתורלי .תומימתו = תומויפ
 ידבכו ןוימד .ירפח ונממ ושרג רבכ ;םירוענה .ןדע ןגבש םייחה
 םפוג ךותמ .םתמשנ האציש, .םירלו ,ונקרזנש םידלי םהו ,שגר

 .'רפסה .ךותל .הסנכנו
 ףקתשהל ולכי הבש ,תורבע :תונמא ונל .ןיאש ,ונא .םילבוק

 םאו ,םעל הכירצ תונמא לבא .הריאמ הירלקפסאבכ ונייח .לכ
 הל ןיא ,ללכב | תונמאמ  קוחר לקלוקמה  וכונח .ידי לע םעה
 ונינמא םא ,אלפתהל שי המו ,ןעשהל ימ לע תירבעה .תונמאהל

 לע .ונחנא םימערתמ % רחא הרשב תוערל םיכלוהו .ונתוא .םיבווע
 ,ללכה ןמ םואצוי םירקמ וזיאב דבל ,לקלקמה ירוהיה ןורטאיתה
 העצהה ר"פעש ,תורוהל ךירצ אלה ךא ,םעה לש ,ומעט תא
 היה זא ,םעוט ךח ונמע ינבל היה ול ,השיררה .לא .תלגתפמ
 וא "עקניפדעקניח, הזיא המבה לע םיגיצמשכ ,קיר  ןורטאיתה
 םיקחשמהו .ולאכ תומרד .ירבחמ ולכי אל .אליממו .,"לימל ינוק,
 ,םירחא םירוטקאו  םירבחמל םמוקמ תונפל וצלואו םיקתהל .ןהב
 ךונח .ירפ אוה .םעמה ,םימשה ןמ לפונה :ןמ וניא םעומ ךח לבא
 ,ונל .הכ הסחש המ ,יטתסא

 +הוה .ןוהפחה תא אלמל ירכ תושעל ונילע המ ךא
 הנעמה תא ואצמי ,בל תמושתב הז ירמאמ תא וארקש  ,הלא

 לכש ,תערה תא ונרוה בלב איבהל ךירצ לכ תישאר .הלקנ לע
 לכו ,לוכאל םחלכ דליל . שורה קוחצהש ,ער השעמ וניא קחשמ
 וא אפור תצעב לואשל ךירצו ילמרונ-יא אוה קחשמ וניאש רלי
 תיעבטה הקושתה תא וברקב ררועל .תולובחת שקבלו החמומ ךנחמ
 ..הליבאה .תואת . רליל-ןיא םא  ,םיאפוהב םישרורש ומכ ,תאוה
 עולקל ,םוקרל ,ךוצל . אוה בהואש ,קוניתב םה םישיגרמ םא
 םתלכי לכב .וצמאתי ,הברדא ;ותדובעמ .ותוא ועירפי לא ,המורכו
 ,שורדה .רמוחה תא ורעומב ול .ואיצמיו הוה ץפחה תא וב ךומתל
 ,דליל .םינתונש המ לכ ,ךורע :ןיא  ותלעותלו ,תוטורפ \ וריחמש
 ובש עוצעצה ,הנממ התוש אוהש םוכהו וב לכוא  אוהש ילכה
 תויהל  םיכירצ  ,המורכו  ריצמ אוה ובש  ,ןורפעהו קחצמ אוה
 תלכיה ילעב .םירוכעו םירופא אלו .םיקירבמו םינווגמ רשפאה יפכ <

 אלמו .יקנ .היהיש קר אל ,םירליה רדח לא םג בל םישל םיביח
 הז ךא ,יטתסאהמ תוחפ אל ינפוגה ךונחה שוררי תאז---רוא

 וקזחי .תוריקה לש .םיטפמהש ,הפי םג .היהיש * ,שרוד .ןורחאה
 יפיה שגר תא וחתפיו םהינוגב ןיעה לש םיעבצה שוח תא
 --דאמ .ליעומ עבטה לא םידליה תא טעמ ברקה ןעמל ,םהירויצב
 הזב ףתשלו תיבה די לע םיחרפ תונג עוטנל---רשפאש םוקמב
 יחמצ םתרועב תוחפל ולדגי ,רשפא יא הו  םאו ;םינמקה תא

 לארשיבש ינעה םג תושעל לכויש רבר ,םיפי םיחרפ םינתונה תיב
 רוע .שי : ןכו ,םלועה תומואבש םיינעה .תאז  םישועש | ומב
 ..הלעמל םיטרופמה הלאל .םימורה | רפסמ | ןיאל = םיעצמא
 ,ונלש םיימונוקאה דוחיבו ,םיירוטלוקה םיאנתה יפלש ינפמ ךא
 .עיגיש דע .,באה תיב לע םינבה ךונחב ירמגל ךומסל רשפא יא
 רתא לכב םיירובצ םידלי ינג םיצוחנ ןכל ,םהלש רומלה :ןמז
 קחצל םידליה ופסאתי תויחמומ תוננג תחנשה תחת םהבש ,רתאו
 .תודיח עשת  ,ןגה .תדובעו םיפכ תכאלמ לפב קוסעלו עשעתשהלו
 ןקותמ םידלי:ןגב תוקוניתה תא םהב םיקיסעמש  ,םירבדה .לכמ
 ,ירקעה .עינמה לגלגה אוה קחשמה ,יטתסאה ךונחה לא תוכייש
 . ,םיכר םירמחמ תוינכת תישע ,רויצ ,הריש ,הרמז ואבי וירחאו
 לא : רקיעב םוכייש הלא לכ .רועו רועו הינב ,העילק .,המיקר
 * תולחתהה תא הברה ביחרהל לכוי .םירליה ןג  .הזה .ךונחה עוצקמ
 שיא ריב ןיאש ,םובוט םירישכמ .ול שיש ינפמ ,באה תיב לש

 מ .

 גי ןרילג

 ילגרל . ןינע = בורו .השהח :.הרוצ .לבקמ ..קחשמה .,םגישהל ימרפ
 תררופמו תיתטיש הגהנה י'ע .,ודחי :םיבר .םידלי לש .םתופתתשה
 תולעמ דועו ,םינטק לש .םתופטל .דוחיב התחמתהש ,הגוגרפ לש
 רבגע .םודליה .ןגמ  -,תחא .תחאל הפ .ןבשחל לכיא .אלש | ,תובר
 םוקמ ללכב . ןיא .ובש ,וישבע לש ס"היב אל .;רפסה תיבל קוניתה
 ,שדחה .ס"היבל ךא .,אוהש הזיא ךונחל אלו יטתסאה ךונחל אל
 רבכ .ונחנאו  ,רתווו רתוי וניניעל ררבתמו ךלוה ולש םופטהש
 קיספי .אל הזה רפסה תיב ,םינושארה וידעצ לוק תא םיעמוש
 ,זע  .רתיב התוא . ךישממ אוה  ,ךפהל ,םידליה ןג תרובע תא
 קחשמהש רע ,ההובגה ותקלחמ דע תויתמטספו תוניצר רתיב
 הנברקתת תוינבת תישעו םיעבצב החישמה ,המרד תרוצ לבקי
 הינבה לא--(לעפריוו) תויבוק- תחנה ,תולפפהו תוריצה לא רתוי
 ןג ליחתהש ,עבטה לא םירליה תוברקתה תא .תודובעה רתיב ןכו
 רתוי ס"היב לידגמ ,םיחרפ.לודגו ןגה תרובע תרזעב תושעל םידליה
 ,"םייעדמ,ה םילויטה :םתוא אל .;רעיבו הרשב םיפוכת םילויט י"ע
 ץוחמ םהידימלת םע םתאצב ,ונבש םינקותמה םירומה התע םיגהונש
 יטתסא גונעתו לויט םשל םילויט א"כ ,,עבטה תא םהל ר א ב ל ריעל
 ..הותורומחו הריציה .תוארמ יפיב תולכתפה ילגרל אבה רבלב
 וגנעתי ,עבטה לש היבחרמל םירצה םהיררחמ םידליה אנ ואצי
 רדה וארי ;ברעב המחה : תעיקש יפיו רקבב רחשה תראפת לע
 תימה ,םירפצה .תרמז ועמשי ;האובת תודש תרמחו םירכה יחמצ
 ועיבשיו  םיחרפ .ופטקיו . תורפצ ושפתי ;רעיה .יצע שחלו םינלפה
 גנעמש המ לכ יכ ,אבל העידיה ףוסו ,םהיעבצ ללשב | םניע
 ּומכו ..תעדלו ריכהל ונא םיצפח ונל .רקיה לכו  ,ונל רקי ונתוא
 יוארה<םוקמַה תא שופתל הקיטתסאה הכירצ םירומלב ןכ םילוימב
 רויצה תאו הפשה רומל םע קחשמה תא רבחמ ןיבמה הרומה .הל
 אוהש ,םירופסה : לש :לודגה .םברמ .המודכו: .בתכה .תכאלמ םע
 ירופסמ ומב ,םימיענו םיפי םיקחשמ רבחל לכוי ,תוקוניתל רפסמ
 ,דחא לק רעצ אלה. בתכה.לא .רויצה : ןמו ,ק"הכמ : ןכו .לוחה
 תוששוגתההב ,םידומלה תינכתב חרזא תוכז תולבקמ הרמזהו  הרישה
 . םג .םירירשה קוזחל םג בל .םישל ץוחנ ,לוחמה :תא .סג םיאיבמ
 אלש ,רומל - ךל :ןיא .ללכב .,ןהלש היצרנהו - ףוגה תועונת יפיל
 קורקרהו  ןובשחה  ידומלב םגו ,הקיטתסאה תא וב איבהל לכונ
 תודיחה לש .ןכתה תא השענ םא ,הָריש חור .תחפל .לכונ םישביה
 ,םידליה שפנ תא םיסקמו בבלמ  םיליגרתהו

 תא םהל ושכריו םייחכ ומשגתי הלאה  םירברה לכ םא
 רודהש הוקת שי ,שרחה ירבעה :רפסה תיבב םהל .יוארה םמוקמ
 ךח םע רוד ,םייחה תוצילעו םירוענ תוחכ אלמ רוד היהי אבה
 ילב זאו  ,ואולמ לכב יפויה תא שיגרהלו ןיבהל םח בלו םעומ
 ךכ .לכ הצוחנה הננערו .היח תירבע תונמא ונלצא  םוקת קפס
 .ןנערו יח םע תויהל ץפחה םע לכל

 א
- 

 .ץיבונועמש רוד

 .םירירע

 םֶדֶא אל רָבדַמִּב עלְס חיִחְצ ןָש לע

 אינשה .ושאר תֶא וא .םירמ .לַע לא

 = =ילישרש יח ןיפ .וחכצמ הממ
 ּ ,נעְו רוה חרפ ץצ

- 
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 ,םילבא ,םידומלג ,םירָו הפ םֶהיִנש םַה

 ,םֶתְרְמ רומל םיִעְעְנְתִמ הינו
 ,םיקְחְב ותרמצ וְָאָה ךמוה ךצ
 .קְבָאְּב חרפה שָלַפְתִמ

 ןומישיה רָהוד תע ,רָּבְדִמ גח .תולילבּ

 ,םיקְנָע םיפכ לע קְנאַת הָעו
 טָהולְו ןומדק לוח תולוחמב עגתְשמ

 - השישה הפוסה תיִליְל םִע

 יויִאפָע יִפְלַאְּב ורָאָה אס וא
 וי םעָלְסּו רָּבְדמַה בישקתו
 ,הָמָחְלְמ אָרְה הז בלה איש אל םֶא
 ,ּורוענ םֶלוע יִתִמ אל םָא

 ושרת המסר שמשה אצה ךש
 ,תומולח יִלְּב תֶנָשְּב עקוש רבדמה
 לָבַא אַ ראה תינש רֶבּכ דמו
 .םילפְרע תֶרַָעְּ רְָכְמּ
 הָפְחְרַמ הָפְרְו תיִריִרְש .לוקתַּב קר
 :קָחְרמב חָדְבואו הממשה בחְרמ לע
 ןורשל עַַעְגְתִמ ,חַהְפה הֶכוּב הָו

 .שָמְשַה תלוכָא ץֶרָאְמ

 ,םֶלֶאְו אוה רקו ִרֶאָה ןיזאַמּו
 , םּוגַעָה ּויִכְּבְלּו חרָפְל הָנפָי אָל
 ,ויִרּורְמִּת תפוס תֶא הָגֶאָשְב הָרַעַמ אוה
 ...םיִנוא ןיִא תוחנא אנוש אה

 ,הָמּוגְע םִיִלּפְּכ חרפה תיקו
 הָרָמ הָמותְי ,הָבּוזַע עַבָש יִפ
 תיִרָאְשּו רֶכָו יִלָב הָדְבּואְו הפחרמ
 ...שָמְטַה תלוכָא ץֶָּב

 ןש-
 .ְּךָלָהה

 (המישר)

 ויתעדיש ,הז יאלפ שיאל  ןויצ ביצהל .יתרמא  רבכו .-
 .ירדנ תא םלשא הבה---ימולע ימוב

 תחפשממ ןקוו .לודג ברל .ינשה ןבה ,םינבר .ןב היה .אוה
 לעב ,הפוקז .המוק לעב ,ןתנוהי רוכבה - ויחא .,םיליצאו .םינבה

 .יקסבצטידרב ףסוי הכימ

 היהו אריהו ןדמלה היה ,תוטורט  םיניעו לד וג לעב ,םחנמ
 תבשלו הרבכה השוריה-לבפ :שוחכה ומכש לע תאשל דעוימ
 היה הז תחת ! לארשיב ןוהלו תורוהל ואסכ לע ויבא תומ ירחא
 לשרתהו ורומלב לצעתה ;טעמ רברש ,השמ ןנחלא ,ןנחלא ,אוה
 ורבד םאו ,בל ול םימש ןיאש םדא  ,ותוינוציחבו  וישובלמב
 לכ ןנחלא עדי אל יכ  ,ותורז תודוא לע קר הז היה ,ריעב וב
 ;רבבו* השוחכה ותשא ,השמח םינב לעבו היה אושנ רבכ יכ םא ,לוע
 ;חיה אוהו .תיבה יכרצמ הלוכ תלכאנ התיהו תינונח תצק התיה
 לכונ םא ;רמלמ טעמ ;רמלמ ,ודמעמ םכל ןמסאש ,אקוד וצרת םא
 העברא וא השלש ןילא ואוביש ,שיאה תא רמלמ םשב תונכל
 עצמאבו ;תרחא רחמלו הז םויה םדמלמ אוהו ,רומלל םידימלת
 אל ותיבב םג ; ,,ונניאו תועובש וזיאל םלעי ,ריעהמ טלמי ןמוה
 יב ,ול גוארל אלש הזב רבכ ודמל .ול וגאדי אלו והיא וערי
 םשש  ,תוריע לע בבופ אוה תאוכ תעבש ,וחור תא ונכת רבכ
 "ןסכאתהשב, םג +:ךה ונייה רקיעב ,םהמע בשויו ,ויבורק םירג
 אל- --ותיב ישנאל ופוחי תא ומצעב אוה ןמס וז הלמב---והיבב
 :,באה היה אוה ,המואמ תיבה אשמב אשנ אלו המואמ ליעוה
 ושע םא ,וינבב ההכ אל.,וירברב ברעתה אל לבא ,תיבה לעב
 ץיאה אלו ונוצר תא ןינע םושב הארה אל אוה ,ןוצרכ אלש
 ,רבד לכ תישעב

 תחורא .ותעב .ללפתה אלו ותעב וימימ לכא אל אוה
 םיחינמ, ויה ,םישרעו 'םילופ וא המדא :יחופתו קרמ טעמ ,םירהצה
 " ןורחאה היה ,שרדמה תיבל ךלהשכ יכ ,ןחלשה לע ותיבב "ול
 ליוטל ךלה כ"חאו ,רקבב ללפתהל םיכשה םג וא ,םשמ ותאצל
 היהש העשב ,וידימלת תא דמל אוה ,הסרפ יצח ריעה ביבס
 -תיב לש םישנה"תרועב םעפ ,ותיבב םעפ ,ולצא עבק וררח
 ,םויה לכ םש בשוי היה זאו .םהירוה תיבב םעפו  תסנכה
 וינפ לע . תועטוקמ ויה ויתוחיש ,התיבה והוקחדי .למעב קרו
 !יעמ רימת ףרפרמ היה ,קד רוחש ןקז םתוא בבסש ,םינבלה
 גאד אלו בצעתה | אל יכ ,ומע ורברש תעב לק קוחש
 אל םג לבא ,וניבת רשאכ ,עדי אל תואנה תא , וימימ
 עומשל לוכי :היה .תוחכוה םג ,ימינפה לוטבה תא רמולכ ,לוטבה תא
 ושאר לע תופרח שיא ריטמה םא םג ,השק הנע אלו ,בישהל ילבמ
 וילע ךילשהלו םואתפ דחא "בורק,ל אובל לוכי היה אוה ,רבד אל לע
 םג םיתעלו םש תותשלו | לוכאל ,תועובש ךשמב ובהי ותיב לעו
 ילבמ אצויו םיכשמ היה רחא רקבבו ,םש םינבה תא דמֶלְל
 ותכלב בער היהשכו .,,םולש"-תדירפ תחק ילבמו רבד רומא
 םימעפלו ,ול ןתנש ימ  לכמ ןולמו החורא לבקמ היה ךררב
 תוטורפה תא רפס אל אוהו ,יאשחב ול .הנתינ םא ,הטושפ הברנ םג
 ול .ןתתלו ןתחקל| לוכי היה ,רחא ינע הארשכו- ;ותחלצב םשש
 רבוע :אוהו ,ץיק םויב ,םירהצב ףיעשכ--. המואמ ול ריאשה ילבמ
 םשו ,האלמה ירשדתאובת ןיב וינפ תא טילמ היה ,ריעל ריעמ
 ,החונמ ושפנ האצמ תופופצ תורמועה םילבשה ןיב

 תלפת ללפתה רבכ אוהו ,רבדה היה ברע  תונפל םאו
 הפוצ ,לוחה לע ןדקרפ חמתשמ היה ,לחנ תפשל אבו החנמ
 ןיאו ,ררוי שמש בהוב םדאתמה ,ה"בקה לש ומלועל  טיבמו
 -- -- .ןוזח

 אל הימופל אבילמש םוקמב ,הו ונרובג לש ושפנ יקמעמב
 אוה .וב וניארש תולצעה התואו הולשה התוא התיה אל ,אילנ
 הרותה ,םכלהמ ול היה .רז יִכ ,וילעמ םייחה יכרד תא קרפ
 ,םינפל ארק ןויע-ירפסב ,םירפסב ;ויתושארמל .ורמע הנומאהו

 הלאשה ,ךופהו רשי  רמול לכונ לכב ;רשפ ןיאו ...תורקל הסנ - הישרדמ יתבבו ריעב עודי .שיא היה = ,רוברה"דחו  ףירח  לכש
 ,ונממ ןטקה ויחאו ,םוקמ .לכב תולטבה תוחישה לעבו םירברמה שאָרו םרא לכ--,ומטיפ לטונש  גורתאכ איה .הבושתהו ,הֶלאש ואל

 , ו



 ויתודמו ויתוקת :לכו ;ותוא םיעינמ .רמולכ ,בלולכ  וייחב עעונתמ
 ב"חאו םימה ינפ לע חטב תולדגה  ,"תונעשוה,כ .ןנה שונא לש
 ןינב % רילוי הז .המלו השא םדאה אשי עודמ ., ,,תוטובח ןה
 ריסמ ןיאו ,הכורא תלשלש .., ,ויבאל אוה  ןכו .,בא ול םיארוק
 וניא ,הרואכל .,בוטהו ,ערב תסאמו בוטב תרחבו ..,קרופ ןיאו
 םגו ,תלעות וב ול שיש המ קר השוע םהא לכ .,,םצעב בוט
 תימצע המרמ וזיא לכב ..המרמ ,..איה - תלעות \ ואל  תלעותה
 .,,גגושבו ריזמב םמצע תא םישנאה םומרמ :,, , םיניעדתזיחאו
 לע .ןבוארל שיש ,רתומה ,., ,םירחאמ םה  םימורמ םימרמה םגו
 ונורפח לע הלוע וניאו ,תועט קר אוה ,ינולפ לע ינולפלו ןועמש
 +;,המואמ םיחינמ םניאו םינזאמ  ףכב םילקוש לכה .רחא לש
 ,,,חהפמ ןיא ,המ שיש רשפא םשש :םוקמבו ,םיקיר םיקשה

 וחור תא ופכ ,ןרורבדיאו הלאכ * תובשחמ לצ ,תובשחמ
 תאשל הסנ אלש ,הזב קר טקש אצמ אוה ,וחור תא וטילהו
 אוה הטוש .םירבוע םירבדל ומצע תתלו םויחה ףויז לש אשמב
 יכ ,ןימאמו ,ףוחה לא האיבהל למע אוהו הינאב םשה ,הז קר
 העתת םא ,למע לכ ןוא לבא ;ףוחב םש ותלחות : תא :אצמי
 ץאצמל שי המו +רבאל שי המ ,םימיה לכ םדא-ןב התא העתתו

 היה ,םישלש ןיבו םירשע  ןיבש םימיהב ,ותדימע ימיב
 שפהל רמא רשאכ ,זאו ,אטחב ןימאמ היהו אטחב המ ןמז קמנ
 ,אטחה הז המ . הנוע \ ןיאו ,םיהלאל ושפנ הקעצ ,ךרד ול
 %םישעמה לכב ול המ ערי אל םא ,םדאה אטחי הז המבו
 ןאכל .םיטונ ,תונוש םיכרד לע םילמעהו םישפחמה םתא םירמוע
 םילהתבו ,הנתמו ללקמ בויא ,םילבה לבה : רמאי תלהק : .,,ןאכלו
 לע בכוש הז ,העצומ הטמ לע בכוש הז--ישניינבו ,ירשא' : "ומאנ
 ;םויה לכ  למעו רע להו ,ושארל תחתמ ידי .יליצאו השק עקרק
 ---- .תחא ואצמי םתשלש ברעבו

 יוחורל .תרגסמ םשו םויל םוימו הנשל הנשמ יח היה הכ
 הטש אל ,בישהל עריש םוקמב םג ,רבד לע בישה אל אוה'
 ילבמ .עמושו בשוי היה רימת ;ןינע תוחכוהו ןינע רוריב יִרחא
 םיריכמ ןיאש םוקמל אב היהשכו ., םירחא ורבריש' המל םישמ
 םישמ היה ,ןויע ירבדב  םיקפוע אירבח וא איפונכ 'אצמו ותוא
 ,ןיבה .ילבמ הטושכ ומצע

 םוקמב ,םיקחרמל חלשנו אבצל חקלנ םהמ דחא ,ולדג .וונב
 הקבד ןושארהמ רובה :ינשה ונב ,רחא ידוהי. םג םש ןיאש
 ומצעב יהיו ןקוה ברה בל תניגמל התוא אשיו תרפות-תבב ושפנ
 לע ןתינ לועה לכו ,התלח ותשא דבכוי ,טושפ  האובה . רחופל
 בל תכומ םגו הגונעו הכר איהו ,הרש הרשע הנומש הבכ :ותב
 םימשג וא הרעפ חור אובה םאו ,םיעקב תיבה לכב .טעמ
 רבא אל אוהו ,תוביתנ בר וב םהל ואצמי םתעב אלשו םתעב
 לקהלו  הרובעל וחכ רוגחל רחא םוי םג :הסנ אלו .ותחונמ תא
 ימיב .תומנ ןה חורבו רשועב םג--םדא לעפי המ ,ותיב אשמב
 םירבדמ םיבורקה ויה ,וריעב | יוצמ היהש ,םימיב וא גח
 ,םייק רדח ול  פסבל--תחאו .םימעפ האמ ושע הוו-ובל לע
 ,ינא םיהלא .תחתה :הטמשהב אוהו ,ותוב ינבל רזעל \ תויהלו
 אל רבכוי ,.,םויה ינממ םכל בוט אל רקיעבו ,הנשא אל ילרוג
 תערוי ,םולכ ותוא החיכומ הניאו הז תודוא לע ומע ללכ רבָדת
 ,ךכ הצר 'ה ..,הנמלא תניחבב ,איהש ,הנש םישלש הז איה
 אנשת ךיא ,הבבלב ,רצב יחה תא ,ותוא אנשת אל םג ,רברה רקיעבו
 .וכרד יפל רשי ,אוה רשי םג ןה אוהו %הלעב תא הירבע השא

 עדא אל ,ובאל ערומו בורק םג היה הזה רזומה .שיאה
 לש "רקפהה ימי,בו ..ויה ?ישילשב  ינש, .וא "ינשב ינש, םא
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 ,ותיבמ טמשנ  םהבש ,םימיה : םתואל וארק :ךכ---השמ : ןנחלא

 ין וילג

 םג אב היה---החפשמל החפשממו בורקל .בורקמ ררונ היהו ולוכ
 ונמחלמ לכואו .רתוי וא םימי שרחכ ונתא בשוי היהו ונתיב לא
 הנוש יתייה יכנא ,.רבריש הממ רתוי דעומה ותוא לכ קתוש היהו
 תמאבו ,יל חור ראש םג יכ  ,רמאל יב האנתה יבאו ,יחאמ
 יתלמעו םירפס תערב דימחאו םירפסב תוקמעתהה תא בהוא יתייה
 ברקתהל יעיגי לכ לבא ,םירפסב וגשש ,הלא ןקנק לע תוהתל םג
 תא יתשגרה יל .ליעוה אל רבד ונממ :איצוהלו הזה חרואה לא
 טמתשה אוהו ,זא .יקפוא יפל .ונתא בשויה ,שיאה הזב "המ,ה
 יתישקה םאו .תינויע הלאש רצמב ותוא יתאבה ,םעפ לכב ונממ
 הנוכנ תוכייש "רבח,ה תבושתב ןיא אלה :לשמל יתרמאו יתזעהו
 ומשו ורגופ ,ידימ "ירווכה, רפס תא חקול היה ,רזוכה ירברל

 --!ובבלל חתפ ןיא ,ומוקמב םירפסה:ןוראב
 רבכ ירוהו .םינש שלש הז ונילא אב אל אוה ,ףרוח ימי ויה

 תלדה הטמשנ הנהו ,לוכאל ונתבשב ומש וריכזיו הז לע ואלפתה
 ךשמב ןקו טעמכ אוה ,ותוא ונרכה אל .,אב :אוהו ,המוקממ
 ףנע ,ולקמ תא דימעמ ,לעתשמ אוה ,ולפנ וייחלו ,רצקה ןמוה
 לעמ ורוגח תא ריתמ--וכרדכ ילגר ךלה אוה--תיוז ןרקב ,תורכ
 רבלמ ,ותא ןיא רורצ .,וילעמ ודגב תא ריסמו ןשיה ןוילעה ודגב
 ןבגנ ,וירי תא לטנ אוה ,רחאה םיכב ןילפתו הו םיכב ותילט
 דוע לעתשמ אוה ,םיקורי םה הנהו  ,וינפב יתיאר ..לוכאל בשיו
 .םינדעו ןדיע םימ העדו אקש ,המודא .תחפטמב ויפ ריתסמו םעפ
 הברה ךליל ותא דוע ןיא וחכ .המכ הז ררקתה ,הלוח אוה
 יתוחאו ימא ,יבא ומק רשאכ ,יל רמוא אוה "!ףרוה, .םרוקמכ
 ריסה .אוה .לעתשהו ףיסוה "לספסה -לע .טעמ חונא, ,םבשוממ
 ,ולצא יתעדי .אלש הבחרה ןימ --- בכשש תעב וילענמ םעפה

 בוטב ימא ,לעתשהל לרח אלו ךכ ונלצא .השע םימי .הזיא
 םצועו בכוש היה אוה ,תפונב לוהמ ,חתור בלח ול הנתנ הבל

 עדיו ללכ השק בל לעב היה אל ועבטמש ,יבא ינפב ,ויניע
 :הזה הרקמה ןמ החונ ותער ןיאש ,יתרכה ,תוירבה םע ביטיהל
 בל לע הלע אל ,אפורב שוררל. ךירצש הזו + הז לכלו ול המ
 --.אל ותו ,ררקתה השמ ןנחלא ,ךייש המ" ,ונתאמ רחא

 ,יניע רגנל תבצנ התע רוע ווה העשהו ,תוצח ינפל הליל
 הלוחה תא יתראשנ יכנאו ןושיל םררחל וכלה רבכ | ימאו יבא
 קלד ךוראה .ןחלשה לע ,ררחה תא רחי ומע יתקלח יכ ,ידבל
 עמשא טעמכ ,לפואה ףקשנ תונולחה רעבו ,בלח לש רנ שרח
 למעתמ ישארו ,אפכ לע בשוי יכנאו הלוחה לש ,קפודה בלה תא
 ,"רוחיה  רעש,ב

 רעבמ הלגנ ריעשה והוחו ,ותטמב בשיו הלוחה םק הנהו

 יתמק ,תותשל םימ" ינממ שקביו :ילא הנפיו ,העורקה  ותנתכ
 ,ןחלשה לע התוא דימעיו טעמ התשיו האלמ תיחולצ ול שיגאו

 ובבל לא השוחכה ודי תא ץמאמ אוה .םימה ופטנ ומפשמו
 ,םיאב םה ..,ןמש ןיאו רעוב בלה ,..,םיללצה ופוני אל :ארוקו
 + ילענמ תא יל ןת ..,ךלוה ינא ףחי ...תובוחרב ץר ינאו
 ,יבאל אורקל יתשקבו ,ינזחא השקמ.רחפ ,ילא םיוטנ וינוע ירוח
 ליחתיו : םיעגר הזיא םודיו ,ארית לא ,חנה :ילא רמא אוה ךא
 .םילמע ,..תעריו לדגת יכ ..,עוער םלופהו ..,החותפ רדגה : תינש
 .ייונא .חרוא:ירבוע ...אלמת אל איה ..,רוח תיבחהב .,,קירל םה
 והצק דע אב רנה ,ןושיל רמאיו רכה לע ןעשנ אוה , , , םירבוע
 + < + יפעפעל- המונת ןיאו ,ירגב תא טשפאו ,ןשע הלעיו .הבכיו

 אוהו ,ונלהאב הוה ררובה תמשנ האצי םימי עובש ירחאו
 < רתוא ורבקיו ,ונתנוכשב הנטק היולו הרהט יהתו ,הנש םישמח ןבכ וא

 ילצמ רה תיתחתב ערתשמה ,ונריעב ןימלעה תיב לש תיעיברה הרושב
 ןםייחה .רורצב .הרורצ תיאליטרעה ותמשנ הָיהת
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 וג 36 םלועה <> גי ןוילג
 ו... 1

 .רַצָּמַח ןמ
 .(תוכותח תולגמ)

 ,אכ
 ,רצמ "םירצמה ןיב, .זומת
 המ עריא -- עריא םא וא ,םולכ עריא אל ,רבדה .רקיעב

 -=- ןכ יפ לע ףאו ,שארמ עודי היהש המ ,עראל חרכומ .היהש
 .רצמ ,רצמ

 ,הרשע .הנמש תב איה  ,עראל .חרכומ היהש המ עריא
 םירוחבה תא הבבס ,הבבס .רתויב תינבשח אלו חתור םד תלעב
 התוא וחד םהו --- םיטרצנוקב ,תופסאב ,סופדה תיבב םירבעה
 ,טנמילפמוק  ,תיטסילאיצופ הרעה ,ארקמל רפס ואבבגבו שקב
 םגו  ,קפואב -- ןמרביל == הז היה ,םיקחממ:תינק ,רתויה לכל
 אל הנטק עבצאב הפ עּנל וליפא ..,אעמק ,אעמק ומזמתנ אוה
 4.רחא םיהלאה ושע "לרעה, תא !םלועמ הסנ

 ,שארמ עורי .היהש .המ .עריא
 רח .אוה וישבעו ,שארמ רבר  בורוטקמש הל  היטבהה

 אלא = ,תומיוסמ תוחטבה ילב .,ליגרכ ,השענ .רבדה לכ וא ,וב
 הָיהי לכהש ,אמלעב םיחיטכמו םימיענ םירבדבו  תרוע .הכישמב
 :וטקטש לש "הקיתסירטקרכ,ה + הנימ אקפנ יאמל = םיענו .בומ
 ,אוה רקיעה  ,םלוע לש ומורב םידמועה .םירברה ןמ הניא בור
 אוה יכ ,חוטב וניא ;תחא ,םיתשו תחא ה תע הנוע בורוטקטשש

 יייהשא אשיל ותעדב ןיא :תינש ,,,םשאה -
 רמוא היה אוה ,םעפה חאה:רלאט לש ותמכח םג העלבנ

 יםיתובעב רופא .,יושנ ינאש ,לבח ,יושנ ינאש ,לבח : םמתמכ .רימת
 םושמ -- ידבל ןג יל שי םא %יושנ ינאש ךכב המ ,עטקסינטוזמ
 לחר .היח קר בושחל הלוכו .ךכ ?רחא ןגב ליימל יל רופא הז

 והשא ףוטח !המלע ףומח ,אלולה יב ,ידבכנ ,אמלע יאה  ,ילש

 תעדל הצור וגיא עבטה ,ונממ םכח עבמה !ףוטחו ךרי טשוה
 ירשי םדאה תא ארב עבטה .םיילאיצוס תונובשח

 = אוה רשי םדא בורומקטש םא ופא הרחי רבכ וישכע

 לע< םירבוע ןיא  הילגנאב = ...!ןידל ועבתא ואל .םאו ,בוט ירה

 ...שנעהל ילבמ הלאכ .םירבד
 ,ָאחָאח:אח תוריל ידמל  קוח בורוטקמש לש ונורג יד

 הרורעש ררועל .רלאטל :ול היהי םיענ אל יב ,ןכ םג .אוה עדוי
 .,ואוה להקה ןינקש םדא !יבמופב

 הרשואמה ,איה לבא ,הפ לכ לע אשנ וניא רבדה ןיידע

 ,ולפנ  היתותפל .,הנוצרב אלש לכל .הדוס תא הלגמ ,הללמואה

 הילע :דבכ .,וזמזמתנ .וליִאכ .התרוצ יטוטרשו הל ויה אל הינפ

 .ובחרתנ היניעו הוג
 !רצמ ,רצמ ,רצמ

 ובכ

 !ורעצב תוארל לוכי ימ- ! ןמרביל לש ורעצב תוארל לוכי ימ

 וימתוחדוחותפב :קופעל םג ,לדח אורקל םג ,םוקמ ןוא הזה שואל

 יבג .לע  תונועת  תושעל םינורחאה םימיב  ותכאלמ םג .חכש

 היחש .רבד--ול רשא וינפ םלצ לש השילקה ןמ .םיולג םיבתכמ

 =-ורדחב טבלתמ והנה הלילו .םמוי ,ונממ הבזענ---בר שומשב אב

 הרוע .עגרהלו--החכשל לחהש טעמכ םינורחאה םישרחב

 = -.םיעצפה וררועתנ בוש- -התע .ןיחונמב .ותוקבד הברה הול

 ןורגב והוכהש ימכ היה .הרושבה תא ועמשל ןושארה .עגרב

 אוצוה =- ."!היהי ךכ .יכ | ,יתעדי .ינא .,אלפנ .רבר, .-- ,ורקרק לע

 ישילשה ערב לבא = ,.,גנוע ןיעבכ = ויתפש ןיבמ | ינשה ערב

 וולע. םידמועה = ווענ = יב דע = ,ךכ לכ ולא .ויתפש | ומכרכתנ
 ופדרי הנה רע ..,מלפמ ןיא : ,"םיוג,ה ינפמ טלפמ .ןיא---!תוארמ
 .ייתאשל רבכ לוכי וניא .,ןמרביל  ,אוה .,,וניתונב .ירחא : ,וגירחא
 אקירמאל ..וול שי ןוידע ףסכ תצק ,.,ןאכמ 'םג .חורבל ךירצ :אוה
 ---/הלעי .הניתשלפל .ךלי

 הלעתנ בורוטקמש  ,םיקחוצו --ליגרכ םישחלתמ םופרה: תיבב
 סחיכ אוה הוחל פחיה .והובהאי אל בהא יכ םא ,לכה יניעב
 ,יקסנלטק  ,ומצע לע ןיגה אל .אוהו יחל הכוה  רשא : ,בלדגומל
 רבדה תא חי:מ ,רלאמ לש .טנרוקנוקה ,"ץעוי-לעב,ה  ,רוטקרירה
 םע ונינע) .ולשב התע ךסכוסמ ןטרס .ותורשפאב שיש המכ רע
 -תיבב חיה אלו  (רמגל בורק  ,םירמוא  ,הינעה  םיליצאה תב
 סופרה תיב לע ןכופה ,ר'גנמה םיובלפא ,םידחא םימי הז \ ופופד
 ןתי אל. ,הומ ןטרס :ערוי = ךא .יכ ,רמוא ,ןותעה תאצות רבדו
 ,היצטופירדלולח ,הז .ותיבב דובעל ףיפוהל :הוחל

 ;רהסהב הז םגו החא םעפ קר הוח התיה היחא לצא

 , .םיררוגתמ םה רשא ,ולשהו עונצה ,דבכנה םוקמה ינפב םישיבתמ

 , יתלבו תואושנ תונבל בווו .בר-יצח ,רבחמ---םתיב לעב ,וכותב

 תיברו הצוצק  תיבר הגנע-יעגר רעב תמלשמ הנכסמה ,תואושנ
 --השוררה  היצריפוא,ה לע .הנוא תא ריעה רפכ היחא .,תיברד
 !היתפ, .,.הארי איה ,הארי איה :הדער איה לבא---ןגוהנכ לכה
 איה  .שורד היה אל  רתוי ."ונמאל  ,היסורל יבושת ךכ רחא
 :וילגר תא" קובחתו ץראה לע .הלפנתה

 הל קר ...על'היעמש ,רברה תא .בותפת לא אמאל קר --
 .,,אמא  ,,אמא עדות אל קר .,,רבד עידות לא

 העדוה רותב יח ומכ .הינפל רמע הבצמ לש תוהלבה למס
 ..,אמאל .הרצק

 .יו:תחתמ ועמשי רוע :הל ונתנ אל קועצל לבא

 וגכ :
 ב .ותיוחכ .רבדה .םושרא
 .ןטרס לש ןועובשה ןוילג .תאצ םוי- -עובשב 'ה .םוי = םויה

 טרופמ .רמאמ ישפח ןפואב .תילגנאמ םגרתו  ומוקמ לע בשי רלאט

 - טיבה .וחכנ .בשי ןיחונמ ,שער :ליטהש  ,"לעננאשוה, .ןמורה לע

 ,היצקידירהדישנא, = ראש . ,וינפל רשא = םינורחאה  ההגהה .ילעב
 ןטרס .ןודאה .רלאט לא שגנ םאתפ ,הכב הזו הכב הז ובשי
 רשא ,תורמא רורצ = וינפל רופו ,.ףעיב ,הסיטב ,הנושמ השיגנ
 :ןהיניב היה אל רשק

 םג הז תא יתדקפ ינא ...רתוי אל ...ותוחאל אנ רמאי = -

 < ייידאמ יל רצ ,, ,הנחיני לבל .., , רמושה לע ..,יררעה רמ לע

 ,.,יסופר תיב דובכו ירובכ לבא ,,םשאה ימב עדוי יניא .,,לבח

 - ..,הרה המלע

 --וביואב האר אוה ,ןוחצנמ .ומוקמ לע רדונתה יקסנלטק

 רלאט .הנעמ ,הליל  ןויזח. םולחב הוח אל .רשא | תא- -רלאטב

 םינפואה .שערב עמשנ אלו עלבנ יכ .רע ,םישחלמ-לוקב היה

 םהרבא ,המוהמה ךותב הממד התיה עגרכ םלוא ,םלוצלצו

 ' ,החגהה : ולע תא וינפ לעמ ףחה ,ומוקממ םוק- ילבמ ןיחונמ

 : ןטרסל ןפוו
 !ןטרס :רמ ,ךילא יל רבד--

 ?רברה :אוה חמו
 ..ךדבל ךרועב ודיגהל יתייה הצור  ...רבדה- -

 :אותודוס לכ ,..תודוס לב יל .ןיא .! + תודוס - -
 :ףיסוה אלו--"ךתא, ףיפוהל ןווכתנ .ןודאה יכ .ואר .לכה

 ונל ,שיש רשפא .+הודוס ,ןיא ,וכררכ  אלש קחצ ןיחונמ
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 ן ם%לועה < ני ןוי%נ

 . תחל החלה ה הדקה הטענה הנהר ברה םמההדעב גאה גה טחהחללהטח ההדחה למה תענה כבה ד כ תג ה ישע קנמה לה היה הבעה ב

 חיטבמ .ןטרס רמ ,אוהש ,םיסרפה דוס קר עודי ,לשמל  ,ונלכל
 ,היוצמכ ,םיחלוש םידיגמה ,ןועובשב רשא :תוריחה יריגמל םלשל
 ןטרס רמו :,םוכס וזיאל הלוע הז ,םהיתובושת ידהב  .הטסופ-יוח
 גרובמהב ינומלאלו  ינולפל םיסרפה תא חלשש ,ץירומו .דמוע
 ..;תודוס . אמיגרת ינימ רועו תאז % ושיחכי ימו---איטפסאבו

 ומוקמ תא ךא ,וינזא עמשמל ןטרט ןימאה אל--!%המ--
 .העת וטבמו בזע אל

 ידהב .שיא םושלו הז לכל ןיא רבד םלוא -- .ךישמה  ןיחונמ
 !הברה ןטרס רמ קדטצי לַא---אלא , ונל ןיא כ"ג אתלהקד .ישבכ
 םע לכ ינפב דגוי--אוה וינזאב רבדה ול דגויש ,הצור וניא םא
 םלכ ויה ,ולצא םיש נא ויה וליא ,. הברה קדצי לַא :הדעו
 םוקמה ןמ שרגמ אוה רשא םויב ףרוע וילא םינופ דחא שיאכ
 .ונממ הבוטו היקנ השא הזה

 רלַאט קיספה--+הל ספורטפאל .יתוחא ךתוא התשעה --
 . רבודה 'תא

 תא וחירה לכה ,.היליאמ הרובעה  הקספוה םופדה תיבב
 ,לגעמב ודמעו וצבקתה ,תואבה

 \ --יאדמ רתוי ובל לא רבדה תא ןתונ ולה הרבחה"לעב --
 ..,'יוג,ה אלו קיזמה אוה אוהש רשפא---םילעופה .ושחלתה

 , םירחא .וריעה-- יאדוב .אוה ףתוש --
 .,.תינשבו ,רבקל טיבמ אוה .תחא ןיעב --
 ,םיובלפא .רמא--,,,| שביתנ אל וחמ - -
 ,ונודאל ןיחונמ הז  ךותב .אפק--+הזמ | ךלוה התא ןאל -

 --"עגושמ םירמואשב,) ךוכנה ובצממ תאצל עוני ולה יכ ,ותוארב
 ןטרס לש .הרוומה ותוגהנתה תא  וריבפהב  ןוובוקעי שרוד
 . ךינותע .דובכלו ךסופד תיִב רוככל  גאדת לא---(הז = רו!יפאב
 ימב עדוי  ףניא, .יכה .ואלב םג  לודג וניא  ,רומאכ ,רובכה
 ,.דמוע אוה הנה .. .םיעדוי לכה ,,.התא ערוי ! רקש---"םשאה

 -יתלבה הוחמה הרק ןאכו . בורוטקטש לע הרוה  ןיחונמו
 הנושארה םעפב רוח---הלוחכה ותנתכב---בורוטקטש ,ימאתפה , יופצ
 ,שיטפה תא ןוזבקעי תאמ ףטח רימו ,יולגל רכדה אצי זאמ
 שאר לע הנרירוהל רמאיו ,רורסה ףר תא רשיל הז דיב היהש
 : וניע ךותל טביו ודיב יארוהיה וזחא זא ,רברמה יארוהיה

 ...רכוז .ךניא ףלחומה ךעבוכ תא ...אבארימ--הקרוטקטש--
 ...םלועמ ךיתיכה אל

 ,םדאה ייחב םישיערמ תונויזח שי
 ..(אבי דוע) :ּ
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 זז,
 .היצילג ידוהי ןעמל ינויצ קנב :ונימב שרח רסומ ונל .ארכנ
 התיהש היצילג ינויצ לש תיללכה הפסאה לע עצוה הזה קנבה דוסו רבד

 אצי ומצעב ,םידידתלועפל ואיצומ םגו ועיצמ היה אריורב ר"דה .הרבעה הנשב
 לע תומיתח ףוסאל ודיב .הלעו ,םינויצה ירושע יחתפ לע בכסו היצילג ירעל
 אריורב ר"דה הנפ זאו ,תונורק ףלא םיעבראו האמ לש םוכפ לע קנבה תוינמ
 לש םוכסב הזה קנבה דוסיב ףתתשי אוהש  ,העצהב קנבדלאונולוקה ילהנמל
 ררועש רבד ,םקיר שקבמה ינפ תא בישה ב"קה לבא  ,םירתכ ףלא תואמ עברא
 רגורב ןאיצול רמ. הרזעל אב זאו ,יצילגה יזכרמה-ךעוה יגוחב הבר תורמרמתח
 ותולדתשה פ'עו  ,רנוילימ רותב .רתוי דועו ימואל:ידוהי .רותב עוריה .,אגיוומ
 םימוכס הזה .שרחה ידוהיהרקנכהל תוולהל אניווב םידחא םיקנב . ובייחתה
 ; =- !תחוטב סידו .תלועפל ותאיציו ןםולודג

/ 

 .ן--1 .פ מ

 ,הזה רסומה תדלות הרצקב איה תאו
 המלָו ימל ?וידסימ םיפאוש הרטמ הזיאל ?הזה .קנבה דוסיל בפה המ

 ?הזה שדחה םדסומב תלעות איבהל םיבשוח המה
 התועמשמב  תונויצה ל תלעות םוש אויבי אל הזה קנבה יכ

 ,ליגרו טושפ יטידרק דסומ אוה היפ-לעש  ,ויתונקתמ ונל עודו --- הטושפה
 +..הירטסוא:ץראב .ךא םיקפע תושעל תושרה ול שיו ,בובלב .אוה וזכרמש

 תעפשהמ םירחוסה תגלפמ תא | ררחשל הזה קנבה תרועתש ,םירמוא

 ימיב ונורחוס תא םיצלאמ םהו םיללוכתמה םידמוע םשארבש ,םייצילגה םיקנבה

 ,ונא םיעדוי אלה לבא  ,"השמ תד ינב םינלופ,הל םהיתועד תא תתל תוריחב

 הלוע  םיללוכתמה לש םיקנבה ינוה יכ  ,האלהו ונממ תאזה הוקתה םג יכ
 תלוכיה היהת אל ,דאמ ןטקו סצמוצמ ונוהש ,"ונלש, קנכהלו ,םידראי לי מל
 םיפינפי חותפל .תורשפאה ול היהת אלו ,םיללובתמה לש הלא תא תורחתהל
 ,,..תלכגומדיתלב .הלשממ םימלוש םוללוכתמה רשא םיקמ ,הדשה:ירעב

 ןיה הפ ,הזה רסומה תהלצה לע דאמ םיחמש יזכומה:דעוה יגוחבו
 היהתש | ,היצילג ינויצ לש .תיללכה הפסאה אוה --- ןידהדםוי ינפמ םוארי
 לכ לע חסכו" םירו:תלועפל קנכה תאצוה רבד יכ ,התע םיבשוחו ,הו שדוחב
 ,יזכרמה:דעוה יאטח

 הנשכ ,'ותכלממ, ימי ךשמב ,דאמ םיבר יזכרמה:דעוה לש ויתואטחו
 אוה ,םילארשי"יצראהו םינויצה םירסומה תבוטל הדובעה תא ירמגל בזע ,יצחז
 תא םעהל 'ראבל ידכו םילקושה רפסמ תא תובוהל ירכ המואמ השע אל
 התשענש המכ דע ןלארשי-ץראב הרובעה תוציחנ תאו יחכונה טנמומה תובישח
 םידיחי = םינויצ "עו  *ןויצדילעופ,ה  י"'ע התשענ 'היצילג-ץראב תאזה הדובעה
 ,הבעש הטכ דע  ,יזכרמה דעוה לש 'ותרובע רקיעו ,יזכרמההדעוה ירבח םניאש
 ,תימוקמח הקיטילופה .התיה

 הִיִה רשפא ,היצולגב התע תררושה חורה בצמ יפל יכ ,תודוהל .ץוחנו
 םינויצ  םיאצמנ היצילגבש ריעו ריע לכב ,תונויצה תבוטל דאמ הברה תושעל
 םימוכסה המה םידע .תאוה הלמח ןבומ אולמב. םשפנ לכב וננויערל םירופמה
 םיברה תונברקהו ,תימואלה ןרקה תבוטל היצילג תנתונש ,ךרעה יפל ,םימוצעה
 ךא התיה הרפח ,םירבעה רפסה:יתב תבוטל הדשהיירעב םיאיבמ םינויצהש
 היה םעהו ,יזכרמה-דעוה לש תיטטירוטואה ה"מה התיה הרפח ,הביטאיצניאה
 תוצרא  ינויצ י'ע התע תישענה הלודגה הדוכעהב הבחר הדמב ףתתשמ
 +... תורחא

 הפסאו העודיה | רנזופ תרמ היצילג ירעב הבבס "ןויצדילעופ,ה םעטמ
 םשב עוריה רפיפה) רלרר עשוהי רמו ,"לאלצב, פ"היב תבוטל םילודג םומובס
 ,ם רע שלש"ם תשב ךא ,ףוסאל הלע וריכו  ,גרוברו ,פורפה םעטמ אב (ןימינב 'ר

 רקבו חפפההגח .רחאו "י"אב בושיה תרשכהל הרכח,ה תבוטל תוינמ ףלאמ רתוי
 היצילגב הלעי וזלה הרבחה תוינמ ינוק רפסמש ,הוקת שיו ,היצילג ירע רתי תא
 ,רתויו םיפלא תשמחל

 תאמ ל הלוע הנוהש ,"תיאניתשלפ, הרבח הדסונ ש טיבו הו ררבו
 :לארשי:ץראב ירטסודניא לעפמ הזיא דסיל התרטמו ,םירתכ ף ל א

 הז ,יזכרמה רעוה תרזע ילב ,תושענו תוכלוה וללה תודובעה לכ לבא
 ..והמודכו ,תוריחב .ינינעב ,תיתולגה-הקיטילופב ךא "דורט,

 קר אל םינויצה תוררש תא ררועל היה חרכומו ךירצ הזה בצמהש ,ןבומו
 לדתשמו ןתוא ריקומ כ"כ דעוהש ,תודובעה ולא דגנ םג א"כ ,יזגרמה דעוה דגנ
 ++.+ ןרובע

 "הדוהי, .תימדקאה הדוגאה החלש ,תיללכה הפפאה ינפל , התעו
 תולשל ןהינפל .העיצמ איה ובש ,תוינויצה תודוגאה לכל רזוח:כתכמ (*18608,)
 דעוה י'ע  תולגב תיטילופ:הרובע לכ דגנ ואחמיש ידכ ,הפסאהל  ןהיריצ תא
 ,..םינויצה לש יזכרמה

 ירמגל קלפל תורדתפהה תערב ןיא א ,הדוגאה העיצמ --- ןפוא .לכב
 ינינעב ךא קוסעתש ,תרחומ .תורדתסה אנ .דסית --- ,תאוה הדובעה ןמ הדי תא
 ,..הקיטילופה

 תא רוסמל רשפאש ,םיבשוחה הלא ינפ לע  םיחפטמו ם שעמה .םואבו
 חוטב תויהל רשפא:יאש ,םישנאל ,םירחאל היצילג:ץראב תיטילופה הדובעה
 ,ויברצלו ונמעל םתוריפמבו םתבהאב

 קעוצ סע ,תימואל תוריח ללושמה םע המה הינודאש ,ץראב ונא םייח
 : וקרצ טפשמ ,וטפשמ שרודו הרזעל רימת

 תוטל  הנמאג הרובע רבועה | ,םירחא ידי תרגחמ לָבופה הוה סעהו

- 
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 98 ם5לועה .-. גי ןוילג
 ההידרה קו רההקה החידה הייד ההד דחה הד המה ההח לחה קו האורח וטדטכמ המ מדה הנ הקטההחדחהנהמכהה דגה לדה :הר הבנק המה המחממת מומה כונה הבכת- הבא כתב בלהרמהא במכביה דולה כ

 תוירכע תומלע ,תויח תושפנ לוזגל .רשפאלו ךרוצל ול אצומ ,ימואלה ורורחש
 ,דמשל ןרסמל ידב

 םישעמ,ל .התיה היצילגב םינלופה י"ע דמשל ןרסמל לארשי-תונב תלזג
 תויתואב  םתודוא םיעידומ רבכ םידוהיה םונותעהש ,םיליגר םירקמל ,"םוי לכב
 ,םהמ םיעזערומ םניא םיארוקה יבצעו ,טיטפ

 ןפואב ונדובכ תא םיזכמהו םיליפשמה ,הלאה. םירעוכמה םישעמה דגנו
 םידוהיה הלא לכ  ,"םירחא,ה הלא לכ םויה דע .ואחמ אל ,הזכ םגו .ארונ
 :תיבל איבהל רכיורטש ר"דה ץפח רשאכ ,הברדא ,םיקקוחמה:תיבב םיכשויה
 תא םותחל "השמהתד ינב םידוהיה, וטמתשה ,הז תורא היצלפרטניא םיקקוחמה
 ,,!תאזה היצלפרטניאה לע םמש

 תומיתחה רפסמ תא 'גישהל "ירבעה בולכ,ה חולצה ףוס לכ ףוס לבא
 ושענש הלאכ םירקמ רחא ו םי ש ל ש הנומ 'אוה \לש היצלפרטניאהבו שורדה
 + םיקקוחמה:תיבב הילע 'ונודי הלאה םימובו ,הנורחאה הנשב

 *להקה,ל תור חב .ז.ודא היצלפרטניא טנמלרפהל איכה דגאטש ףלודא ריצהו
 ,יטוק רועב

 :רשו ,ותרמשממ "להקה שאר,  םינש רמע ינפל רטפתה תאזה ריעב
 םוקמ:אלממל ,שארהיהנשמ תא ודידי "תא הנמ (ןאמטפיוה-פקריצעב) םורטושה
 יהוכ יפיאב .להקה ינינע תא ' "אלממה,, להג תאזה תעה לכב , להקה:שאר

 דועו ,רגסנ ץחרמה:תיב ..,םרכש תא ולבק אל םישמשהו םיטחושה  ,םינברהש
 ירבח .(תוטעמ אל היתוסנכהו ,ךרעב הרישע ,ללכב ,איה הדעה יכ םא) דועו

 עומשל וינזא תא םטא םירטושה:רש לבא ,הזה כצמה דגנ ןאחמ ,ןבומכ ,להקח
 תוריחב תושעל] תושרהל היה ץלאנ :ףוס לכ ףופ םלוא ,וללה תואחמה תא
 רבד ,םינויצ הש מח םג ויה םירחבנה-ןיבו ,ךרעב הנש ינפל ויה ת ורוחבה
 "םוקמ:אלממ,הו ,תוריחבה תא לטיב ןכלו .רשה ןודאה תאמ) ןוצר קיפ ה אלש
 :ותרמשמ :לע .ךאשג

 תושדח תוריחבל ןימזיש ונממ ושקבו םירטושה:רשל הלהקה:ירבח וכלה

 א ל ש םתרבד תא ול ונתו הלהקה ירנח םא , תוריחבל ןימזיש , הנע רשהו
 ולכי אל .הלהקה:ירבחמ םיברש רבה .,םימואל:םידוהיב וא םינווצב ורחבי

 ,םיטחושהל , םינברהל ףסכ ןיאו .,"להקח,ל .תוריהב ןיאו :,ול םיככהל וצפח אל
 להקה בצמו ,םרהנ ןיחרמה:תיכו ,רגפנ הרות:דומלתה תיב = .םישמשהלו םינזחהל
 ,,.דאמ .ארונ

 עיצהש ,הלא ןיעמ תושיררל ומיכסי אל "םירחא,ש ,םיחוטב תויהל לכונה

 !?םירטושה' רש

 ונירבחמ דחאל הנש םיעבש תאלמ םוי היצילגהונויצ וגנח הז עובשב --

 ןוש ארה ינויצ ה  אוה  לבויה:|תח ,רריב ןכואר  ר"דה  ,םינייצמ רתויה
 ,ר  רידה דפי + םיוכנרוב .ןתנ .ר"דהו .ןיקסנלומס ץרפ םע .רחיב .היצי לג ב
 הנושארה תימדקאה .הרוגאה התיהש ,"המידק, תינויצה ףדוגאה תא אנוווב .רריב
 זֶא  בובלב רפי. ןכ:רחאו  ,תירבעה .תימואלה םשב .הרפונש ,ברעמה-תוצראב
 ,ישדוק .ארקמ, םשב הנושארה תינויצה הדוגאה

 לש יזכרמה:דעוה ירכח לכ ררוב .ר ר"דה תא .ךרבל ואב לבו ה:םווב

 ,גוהנכ  ,םויה דובכל םיסואנ ומאנו תֶובְר תורוגא יריצו היצילג ינויצ
 ,היצולג ץראב םיניוצמ רתויה םינויצהמ דחא התע םג אוה רריב ר"דה

 ןתמגוד אוצמל השקש  ,תומימחו תוכהלתה םיאלמ התע םג המה וימואנו וירבד
 .,וניריעצ ןיב .םג

 !הכרבלו הלהתל "יואר הזה םחולה:שישיה
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 אבוה (ז"ש 18) ןוילג 216 \א01(* .ימשרה ינויצה ןותעב

 ךותבו  ,לודגה .לעופה:רעוה לש הנורחאה הבישיה ןמ ןובשחו ןיד
 שורדתש | ,היסימוק .רביל טלחוהש ,םש אבומ םירבדה ראש

 גחה ינפל לכקתנש ינפמ ,ןמָו רוחיאב הָו בתכמ  םוסיפדמ וננה (*
 ,תכרעמה יסרוקה ןוילגה .תטיתח ירחא

 \הלאשב +

 היסימוק ךותלו ,לארשי ץראב יעקרק טיררק דופי רבדב רוקחתו
 ץנרפ .ר"ד = ,גרובראוו ר"ד = ,פורפ | ,בוניל'צ | ,י = ר"ר .:ורחבנ וז

 ,ןאמייה | ג ,ה = ר"ר ,רמיהנרוב ר"ד  ;עקטנאה ר"ד ,רמיהנפוא
 ,םיובנזור ןושמש  ,גרברלונ .פיריב .,ןופלדיא .לוו יקסבוקלב ,פורפ

 בושיל דעוה לש הנורחאה תיללכה הפסאהש .,םיעדוי לכה
 פ"העוה תבישי םדוק הצחמו שדוחכ הפסאתנש ,אסידואב י"א
 ןמ הברה םהיניבו שיא .תואמ עבראב הב ופתתשהשו לודגה
 ,י"אב יעקרק טירסק רוסיב קוסעל הטילחה רבכ ,םיבושחה םינויצה
 תא םיעטהל הברה םינש המכ ךשמבש ,הזו םג םיערוי הברהו
 שארו הסידואב י"א  בישיל דעוה שאר הז טידרק לש ותוציחנ
 ?,ןיקשיסוא  .מ = ינויצה פ"העוה רבח  ,תרכזנה תיללכה הפסאה
 לש הסוחי דייע הכזנה ח"ודב םולכ רכזנ אל  לודגה  וננוהמתל
 טיררקה ןודינב .תיללכה הפסאה תטלחה לא לודגה פ"העוה תבישי
 הבוחה וילע הלטוהש ,י"א בושיל דעוה לאו טרפב יעקרקה
 םירחכנה ךותבש אלא ,דוע אלו .ללכב ,תאזה הטלחהה תא םשנל
 -- ,ללכ ןיקשיסוא .מ לש ומש םיאצומ ונא ןיא השדחה היסימוקהל
 וליפאו היתוטלחהו תיללכה הפסאהלו דעוהל ךרע םוש ןיא וליאכ
 אלפי רבדהו = ...רבדב ליחתמה היה ןיקשיסוא רמש המל אל
 הפסאב ועמשנש ,תונעמהו תונעטה לא בל םישנ םא ,רתויב
 תונותעהו היצזינגרואה לש  החכ-יאב רצמ הסירואב תיללכה
 םירסומה לכל "תפתושמ הדובע, ריבעל ךרוצ שי התעש ,תינויצה
 תא םללכמ איצוהל ןיא יארובש ,השארב םידמועה לכו םיינויצה
 -- ,ואישנ תאו הפידואבש י"א בושיל דעוה

 ירבחל אופיא םינופ ונא  ,תיללכה  הפסאה .ירבח .ריתב
 הָבישיב םג- ופתתשהש ,בוזור .יו נרבדלוג .ל .י לודגר פ'העוה

 ימעט ויה המ ::הלאשב ,תיאסידואה תיללכה הפפאב םגו תינליקה
 י"א בושיל רעוה לא קר םנמאהו השרחה היסימוקהל הריחבה
 ,"תפתושמ הדובע, ד"ע תונעטב אובל רשפא ואישנ לאו .הסירואב

 הלוכ תינויצה היצזנגרואה לא ףא אבל יואר וז הנעטב וא
 יל ..א ,םולבניליל ביל השמ
 , ליפס .,י .ר"ד = , יקסניוול
 .ןמניילק .מ ,רנוולק ,י ריד

 ,ט"סרת ןפינ 'ו הסידוא

 ו

 תכרעמה לא בהכמ ספדנ ,1%8 רמונ "טיוסור,ה  ןוילגב
 ריה .ריפס .י ד"ד ,יקסניול  ,א ,א ,םולבניליל .ל ,מ 'ה תאמ
 םינופ בתכמה לע םימותחהש ,הלא :ןיב .ןאמניילק  ,מו .רנזיולק .י
 ץוחנל  אצומ יתייה אל ,יכנא םג הנמנ  ,םהיתולאשב םהילא
 םימותחה תומש אלול, ,הזכ .ןפואב ולאשנש תולאש לע  בישהל
 ,לעופה רעוה ,רבח .רותב ,יכנא אצומ ושכע םג םלוא ,םידבכנה
 ןהל ןיאש | תולאשה לע קר ארקיעמ-הבושת תתל ץוחנל
 ,יסרפ יפוא

 הנניא י"אב יעקרק טידירקל דפומ תוצי חנ ד"ע הלאשה
 * וצראה הדובעה הרש לע םידבועה םירסומהו םישנאה הלאל השדח
 הבוט קיזחהל היה רזומ ..הל ץוחמו תינויצה תוררתסהה ךותב תילארשי
 ונתוררתסהב כייכ דבוכמו קהבומ ןקסעלןהמכו המכ תחא לעו ,אוהש ימל
 ,תיסידואה .תיאניתשלפה הרכחה ומכ .דסומלו :ןיקשיסוא ,מ מ ומכ
 טירירק רבה לע | תחא אל רבד  ןיקשיפוא .,מ .רמש  ,הז דעב
 הנד | תיאניתשלפה הרבחה לש  תוללכה | הפסאהשו ,יעקרק
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 תוציחנ ד"ע .הלאשב םהב ועגנ .אלש ,י"אב ההובעה ד'ע .הבושח
 רבדהו ,וז הלאש הדמע דצ יכ הזב קר אוה לדבהה , יעקרק קנב
 .דאמ דבכנ החה

 ר'ע ז הלאש הרמעה ,ןליקב קר ,התע קר יכ ,דיעמ .ינא
 רשפא .התע קרו ,ןוכנה םיסבה לע יעקרק טידירקל רסומ
 היהת ,סרגנוקהל ,ולו  ,סרגנוקה לא .רברה | עיגי יכ | ,תווקל
 תוניצרה לכב י"אב הרובעה תבוטל רדסלו םייחב םשגל  תורשפאה
 קרש רסומ ,ךכ לכ ץוחנהו  לודגה ינוממה רסומה ותוא היוארה
 םא ,ךרע ול תויהל  לכוי וא קרשו ,ותוא. ארבל רשפא התע
 ,ססובמ :ומויקו הקצומ ותומשגתה ,הבחר ותינכת היהת

 הדובע, לש פיצנירפה ר"ע יתלאשנש .הלאשל עגונש המ
 תבוטל תילאירה תינכתה לא יכ ,ףיסוהל ץוחנל ינא אצומ "תפתושמ
 םיינויחה תוחכה .ל כ סרגנוקה תמב לעמ התע .ונמווי ,לודגה רברה
 ,ונמע לכ לשו םלועה לכב ונתורדתסה לש

 הילע תחקל הלוכי וז הלודג - הדיבעל םרודסו .תוחכה :ץובק
 םיפירצ הלגד תחת לאו ,םלועה לכבש תינויצה .תוררתסהה קר
 לארשי?ץראב תימואלה  ונתיחתש ,הלא לכ .דחאתהלו ףסאתהל
 , םהל הרקיו .הבורק

 ,בוזור לארשי ,

 ,ל"ז קירומרמ .ראקסוא

 םיאניווה םינויצבש הילעהדינב םיטעמתמו םיכלוה דחא החא
 ותרובעב םיצורח רתויה וירזועו לצריה ר"דה לש וידימלת ,םינושארה
 .תונויצה .תמרש לע

 ינפל .דוע ;שיקוק ר"רה תא תורבקל ונלבוה הרבעש הנשב
 ןפואב תמ התעו  ,ןהכ רלופואיל ר"רה .ונתאמ רקפנ םיטעומ םיחרי
 םינויצה םינקפעה ינקז תרובחבש ריעצה ותויגארטב .שיערמ כ"כ
 תנשב ,קירומרמ ראקפוא םסרופמה לכירדאה ---.הניווב
 .וייח ימיל ו'מה

 ןיבל .ובשנש = ,תוקוניתה ןמ היה אל קירומרמ ראקסוא
 -רמ ראקסוא .לש ותוימואל .םמעל כ'חא  ובשו  ורזחו + ם"וכעה
 תיבב ךנחתנ ותודלי ימי רחשמ דוע .ותונויצל הברה המדק קירומ
 --.היצילאגבש הלאקס הנטקה הרייעב אפור ,בהלנ ידוהי--ויבא
 השע ,קירומרמ רדנפכלא ר"דה םהמ דחאהש ,ויחא תשלשו אוה
 -ירבע ךונח .,הזילוקריבומה תלחמל הבויסנ יולג י"ע םלועב םש ול
 ותריד ויבא .רקעשכ | ,וומולע ימיב : ,תובאדתשרומ חורב ימואל
 תוימואלה תופיאשהל זכרמ םתיב םש היהנ ,הירטסוא לש ןילופרטמל
 .וחור .תריציו  ירבעה םואלה יריקומ לכל .דעוו  תוילארשיה

 ,םינושארה ןמ ויה קירומרמ םיחאה םא ,רבדה אלפנ אל
 ףכית ולש "םידוהיה תנידמ, ןויערב לצריה .רחא םכל ךשמנ .רשא
 תינויצה העונתה םרזב ףחסנ רוחיבו .להקב ודי לע םפרפתנש רחאל
 -רמ ראקסוא בהלנה ןוימדה לעבו חורה-שיא לצריה לש .ורוסימ
 ותא רכמתה ,לצריה לא עדותה רשא ,ןושארה עגרה :ןמ .קירומ
 ןורחאה .ומוי דעו ,ושפנ םוח לכב תינויצה הדובעה לא: ותציחמב
 ,ודי ךותמ ודי הז .אל ינויצה גיהנמה לש

 רבח : קירומרמ : ראקפוא היה לצריה לש ותומ םוי רע
 לכ תא :תונויצה תבוטל שידקהו. ,םצמוצמה ינויצה .לעופה"רעול
 ,חורב םג .רמחב .םיבורמו  םימוצע .תונבהק הל איבהו .ונמזו .וחכ
 לע .ורבעש ;םישקה םיעגרה לכב לצריה לש :ודי לע 'דמע  אוה
 ויביוא = לכ תא ותמחלמכ ותוא .ךמת המוצע תוכהלתהבו ,תונויצה
 / ,םיכורְמה

 0 ) 4 מ יו 7 ל
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 גי ןוולנ

 םיברב .תולהק ליהקה ,ןיוצמ םאונ היהש ,קירומרמ ראקסוא

 קיח לא בישה תוחדנ תויש הברהו  ,ינויצה  ןויערל | ףיטהו
 הברה ,תועיסנ השע העונתה ירוכב ימיב ,תילארשיה .תוימואלה

 תצפהל תודוגאו תוינויצ תורבח רסיו תופסא ארקו היצילאג ירעב

 יונמע תורלות תעדו תירבעה תורפסהו ןושלה

 קירומרמ | ראקסוא  רזע  םינושארה  םינויצה  םיסירגנוקב
 ,תולודגה ויתובשחמ לכ תא עצבל לצריה ירחא שפנ-תריסמ הברהב
 סחיתהו קירומרמ ראקסוא לש ויתונורשכ תא דאמ ריקוה לצריהו
 תא לצריה רייצ "דנאליינדמלא, עודיה ורופסב .הרתי הבחב וילא

 ."קינייטש, ורובג םשב קירומרמ לש ינחורה ונקויד תומד
 תאמ החלשנש ,היציריפפקיאהב ףתתשה קירומרמ ראקפוא

 תושעלו שירע-לעדדעוו .יניס יאההיצח תא .רותל תינויצה הגהנהה
 לש תינומה  תובשיתהל םוקמה רשכי םא  ,תיעדמ .הריקח םש
 ,םידוהי

 םינויצה לש הנושארה תתופתתשהה תעשב ,םיתנש 5%
 ראקפוא רחבנ ,תיאניווה תילארשיה הלהקה לא תוריחבה-תמחלמב
 ותומ םוי דע שמש וו יתנוהכב ,הרעהדירבחמ רחאל קי'וומרמ
 ,םיימואלה:םירבעה םיפיריטניאה לע ןינהו רמשמה לע דמע רימתו

 לכל דימת חותפו רע  קירומרמ ראקסוא בל היה ללכב
 ןתנ רזפו ,ושפנל םיבורק ויה המואה ינינע .לכ .לארשיב השענה
 םישנא ןומהל ופסכב ךמת ןכ .םיידוהיה םיכרצה לכל הֶבידנ דיב
 ,הרזעל וילא ונפש ,םוידישק םיטרפ

 ותשא תא ריאשהו סרורבכ ןבואר ירבעה רפופה תמשכ
 החפשמה תבוטל :קירומרמ ראקסוא גאד ,לכ רפחבו םוריעב וידליו
 | ,וימותיל .םופורטופא יהיו .הללמואה

 קוח תא .קירומרמ - ראקסוא .רמג  םינש שלשו .םירשע .ןב
 רובעכ ,הניווב ןוילעה ינחיטה רפסה-תיבב תואנבה תקלחמב ודימל
 יםילכירדאה לש תורחתהב ןושארה סרפה תא לבק כ"חא םימי שרח
 -רפוס היה ןכ ,יזיראפה הבצמה-רעש ןינבב ףתתשה 1889 תנשב
 זנכשא ,הירטסואב תולכירדאלו תונמאל םילאנרו'זו םינותעב רזוע
 .היצנארפו

 הברהב הזה עוצקמה תא רישעהו ןמא יאנב היה .קירומרמ
 םיירובצ ,דמח-תונומראו תוריט ,םילכיה הנב אוה .תוניוצמ תוריצי
 אוה ,ולשמ יפויו דוה לש םסק ליצאה ווינינב לכ לעו ,םייכלממו
 םגו =: ,םינינבל  תונוש .תוינכת דעב םינושאר םיסרפ הברה לבק
 .יטשיפאדובה הזריבהדתיב רעב

 נפל ,תולבירראה הדש לע ריהמו ץורח דבוע היה אוה
 ,"ירסיק לכירדא, לודגה רובכה ראת תא לבק תודחא םינש

 זאמו ,ומטחב דאמ השק חותנ ול השענ םינורחאה םימיב
 םויב .וילע קזחו ךולה הכלהש ,םיִבצע-תועוערוה תלחמב הכוה
 דבא םשו םידוהיל רשא תורבקה-תיב לא ךלה רבעש עובשל יעיברה
 .ה"בצנת = .ויבא רבק לע תערל ומצע תא

 6 לש

 .עּובָשה
 . תּונויצה

 םייינויצה םינקסעהו תוינויצה תודוגאה ,םילקושה ידעו -- 
 תורדתסהה לש יוכרמה .דעוהל ףכית איצמהל םישקבתמ םהיתומוקמל
 םירבזגה = יריב רבכְמ י םואצמנה םילקשה ימוכס לכ תא תינויצה
 ו"לקשה .ימי,ב ופסאנש הלא תאו

/ 
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 גי וילג

 יללכ ח"וד .יזכרמה דעוהל איצמהל ךירצ ףסכה תא רחיב
 ,"לקשה ימי,ב ןהיתומוקמל תוינויצה .תויוררתסהה תדובעמ

 ,ץרמ 16 םויב ןליקב התיהש ,ןינמה ןמ .תיללכה הפסאב
 ('פאק 89) סניפ הרשע לש רנידיוויד 1908 תנש דעב תתל עבקנ

 .'ב רפסמ שולתה לע גנילרטש ארטיל לש הינמ לכל
 תבלוה ןינב-אניתשלפ-ולגנאה לש תושדח תוינמ .תריבמ | תדובע --

 תוחלשנ תוימתפ תוינמ , יזכרמה דעוה לצא ןימזהל ךירצ תוינמה תא , תכשמנו
 .ערפמל ןריחמ לבקתמשכ קר תוחלשנ תוימש תוינמו ,הפיקוב וא ןמוזמ ףסכ דעב

 ?לארשיל תמיקה ןרקה, +תיסורה הפשב השרח תרבוח רואל האצי- -
 ךירצ תונמוהב , בונול'צ לאיחי ר"דה תאמ (דיתעבו רבעב התדובע לע הריקס)
 : הסירדאה פ"ע תונפל

 1וס6אמה, ת-קע ₪. ₪. '110ה03ַק, םסטנסמתוה ועוטז'מ 0: 0.

 17 רמונה רואל אצי "קעטאילביב-עקיפאק עשיטסינויצ,ה תאצוהב --
 גרברלוג ,ב תאמ "ןעגנולייהטבא ערהיא ןוא .קנב-לאינאלאק עשירוי יד,
 .'ק 5 ריחמה .סקא 0

 .לֶאְרשידֶץְרֶאְּ
 :הזה בתכמה תא ונלבק י"אמ
 תעכ ונדסי י"א ילעופל תורסומ דופיב םינוש תונויסנ .ירחא

 תורבח תורסיתהל רוזעל התרטמש ,םירבח האממ תיתגלפמ-יא הרבח
 הילע הלבק הרבחה .י"אב םילעופה יכרצל .םיפתושמ תורסומו
 ןתוחתפתהו םוקמ לכב תופתושמ תורבח תורפיתה יאנת תא רוקחל
 איצמהלו י"אב םילעופה ןיב וללה  תועידיה תא ץיפהל הילעו
 טידירקה תא ,היתובשומו י"א ירעב ורסויש ,תודסומהו תודוגאהל
 הישעמ תלחתה ,הרבחה תופפא לש לכ:יטרפה .הזל ץוחנה יפסכה
 ,ט"סרתה 6 ,5 .מונ "ריעצה לעופה, תונוילגב וספדנ התינכתו

 רסח םג בשחנ ונכרד לע םישנופ ונאש םירוצעמה ןיב
 תורפס הנשי םעו םע לכלש ןמוב ובו ,הנכהל רמחו ןויסנ
 ,בר למעב הנקנ .דעצ לכו ,הלפאב ששגל ונילע ,הול הבחר
 םינינעתמה הלוגה תוצראבש ,הערב ונירבח תא שקבנ תאול יא
 םמצעב .רזעל ונל 'אובל היצרפואוקה תלאש וא םילעופה תלאשב
 תוינכת ,יתורפפ רמח ,איהש הפש וזיאב ,ונל חולשלו םנויסנבו
 םילוח תופוק ,ןורסחו הולמ תופוק ,תופתושמ תויונח ,לישבת-יתב
 ,הז עוצקמל ךיישה רמחה לכ ,רוצקב,םינותעו תורבחמ ,'וכו

 ,הילגנא תוצראב העדב ונירבח תא ונא םישקבמ רוחיב
 תא  תואלמלו הז ונבתכמל בל םושל היגלבו היצוש ,הינמרג
 ,ונתשקב

 יי"אב םילעופל םיפתושמ-תורפומל תיזכרמ-הרבחה םשב

 >, קיצנימ "ולא ריבומה
 :ונתבתב

 8-|6 1180061201 18118 , ה10811ם8, 1וםע 11801072 11810
 י ט"סרת ,רדא , ופי
 תונבל םירצמו היקרות תולשממ ןיב הזוח השענ םינורחאה םימיב --

 תא רבחתו שירע-לע-דעו ךרה רובעת רשא ,לורב תלסמ דיעפ-טרופל ופימ
 םייח לש םֶרַו סינכהל הדיתע תאוה השדחה הלפמה ,תוריבו הפיח , םילשורי
 . לארשי"ץראב הישעתהו וחפמהב םישדח

 רעול סנכנ , לארשי"ץיראב התע אצמגה ,רגוב .,ח יו רפוסה --

 ."ריעצה לעופה, ןותעה לש תברעמה

| 
 .תרזמב

 ל

 וונילא בתוכ אטשוקמ ידימתה ונרפוט
 םיפלא תשש וז הנשב םג תימוקמה הלשממה הגתנ םינשה לכב ומכ --

 תיפורה הלשממה יכ ,אוה אילפמ רתויש המו .םידוהיה יינעל "םיטח תועמ, ,רפ

 וינעל קלח אטשוקב יפורה לופנוקהו ,תימוקמה הלשממה תא הזב הרחתמ

 ,הפפל המדא:יהופתו רשב אטשוקבש םיסורה םידוהיה

 אטשוק ךרד רבע ,יקינולסה "ריניבא,ה ךרוע ,ןיטנירולפ דוד .ןודאה ---
 :ץראל ינמותועה  ידוהיה תבוח, ר"ע  "הוחאה,ב םאניו, ,לארשי:הצרא והכלב

/ / / 
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 םיעמושה יניעב ןח אשנו ופופ דעו ושארמ ינויצ היה םיאנה ."ומעלו ותדלומ
 ונניא יכ ,םרגלתב קרטצה ,אוהה ףשנל ןמווהש ,י'גְררופ רמ ,אטשוק ריצ ,םיברה
 / ,אובל לוכי

 ןתתש ,הלשממה לא ונפ הירבח .בושיל הרבח ודי הסורב ידוהי --
 יהוז .,םירכא רותב תועקרקה ןתוא לע בשיתהל םהל  רוזעתשו תועקרק םהל
 ,היקרות ידוהי ןיב הלטינש ,הנושארה תיבושיה הרבחה

 א'קיה חכ:אב סודננרפ ןוראה ,לרתשמ ,אטשוק ינותע םיעידומש יפכ --
 ןיב .לזרבה"תלסמ ןונב ןוישר רבדב ,אטשוקב הילטיא ידוהי לש הלהקה שארו
 ,ופיו ריעס"טרופ

 םלשמ  ןמית ידוהי תא רטפ המחלמה:רשש , םינותעה םועירומ דוע =
 ןמות ירוהי תא השענ הזה רסחה .(אבצב הדובעה םוקמב סמ) הירקפאה פמ
 ,ונמותועה אבצב רובעל םירוהי ולבקי האלהו האבה הנשהמ יכ ןעיו םתוינע לגב

 רובכב לבקתנו ינמראה ךראירטפה תא הלאה םימיב רקב ישב סכחה --
 ,הפפהיגח תכרבב ישב:םכתה תא ךרבל ויולמו ךראירטפה אב ותרחמל ,לודג

 םעפה יהוו ,תיזנבשאה הדעה בר ,סוקרמ ר"דה תא רקב ישב:םפחה --
 יהי ...םוימשר םירוקב םיפילחמ תודעה יתש לש םיינחורה חכה:יאבש הנושארה
 !תודעה יתש "יב םולשו הוחא תואל הז אנ

 + "ןויצדיבבוח,  םשב תיגויצ הדוגא הדסונ (הינדוקמ) ריטסאנומב --
 + םילקש וו הדוגאל החלש יקינולסב "ןויצ נב, תרבח

 ,לֶאְרְשְי  תוצופְתְב

 ; הוה .ארוקה לוקה תא ונלבק
 רצא וירפסבו חתפתיו לדג םירפפה רפפ יכרב לע !רפסה םע 'אוה לארשי

 םא ןכלו והרצ תעב ושפנל םימוחנתו בוט םויב ויעושעש ויה םה , וחור תא

 תופעות תובצמ ,םיבגשנ םינינב םהירחא ןריאשה רשא ,לבתה ימע לב לצא

 לע םא יתלב םשפנו םחור תנוכת תא ריכהל לכונ אל ,ריבכמל ןורכז ינבאו
 תורודב ונלצא רצונ המ ,תערל וגל רקי המכו המכ תחא לע הנה ,םהירפס ירצ
 הפו .עגה ףא ונברקב חורה ייח וקספ אל יכ ,תוריעמה תודועתה ןה המו ,ורבע
 \ .שדקה יבתכ ירואב לא ,הכלה וא הדגה ירפפ לא ונינפ םושג םא קולח לכ ןיא
 ,םיתעהו םימיה תורוק לא וא רישו הצילמ ירבד לא ,רופו רקחמ ירפס לא וא
 ףוסאלו .ץבקל  ונילע לכה תא---,תודרפנ תולגמ לא וא תומישרו םינויצ לא
 היהי זא קר תורזפגה תא ונצבקבו תוחדנה תא ונפפאב קר יכ ,הישנה םוהתמ

 ,יוארכ וראפלו וללכשל ,תוחפטה רעו רסממ ונתמכח תֶב ןונב תוגבל וגידיב

 ,םהירובחו םינושארה ירפס סיפרהל רימת ולדתשהש המ תתורמל םגמאו
 םיחנומה .םירפסה רפפמ אוה םיספדנה םירפסה רפפממ רתוי בר יכ עדנ הנה

 י"כב קר ורמשנ רשא םיבר םהיניבו ,היחתל םיכחמהו םיגוש תורצואב םיבותכב

 "ןמלו ןודבאי חצנל הילכה ןשמ הרהמ םליצנ אל םא רשא הלאכ םג םיברו ,ודיחי
 םג חיגשהל הז םעו ,להקב םמסרפלו םהיגומטמ יכשחממ םלאגל ונולע הבוחה
 םתנוכת תא ררבלו םנמזו םהירבחמ לע הרהנ עיפוהל ,תוקיודמה םהיתואחסוג לע
 לא בל םושל ףא : ;תורפסו תורפפ לכב גהונ אוהש ומכ תרקבה ךרד יפ לע
 היחי לקג רשא .ראופמ ילכל רפסו רפס לכ היהי  ןעמל , ינוציחה םהיארמ
 , 5 ,וב .שמתשחל

 ץילב ןאמרעבלוז ל"ארה ירי לע ד"כרת תנשב דוע הדסיתנ עודיכ הגהו
 .רוכזֶהלו םינשי ררועל הרטמל הל המש רשא "םימדרנ יציקמ, םשב הרבח
 תגשב הישעמ תא הקיספה רשא דע | ,םירקיו םינוש י"כ הפיפדה ףא ,םיחכשג

 םהרבא ה"ומ ח"הרה ,ידי לע ה"מרת תנשב תינש הדסיתנ הז רחא ,ד"לרת

 םיבושח םירפס ןומהב לארשו תיב תא הכותו התלועפ תא לידגתו ו"יה רנילרב
 ירחא התבונת תא ,הלדח איה םג םלוא ,המכחהו הרותה תוגפ לכב ךרעה יברו
 ואמו  ,הרסימ תגקז .תאפמ ,ה"פרת תנשב וגייה ,ההודסיתהל הגש םירשע רובע
 ירועג תא שרחלו בושל הטמ םימותחה ומיכסה תאזל .עבוג .לחנ םתסנש טעמב
 רנילרבםהרבא ה"ומ ח'הרהו ,םיקצומ תודופי לע הססבלו תאזה הרבחה
 ליאוה ,לארשי תמכחל .רבדה עגונש םוקמב :תואילו ןויפר ערי אל רשא לינה
 וננימיל רומעלו ד ו ב בה א י ש ג תרשמ וילע לבקל ןורטפלו באל ונל תויהל
 םדי לא רשא םינוש םימכח םע הזוח ונישע רבכ ףא .,וילא ךרטצנש רבד לכב
 אוהש עוצקמב רחאו דחא לכ סופרל םגיכהלו םהינפ לע .רובעל י"ָהְתכ ורסמי
 ה ווב החמומ

 ןח ונתלועפ תישארב ךימ םטיפרהל וניגפ תמגמ רשא ,םירפסה



 3 ןוי לב

 לש | ודימלת יצנגלבמ  רועולא ..יירל רשע ירהו לאקזחי לע שוריפ
 ,הנורחאה תעב קר ונע ש ותובושה תא רשא ,ם'בשרה

 םירבחמהמ דחא ,םותיה ןב המלש 'רל ןטק דעומ תכסמ לע שוריפ

 םלועב ידוחי י"כב .אצמי הז ושורופ רשאו תימורדה אולטיאב ןיח רשא םיטעמה

 ,בורקמ הז . ךא .הלגתנו ,יצנירופב

 י"שרל  סחוומה סדרפה רפס .לא ונבותב  בורקה רפפ ,םינואגה השעמ

 ,סונירה תוצראב הכלהה תולשלתשה תורוקל דאמ בושחו

 יתספדה רשא וניווושמב .לודגה קנעה הז .יולה הדוהויבר ןאויד

 ה"זעב רמגי הינשה י"ע םפדג ובור  רשאו הגושארה ג"קמ תרבח י"ע הלחה

 ,ונירי לע
 ונידיב .וכמתי םא ,לעופה לא  ונתבשחמ - איצוהל לכונ זא ךא םלוא

 םמצעב דבל אל רשא ,ןוגה רפסמב םירידיו םיער ונל ואצמי םא ,חורבו רמחב

 זיב ןה ,םימרפ םושנא ןיב ןה ,םירכח ונל ושכרו םג םא יכ ,ונתרבה לא וחפסי

 יכ ,(םתפ רכח) בוצקה ריחמה רבל אל  ומלשי רשאו ,םינוש .םורסומו .תולהק

 רשא רואב הכלנו וכל !ארקנ םלכ לא .(ףיסומ רבח) וילע ופיסוי בל ץפחב םא

 יםרנ תא הלענו םרכו תא היחנ  ןואצי ונברקמ רשא חורה ישנא ונל ורואה

 ינומכחת יתב אלו תוימידקא אל ונל ןיא יכ ,ונתרזע ונב קר יכ חבשנ יונ לא

 תא ונל ונת = ,ןנל ימ וגל ונא ןיא םאו הבזענה ונתורפפ לא בל ומישי רשא

 קר רויש ונל ןיא יכ ,תראשנה הטולפה תא ליצהל  וגנימול  ורמעו םכדו

 !תאזה הרותה

 מ"רפפ ,ןאמיירפ ןרהא ןיגאהניפאק ,ןעסנאמיס דוד :הרבחה דעו

 הייה פיש שאר בשוי

 .ריבומה = .(7 אקצאטאלט) ,אשראוו ,יקסנאנזאפ םהרבא לאומש

 .ןודנול ,רעלכיב .םהרבא  .טשעפאדוב ,רעכאב  באז ןימינב
 ,גרובצניג :דוד * ,ולסרב ,ןנארב יכדרמ ,גארפ ,ידארב םייח

 .םלשורי ,ןילי רוד .גרונפוטפ ,יבכרה והילא םהרבא ,גוובפרטפ

 םהרבא .יצנירופ .,תוילגרמ יבצ לאומש .שירפ  ,יולה .לארשי

 .קראיונ רטכעש מלו רואינש אנו ןייטשפע =

 ה'טסיוא ףפפב) ןענארק 12==קראמ 10 :םה הנשל םימולשתה
 9==ראלוד 9%/:==קנארפ 1'19/:==לבור 5==גנילליש .10==('גנוא

 םירפסה רבח לב לכקי הו דעבו  ,(איווגידנקס ףסכב) רענארק

 קדאמ 900 תחא םעפב םלשמה .הרבחה ידי לע .םיספדנה
 רבח) וויח ימי ךשמ לכב רבחל בשחי המודכו ןענארק 0
 איסויב םנמאו ,םירבח לבקמ דעוה ישנאמ דחא לכ ,(םלוע

 וא גרוברטפב דעוה ירבח תשלשמ דחא לא תונפל בוט ןילופו
 .ליעל םיבוקנה .אשראווב

 ןילבול יבלפב תוזוחמה הלא תא לידבהל הלשממה הטילחה עודיכ --

 אהיש ,דחוימ יאמלח ףלפל גוב רהנ לש ילאמשה רבעה לע .םיאצמנה ,ץילדיפו

 תולבגהה לב יכ , םירטסינימה.תצעומ הראיב וישכע , יבויקה לבחה לא ךויש

 ןילופ ידוהישו , םוחתה ךותב רשא ,םייסורה םיכלפב םידוהיל עגונב תוגוהנה

 לע רופא יהיש ,ונייה ,שרחה יאמלחה ףלפב םג תולח הנייקת ,ןהמ םישפח

 ,הריבחב תחקל וא המדא .תונקל , םירפכב בשיתהל םש םידוהיה םיבשותה
 םידוהיה לע תרפואה ,הדוקפ איצוה ק םרוגיט איפ ב לבחה רש--

 לארינימהדימ  תוניעמ תומוקמב אפרתחל האבה האופרה.תנועל אובל םילוחה
 . וקווקבש

 הקיסומהיתולהקמב  ףתתשהל םש םידוהיה םינגנמה לע םג רפאנ ןכ
 + הלשממה לש

 ץיבולוסינ טאטופידה לש  ותולרתשה תא החד אבצה"םוורטסיגימ --
 .ירבא תטלחה דוסי לע ,שוריג תריזג םהילע הרוגנש ,ריוואמרא י-והי תבוטל
 ,םהב םיקפוע םהש ,תועצקמה לכב דפפה םיאיבמ םידוהיה יב ,םוקמה

 הלוכ טעמב איהש ,הפידוא ב השרחה תינוויעה המורה לא --
 תויסנבה-יתב יאבג ברקמ םידוהי םינפאלג השמח רחבהל םידמוע ,הרוחש
 .שארב יקציבונובא ר"דה םע

 םד-תלילע ךחפב םייורש ואצמנ רבעה תספה גח ינפלש עובשב --
 הפומסה :קפייליווחובוג הנטקה הריעהו ,ן יל בו ל ךלפה ריע יפשות םידוהיה
 + .הגליול

 העומש הטשפתנ הגורתאה תעב .א"טי לש השרהחה ץראה--
 = ב
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 ,תשקובמה ץראה תא ףוס ףוס האצמ ת"יאטיה היצאוינאגרואה יכ , םינותעב
 תינודנולה הבשלה םסרפת בורקב ,םידוהי לש תימוגוטוא היצאוינולוקל התואנה
 רוט אנרבוג.לאריניגה תגהנה תחת הרבעש , היצידיפסקיאה ך"ע טרופמ ח"וד
 תוריקחה דופי לע , תיברעמה םירצמבו הקירפא לש ינופצה ףוחב םילופירטמ
 תיקרותה הירופיריטה תא  העיצה םש התש תושירדז ו
 ץראה .תובשיתהל תואנ םוקמל סוליפירט לש וחרזמה לובגה לצא הקיי נ ירי ק
 תרושפ תסנכנל התוא םיבשוחש שיו ., היקרות ןוטלש תחת תאצמנ תאוה
 קר איצוהל היהי רשפא  קיודמ רתוי טפשמ ..הניתשלפל | תוכומסה , תוצראה
 ץראה ביט תא .םיערויה םושנא םשב םורסומ ע"על ,ח"הודה םוסרפ ירחא
 .הנקמ לודיגל הקייניריק תרשכומ הרקיעב יכ ,תרכונה

 , תּונמאְו תּורפְס

 ,לאתנינוז 'ףלודא
 םיקחשמה ןואג לע  התע  לבאתמ 'תילארטאיתה תונמאה .םלוע לכ

 :בינוז ף ודא  ,הניווב ילפיקה ןורטאיתה רוטקירירו הירטסואב םיזנכ:אה
 " ,ןייח ימיל ששהו םיששה תנשב בלה:ץבש י"ע םיאתפ תמ רשא ,ל א ת

 ףענ  .הוה וגומב אלפומה קחשמה . לש ןיתודלות הנה דאמ תוניינעמ
 :תורדשה לא סנכהל | ,ןיוצמה ונורשכל תודיה ,הכז  ,טיח לש ןנב ,ינע ירבע

 :רזנ, ,תא לבק ,יירטסוא ליצא תלעמל הלעתנ ,רובצה לש תונוילע רתויה

 ילודג  יתבב סנכנו אצוי  היהו ,הגירמב לורג  רתויה  רובכה>תוא --- ,"לזרכק
 לש הזל דע םיגוצריה:צריאה תונחלשל ןמזומ םגו םיירטסואה םיטארקוטפיראה
 ןרהא .רענה תא םלועמ חכש אל לאתנינוז ןופ ריבאה לבא ,ללכב דעו רפיקה

 יותודלי ימי תא רכז תדחוימ הבחבו ,גרובפרפ תוצוחב .ףחי ץה רשא לאתניגוז
 םיטנידוטסה יגוח. לא לאתנינוז ףלודא ברקתה תונורחאה םינשה .תרשעב

 םידוהיה .תוקיתעל :םואיזומה ירפיממ .דחא היה אוה ,הגיווב םיימואלה םיירבעה
 יותוחתפתהל הברה עיוסו ,אניווב

 פומה הדוגאה םלואב לאתנינוז אירקה 1908 תנש רבוטקוא 21 םויב
 ,םפרופמה ידוהיה ררושמה דובכל ןוגר'זב דלופניזור םירומ יריש תא תיקיס

 םשורה םיפסאגה .רכזמ ףוסי אל םלועל ,ףשנב-ומצעב ףתתשהל הקירימאמ אבש
 לש תינואגה ותארקהב 'רדונה ןצבק,הו רעפ,ה םירישה םהילע ושעש ,ויככה
 ,לאתניגוז ףלודא ןואגה קחשמה

 יהררהנה לבאה תגיגחב לאתגינוז ףלורא ףתתשה םידחא םיחרי ינפל דועו
 להקה ינפל םלקדו ,לצריה- ר'ד חונמה רכזל ןויצי ילעופ י"ע םש הכרענ רשא

 ףתויח וירידימ ןייחב היהש ,םינויצה גיהנמ לש .תוניוצמה וחור:תוריצימ תורחא
 .םיבורק

 יתדלונ, * ,םידוהיה .יגהנמ .פ"ע ותוא ורבקי יכ . ,לאתנינוז שקב ותאווצב
 ,"ידוהו תומל הצור ינאו --- ותאווצב בתכ ךכ -- ידוהי

 עוז ףלודאל התשעגש ,וזכ הרדהג היול הניוו התאר אל רשא המכ הזו

 חלש ףיסוי ץנארפ שישיה רסיקה ,םעמ םרומ ךיסנ תיול .התיה וז ,לאתנינ
 ןיב .הבואוניטנומ ךוסנה רוטסיימפוהיריבואה תא וחכ:אב רותב היולב ףתתשהל

 ונימו די ,ילאיצוס:ירצונה םאונה ותוא ,ריעה שאר ןגס םג היה םידיפסמה ןומה

 ן מ.א לעכ לאתנונוז לע רבד ,וימשיטנאה הירקה-ןוטלש אישגו  רגיאול לש

 ר"דה ,הניווב םידוהיה תלהק אישנ !תי דג כ ש א ה תונמאה יבצ ,י זנב ש א

 יויתובא:תנומאל ןמאנ ןב רותב רטפנה תא סנ לע םירה ,ןריטש רירפלא

 + םישדח םירפס

 ישארל יולג 'תכמ .רבע תפש תיחת תלאשל .ןייטש פע ןמלו (1
 - .גרוברטפ ,"הירבע | תורדתסה

 םעל תורבוח . הקיטפירטקרח ? קיליב אוה המ . ןייטשפרש יבצ (0

 +'ק 10 ריחמה . בובל , םירוענה ינבלו

 1 ריחמה ,ט"פרת ,השיו -."הריש, תואצוה .םיריש ,קינבול .ב .ם (68
 , השרו "הישות, לצא הריכמה . לבור

 וא ,מ הרומה תאמ תישילשהו תיגשה םודומלה תונשל היט מות פרה (4
 +'0 60 הריחמ . הנליו לעפע .ל תאצוה .יקצי ל א

 ,ןעטקא 4 ןיא אמארד .,געט.םרומש יד ןיא ,וואליפראק םיומ (5
 . , טנעס 15 ןיירפ , קראי-וינ

 , גרבדלוג ,ל ,י = + ל'ומהיךרועה

1 4 0 
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 .ןושאר .קלח ,לארשי ימי  ירבדב . םירועש
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 םירועש םירשע
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 ןתומלש רתוי הב תונקל םיצור םהו לארשי תודלותב תיחטש העידי
 תועידי קר אל םהידימלתל תתל םיצורהה םיירבע םירומל
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 ! יַתְמיִא - ושְבַע אל םִא

 רחא דצמ םימעפל םיעמוש וננה. המרגותב הכפהמה ירחא
 ונל ונשברש שובכה לש הטועפהו הרעצמה והדמ לע רעצ ירבד
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 ,וניתובא ץרא לע :תוקזחה םהידיבו לודגה םנוהב םירחא ואובי
 םיברקתמו .םיכלוהה ,ונל רָירש הב וריאשי אלו התוא ושבכי
 ב ירעצב - תימואלה .ונתרממל

 הלא .יכ .בושחל .םוקמ .הָיה הלאה הגארהו רעצה עמשל
 חורה תרובע : 0 תונורחאה םינשה םירשעב ונל .ופיטמה רשא
 ,תישילשה וא הינשה הגררמב השעמה תרובעו ,הנושארה הגררמב
 חלצת אל םעה תא וינפל חורה שובכי אל רשא םימיה לכו
 ,"לודג.השעמ, וזכ הקוחד העשב יכ התע ודוי--,השעמה  תדובע
 םשבש ,ןבומ, ,חורה תרובע לע השעמה תדובע תא רכבל יוארו
 ונאש ,ןויערה  תצפהל .חרובעה תא הנכמ ינניא "הורה תרובע,
 המלש תורפס הב ונל שי רבכו ,הנש םישלשכ הז הב .םיקסוע
 ,שרח חורב םעה תא ךנחל השירדה תא הנכמ  ינא הז םשב
 ,חורה יפיטמ :ורויש יפכ ,הלוגב רוחיב

 םעה רחא 'ה התע אב וזכ לוגפ תבשחמ ונבלמ .איצוהל
 וירבד :תיצמת , לארשי-ץראב בושיה = ינקסעל = 6 יולגה ובתכמב
 ינימ לכו ,םיתבושה ,םיניוזמה ונירובג יריעצםע יכ)וננ ינע לעגונב
 :הוה חקלה תא ונל ןתה (קסע יל ןיא שפוחה תעונת ןמומ הרעסה ילעב

 רוסיל ל ינפמ םלעפסב וחילצה םיריעצה םימרגותה ו
 ונל .ןוהנ הוה ללכה . חורה תא םא יכ ,חכה תא אל םהישעמ
 םא יכ חכב אלו  ליחב :אל,.ואיבנה ירי לע הנש םיפלאמ רתוי הז
 וחצני:חכב אלו ליחב אל יכ ,וערי םה םג  ."תואבצ 'ה רמא יחורב
 ירי לע אבה .םעה חורב | ירקיע יונש ירי לע קר ,םביוא תא
 ונמחלנ .םינורחאה םימיה רע ינשה תיבה ןמומ ונחנא םג . ךונחה
 רב .תמחלמו +םיבכמה .תמחלמו) חכב אלו ליחב אל ונמויק לע
 אביקע יר הל םיכפה אלה ,החילצה אל. םנמא םא רשא ,אבכוכ
 ,יזה ךררה ןמ .וטנ םינויצה קר ,6 חורה ישנאמ קפס .ילב היהש
 תדובעמ ךא ,וליחתה חורה | תדובעמ אל .ותולצה אל .ןכ .לעו

 ריואב = תרופה - לדגמ איה .םהלש  המישה לכ ןב לעו ,השעמה \
 תוישממה תולועפה לב .יכ ,תורוהל הצור הניא איה .,התויה .םוימ
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 עם חית |
 תו[ ו אם

 /היישאחרלכ היהי ןכו ,םנב תויולתו שרוש .ןהל ןיא הלש
 ח";םעהשחררב תירקיע הכפהמ איבהל הלציש רע
 /שךוחארמ תא ובל לכב שיגרי רשא שדה רוד ךנהל
 תנאויובל:הלודגה תוציחנה תאו ,המואה תמשנ, לש ערקה
 6:תויהל"רימת :התצר  תונויצה לבא .,תיבאה ץראב  ימואל .זכרמ
 "ץימאההוסיו ןורפחמ ,תאזל תורשפאה הל ןיאבו ,תישעמ העונת
 !%ארקגש :תעב ,הלחתב ,התטיש תא דימת הפילחה ,םעה תמשנב
 \ לכ מהי ריו א ה ןינבב הרחב  ,"ןויצ  תבח, = המש
 " ₪ /ןה(ףןרחוח..המשמ,  ילוא רבלמ ,לארשי-ץראב ודסונש  תוינולוקה
 הלכי אלש ,ורחאו  ,(הלאה םירבדה  דגנכ הפיקת רתויה האחמה
 " ב /ההנשו לבל העסנ םתוא .ךיראהלו הישעמ תוסיפא .תא ריתפהל
 ,לצְרה .תונמה ,השרחה תונויצה רצוי ,ןכ םא) התטישו המש תא
 ;;תונוקת .:אגבהל קר ,ותעד יפל השדה העונת שדחל הצר אל
 םיעמוש וננה ,החילצה אל איה םגש ירחאו ,("ןויצ 'תבח, תטישב
 ; ננה ,השרח הריש ,המרגותב הכפהמה ירחא ,התע
 .חינק רבד לע :םירקבל םישדח טעמכ תופי  "תוינכת, התע
 5ןת6ףבח ,םיקנב ךופי ,תובשומ רוסי ד"ע , לארשידץראב תועקרק
 ; רבר .רפח הלא לכל ךא .םילודנ םיקסע | דועו .תשורחו רחסמל
 םיטועפ םישעמ וזיא יכ רשפא ,םעה תרכהב ןמאנ רוסי :רחא
 ,הלאה םיטועפה םישעמה תא השענש העשב ךא ,ונדיב :וחלצי
 ה פוהגיאימ-םיג ו ,םיבוטה םישדחה םיאנתב ץראה יבשות ושמתשי
 יו ץםיבדש: םיקסע קוחרמ הוחירהב .ןוהה רהני
 ""ףאשנ ונחנאו ,ףמוש לחנכ ךא תופט תופטב
 רנילרגמ ימורממ .טיבנ .האנקבו ,ריואב תישעמה
 6 ,המדאה לע ,תחתמ םש

 ךחתע .השענה .לב יכ .,הז ב. דוגהל, הצור .אוה .ןיא םנמא
 ?ה השעני :היהי:אל .וליא היה בוט רתוי .יכו ,ךרע םוש ול ןיא
 לכ עא דחורב "תירקיעה הכפהמה רע יכ" ,וירבדמ רבכ אצוו

 "יל שחל נילע לבא ,(סנב םיולתו שרוש ילב ויהי םישעמה
 א נוקאה תוחתפתהה יכ ,ביצע מה ןויערה םע
 ; :-ןואש +תמא ,ונדי לע .אלש רתויב אבה בורקה = ריתעב
 ' ;וב-=.,תימואל-:הרובעב שואיל  םוקמ ןיא ירהש--הוקתמ  שאיתהל
 הזממע קנב=רלכוו"יםעה = חורב -יונשה  ירחא  ,קוחר רתויה ריתעב
 יל םהל ובישי חכ .ברבו  ,ורגפ רשא תא ןקתל
 48 סל .ךרלב רשוכה .תעשב םהל שוכרל ולכי .אל רשא
 ;ףובעל. התע - וגלו .וגירכנל .וא ..ונינבל .הנופצ תאזה  הרובעה
 בגילע .םירחא-הצמ:יחתע .תורחתה שוגפנ :אל .הזבש .,חורה  תרובע'
 ?תשרוה הז הדובע--םגז םגמא .,םיהוכגו .םינוניב רפס .יתב םש .רסיל
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 ברקו ךלוה .בירחנפ ליח תא ותוארב איבנה היעשי רמא ןכ ,םנה = םילודג ךכ לכ אל ןפוא .לכב לבא ,םילודנ םיינחורו םיירמח .תוחכ
 ינשה שוריפה  ."הצרעמב הראפ ףעסמ 'ר הנה, :םילשורי לא | רתוי ךשמנ םעה ,תאז דוע .ימונוקאה  שובכהל םישוררַה ומכ
 אוה הז ךרר לבא .חורה תא קר ריכגהלו רמחה תא לטבל אוה החיכומש ומכ ,תישעמ הרובע ירחא רשאמ תינחור הדובע ירחא
 ךנחתנ וא דלונ ומצע אוה ןכ רמאש איבנהו ,תולגה ירפ קר  רתוי תובבל הל השכרש ,רבע תפש  תיחתל הרבחה תחלצה
 ,םישוריפה ינשב הוה .ללכה תא ונלבק ונייח חרואב ונחנא ,הלוגב = הז יבתכמ .תרטמ ןיא הז םע .היצארגימאה  רודסל \ הרבחהמ
 וניכחו ,יעבט חראב .הילא בושל וניצר אל ונצראמ ונילגש םוימ | יא יב ,הטושפה .תמאה תא ריכוהל ךא ,הלועפ תינכת תוותהל

 ףל ןיא :םירורבה אבא 'ר ירבד תורמל  ,םימשמ תועושיל קר = העונת לכל רוסיה 'יכו ,דופי ילב קזחו לודג :ןינב .תונבל רשפא
 םכירפו ונתת םכפנע לארשי ירה םתאו רמאנש ,הזמ ה לוגמ ץק ,םעה חור .אוה תימואל

 הויאב .ןימאהל וניתפנ 6 "אבל וב רק יכ לארשי ימעל ואשת םתוא בשוח ונניא הארנה יפכש ,וירבד תיצמת והז
 ,'לאינד רפסב אושל ותוא שפחל ונמכחתהש ,עוכק ןמול רתסנ "ץק, .רוסי ילב אל הילע גלגלמ .אוהש ,הירואיתל

 ,םחור .לע הלועה לככ והושרר : רוד לכב ןיצק יבשחמ רשאו = הברה ונתוא תקסעמ המרגותב הכפהמה תנכה ןיאש תויהב
 ןנלע תש, םיללפהמ ונגה .ץקה תא קוחדנ אלש "ונועיבשה, לע תולעל רמא רשא ,יקינולס  ליח םא  ,םיחוכיוב  םנכא אל
 ונמצעב ונחנאו ,"ץרא יתכרימ סנכ וניתוצופנו, "ונצראל החמשב ,"חור, קר .תמאבו ,יראנעלא ןבומב קר יליח, היה ,המרגות תריב

 !"אביש םוי לכב ול םיכחמ, ונחנא -- +המ ,יקינולס ליח לע עיפשמ חורה היה םא + שממ "חכו ליח, היה וא
 ,ונתבוטל רבד ונמצעב תושעל הקושתה ונבלמ התבשנ הכו תלשממ ןמזב ודעומב 'וקחו ורכש לבקמ הוה ליחה היה םא
 םירשכומ םניא םימשמ תועושיל רוע םיכחמ םניאש הלא םגש רע | רצמ םש ויה םא ,םש הילצמ אוהה חורה היה םאו %ןורוה
 התע םג ונבש םירואנה , ונצראו ונמע תלואגל רבד הזיא תושעל | הטישהש ,הרשמ יאשונ םניאש םתואמ םיליצא יפלא תורשע דחא
 תלכשהל לגקפהל ,יחרזאה ךוניחב קר םמע תעושת תא םיאור | םילעופו םירכא יפלא תורשע--ינשה רצמו .,םהל החונ הנשיה
 תרובע תא רכבל :ינשה תיבה ימימ דוע ונל איה השרומ ,הפוריא = שפוחהש ,(ורגבתנ אלש םירענ .דאמ דאמ םיבר םינורחאה ןיבו)

 תעבש ,רחא םוקמב יתרמא רבכש ומכ  ,השעמה תדובע לע חורה = םמצעל שובכל םהל אוה רקיעהו םלצא םולכ וניא דבלב ינירמה .
 .6 הימחנל םירימלת וגב ויה אל ,ארזעל םידימלת רור לכב .ויהש = םיאצמנה תשורחה יתבו .תועקרקה תא ולכויש םיכררה ינימ .לכב
 תורירקה תא םג תוארל רשפא הלאה תונוכתה יתש גווזבו ,םהב הצריש ימל :בוזעא הלאה םיחוכיוה לכ תא % םירחא  ידיב
 ,םעה"דחא 'ה הילע אלפתהש ,המרגוהב הכפהמה הארמל ונבש ,חורה לא בושא ינאו

 ונילגש םוימ  ,הארונ תוממותשה וזה * תורירקה תררועמ תמאבו | םייחב לודג ללכל היה "חכב אלו .ליחב אל, .רקיעה ,יתערל
 םימיכ םלובגל םינב .תבישל תרשכומ העש התיה אל ונצראמ ,ונל םא וכ ,םימרגותהל אל

 אל בה ןמז ..םיקזח םירוצעמ ונל ויה הזה ןמזה .לכב .הלאה | ינש שי  ייחורב םא יכ חכב אלו ליחב אל,  םירברהל
 העשב וליפאו ,ןהב ונבשיש תונידמ וזיאמ תאצל םיאשר ונייה * "ד, :ןושארה ונאיבנ רוע רמאש ,ןבומ ותואב -- דחאה .םישוריפ
 0-7 || םוש .לארשול .ןיא יכ איבנה תוארכ  ,"ןושירחת .םתאו 'םכל םחלו
 לע ךומסל םא יכ ול ראשנ אל ,ומצע כב עשוהל תורשפא

 תא לארשי תונב הנרוכות .רוכז םימלענ םיעוגעגו תישירח תבצע לש העשב
 יכשומ היריבש לאו הבחרה הגלוה לא הנגענתת עגעגתה ,םלועה לכ תורצ + ימע?ןב

 תוסרפב םיסמרגה ןהיתויחאו ןהיחא רכז לכא --היקווק לאו הנירקוא לא ,היתויג ,שדחה ןֶבְרוחה ןמ פב םי יתויחאו ןהיחא א --הי או הני לא ,היתויגא ,
 ולב םרט דוע !ןבבל לע הלעי אל םיריזחה לכ ינשב םימסרוכמה ,םיסופה לכ ו

 תוירוכאב ונענש תונברקה יפלא תא וניול ןהב רשא ,ונילעמ תולמשהו תולעגה א(בונירט ישודק תמשנ רבזל)
 םיעגושמ וגחרב ,םיניעה וגואשנ רשא לכ לא ונחוב ןהב רשא  ,ףרט ותיח (ףוס)

 ותנאשו ונירחא ףדורה ביואה ידעצמ לוק רוע  ,ונמד חירמ םירובש ,דחפמ = העשמ המצעו הלדגו .איה .םג הכלה לארשי תונב לע הלודגה יתואגו
 תורישמ הריש תורמוא וניתויתאו וניתונבו--ונינזאב םילצלצמ העורפהו הכבושה תואלמ תולודג תווקת יבלב ינוציחה ןיפי ררוע טעמ הו םאו ,עגרל עגרמו העשל

 לב אנ רמאי הלא לכ ירחאו !וישגוגו וינעמ ,וגמע לב ינילת ,ןהינעמו ןהינילת  האלפנה הינומרהה ינפל התלגנ רשאכ ,התע חנה ,ונא ונמע תודיתעל .קר הרוא
 ונתמשנב | ןיא יב , שפנה תולָקג ונל ןיא יכ ,םיוגה לכ אג  ורמאי ,םלועה = היתודיתעל תוקירבמו תוריהומ תווקת יתאלמנ ,היפי ןווע לכב .ןתמשנב תררושה

 ןורשפהו חבה וגל  ןוא יכ , םלוע-ואב לכ אג ורמאי | האשגו המר הינומרה = תומשנש ,םלועה ירשא .,הילע םירדהו ץראה לב לש ,הלוכ תוישונאה לכ לש =
 רשא לאמשמו ןימימ םינודאה לכ תא םיגמאנ םיבלככ ,תפרחנ החפשכ רובעל תא תובהואה ,לכה תא תוגישמה תומשנ ,וכותב תויורש הלאכ םי ינמ תוכחה
 ,ונברקמ ונתמשנ תא  איצוהל תלוכיהו .ןוצרה ונל ןיא יב  ,ונשארל ונככרה | התמשנ רצואמ רשא ,המואה ירשא םימעפ יפלאו !לבה לע תוחלופה ., לכה
 !תוצוח לכ טיטב הפסובל ,טיבע לכ לש ןיפפושב הלוונל והלאה תואלפגה תומשנה זארבנ

 ? ונילא אב ןיאמ דוגי ימו = עדי ימו , ןתיא וחכו הז וננוצר .אוה לודג תבצעו  ,דרוי ליחתה לכה לע הסכמה רוחשה ךסמהש העשב | תמאבו
 קוחה וחצנמ ינפל וילגרו וידי תופפ לע לחוזה שלחה ארוממ וא שפנה בחורמ העשב -- היקמעמ יקמעמ לא תררוחו המשגה לא תבגנתמ הליחתה תיאשח
 עיגה רשא ,יביטקגיטסניאה ימהבה ארומה ותואמ -- ורפע תא קשנמו קקלמו המע תא תרכוו התיה התמוא גוחב תרגופמו הרוגס הרצ המשנ לב תאוכ רשא

 םהינב טפשה ירחא רשא ,רסיק ןוריג לש ורוד ינב תםשנב ותולפש הצק םורמל = תוערה תורצה תובבר תא תרכוז התיה ...ארוג באכמ תצוכתמ התיהו ולרוג תאו
 הדוה תונברק ואיבהו םיחרפב םהיתב תא וטשק תומ טפשמ םהיתובא וא | שאר  םירהל ול תת ילבמ ושפנ תא רפעל וחשהו המע לע ואב רשא תורמהו
 הרענה לש ארומה ותואמ ןתרטעה אשונ ארונה ןילתה דובבל םהילילאל = תא ,עישומ ןיאו לאוג ןיאו ורכעל שיא ץפנ רשא הארונה הצופתה תא ,םימעב
 המאו היבא תויוג ינפל הדמעב רשא , הבורקה הטיחשה ןמומ הללמואה = הלאכו הלאכ --. הל ןיא תילכת לכו םעט לב רשא םימיא תכלהמה תונונתהה
 םהידי תא הקשנו הקבח , םיחצורה ילגרל הלפנתה ,היניעל טעמ הו וטחשנש = תונב תמשנ .ןכ אל .,םישחנ יפלא תכושנכ תעתרגו תרכוו הרצה המשנה התיה
 /דבלבו  היהלא תאו הטע תא בוועל םהל החיטבה , היתובא םדב תולאוגמה = תוכינחה הלא לכל ןהל המ !םימי ינמ הבחר ,תאוה המשנה איה הבחר !בקעי
 לכ תמשנב לעופה חכה ותוא הזה ימהבה ארומה ןיאה ? םייחב הוריאשוש = תושרדמה יתכב םיחקל תועמושה הלא לכל ,ץיושה ץראב רשא םינויסנפה יתבב
 לא םולגתסמה םתוא לככ , המודא וא הרוחש , תיטוירטפ תילטב ףטעתמה = לש תושרדה לכ לא תוצוה ,תופסאה 'לכ תא תורקבמה ', םועה לבב רשא
 םיבוועה .,ןוילכה דימת אצו םשמ רשא םוקמב הלואגה תא .םישקבמהו םהינעמ < תוריתפמה ,ןמע לעמ .ןתוא תוקיחרמה ןהיתומאלו ןהל המ ,תוגלפמה לכ תורואמ
 התומב התיה אלש טעמבש הדמב ביואה הנחט לא םיחרובו לארשי הנחמ תא = 1 םידוהיה תרצלו םידוהיה תרישלו םידוהילו ןהל המ -- ןמע לרוג תא ןהמ

" 

 ב
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 ו... ...7. 7...

 בר  לארשי"ץראל | ךררה היה  םוקמ = הזיאמ | ונתוא ישרגש
 בר ףסכ םגו םיארונ  םילוטלט ,םיבר םישדח ויה םישורדו ראמ
 לארשיהץראב תואלתהו רובעשה ויה הז לע ףסונ .הלא \ עיגהל
 .הלוגה "תוצראב רשאמ ,םירתי רוע .םימעפלו ,םיתוחפ אל המצע

 הבאת אל רשא ץראה רודכ לכב הנידמ טעמכ ןיא התע
 דע .הפוריא תוצק לכמ .ךרדה .המהנות דבלמ  ,ונממ רטפהל
 תויכז המצע לארשי"ץראבו  ,םוי .םירשעמ רתוי אל לארשי"ץרא
 םינוכנ םהש אלא דוע אלו ,םיבשותה ראש םע לארשי ינבל תווש
 שפוח הז םעו ,םירחא תמעל תוריבפמ רתוי םינפב םש לבקתהל
 התע םעה .ררועתה .םאה  .תיברעמה .הפוריא תוצראב ומכ ינידמ
 םיתאמ ינפל ךרעב ררועתהש הממ ףלאמ רחא קלח וליפא
 הלגנ המרגות תנידמב יכ ,זא עמש הפוריאב םעה +הנש םישמחו
 ,תולוחמהו .םידוקרהל רפסמ שיה .יבצ יתבש םשב חישמה ךלמה
 וילא וחלשנש | םיריצהל | ,תויסנכה-יתבב הרמוהו  הרישהל
 ? ץראה .תוצקמ

 רשפא"יא .?התעמ רתוי הלואגב הצור םעה זא היה םאה
 ול אב הנה ,הלועפ םוש ותאמ השרדנ אל וא ךא ,ןכ טילחהל
 םעה תא איבי ,ואסכמ ןוטלשה תא ףודהי אוה ,הווקמה וחישמ
 םוש ילבמ הפיו בוט :היהי לכהו ,ויתובא ץראל םירשנ יפנכ לע
 תוצימא תולועפ  ,תולועפ םישרוד ונגה .התע ,םעה דצמ למע
 ונניא הזכ רבד .לודג  למע םג ,בר ןמז םג תושרודה ,תופוכתו
 ,חורה םעל לקנ

 האור ינא רבל הזב אל ףופ ףוס יכ ,"לקנ ונניא, יתרמא
 קר רבד לכ לע טיבהל ילבל יכרד יפל .הוה .ןינעה תבס תא
 ךירצ ,תוירמח תובפ םג ול אצמל לבא | ,תינחורה הרוקנה ןמ
 התע רוע .םירשכומ .םניא - ,וננופאל . ,ונמע .ינב וכ .,תורוהל נא
 אלא ,תינחור תושילח ינפמ אל לבא ,לארשי-ץראל ןומהב תולעל
 +:תירמח  תושילח ינפמ
 ,םירי יפלא .תנרשעל

 הרובע .תויהל לכות אל .לארשידץראב
 -יתב  ,םינקותמ  םיכרד הב  ויהיש .םרטב

 םילוכי םירישעה קרש  ,הלאכ םירבדל ךא  ,הזב .אצויכו תשורח
 :הילגנאב :ןוה : ילעב : ,םילנוסמ  ונמע ירישע ןיא - ,םתוא תושעל
 ,םיברד תלילפל םיחמומ םג םרשע דבלמ םה דועו הינלב :,תפרצ
 אבורד אבורכ ונמע ירישעו  ,חוב אצויכ לכו תשוהח יתב דסיל
 ילעב  ,םיקנבל וא .רכממו חקמ לש  טושפ .רחסמל .ךא  םירשכומ
 שוררלו ,דאמ ונב םיטעמ הזב אצויכו םיקינאכימ ,םיריני'זניא  ,ןוה
 ףספ עיקשהל םירחא תואיקב לע  וכמסיש םימושפ  ןוה ילעבמ
 םירישע םינשמ בור .יפ לע . דאמ השק םהל רז קסע הזיאב בר
 ".ולגרוה אל .לבא .;םינתשמ םניא .םהיקפעש העשב  ,םמוקמ תא
 . םהייח יכרע תא םג םמוקמ םע תונשל

 יהת םינוניב םידימא םישנאל םא ,הזה תוועמה ןקותי םא
 תואמ םג .לארשי-ץראל ורהני זא .,תע  לכב התונקל .המדא היוצמ
 הנכה ילב | ןכ םג הקירימאל הנשכ הנש ידמ םידדונה וניינע :יפלא
 . תינחור .הרטמו  תינחור

 םג עוריה דחא תפומ ,איבא הלא ירבד תתמא לע תואל
 קוברה רחא שיא לארשי:ץראל הלע ג"נרת תנשב ,םעה-דחא יהל
 ,ומצעב םעה:דחא 'המ תוחפ אל ושפנו ובל לכב תוינחורה תטישב

 היה אל :ונוה דצמו ,םש עקתשהל ובבל םע היה הלעש העשב
 םֶקמה יאנת ןיא יכ ,האר םש ואובב .לבא ,רוצעמ םוש הול
 תוינחורה הליעוה אל .והומכ .שיאל םא  ..איסורל בשיו םש ול םיחונ
 תוינחורה  ונל ליעות המ ,תירמחה תלעותה לע ותוא \ ריבגהל
 % ונתוקת לכ תא הילע ךומתנש

  לעש דע ןיתמהל םעהירחא 'ה לש ותצע הז רבלמ לבא
 ךנחתיו .םעה חורב .תירקיע .הכפהמ אבת תינחורה - הרובעה ירי
 תמשנ :לש ערקה תורירמ תא ובל לכב שיגרי רשא שרדח .רוד
 דע ןיתמהל .לאהשי .ינומא .ימולש: תצעכ יניעב איה .ירה .,המואה
 < ףנחל  .תורשפא םוש האור :ינניא | ,ירעצל  ,ינא . לאונה .תאיב
 תורירמ תא .שיגרי רשא רוד ;הזכ "יאבז ולכש רוה, הלוגב
 תובישיה ירוחב .רוד : תויהל לכוי אל המואה תמשנ לש ערקה
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 ןיע הפח .אל ..ליצת אלו  ליעות אל םינעמה לא תולגתסהה לבא -- ?התע דע
 ,םיחצורה . חויח רפוב היהלא תא הנתנ רשא ,הללמואה הרענה לע םיִחצורה
 ווח תא תונברקהו םיחרפה וליצה אל .םורזגל הוערק ןכ ירחאו הואמטיו הונע

 לכ לע דקפו .ודקפ 'םויבו חצורה רפיקה בל תא ודיבכה דבכה ,םיאמורה םידבעה
 ..וואטח אל רשאו ואטח רשא םתאטח תא םילפשה םוקקלמה

 תעקושה לפואה-תבלטמ תא הסב רוחש לפרעו ,ברקו ךולה ךלה .הלילהו
 ...הקומע הנשב

 תועבגה : תוגומת  םילודג םיללצכ הכשחה ךותמ וארנ םשו הפ קר
 .ביבסמ רשא תובורקה

 תובר תורוא .ומדמד בעה בשעה .ךותב -תועוקשה :םיה .תודג לע .קחרמבו
 .בשעל :תוניבמ םיריהזמה .אנחוי  יעלות יפלאכ ויהיו רפסמ ןיא דע

 שיא ופטעתה םיעפונה .דאמ ןנער היה ריואה . חורה הבשנ םירהה ןמ

 וחחושו התוחא לא השא .וקחדנ תוראשנה תומלעהו .וילע רשא םידגבב שיא
 אלו .ביבסמ לכה םדרנ .ומדרנו ןהיתורבח תופתכ לע ונעשנ .ןהמ תורחא ,שרח

 .הינאה יתכרי לא םעפב םעפכ םתוכהב םילגה .ןואש ידעלבמ המואמ עמשנ

 יצחכ ביבסמ תוערתשמה םיה תודג לע ןורטקיליאה' תורואמ וארנ הנהו
 המונצו ההובג השא ,התרבהח לא התנפ םימיב האב תיתפרצ השאו ,הלוגע ןרוג

 השעמ םא יכ הו ןיא :הבר תולעפתהב רמאתו ,לודג .רורצ. הסומע רבכ תדמועה
 !םיפשב

 ,המונצהו ההוכגה השאה םג הטיבסה---!םיניע רועמ ו

 תעכגמ רשא ,אלמו הובג .םוח יזנכשא םג ארוק--!םיענ המ ,הפי המ --
 יתפוזשו האלמה ותשא לא ,ושארל השובח הלודג םיכות.תצונ תרטועמ תילוריט
 יםונפה

 יפיכמ רקדב לש וְרפפ תא  איצוהל ורהמ הינאב .םיאצמנה םילגנאהו
 ,אלפנה ויפיב תושפג .דרוצמה ןויוחה תודא לע וב בותכה לכ תא אורקלו םהידנב

 יריעה .לא תכלל.הנממ ודרי םיעפונהו ,הדמע הונאה
 לע םאתפ רמיעל הֶלְגְ הרוגסה תא .יתקלדהו  ירדחל .יתאבש 8

 .תירבעה תורפסב והומכ הארנ אלש רוריהב האנ רודה לודג ירבע רפס ןחלושה

 תודמחנהו תואנה תויתואה .יניע לומ ורוהזה-- "םירוש .קיליב .נ .ח, .!תאו המ
 ,הפיה תרגסמה לעמ תואשנתמה

 !תאוכ הרדוהמ האצותבו !קיליב יריש לב
 = יכ ןחטדנ יל .,ויתודג לכ לע והאלמתו יבל לא הצרפתה הלודג החמש

 / .דאמ לודג ,לודג רבד הויא .אלמג ולוב רדחה לב
 הלודגה הְוישה תא יתעלב ןואמצבו רפסה תא יתחתפ םיניע ןוילכב

 יתעדי אל רשא ,הב רבד ןיא טעמכ ,וז הריש יתרמא םימעפ המכ ,יברק לא
 . !ץרענו רדאנ ,קוח ךכ לכ ,שרח ךכ לכ לכה תאו לכבו--רבב הו

 בחרמב האלה האלה ,םינפל אשנ יכנאו ,ירוחאמ ראשנ ואולמו םלועה
 יףוס .ןוא ןוילע  קחרמב .,הו

 הו ףמומרענ םיללצ תולוצמב ,םירוחשה הלילה ילגב ילוכ יתעבט הנה
 לכ .ינפ תא םיסכט ,םיכורא ,םילודג םיללצ ,הו .ךותמ הז םיאצויו הז יבג לע
 - םדמדמ דחא .ןטק בכוכ קר רשא ,לודגה ךשוחה םוהת יקמעממו ..הלוב האירבה
 ' תולוק .תובבר .יתמועל תואשנתמ = ,תולפא .םיניע תובבר ילע תוטיבמ ,וינפ לע
 ,הליל לש רש חיש דוס ,םימלענ םיזר ,םימלא

 רבכ הצוח ינאו רוחשה ךשוחה םי  עולמ ישאר תא יתאצוהש טעמכו
 ' הרואו החמש .תוטהול , תוברוצ ,תורועמ הרוא ינרק לש לודגה םיב ראוצ דע
 ה וע 5 |תראפתו יפוי תור ,הודחמ הרוכש האירבה לכ .!ביבסמ תוכפתשמ

 לודנה יפויה .ימסק לכ תא רעוב .ןואמצב יברק לא גפוס .ינדועבו
 לע רשא םיבשעהו תודשה שחל תא שרוק תדרחב בישקמ ינדועב , ולשהו
 , םהינפ
 +ו!ונל אל .!ונל אל :ינואב ורוק ויגרמו

 הינפ , התונמלא ידגבב הפוטע הלכא הניבש התלגתנ יחור יניע ינפל
 הדי תא תחלוש הניבשהו | ,הבר+ הלמחו ארונ רעצ םיקיפמ הרצמ השא ינפ
 ןהב בישהל .תורוהטהו תורוחצה היפנכמ תודרווה לטח תופיט לא ההכהו הכרה -

 ,"ן :ררושטה .יניעפ .האפק רשא ז ה תא .ץוחרלו .רחנהו אכרנה הבל תא

1 

 ו

 וא

 ל רירחמ לוק הנהו -- םהב רשא םיצעהו תורעיה ירתס ,תומולעת תא
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 לש .ריואב .יכ  ,ורבעש םיבוטה םימיה  ןמ שרדמה תיב ישבוחז'ט
 לכוי הזכ רוד .ערק םוש םלועל שגרוי אל הלאכ םיאולכ ישטחח.
 ייחו .הפוריא .ימע יוח תא ןיבמו האורה = רואנ \ רוד .ךא .ותוחלמ .
 ךונחה לבא ,םחרכ .לעב םהמ : םיעפשומו םכותב  םירגה -לאדש%
 תורתסגו תונומט תובס יפלא ,ויגיהנמ ןוצרב :יולת וניאש יב או"
 הפקשה ול  תתל שיאו שיא .לכ לע תועיפשמ :האור = לכ, ןיעשזט
 םירבח םישוע הברה .,השוע םינוש םירפס .תאירק הברהו'צףועורצ-
 תא םיבזיע  םירומג םיקידצ : ינכ .,השוע  הביבסה הבא" םטנוש"'ם
 ינבו  ,םיסרהמ םע םינמנ םיהוכנ  םידיקפ .ינב  ,םת+"תאא מע

 המל  ,ללכבו ,בל  לכב םמואלל םיבש  םירומנ .םיללובתמ .םודוהו
 העשב ,הזכ רוד .ךנחל .לכונ .ךיא  ,םעה-רחא :'ה וול עיחטסאלו

 ךיתב .םיבשיי ונגה .ונחרכ  לעב  .ללכ ונידיב .רוסמ+יא0 ךזנתהשוזה
 דומל :ןמומ .לודג .קלח .םישידקמ .ונא : ונחרכ לעכו ,םנדא םסימנמ:ח

 ,ונמואל םע .ןינע ןהל ןיאש ,תונוש תועידיל ,תוירכנ תופשל ונינב
 ,הרז הרומלוקמ םיעפשומו הרז  הביבסב . םיעוקשנא/ןגתרקןלעב
 בצמ תא . תוארל יד ,ורבח .לשמ הבורמ הז .ןינעברתְללק תו כ
 ךומסל .לכונ .המכ .דע .חכוהלו --- ונתורפס .בצמני ןנהפשסו עלה ו
 רשא ,םידיחי .רוד לכב -ונל .ויהיש : ינא - הָבְּמ ,אתלאכ .םיסגנ,לעהיה
 ,התע םג .ונל שי .םיריחי לבא ,המואה תַמְשנְב:ַערְהְה תא גשיקהא(ב
 רפסמב הלאכ םידיחי ויהי הנש םישמח :גְא- םישָלש ;שהועב- פאזה
 קר :ויהי ףוס ףוס .,(קפסב לטומ יונרועש המ .התניט םגפלא ההוא

 ,םלש רוד אלו ,םידיחו

 לכ אל .תויהל הרשפאו .תויהל הכירצ /תירקאעה" הכפהמה 6
 ,רמוא ומצעב אוה ,וירישעו וילודג -תוא%לבב ךא- שעה ח\ףב ו
 :ץראל .רהני בר ןוהו ,םיבוט םיקסע ?קוחפש "(חיר*<הפור'אב ב

 תאז .תושעל ולכוי הפוריאב םא  ,ץלאהל בצי תא '8סוחל "לאישה שח
 אל המל  ,םיבומ  םיקסע  חירמ .₪א::כ אורה תהוצע 9% אלה[
 ןוהה .חורב .הכפהמ ילב הזה .-ןוחה אא "איפהל ףנירישע פפואה

 4 היתולובג לע ודסיי תולסמ ונבי פא =עקרקה תא "םג ויףחא ופנה |

 די ןוילג 3 םלועה <

 וכרטצי --- תשורח:יתב :ודסיי .םא -;הלבוקה תא .תיברהל תוינולוק
 .ןוחח .אוה :ונל רקיעה  .הלאכו: ןפג :רמצ ,ןתשפ ,תפל  עורול
 םג רופחמ' ונל ןיא הזה ןוהה תא ותרשי רשא \ םיינע םישנאב
 ילב  ה.ירימאל .התע  םיעסונ םהש ומכ ,חורב הכפהמ | ילב
 .וזכ הכפהמ

 רפס :יתב דוסי יכ. ,רמואו  .ונתוא .הצפמ : םעה"רחא 'ה
 אל ,ללכ תססובמ הניאש ,ותרעשה :יפל רשא  ,םיהובגו .םינוניב

 הברה תוחכו ףסכ .שורדי אל ,םיהחא .בורקה ריתעב הוב .וקסעי
 הבח .הזל שיגרמ .םעה :םגש ,ףיסומ אוהו .תישעמה הרובעהכ
 רורסל רשאמ רבע תפש תיחתל רופמ  רתוי אוהו ,הריתי
 הדובעהש :דבל אל : ,תועמ אלא :הז .ןיא לבא = ,היצרגימאה
 "\תלעות םשל .םיבר בל .ךושמל חלוכוו .תוריפ  .האיבמ : תישעמה
 הלאל חויר םוש איבי אל רפס יתב דופיש העשב --- תירמח
 םתוא :ןיב.  םג ---הקדצ ילעב קר הזל םישורדו,ףסכ םהילע ונתיש
 הדוכעל רשאמ תישעמ הדובעל הבחה הריתי חויר םישרוד םניאש
 רקסנפ ר"רה םש לע .ךונחה םשל ןרקה החיכומש מכ ,תינחור
 .תוטורפ קר םינש שש :ךשמב :ןתנש  ,צ"וח דעו .רי לע רסונש
 םילאוג .שיש הממ רתוי רבע .תפש תיחתל םיבר םילאונ שי םִא
 םירדונל .ןיעידומ תוכשל .,דאמ טושפ  רבדה- -היצרגימאה .רודסל
 תועידי שרוד = היצרגימאה = רודסו ,תולודג  םירע :.הברהב .שי
 ,אוה יד רבע .תפש תיחתל לבא ,טעמ אל ףסכו בר למע ,תובחר
 וא רבע תפשב טפטפל וסנכתי םיליכשמ יחרפו םירומ וזיאש
 ,ינולפ .רפס .תורא לע ,עורג וא .בומ :,חקל .אורקל---רתויה לכל

 יכ ,ןויערה םע םילשהל .שרוד םעה  רחא יה
 הרקיעב תויהל תחרכומ בורקה דיתעב * תימונוקאה  תוחתפתהה
 ונינב ואלמי -ףוס .לכ ףוסש ,ונתוא םחנמ אוה קר ,ונתלוז ירי לע
 ןוא לבא .הנוילעה דיה תא םהל ובישיו ןורפחה תא ונירכנ וא
 יכ .ןכ םג רשפא לבא ;תווקל :ונידוב .תושר | ,סנה לע םיכמוס
 ולכוי אָל םירז א םיבשות  ץראה אלמת םא . ונתוקת .אכת אל

 תועמד לש סוכ !לט לא ,,יתגיבש לטל עששו 5% לוק טואתפו בב הוא"
 לכ תא הנזגרת ,תובבלה לכ תא הגדרחת שא ;םושלח תוע6ה לש 7850, ואיפה

 ה ..י/תומשנה
 תאשונ הקוחה חורהו ,תולוקה 38997%0הלאה" תמוףחה' לכ ומלענ םואתפו

 לכ די וב העננ אל רשא ,הלוובירע* ה5עמ "ךוחל"ינאיבתא האלה האלה וא ₪.
 יבעב הפו .  תישארב ימי 'תששמ * ןיע "לכ טבש \ילא ררח אלו ,םלועמ םדא
 העונצו המלכנ  ,הכרבה הולש 1הףתתפמ  הפרב תא יניע "תובע 'ןולא לצפ רעיה
 םרט רחשה < ,ולוכ רעיה לפ!ףשי הפרבה. תמחפנ (4%%בק=םיפימ לארשי 'תבפ\הי

 םיממחתמ ,המדאה ינפי לע:'םיל ו-5 '\לגכ" םיפבל הוטוק לג ([וףאה לע הלע
 ברקתיש תמועלבו , םיקחרפמ 'תואבחי'תוגושאפה שמש ה5נףק 'רואל טיחתמתמו =

 ולעי ,ורמתי , ןשעה !תאשמכ םילגה ואשנתי ,ובבאתי ,הרואה רבגתתו רחשה
 הנהו ..םיאשנהו םופחה םיצעה "שאח לע הלו "תועוקפ" תועוקפ ,הלעמ הלעמ

 + תוטהולה  הרוא !5%55 קנעפה רעיה תוצוק תא'תלבוש שטשה< ב ףחשה לע 65
 איהו הינוע תא 'החקפנ העומצה :הכרבהו ,[ןתנשמ '"םירפצה %ק- , םיצעהי הרעב" <

 לע + רעיל רבעמ הרע" חור חאמ 'ם+אתפ+ וביב 6 ולשה התווה תטב
 םארמ םויא [ תפוב: טה :םירוהשל 'םינצע 7 םיננע ומרענ םימשה ינפ

 :הז לא הו ונתו'תותואםיפוע "רועש 'טיקרפבו ,המחל ₪ "ףורע יטוצע < הארמב<6"
 אוה .ןיאמו יואה .אוה /ימ ףעדו"פרטי'5וע או ולוצ ףעיה .ריחשהה םינופת וואו"

 דתעתמ אוהו תושיה :תשואי" לפל "החלק האשה" לבלרב\שקמוה א ןיזאמ ,אב
 ררח הטקושה :הפרבהנ קה  ./ותרוקגסןפותו>/וחכ צמא לכ: ביאה תא שוגפל

 תצוכתטיאיה :םואתפ החפמ-להכנ/דלוכז;פער לפועמשמל ;קפפוזלכ האהמל לתחת +?
 וא .ש/ תאובל/חיתעה פאו הפחמ איה הדהחןץחאריאיתמא הלפנכ - תחח התמפפתה[+ =

 תורוחה-קנבלהי ינרק/(ץראה/לע הר \לש;!ץוק לילו ,שמשה הברע ,הרעסה הרבע
 הכרבהו רעיהונפילעו תזגחוא ךהוםיעזגה ךיכותוקטמתמ הסוהבה' ךמטתופננתמנ

 6 םצחח .ב2//8  .לטא,האלפג מלכהו ?ףסכ , תפסמ-וטוהבנ/פתתתסמה זה

 קבוצה ןיעטפ"יח :ףהיפ("תורובג לב תא ללמ<ט יקופלצה) תלאשו ,יזח 77976 ה[
 מיתת" אל: םלועל רשאו" ,תחצנ יחחוש <(" < ,הבטש אות שלח ספ" ןקפפת- אל םלועל

 / 2 , = 5 א הש =
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 ,חארונ .הפוסכ תרעתסמ ,תשעגתמ'איה םעפו ,התולש םעונב תפשכמו תפטלמ
 בלה תא .העיגרמ איה הכבש ,האלפנה הנפה תא בוזעל השק המ !המויא ,הרידא

 הפ רךאשהל בופ המ !הצוצרה שפנה תא היחמ ,המילחמ איה הכבש ,  רעופה
 תילטב הפוטע תמדרנהו תמלענה הכרבה תקלח לא טיבהלו תבשל ,דע ימלועל
 ףסכ יוקמו תירחש שמש לש בהז ינרקמ ,םילק רקוב ידאמ הגראָנש ,הלק הנבל
 הכרבה תא .כבופה ןנערהו ןשדה בשעה .לע ערתשהל: םיענ זמ !הרוח הנבל לש
 לא .הקוריה םילעה תפכ יכרחמ ץיצמ  ,הילע ךבוסה :קנעה .ןולאה לצב הונלו
 םירפצה ףוצפצ תא ,המיענה תופועה תחיש תא בישקמ .,םימשה-תלמת יקמעמ
 7 !וולעה

 ורוחב ! ןודבאה רהנ חנ לפואה םחרמו ,רעוה זג ,המלענ הכרבה לבא
 ,הטמ תודרומ םהינועו : ,םיפופכ םהישאר ,יבש םילבומ  ויתולותבו  לארשי
 ,'בשע רסח  ,חיחצ חְדנ יא לא םידדונ .םה .םיטהול :םיעלפ ןיב רעוב| לוח 'ףרד
 ,בלה תומי ,םדה אפקי והארמל רשא ,ןודבאה םוהת .ץבור םֶהילגרלו ,חל לדח
 .וילא םיברקו םוכלוה .םהו - - םתמועל רוחשה ועול תא חתופ ןודבאה םוהת
 רשא האלתהו הרצה .לכ תא חובשל םיוקמ םה , המויאה הלוצמה יכבנב ,םש
 ...האלהנהו האכדגה םתמשגל העגרמה תאו החונמה תא אוצמל ,םייחב םואצמ

 ,ידימ לפנ רפסה ,ירוחאל יתעתרנ הארונ הדרחב
 ' אוחו  ,ונירוחאמו ונינפלמ ונתוא בבוס = , ונילגרל ץבור ןודבאה םוהת

 -- ?הלודגה ךתריש תא תרש ,ררושמה ,ימל !וכות ךות לא ונתוא גפוס ,עלוב
 :יברנב יבל קעצ

 תובושק ןהינוא רשא ,םלועה לכ תורצל רע ןבל רשא , לארשי תונבל
 ןמע תאו ,הנשרדת רשאו ושרדנ רשא תושרדה לכל יונפ ןשאר ,תודנאה לבל
 ? םלועמ ועמש אל .ותרישו ותורפס ,ויתודנא עמש תאו ועדי אל

 יתלפהו תוירשפאה תוגלפמה לכל םירפרפמהו םיתרשמה לארשי .ירוחבל
 ,םה .םתמואל שחכתה ןעמל ןושל לכו המוא לכ תרדא םישבולה ., תוירשפא
 הלפשומה סתמוא לעַמ םַכרַד חורבל סירשג תובשחמה לכמְו תורותח לכמ םושועה
 5 . ּ 3 <  ,תיתחת לואָש דע

- 
/ 



 5 , 3- םלועה -<- די ןוילג

 יאש: ומכ ,בר ןוהב  וליפא םהיתוזוחא לעמ םתוא לשנל ונינב
 ןמזה ךשמב םא .עדוי ימו ,תורחא תונידמ יבשוי .לשנל רשפא
 תופידר הפוריאב ומעמתי אל ונוצרכ שרח רוד ךנחל שורדה .ברה
 ערקה לע דיפקהל ןיאש ,ןויערה םע םילשי אוהה רודהו ,וניחא
 +הז לע םידיפקמ םניא התע וניחאמ םיכרש ומכ ,המואה תמשנבש

 ןויערה םע- םילשהל .שרוד .אוה הז ליבשב ךא יכ ,ינא בשוח
 -ץראב .תימונוקאה  תוחתפתהה היהת בורקה  דיתעבש ,ארונה
 זכרמהש ,ותטישל ךלוה .אוהש ינפמ ,ונתלוז ידי" .לע .לארשי
 םיכירצ ןכ לע : יכו ,ינחור  אקוד  תויהל = ךירצ \ לארשידץראב
 ןבומ אולמב  םילאידיא .יאלמו חורה ישנא תויחל המש םילועה
 יתש םע לבא .םיסג ןכש לכו םיטושפ םישנא אלו ,הלמה
 יצמאמ לכב םחלהל ךירצ ,דחא טבממ תואצויה ,הלאה תוחנהה
 םג יכ ,ןויערה םע םילשהל םיאשר ונא ןיא ןפוא םושב ,חב
 תמעל לארשי"ץראב תמצמוצמ ונתלועפ .היהת בורקה דיתעב
 ידיחי = ךא תולעל םיכירצ .לארשי-ץראל יכו ,םירחא  תולועפ
 אל םלועל .רשא ,יאכז רודל .תוכחל םיאשר ונא .ןיא ,הלוגס
 ,אבי רורל ונתרובע תא ןוצרב .תוחדל .םיאשר וונא ןיא ,הלוגב יהי
 היהנשו ,םירחא הב ונומידקיש ץראה תא בוזעל םיאשר ונא יאו
 חורה ימורממו ,םינענ םניאו םיקעוצה ןמ .ןכ ירחא ונחנא
 ,המדאה לע תחתמ םש השענה לע האנקב טיבנ

 :ומוא, ורפס ףוסב רקסניפ ר"דה םגתפ תויהל ךירצ ונלגרל רנ
 "הוקת לכ הדבא זא--ושבע אל םא, :"היצאפיצנאמע

 יניע הנחקפתש דע ,ףיטהלו ףיטהל ונילע הזה םגתפה תא
 ,הנעמשת םישרחה ינזאו םירועה

 ,.,םעה דחא

 " והָעָשה הָעיִנַה
 (** ינש בתכמ)

 יבתבמ תא ,םידבכנ םירבח ,םכולא יתבתכ זאמ ורכע םימו םיתנשכ ךא
 = -הלאה םינשה יתשב יתייה קוחר ! םיתניב םייחה ינפ ונתשנ המכו --- ןושארה
 ,ושכעו ,  ונלש  תיתורפסהו תירובצה המבה ןמ --- סנואב יפוסו ןוצרב יתלחת
 ןועבש םונ, יהייה ולאכ ,הארמ ריכא אל ,הב לכתסמו הינפל דמוע ינאשכ

 ,ותעשב לגעמה ינוחכ ,"ןינש
 תוינא תוינא , םיתנש ינפל תלוגב ונתמב תא יתבזע "ףעוז םי, ךותב

 וניחאמ םיפ לא םא יכ ,דח א 'ןושחנ, אלו , וניניעל תומוהת ודריו ורבשנ

 םחכ | לדגיש ,המלש הנומאבו הל המוד ןיאש תובהלתהב "םוה ךותל וצפק,
 ,.תווקמה "רשואה ףוח, לא ףוסבל ועיגיש דע ,ובחר לכל םהירי תובראב תוחשל
 לכ תיראש " ,"תוחול יהבש, ךאו ,ביבסמ הקד הממד ,ופעומ םיה חנ  התע
 + ., ? םיא -- "םיחושה,ו , םיתלצעב םימה ינפ לע םיפצ ,"רידאה יצה,

 ףךותב םיטבלתמ זא יתבוע ,תובא ץראב הנטקה הטילפה , םכתאו

 םלועבש  'תוחור,ה לכש הצב , ןילבכב םדרנה חרזמה לש הטקושה "הצב ,,ה
 םיתנש דועב יכ ,זא ללפ ימו < . תימלוע הטילש הב ןהל ןיא ולאכ וארנ
 ץיקי  םימלוע תמדרתמו ,שערב אלו הרעפב אל ,הילאמ ומכ הצבה עזערזת
 ייחב .וקלח שורדל וילגר לע םוקיו תרוענ ליתפכ וילבכ קתני- ,יחרזמה קנעה
 ? םדאו יוג

 םילודגה * תונויזחה תא .תבשוימ העדב חתנל תרשכומ 'העשה ןיא דוע
 האלמ רשא תושגרתהה לילכ הפלח אל דוע ; הומו הזמ ונינפ לע ורבע רשא

 טפושה חכב לכה ןוחבל ןיירע םילגופמ ונא ןיאו ,הלא לכ הארמל ונשפנ תא
 רבעב בלב תצנש ,האנש וא הבהא לש שגר הזיא דצל היטנ לכ ילב ,דכלב

 טלוב ,תאז לכב ,יל הארנ רחא טפשמ לבא ,ןשא 'התככ אל ךועו בורקה

 ונא ןיא התע םג רככש דע ,הנורחאה תעב םישעמה ךלהמ ךותמ ךכ לכ
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 הלאה  םימוב רואל  אציש "רמעה, ףסאמב ספרנ הוה רמאמה (*
 | , , לארשי-ץראב

 וא 'בוח 'א ךרכ "רמעהב,, ספדנ ןושאר בתכמ (**

 תובאה הלאל- -ויתולותבו לארשי ירוחב לש םהיתומאלו םהיתובאל וא
 לכבו םוי לכב םינמוומו םינכומ םה םעטמ הדועת לכ דעב רשא ,תוהמאהו
 הוכנו טועפ רובכ לב רעב רשא  ,םהיהלא תאו םטע תא רוכמל העש לכבו תע
 ?םמושמ ןיוקש לכל ,ךלומ לכל .םהיתונב תאו םהינב תא םהידיב םיבירקמ פה

 ותורפסב תדבועו הינורא רצח תא תרמושה ,םיבלכה תדעל ילוא וא
 חרוא רבוע לכ ראוצ לע המצע תא תבלשמה , המוצע העיגיבו הבר הדיקשב
 םיטעוב הלא לכש העשב ! ילש יקסביוטסוד ! ילש יוטסלוט !התא ילש :]רמאל
 = '?שפנ טאשב ,וובב םהינפ לעמ התוא םיטדוה ,םהילגרב הב

 םהילע רשא ,הלאל ?ה ודגה ךתריש תא תרש ,לודגה ונררושמ ,הלאל
 :הארונה הלאה תצבור

 + םכוללוו ינש ןיב םד ףטפטמ םכרשב דועבו,
 : . םכתמשנ תא לוכא םג  םוליבאת
 .ספמעו תאו םותיפ תא םכידנמל םתא םתינבו

 ;.,"םינבלל םכל םכודלי ויהו
 ןהק איה .היתולממ הלמ לכ רשא  ,הרידאה ךתריצי תא תרצי הלאל

 קוחו] רידא שיטפ וא ,  םירזגל עורקה ,עוצפה ךבלמ שורק םד חתנ וא ,הרוא
 : ?םועלס \ תובל: ץצופמ

 תא ,טהולה לודגח ךבואכמ תא שוהי ימ ,ךתמשנ תקנא תא עמשי ימ
 רמה ךשואי תא ,שא הרומ שעג רהכ רעופה ךפצק תא ,הריבכה ךתכהא
 םיזוחח תפשל תטמורתמה ,האלפנה ךתפש ימסק תא שיגרי ימ ? ארונהו
 ?תויחצנה ,תובגשנה ךיתונומת תא תריצ םהב רשא ,ךיעבצ ימסק תא ,םיאלפנה
 לש רש -- ךלוק תא עומשל ונוא תא הטיו עגר דומעי ץופנה רדעה לכמ ימ
 ? הריש

, 

 רשאכ ,בל לכמ חכשנ . , הלודגה ךתאובנ רפס חנומ היהי תווז ןרקב
 התא םתדובע תאו ךכ רבוד םחורי רשא , םיקנעה םיאיכנה  תוריצ! וחבשנ
 תויכש תא הארו אל ךתריש לביה לא שיא אובי רשא שי םאו ,ךישממ
 םיניע ןיאב ששני ששג א וכ ,וב ךלהתמה םיהלא .לוק תא עמשי אלו .ותדמח

 ו +, . 5
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 םעפב םעפכ וטטחי ןהב רשא ,תופגה םידיה ןתואב הריבכה ךתמשנכ טטחי טטחו
 .,יולה הדוהי יבר לש הנידעהו הכרח הטשנב . וטטחש מכ ,םיאיבנה תומשנב

 ! אל
 | איבנה , האלה הרו ךחבומ לעמ שאה תפצר תא,

 ילבל ןבא תובל לע קופד בורט רבשנ רשא ,לורכה יטפ , ךשיטפ תאו
 ליעוה

 !"רבק ונל תירכו רדעמל ותוא תותכו רבש ינפ לע רבש רובשת
 ןורחאה איבגה לש הנורחאה הלמה תאז םנמואה ?םנמואה !תומו רבק

 ,תואושמה ןמ ילוא וא---?לארשי םע לש ןורחאהו ישילשה ןברוחה איבנ ,לארשיב
 ?המ רבד דלוי דוע ,הממשהו הסירהה ,הלפמה-- יועמ

 לפנ המ עדוי ןיאו ,וניניב רבד לפנ,
 דיגמ ןיאו האור ןיאו
 5 -- העקש םאו שמשה ונל החוו חורו םא
 םימלועל העקש םאו
 והתה ביבסמ ארונו ביבסמ םוהתה לודגו

 !ביבסמ היאשו המש ..."טלפמ םפאו

 לודגה רבדמב .איבנה ידמוע .דדובו
 שורפ םלועה לכמ םוד רדבו
 הממשה לע ריאמו םש בצנ ולדגמ
 !הממרב ןאכ רהרהמ ולאכ לכהו

 ."?המלו .'ימל
 היבוטדרב י"כמ םגות
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 יפלא ינפל דוע  .אוה שדח אל םנמא הזה טפשמהו .ונממ םלעתהל םילוכו
 השענ זא ינמו ,ימואל רכשמ תעשב ידוהי שיא יפמ הנושאר עמשנ הנש
 ויתואלת לכ לע רבגתהל ונמעל רמעש .אוהו ,םוימואלה ונייחל דסומ רוסי

 קוחשל והושעו םהיפ לָכהְב "תומלוע יכפהמ, ונרודב ואבש דע , תורורה לכב

 , וב םיסלקתמ םירענו ז.ןירכה יניעב
 םא יכ חכב אלו ליחב אל :רמאל לבברז לא 'ה רבד המ,

 םתואב לבבמ הבשש  הנטקה היפנכה התיה הלדו הינע

 הקושתה תא םטה יבוט תובלב וררועש ,הלוגה יאיבנ לש תוריהזמה תוחטבהה
 המצע התאר םיבשה תדעו , תצקמב וליפא ומייקתנ אל --- , תובא ץראל בושל
 ילב ,הללמואו הלפש איהו ,הינפל הכרד םימסוחה , םיפיקת םיביוא תפקומ

 יכו .ונוצרכ ץראב לשומה ,ירכנ ךלמ לש ורמאמב היולת , "חכ, ילכו "ליח

 בלב "השודקה שאה, לש ןורחאה  קיזה תא תוככל הז לכ קיפסמ היה אל
 לא :םהל אריקו אב איכנה הנהו ?  םידי ןויפרו שואי ידיל םאיבהלו םילועה
 לכא ,םכיביואל םא יכ ,אוה םכל אל םנמא ימשגה חכהו ליחה !םכבל לופי
 הכה תא .חורה חכ - -דימתמ רתויו קזח רתוי ,רחא חכ דוע םלועב שי
 + וחצנת ובו ויחת וב , םכיאיבנ םכל .ולוחנה הזה

 איהה תעה ןמו ,. "םחור, יחתו --- ןורחאה םאיכנ לוקל וניתובא ועמש

 איבנה לש ונויער תומשגתה ןיעמ ךא ונמע ייח לכ ויה ןורחאה רודה דעו
 ינתיא לב דגנ ּומויק לע ונמע ןיגה חכב אלו ליחב אל ., תישחומ הרוצב
 םוימואלה :וינונק לע רמש חכב אלו .ליחב .אל .ן ותולכל וילע .ומק רשא \ םלוע
 ןמ : םיעורי םינינק לע ימואלה ומתוח תא עיבמהל חילצה ףאו רכנ תוצראב

 םונפלָו ינפל .ותעפשה הרדה חכב אלו ליחב אל ; תיללכה תישונאה הרומלוקה
 םנאו םחכ לכב המע םיקבאתמה ; בשוי אוה םברקב רשא םימעה ייח לש
 תישארמ | ,ונמע לש ..הירוטסיהה לכ הנה , ללכבו , הנטמ רהחתשהל םילוכי

 ,חורה חבל ךורא רחא: ןונמיה אלא הניא , ןורחאה רודה דעו ינשה תיבה
 . והעלבל םיפאושה םיימשג תוחכ םע ושגנתהב

 ,"יחורב

 . םימיה

 *הילעב , והובושוהו .ותלודגמ חורה תא ורירוה , עודיכ , וננמזב םלואו
 ושכע םיעדוי םבר תוב לש תוקונית ףא ,"הקימוגוקיא,ה לש "הגג, לע העוער

 ךותמ . םיאצויה ."םיילאירה .תוחכה, ידו לע אלא תארבנ הירוטסיהה ןיאש
 םיינחוהה תָוחכה הלא לכו ,הפוקת לכב .תורמעמה תמחלמו םוימונוקיאה .םויחה
 ז ןשיה שרדמה תיבמ הירוטסיהה ירפוס םהילע םירבדמש , םיינחורה םילאידיאהו

 לע ,עבוש ךותמ ןהב קחשל "םינגרוכ,ה םהל ורכש תוקיר םילמ אלא טנוא
 הירוטסיהב םג םיילאירה תוחכה םתוא תורנב ושבע םישפחמ הזה לודגה ללכה יפ"
 ךכ לכ לקנ אל לבא ,"הילעהו תיבה, תרותב תררומכ תיארנה ,ןנמע לש
 לע :םויח .ופרשנש .וניתובא לש רפאה תומרע ךותב הקימונוקיאה תא  אוצמל
 ןורכז  ןורחא .רודל ריאשהל וגאד אל םה יכ , רוד רחא רוד "םשה שודק,
 רמוחה ןוא .ןכבו ,םויה לכ וגרוה םהילע רשא "םיימונוקיאה םיפרטניאה, םחוא
 הסתמל תויהל ונלש םיילאירה תיחכה וקיפסה ךיא ,ונניבהל קיפסמ אצמנה

 םייח יאנתבו תומואה לכ לש םיילאירה תוחכה לכ דגג הנש םיפלא ךשמב ּונל
 ?תרורב יתלב, .ןנלש הירוטסיהה  הראשנ הכו .הפוקתל הפוקתמ םינתשמו, םיגוש
 + התע תעל חילצה אל ."גגה לע, התולעהל .למעה | לכו .םויה דע

 ,איה הרות -- הרוהה ,ןובשחב האב הניא וןזכ הנטק הריתס םלואו

 ררועתהל הליחתהשכו ., ונאמי םאו וכאי םא ,ןיד יפ לע .תויהל םיחהכומ םייחהו "
 לש תמדוק הדובע ודי לע תמאב הרלונש העונת --- רורחשה תעונת איסורב

 תא שיגרהל והואיבהו םעה ןמ לודג קלח לע םחורמ ועיפשהש ,חור ישנא
 אלש םידימלתה לכ םאובחממ ואצי - דימ --- תוריחו = דוככ לש םייחב ךרוצה
 חעונתה הקיפסהש םרוקו ,.םדיב םתרותו םילהוכמו םיפוחר , םכרצ לב ושמש

 ,"הרותה, ךרדב הכילוהל , השארב וללה ובציתה , םעה חורב הלושב רמגל .עיגהל
 טומסולאידאה,  ,"הרותב , לכה תושעל תמאב וחילצהש , שיחכהל ןיא םנמאו
 ?הקוספה הכלהה הלבקתנ ויתחתו ,הפלקו זובל היה חורה ישנא .לש  "ינגרובה
 תוריחה ןיאו ,ףורגאב ףורגא ,דמעמב דמעמ תמחלמ אלא םלועב ןיאש
 טאירטילורפה | לש ונוחצנו ותמחלמ ירי לע אוכת ןכ םא אלא םולכ הוש
 עמש .ךושחה ןומההו . ודבל וב -- וב ךא .םינופצה , םיולאירח תוחבה תרזעב
 תועדה יקולחו םיקדה. םילופלפה תא ,רמולכ , ןיבהו "השהחה הרושבה, תא
 לבא ,ןיבהל הצר אל ףאו ןומהה םגמא ןיבה א ל "םיטעומה,ו "םיבורמה, ןיבש
 ..עורזב לכה ול תחקל ותעש האבש :הנורחאה אנקפמהי תֶא ןובהש ול יד
 הנתנ םהל יכ  ,הרותה ילעב  ונימאה רבכו  ,המ ןמז רבדה ךשמנו  ךלה הכו
 -ןחכש : ,ןידְכ יושע לכה .אהיש  ,"ךורע .ןחלש,ב ןויע בורמש אלא . ץראה
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 ,,דגנכש רצח לש "םוילאירה תוחבה, .לכ ןלכ רככ תמאכ םא , םי'חב םג ןייעל
 . עורו רבדה .ףוסו

 תומוקמ ראשבו זירפב "םיארֶפ םוטאוסא, םהל ובשי המצע תע התואבו

 לבא , םתדלומ ץראב טלושה סומפיטופפירב המחלמ םה ףא ושעו םשל וחרנש
 אל, יכ ,וגיבה טושפה םלכשבו ,"הרותה, תא ועדי אל ,םיטאיסאה ,םה

 ,םהלשמ לודג ולש --- ףורגאל םאו ,  םביוא תא וחצני "הכב אלו ליחב

 ןעשנ םהילעש  םיקזחה :םידומעה ינש יכ ,ןכ:ומכ וניבה הז םע דחו םלואו
 , םיכושח םינהכ רבחו , תישפח העונת לב אברל ,,ןיוזמ הנחמ -- סומסוטופסידה

 ,תינחור הדובע ידי .לע םדופי  רערעל רשפא --- םעה תא ללוש ךילוהל
 , םהל .םדא חורו .םה םמע יינב תדה :ינהב םגו ליחה .ישנא םג ףופ .ףוס . תיכונח

 עיקביו- םוי= אובי = , םעה. תוגלפמ .לכב םירתפמב רואה טשפתי טעמ .טעמ םאו
 תאו! םגו !ךשוחה תא חצנל זא היהי לקנ המו -- ,ולא לש םחור ךותל םג

 ךלהב ידופי יונש איבהל הֶרטמל הל המשה וזכ הדובעש ,םיטאיסאה וניבז

 םוימ .ץק ןיאל תונלבס תשרודה ,איה השקו הכורא הדובע ,םלש םע לש וחור
 :הדצה תונפ ילבמ ,תחא ךרדב הרוכעה תא ךישמהל ךירצ הנשל הנשמו םויל

 ותוארב , לופי לא רבועה בלו ,בותכל דיה עגית לאו ,,רבדל הפה ףעיי לאו
 ישנא .ןיעל חארנ ירפ האשונ הניא ותדובעו הלטבל ומכ םירבוע ויתונשו וימי

 ךישמו רשא ,רהא רודב וא םרודב םא , תולגהל ירפה ףופ יכ ,םינימאמ חור

 תורשע תינחורה םתדובע תא םיטאיסאה ודבע הכו ,איה תחא -- ,םתדובע

 םיעצמאה תא ןםתרטמל ושמתשה אל חצרו רושב ,תואיל ילכו קספה ילב םינש
 לא .ורבד" .םיינחור ןויז-ילכב | וקפתפה .םהו / םהיביואל .וחינה הלאה "םיילאירה,
 רתוי ,םיאנ רתוי םייחל , תוריחל ,רואל .ופיטה ןרבדו םכשה -, רבדו םבשה םעה
 הדבש >, הלאכו .הלאכ  םוגשומ ., "פרגורפו .תודחאל,, , םדא .תכהאל ,"םוישונא,
 ופנכנ טעמ .טעמו .,םטע ינב .תובלל סיגכתל ולדתשה ,"ינגרובה סומסילאידיאה,
 אל  ןיעו --- םיקמעמב | תוחוהה | ונתשנ טעמ טעמו ,תובבלל ,םהירבד
 !השורדרה הגרדמל דע  תוחורה בצמב = יונשה ' עיגהשכו | .התאר
 ןל בשי .םלועה לכ לש ונוהמתל ,דחא םויב :הצוחה םואתפ ץרפתה
 םידמוע .ליח ישנא תובבר ; םוי לכבכ ,אוהה םויב ןנאשו טקש סומסיטופסידה
 םיצוק תולכל,'תובוחרבו .םיקושכ םיבבופ וילגרמ ןומה [הלחתבכ ,ורמשל וביבס
 רורוהל הלפתה יתבב םהיחלאל םיארוק םעהו םינחכהו , הנושארבב ,"םרכה ןמ

 המואמ ונתשנ אל "םיילאירה תוחבה,, .היהשכ לכה --- ,לעמ םימש תכרב וולע

 שבלו הרוצ טשפ "ותילעב, חורה : ןטק רבד הנתשנ םינפבמ קר | ץוחבמ

 בשוי אוהו ,ויה אלכ ויה תומפיטופסידה לש םוילאירה תוחכה לכו --- , הרוצ
 :איסאה ,ןויזחה םת אל דוע .הזב םלואו ..,הנעשמו ןעשמ ילב ,םוגוא ןיא ,רדב
 ,חור,ה ךרדמ ורפ אל ןחצנש רחאל םג ,ארימג דע םיטאוסא ןראשנ םיט

 םבל התפנ אל ,הנידמה לש םיילאירח .תוחכב םדבל םיטילש התע .םתויהבו
 רחא .יכ , םה םיעדוי . זובו הואגב "תוחורה, תא זיגרהלו הלא לע ךא ןעשהל

 / םיקמעמ .יקמעב רבעה ישרשמ הברה 'םוראשנ ןוידע ,םדאו .יוג חורב הבפהמ לכ
 םושרשה תא .וחונהו "ץקה, תא וקחד אל ןכל ..תחא תבב םרקעל רשפא יאו
 תושהחה תועוטנה ידי .לע םימיה .תוברב .םהילאמ ולבוש דע .,םחש ומכ הלאה

 , ,,רתויו רתוי תובלה תא ואלמיש
 התיה ןלאכ ,תחא תעב ונינפל ורבע תונויזחה ינש ., םירככנ םורכח ,ןכ

 ןוא לכא ,חור .יעותל הניב דמלל ידכ ,הז תמועל הז םביצהל ,ןוכמ הנוכ ןאכ

 רבד דומלל תחת ,םדיב םתרותו םיאבה "םידמולמל דמלל, , ךכ לכ לקנ רברה

 ,וניא ולאכ ותוא םיאורו םניע הארמ "םילטבמ, םה ,תואור םהינועש הממ המ

 תריפמב "ונירמולממ,, וזיא ואצו היקרוטב הכפהמה רחא םינושארה םימיב רבכו
 4,"ןידכ, התשענ .אלש יפל ,"היצולוביר, המש ואל וזכ הכפהמש ,העדומ

 ---ונלשל םא יכ ,הפ ירבד  םינוכמ ,ןבומכ ,םהל אל .הלא תא חיננ לבא
 ,הלאה תונויזחה ,ןמ דומלל המ ונל .שי ונא םג . "הטולפל ראשנה הנחמה,

 תובבלה תא .הררוע םנמא היקרותב הכפהמה . סידמל ונא ן י א  ,יל 'המודמכו
 המ לכ ךותמ לבא ,םינוש םודדצמ הילע ונד רבכו ,הבורמ הדמב וננחמב
 תוא צות ל אלא בל םימש ונא ןיאש  ,ינא האור הזה ןינעה לע יתארקש

 \ היקרות תכלממ קלחכ | , לארשי ץראל ןסוחיב הכפהמה לש ת ו י ש ע מ ה
 ןיצקל .התע ונא םיחרכומ המכ דע ותחא הלאש לע .קר תובבוס וניתובשחמ לכו
 שרוש ה תא תושעל ליבשב ,תינויצאה הדונעה תטיש לש םיפנ'ע ב

 ללכב היקרותב הכפהמה הרציש םישדחה םיאנתב תוחתפתהו םייחל רשכומ
 תאזה הכפהמה תנוכת וכ , בל לע" םש שיא ןוא לכַא % טרפב לארשי ץראבו
 תכלממ קלח איה לארשי ןיראש. ,החא עגר חבשנ םא ףא -- המ צ ע ד צ מ
 * ש רך ש-ה ,סצעב .סא יב ,םופנעב קר אל .ץצקמה .ןבוט חקל .ןגל . תנתונ---היקרות
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 חרופה לדגמל "הטיש, אורקל רשפא ללכב םא ,תינויצה הדובעה תטיש לש
 ."םויה חורל, םוי לכב וכרד הנשמו ריואב

 ןהתע דעו הדלוה םוימ תוינויצה הטש ריואב חרופה לדגמב םנמא יב
 ו"תוילאיר,ה היתולועפ לכש .,תודוהל התצר אל הדועמ ,הנש םישלשל בורק הו

 איבהל החילצה אלש ןמז לכ ,סנב תודמועו תויולתו "עקרקב הזיחא, ןהל ןיא
 לש רעצה תא וכבל לכב שטרי רשא שרח רוד ךנחל ,םעה חורב ידופי יונש
 ץראב ימואל  זכומ ןנוכלו ,בושל טלחומה ךרוצה תאו תימואלה שפנח רוזפ
 הלבמ הניאש ,'תישעמ, העונתב תוארתהל רימת תויגויצה התיה הצור ,תובאה
 הבורק העושיהש ,"תוישממ, תולועפב תקפוע אלא ,"חור ירברב, החכו הנמז
 ספבל הלכי אל ,םינפבמ םעה חורב קזח דוסי תללושמ התויהבו ,ןרי לע אובל

 "חור, לכל הדדוגתה םא יכ , תדמתמו תלבגומ תחא ךרדב התפתהלו הרמעמ

 התיהשכ ,הנושארב ,רחא דצל רחמו הז רצל םויה ,הבשו הכלה ,הבשו הכלה
 יריואב .תובשומ ןינבב ."תישממ, הלועפ הל האצמ  ,"ןויצ תכח, ןיידע תארקנ
 יאו הלאה תובשומה לש יתמאה ןבצמ תא ןיפצהל דוע הלכי אלשכ ,ןכ ירחאו
 התנש םשו אילוזכל הל הכלה ,וז ךרדב הרובעה תא ךישמהל דוע היה רשפא

 היתולועפ לע הזירכהו "תינידמ תוינויצ, המצעל הארק : דחאכ המעטו המש
 -- תמִאב .תוישממ תולועפב קופעת התעמשו תולטוכמו תולטב ןהש תומדוקה
 ,םינש .רחאלו .."תידוהי הנידמ, דופי רבד לע םורשו  םיכלמ תורצחב תונלדתשב
 הררועתנ םיתגובו .,הלאה תולועפב םג שי היזהה ןמ המכ ,םיאור לכה ולוחתהשכ
 רחא םוקמל תוינויצה בוש הבלה --- ,הירחא וצר לכהו רורחשה תעוגת היסורב
 יתיטיתניס תוינו'צ, המצעל הארק + המעטו .המש התנש בושו (סרופגניפלהל)

 ןיא ,אובל ריתעל תי דו ה יח הנידמה דסותש דעש ,םלועה לכל העידוהו

 אלו ,הוהב תי פור ה הנידמה רורחשמ לטבהל ןירוח תב ,תוינויצה  ,איה

 אובי חרזממו ,ספאל 'וז "תוישממ, םג היהת רצק .ןמז רחא? ,וז הינע זא הללפ
 םש ,השדח הריש םעפה רוע םועמוש ונא התע .רחא דצל בוש הנפחדיו חורה
 ןודל ליבשב ףסאתהל רוע וקיפסה אלש ינפמ ילוא ,ריע עמשנ אל םנמא שדח

 ןינעה םצעב לבא .,,"תיטילאנא, תוינויצל םג בורקב דוע הכזנש רשפאו ,רבדב

 לע תוינויצה ללכ המלח אל םלועמש ,םיעידומו םיאצוי םיזורכ םיעמוש ןנא רבכ

 םש + ויחיש ., י"אב םודוהי .בישוהל .ךא .איח התמגמ .לכשו .,"תודוהי .הנוחמ, הבד <
 םתדלומ ץרא לש .התחלצהל םיבשותה לכ  םע  רחי ודבעיו תוריחו הולשב
 היהת אליממ ירה ,םידוהי םש םיבשותה בור ויהישכ , דיתעלש אלא .,תיללכה

 תויגויצה לש הגושל תמאב התיה וז םא .הב טלוש םחורו םדיב ץראה .תגהנה
 סרגגוקה ןמ (תחא אל ולאכ םירבד  העימשה םנמא "הלוספ, תוינויצ) "הרשכה,

 תא חיבשיש ,החכש לש רש לע ךומסנו ,התע לאשנ אל --- הנה רעו ןושארה
 תוינויצה התע הבששכש ,איה רקיעה .םה םג ולאשי אלו םירחא בלמ םג רבעה
 לכה הליחתמ איה ירה  ,הנידמה םולח יגפל םש הרמעש םיקמל , הבקע לע
 םילדגמה , םינושארה םימיבכ , ריואב "בושי, לש םילדגמ תונבל : "תישארבמ,
 רתוי , ןינכה לדגיש רתוי לבא ,  םינושארה ןמ םיפיו םילודג םנמא םישרחה
 התע תוארבג תואנ "תומרגורפ, המכ .ול ד ו פ * ןיאשכ ,תלופמה תנכס הלורג
 תורבח ;םיקנב ,תובשומ דופי ,י"אב תועקרק הנקמ רבד לע :םירקבל תושדח
 *תוישממ, תולועפ --- הלאכ תולודג :תולועפ רועו השעמה תשורחו |  רחפמ
 אלא. ןניא ורעלבש ,ירקיע רחא רבד ןה .תורפחש אלאי  ,ןמצעל ןהשכ תמאב
 ,םעה חורב ישממ דופי  :תונוימד

 ם'ריפמ םיתואנ םירקמשכ ,אוה לודג  רתויה הנופא "תוריוא, העונת לב

 השוככ ךרדה, ירה הל םירמיא ולאכו םיינוציחה םילושכמה תא הכרד לעמ
 םה םיינוציחה םילושכמה אל יכ ,לכה יגיעל התפרח הלגת זא "!הב יכל ,ךינפל
 תוצילמה ימיב ,םינפל ."םילגר הל ןיא, המצע איהש אלא ,הכלהמב הורצעש
 םירשואמ המ :יבלב רמוא יתייה ,'וכו "רטרשט, ,תימונוטבא הגידמ רבד לע תומרה
 המכו ,רתוי אלו תואנ תוצילמ :ןהש המ ךא וראשי הלאה תוצילמה לכש ,ונחנא
 זא אלח יכ ,תוא'צמבש רברל היה "רטרשט,הו פג השענ ולא ,ןופאה היה לורג
 ,תיתמאה התרוצב ושכע וגלש "תימואלה היגולוכיספה, תא האור םלועה לכ היה
 שביש חמואכ ,םלוע ןואררל ונתתל , ימואלה ונגיד:רזג היה "רטרשט ,ה:בתכו
 וגואיכה הגה התע ,הלודג תימואל הלועפל דוע תרשכומ הגיאו הייח  רוקמ
 ולבקתג אל םנמא ,'רטרשט, .,"ןיפנא ריעזב, יכ םא ,הז ןיעמ ןויסנ ידיל םירקמה
 ךותמ וז הלמ קוחמל ךירצש ,םירומו םיריכמ רבכ "םיינידמ, רתויה םיינויצהו .

 הגפמ היקרותב .הכפהמה אלה ,ירטרשט, ידעלב םג לבא ,ינויצה "םילמה רפס,
 םא ,הז ינפל המ ןמו בל לע תולעהל .ףא ונלכי אלש הרמב וגינפל ךרדה תא
 ,רוצעמ ילב .בורקב ונוגפל חתפהל י"א ירעש םודיתע ,םיעטמ םניא םונמיסה לכ

 ןוגבו תועקרק .הנקמ ,םהיטרפ לכב הבוטל .ונתשי הדוכעהו תובשיתהה יאנת םגו

 ,החונ רתוי איה ףא היהת םיפמה תטיש ,םישק םיריצעמ : רוע ושגפי אל םיתב

 י"אב \ "הלודגה היצוינולוקה, תא הכ דע ושעש םינוציחה םילושכמה לכ ,ללכבו
 אלא דוע אלו ,רתוי וא תוחפ בורק ריתעב לטבהל םידיתע ,רשפא יאש רברל

 םידוהיה תובשיתהמ החונ םהעד התע הנידמה יגיהנמש ,תרבוע העומשהש
 ולא ,ךמצעב עגה התעו .תופי םינפ רבפב םישדחה םיחרואה תי לבקל .םונוכנו
 המ---ויתובא ץיראב  תימואלה ותיחתל הקזחו היח הקושת תמאב ונמעב התיה
 שוערהל הזה ימואתפה יונשה היה ךירצ ירטקלא םרזכ אלה ?התַע םיאור ונייה
 !הנמיה הלעמל ןיאש הרמב הדובעו העונתל ויבצע לב ררועלו ימואלה ףוגה לכ

 ,שפג תחונמבו הממדב הלבקתנ הלודגה הרושבה ?לעופב םיאור ונא המ לבא
 ,םיחוכול .שרח "אשונ, ךא ףסונ ,  תימואל תובהלתהל זמר ףא ןיא רצ םושמו
 ררועתנ אל י מ א ל ה ן וצ ר ה ל ב א ,תופסאבו תעה יבתכב תוקירה תא אלמל
 /תגשהל וכותמ איצוהל רשפאש המ לכ הזה ירוטפיהה ערואמה ךותמ איצוהל ללנ

 ומכ ,תוחכה תודחאב ,תירוטסיה הלודג הלועפ ידי לע ,י"אב תימואלה  ונתרטמ

 ,הזכ בצמב וגתלוז םע לכ השוע .היהש

 +אופיא עודמ

 , .,.סכל ורמאיו םי ק רו תה תא ולאש

 לבא !םלש רוד --- תונויצה יהדובעה תא .םירבוע ונא הנש םישלשכ הז
 לאוריאה תא ושעש  ,ךרע .יתוחפ "םיילאיר, םישעמב הלטבל אצי :חכו ןמז .המב

 העשל ךא ובלב םעה תא ושפתש  ,םיניע יזחוא "םיינידמ, םישעמבו ., "ןילוח,

 הפוכת תחא הרוכעב תוחכה םתוא לכו םינשה .ןתוא לכ .ונאצוה ולאו! הלק

 ררועל , תולגה תולפשמ .ומירהל ,ח ורה .ב צ ט ב ידוסי יונש .איבהל  הצרמנו
 ויגונק םע- ירוטסיהה .רשקה תא וב .קזחל ,ותומצע .תרכהו ימואלה רובכה שגר וב
 !וגתדובע רקיע .תאז לכ ונישע ולא .;טרפב לארשי יראו ללכב םיימואלה
 ןסיכמ .הרתי הטורפ איצוהל י ע צ מ א ךא אל - ,"'םישעמה, םתואל לפט ךא .אלו

 ןנל .היה .אל  םא עדוי - ימ ,ןנישע ך-כ ולא---ןםושעמה םתוא  יכרצל .םעה. לש

 לעפתהל ,שיגרהל .םירשכומ ויהש  ,םחורב םיאירב םידוהי לש לודג הנחמ םויכ

 ןינבל .דוסיה הככ תויהלו :,םיאירב םימע ינב ראש  לככ ימואלה ןכומב לועפל\

 ,רשוכה .תעשב

 היהי המ ,שארמ תוארל ליבשב האובג חורל ךרוצ ןיא -- וש ב ע לבא
 ךותמ ההע תאצויה , י"אב תימונוקיאה הדובעה בוטל היצטיגאה לש :הפוס
 עזערויה ?תמה ררועתיה --- פנה אשנהבו .רפושה .עוקתב םג,, .םועודי "םוזכרמ
 ץיראה תא שובכל ר ה מ יי ש ,לאהשי :ללכל התע איצונ םוזורכ ףלא םאו *(תמה

 שיא תואמ וזיא ופסאתי ,  הז .לע ףסוג ,םג . םאו , הדוכעהו שוכרה תועצמאב
 תולצג הלאבה -- ,'וכו םיקנב = , תורכת דפיל "תוטלחה, .וטילחיו .תונוש םירעמ
 ןגתרמע רצבל השורדה הדמב ץראה בושיל תימואל העונת ןנמעב םואתפ ררועל
 הלוכו הנוא וזכ .תימואל העוגת + םירחא ונומדקי אלש  ,ךרעב רצק ןמזב םש
 .לש ןחה רוקמה ךותמ הילאמ .תאצוי הניא םא- ,תופסאו םיזורכ ידו לע ארבהל
 ,יםש 'ךיעז םש: ריעז , םידוחי ילוא ואצמי בוט רתויה ןפואב .םע ה חו ר
 ותב זיא ילוא ונבוש. ,םיריחי רועו , תודחא תובשומ רוע ופיפויו עקרק .ונקוש
 הרכח לש תוינמ וזיא תונקל 'םימחר תעשב ילוא וברגתי םירישע וזיאו ,תשורח
 ץראה .יבשוי .ןררועהי תע  התואבו . הול המודכ .דועו ,  תינומלא וא  תינולפ
 הפוריאמו = ,םתאנהל םישדחה םיאנתכ .שמתשהל , םירצונהו םימלשומה , םמצע
 וףטוש לחנכ םא יב ,תופט תופט אל --- םובוט :םיקסע .וחורהב --- לטיפקה םורזי
 ,תילאירה ונתדובע לכ םע  ,ינחנאו , הרשע ינופצמ  תולגלו ץראה  בצמ .םירהל
 םש השענה לע ונילדגמ םורממ תולכ םיניעב . םיטיבמ ,התע םג ריואב ראשנ

 + תחָתמ ץראב

 ול .ןוא השעי רשא טעמהש ,רמאל 'הזב  יתנוכ ןיא יב ,וילאמ ןבומ
 ונחרכ לעב םילשהלו --- שארמ תעדל ונילע לכא .השעי אלש בטומו ךרע םוש
 "ץרא לש תותרבחהו תימונוקיאה תוחהפתההש --. הזה ביצעמה ןויערה םע
 תוהו אל הב ונקלחו = ,ונדי לע אל הר ק\ע ב אוכת .בורקה רותעב  לארשו
 שואי ןיא---הוקתה ןמ שאיתהל :פנמא םיכירצ ונא ןיא ."ארושכמ אבישכ, אלא

 סיפב ןגתעוגת הל ארבת ףוס ףופשכ ,קוחר רתוי ריתעבש --- !תימואל הדובעב
 רשא תא ןקתל וגמע ינב וחילצי ,םעה חורב םא יכ ,ןוימדב אל ,תמאב ."ולאיר,
 שוכרל וליכשה אלש "הינומגהה, התוא למע בורב םמצעל כישהלו התע :ותוע
 ונינב םא יכ  ,םידבועה :היהנ :ונא = אל זא לבא ,הלק רתוי| ךרדב רשוכה תעשב
 רצק ןמזב תאז לכב ונל שוכרל תחא ךרד קר הראשנ התע ונלו ,ונוגב ינב וא
 ךרדהו ..רכינ .ומושרש ילאיר חכ .תגרדמל םש עיגהלו ץראה ייחב בושח םוקמ
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 ,חורה ךרד--!םנורג אולמ לכב "םוילאיר,ה יקחשי--הפ םג איה תאזה תחאה
 תלוכי ילעב בורקב הילא ךושמל הריתע י"אב תימונוקיאה הדובעה םא

 םיבשותה ,"םילעב , ילב בר ןמז דוע םש ראשת "תירוטלוקה, הדובעה הנה ,ונתלוז

 רוע הדורט היהת הלשממה | וז הדובעל השורדה הדמב וחתפתה אל ןיידע

 תחאב הרוטלוקה בצממ הברה רתוי השפנ דע םיענונה םינינעב םינשו  םימי
 ,'קסע , םשל לטיפקה .אובי הפוריא תוצראמו ,לובגה הצק לע תונטקה היתונירממ

 ושעש הממ רתוי ריתעב םייפוריאה םש ושעי אל יאדוב דכלב "הלכשה,םשל ךא

 לידגת רשא  ,הירופ הדובעל םידי בחר הדש הפ ונינפל אופיא הנהו ,הכ רע

 ונל ןתתו שארמ רעשל רשפא יאש הדמב היתוביבסבו ןיראב ונתעפשהו ונכרע
 גואה ונדמעמ תא םג טאל טאל רצנלו םילעופה תוחכה ןיב םוקמ סופתל תלוכי

 יתב י"אב ואצמי םינש רשע רועבש , דחא עגו וננוימדב ונל רויצנ , ימונוק
 םיתבה ןמו ,הפיה תונמואלו םיעדמל ,תיללכ הלבשהל ם י ר ב ע שרדמ יתבו רפס

 אל םאה -- ,הלובגל  רבעמ םגו ץראה לע ריאהל הרוטלוקה רוא אצי הלאה
 ?הצחמל "ץראה שובכ, הזה רברה היהי

 הדמב םיירפומו םיירמח תוחכ שרוד הזה ינחורה שובכה םג ,םנמא
 ולאמ ךרעב אלש םה םינטק ,םישוררה תוחבה לש םלדג לכ םע ,לבא ,הבורמ
 ותלחתה התשענש ,הז ןבומב רחא ןויסנ הארהש ומכו ,ימונוקיאה שובכל םישורדה
 ואצמיש ,תוענמנה ןמ רבדה ןיא---,תטלחומ הרוצ לכק אל ןיידעו הנורחאה תעב
 םיפלאל הרובעב םיפתתשמה רפסמ הברי אל םא םג ,הלאה תוחכה התע ונל
 אלו ,ובל לכב הל רופמ היהי ונמעבש חכה ילעבמ עורי קלח ךאו ,  תובברלו
 םולגוסמ י"אב ולאב םיינחור םילעפמ אקורש , ראמ יניעב בורקש אלא רוע
 תושגומה תוילאירה תועצהה לכמ רתוי לארשימ תובברו םיפלא םהילא ךושמל
 ,ורמאיש המ "םיילאירה, ורמאי ,םש תימונוקיאה הדובעה רבד לע ונלהקל התע
 בלב יח רוע םאש , שיחכהל לכוי אל תואיצמה ןמ ןיע םילעמ וניאש מו

 ואיגהל רתוי הברה לקנ ,והפכמה תולג לש רפא תחת ימואל שגר לש קיז ןנמע
 םימיב ,ם יי י ג ח ו ר םיימואל םישעמ ידי לע רעוב בהלל ותושעלו יולג .ידיל
 רחא ןויזוח לע לודגה ונוהמה תא "הרות,ה ילעבמ םירפוסה רחא עיבה הלאה
 תחא ,ז:ושדח .תורבח יתש המ .ןמז ינפל ודסונ גרוברטפב ,"הקוספ הכלה, רתופה
 ,הגושארה התיה הכירצ "ןידה,, יפ לע ,רבע תפש תיחתל תחאו היצרגימאה רודפל
 הגושה ,הינשה ןמ רתוי םעה תובל .הילא ךושמל "םיילאיר, םיסרטניא,ל תנוכמה
 הרועה תינחורה היצזינגרואהש ,ךפהל ,ןויפנה הארה הנהו .ינחור ימואל לאידיאב
 יללכ םשור התשע אל "תילאירה, התרבחש רועב ,הנידמה ירעב העודי העונת
 ,איה תמאה לבא .  "ןיד,ה םע םכסהב "קחורב בשיל, רפופה לדתשה  ,ןבומכ
 ,ירטגל לטב אל ןיידע ורבעש תורודב וגמע תודלותב טלשש .,'תוינחורה, חכש
 ונאשכ , הקזחב קפוד ליחתמ םבלש , ונמעב תובבר- הברה םנשי התע םג רוע
 םונינעש רועב | ,'קומע קומע םש  םינומטה \ םיינחורה םיומואלה םימונב םיעגונ
 ןפואב .ימואלה שגרה תא םיררועמ .םניא .,י"אב .ןיבו ל"וחב ןיב ,םיימשג םוימואל
 ,ורשבלו ומצעל  םועגונ םהשכ אלא  םהב שיגרמ בורה לע ידוהיה ןיאו ,הכינ
 תלחמ "תוימשגה .תוטשפתה, ,תימואל תואירב לש :ןמיפ' וגיא הזכ בצמ ,יארו
 בשחתהל השעמ ישנא םיכירצ ,האפרנ אלש ןמז לכ לבא ,יופר הכירצו איה תולגה
 :היפל םהישעמ ןיוכלו תואיצמה םע

 ןמכ  תאצוו .איהש ינפמ אלא ןאכ האב אל ןז תי ש ע מ העצה םלואו
 עיצהל אל התיה תירקיעה יתמגמ לבא ,הל ומרקש תובשחמה תעצה ךותמ הולאמ
 א"אש :תאוה הטושפה תמאה תא ונינקסעל ריכוהל ךא .םא יכ "םישעמ, לש חטיש
 חור - -- אוה תימואל העונת לכל רופיהשו וקזח רוסי ילב קוחו לודג ןינב תונבל
 ןונתועטמ ונבש אל ןיידעו --- ,וז תמאל בל ונמש אלש לע רבכ וניקל המכ ,םעה

 ךא . ורופיו ורקיעב אוה הפ רומאה לבש ,םירככנ םירבח ,סגמא ינא עדווו
 ןיא םימעפ תוגוש תורוצב םהילע יתרזחו םיתרמא רבכש םירבד לע ה רז ח
 --- תוכזלמ רתוי הבוחל---הבוחלו תוכזל םהוא וגדו םיבר םהב ושר רגכשו ,רפסמ
 ינענומ וניא הז לכ לבא , "ןשוג ןשיכ, חארנ ןינעה לכש רע ,  רפסמ .ןוא םימעפ

 םולאושו םיכרד תשרפל םיעוגמ ונאש תע לכב החכשנה תמאה תא ריכזהלו בושלמ +
 סכב סהילע םירווחשכ ,'םינשונ םינשי,, םירברש ,ןויסנה יגדמל רבכש יפל ,"ןאל
 סש יללב ןינקל ףוסבל םישענש שי ןסיגיעלמה ינפב שייבתהל ילבמ , ךרוצה תעש
 ...םושרחכ םיארג .ויהוש ,םרוקמ תחכשהו םמש יונשב םימעפל יכ םא ,להקה תעד
 :יהעשה העיגה, \ ש כ ע אל םא וכ ,חעיגה יארוב ירה ולא םירבְדב ךרוצה תעשו
 ,יתמיא רוע עדוי יניא --- וניכרד .ןוחבל ינל

 ,ט'סרת טבש "כ ורבו ל

 די ןוילנ

 תיִרָּבַה תּוצְרַאְּב תידוהיה הָיִצרְניִמָאָה
 .הָנָחַָה הָנְּ

 היסימוקה תאמ ימשר ח"וד ןוטננישאווב אצוי הנש לכב
 תא קוידב ןמסל רשפא ויפ  לעש ,היצרגימאה ר"ע תיכלממה
 ,תאזה תעה ךשמב האיציה:םרז לש ותנוכתו ויפוא

 איה ןובשחה-תנש) ,הנורחאה הנשב ונייה ,190?- -8 תנשב
 תירבה תוצרא לא ה"םב | ופנכנ ,(ילוי 1 דע ילוי 1 םוימ
 תשלש לש הסינכה:םרז תמועל ,םידדונ 789:870 תויאקירימאה
 ןובשח יייפע הבורמ הדמב היצארגימאה התחפנ תונורחאה םינשה
 התחפהה רועש) 190% תנשב רשאמ 9?5094--ב תוחפ :הז
 1906 תנשב רשאמ 865,?81--ב תוחפ ,(טנצורפ 39--ל הלוע
 ,(,צורפ ₪4) 1905 תנשב רשאמ 943,689 --ב תוחפו ,(,צורפ 99)

 הנשב היצרגימאה לש :וז התחפה תבס תא ררבמ ח"הודה
 ר"היפע .תומרוגה ,תובסה (א :וללה תובסה יתש יייע הנורחאה
 תופוכתו .תוצרמנ וז הנשב ויה אל הקירימאל הפוריאמ הדידנה לא
 הקירימאב ילכלכה רבשמה  (בו ,היסורב  רוחיבו ,םדוקכ כ"כ
 ,םידבוע-םילעופל השיררה תא טיעמה

 התואב אל לבא ,ןבומכ ,התחפנ םידוהיה תרידנ םג
 היצארגימאה הטעמתנ וניארש ומכ ,תיללכה הדידנה לש הדמה
 לבא ,899/) ךסב 190% תנש תמועל הנורחאה הנשב תיללכה
 םחיב ,880/0 לש רועישב קר .התחפנ תידוהיה  היצארגימאה
 םידדונה רפסמ הלוע ,תיללכה הדידנה לא האוושהב ,יטנצורפה
 המ ,16,6 0/0 --1908 תנשב ,11.60/---ל 190? תנשב םורוהיה
 תוחיכומ :ול/ה תודבועה לכ , ךרעב לודג .רתוי  טנצורפ .אוהש
 ,ןנימב  תודחוימ ןנה תירוהיה  הדידנהו הסינכה יכ ,ידמל .רורב
 הרידנל םידוהיה תא םיחירכמה תוחכה יכ ,הז דיעמ ןודנה ןינעבו
 רבשמה יכו  ,תומואה  רהי = לצא רשאמ רתוי הברה םיקוח םנה
 לע 'ירטל בכעמ ןפואב עיפשהל לוכי אל הקירימאב ילכלכה
 + תידוהיה היצארגימאה

 תונוכתה לכ תא ןיירע .תנמפמ הניא תאזה | הדבועה
 רמוח אצמנ רכזנה ח"הורהב ,םידוהיה תדידנ םרז לש :תודחוימה
 .תורחא תונקפמו תוחנה .המכ רוע .רוריבל הבורמ

 לש היצארגימא הרקיעב הנה תירוהיה היצארגימאה
 ףלא לכ לע .תולוע . תיללכה הרידנב .רשא .רועב ,תוחפשמ
 :88?--כ םידוהיה ןיב יסוחיה רפסמה היה ,םישנ 544 \םירבג
 םידדונה ייח תונש לש הקיטפיטאמסה לא בל םישנ םא ,0
 הרמב תידוהיה היצארגימאה לש יתחפשמה  יפואה וניניעל טלבתי
 םידבועה תודמעמ םה םייללכה םירדונה לש 0 // .יהבורמ רתוי
 םינש 14--מ תוחפ נב לש 14.80/) ,םינש 14-45 ינבמ
 סחיה .םידוהיה לצא לבא ,םינש 45--מ רתוי ינב 5,980 --ו
 ינבמ .אוה םירוהיה  םיררונהמ 1/, ,ירמגל | הנוש אוה ירפסמה
 לודג רפסמ אצמנ םידדונה ןיב יכ. ,חיכומ הזו ,םינש 4
 תידוהיה היצארגימאה לש :תיתחפשמה הנוכתה , תוחפשמ לש
 םיאב םידוהיה  םידרונה יכ ,ךכל םג םירבד ראש ןיב תמרוג
 ,םשמ דוע  רוזחל אלש תנמ לע עבק תבישי . ץראב בשותהל
 ;יוכרמ ב ונייה ,םיריכמו םיבורק םהב םהל שיש תומוקמבו
 ,םילודגה הפינכה

 הנורחאה הנשב ,וללה תוחנהה יתשל..ףקות ןתונ ח"הורה
 רתויש ,ונייה ,םידדונ 845007% הקירימאמ הרוחב ודדנ
 רוחיב ,םמוקמל .ורזחו .הקירימא תא ובזעו ובש םיסנכנה .תיצחממ
 ,הקירימא תא ובזע םהמ 46 9 /ן--מ רתוי :םיקלטיאה תרידנ הרבגתה
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 הרזחב .ורדנ  ה"פב :: םידוהיה םיסנכנהל עגונב היה ןכ אל לבא
 רוסחמה קר .ךרעה יפל דא מ ןטק טניצ ו ר פ .ונייה ,לל08 קר
 םידדונה תא חירכהל לולע הלודג רתויה ותגרדמל עיגמ אוהשכ
 החנהה תא תהשאמ וז הדבוע .,הקירימא תא  בוזעל  םידוהיה
 ראשהל = תנמ לע , הקירימאב . םיבשיתמ . םידוהיה יכ  ,הנושארה
 םופיסומ .םידוהיה  םידדונה יכ ,הינשה החנהה , םלועל הב םיבשוו
 : וז הדבוע י"ע .תחכומ ,םילודגה םיזכרמב םבורב בשיתהל ןיידע
 םירבדה  עבטמ | ,קרוי< .וינל .םונופ ,םידוהיה םידדונה לכמ 60 0/
 הנש .ד"י .ינבמ .םיתוחפ םיבר = םורלו םע תוחפשמ ןומה יכ .,אוה
 ,תויברעמה תוצראה לא הקוחרה  ךרדה .תא תושעל םילוכי םניא
 םיאצמנ םידוהיה םירדונה ןיבש ,הז םג ךכל הברה עיפשמ תאו רבלמ
 בשיתהל ,ןבומכ ,םיחרכומה .,דאמ בר. רפפמב הכ א למדי לע ב
 םג .העיפשמ  תירוחיה .היצארגימאה ךלהמ < לע , תולודגה - םירעב
 ףשמב  םידוהיה  םירדונה לכ לש .98%6 . תאזה הבושחה הדבועה
 8 8/9 קרו ,םיריכמו םידידיל 4%%/ ,פהיבורקל ואב הנורחאה הנשה
 רפסמה יכ ןעיו .,רכמו בורק לכ םש םהל תויה ילבמ הקירימאל ואב
 ,םילודגה םיזכרמהבו קרוי:וינב םיאצמנ םידידיהו םיבורקה לש לודגה
 ,םידוהיה לש הרידנה םרז ךלהמ שארמ םיוסמ רבכ  ,הילא םיכומסה

 הרידנה .הטעמתנ יכ ,ןוינעמה .ןויזחה לע .ח"הודה הארמ ןכ
 רוע ..הינמורו . .הילגנא ., הירטסואמ  ,ךפהל .,התברתנו היפורמ
 לבא .,היפורמ .םירוהיה = םידדונה .לכמ %:9 ואב 1905 תונשב
 דוחיב ,היסוהמ םידוהיה .םירדונה לכמ 1/4 קר ואב הנורחאה הנשב
 ,ז"וע .ראבתמ .הילגנאמ הרידנה יובר . הינימורמ הדידנה .התברתנ
 לא וסנכנ .רבכ אל הז... רועש ,םישנא ,רוחיב םידדונ .םשמש
 תמאב םיכישממ םה הקירימאל  הילגנאמ- םתאצבו .תאוה .ץראה
 ,םתדידנ ךרה . תא קר

 םהילעש .,הלאה .תונויזחה תשלש תא ןמסל אוה יארכ .ףוסבל
 ; טפירשטייצ, ןויע) .ח"הודה .ד"ע ורמאמב לגפ בקעי ר"רה בכעתמ

 (ד תרכוח "ןעדוי רעד קיטסיטאטס דנוא עיפארגאמעד ריפ

 םיוצר  םיארנ . םידוהיה = םידרונה ןיב םיימונוקיאה | םיאנתה

 םםשחל רשפאש ,םידוהיה םירדונה םתוא ןובשחב ואיבי םא .ךרעב

 (העודו = הדמב :םידלוו ..םושנ . ללכה ןמ  םיאצוי)  ףסב:ילעבל
 לע יב ,אצוו זא---,םידוהיה םיסנכנה לכמ .44,1/% אוה םרפסמשו
 קר .יקלטיא לכ לע ,ראלוד 87,90 לש םוכס הלוע ידוהי לכ
 ןכ /ד 88,850  םיללכה םירדונה ןמ דחא לכ לע ,'ר 0
 איה םירוהוה. םיטנארגימאה לש הלכ שהה -תג רדמ .יכ ,אצוי
 טנצורפה ., םירחאה .םימעה ינבמ .םירְדונה לש וזמ ההובג .רתוי
 םיקלטיאה .לצא .אוה . בותכו אורק .םיערוי םניאש ,םידדונה לש
 לצא ,41,10- .םיסורה .לצא ,87,00--םינימורה לצא ,0
 לא םושל ךירצ הו םע ,86--קר םידוהיה לצאו 51,20- -םיניתורה
 ,םישנה לש טנצורפה דאמ לודג םידוהיה םירדונה ןיב יב ,בל
 ,םירבג םה םידרונה בור .,לשמל ,םיקלטיאה לצא רשא .רועב
 לש הלכשהה:תגרדמ הלודג יסוחיה ךרעב יכ ,אצוי הומש
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 ברעתנ "טאל 'טאלו ,לודג | =

 די ןוילנ

 + הָיצּוטיטְנקה ןוחְצְנו הָיקְרּוַּב תועְרּואָמַה
 ןויזחדאיג - היקרות .התיה \ םינורחאה תועובשה ינש ךשמב

 םתמגוד אוצמל .ןיאש ,ראמ םיצרמנו םיריבכ.. תוערואמלו םישעמל
 . השרחה .הירוטסוהה...ךלהמ - לבב

 ןומלש תא הליל-ןיב טעמכ הרערעש .,תולויה היצולובירה רוע,
 היפואב .השיערה .. ,תינאמותועה .הכלממב : .תיצירעה תויטולופבאה
 וזכ הצרמנ תינויצולוביר .הכפהמ .ריאנה םלועה לכ תא: החנוכתו
 ,רבד והו -- ,תחא..םה תפט .ךפש ילב םיינידמה .םויחה :יררפ לכב
 -ימלצכ לכ .ינועל .ובציתה םיריעצה םיקרותה .,םימלועל היה ,אלש
 םיעדויה הכ דע ויה םיטעמ ,יטסאטנאפ םסק .ךוה יטוע  ,הָדנא
 חמצ וותחתמ ומכ .םואתפו ,הל הצוחמו ץראב םהישעמ .תאו םתוא
 וירחא ףחס הזה חכהו !חורב םג רמחב םִג הזכ  רראנו הלענ חב
 םיפאושה ,ובש םיטנמיליאה לכ תא ,טעה-יבומ לכ תא ותלועפ םרזב
 ",תומדקתהלו שפוחל ,ּהָרואל

 ,ןושארה םנוחצנב םהילע  םתעה .החז אל וללה םעָהְירוכנו =.
 ,שפנדתריטמבו .המוצע .תובהלתהב לבא . ,הרתי .תועינצבו .תוונעב
 ולידגה םינורחאה . םיחריה תנומש .ךשמבו ..םתרממ לא אובל ורתח
 ודסי ,טנמלרפה .תא . ורצי  ,ץראב .היצוטיטסנוק .וגְיְהנִה :ג תושעל
 לכ תא .שהושמ  רוקעל .בל ןמש ףא ,םהלשמ  ירטסינימ.,.טינובק
 יאבצהו .יחרזאה ןוטלשה תוהסומ .תגהנהבש .םולוקלקהו  תוערגמה
 תינחורהו תירמחה התוחתפתה דעב עירפמהו ענומה .לכ יחחא רעבלו
 ידיל- העיגה .םינשיה. הילהנמו היגיהנמ תמשאבש : ,הנירמה לש
 ,הלאה םישנאה ושיגרהו ועדי םלוא .,תוחפטה דע ,ְרְסִמה ןמ .הסירה
 םהינפל הבאלמה .הבר ןוידע .יכ ,האלהו םהמ םכרד ,ףוס .דוע יב
 יולגב .םא יכ ,םתלפממ ףגנה ינבאו םילושכמה .ןומה תא ףוגהל
 ברקב םיכושח .תוחכ הכרה םנשי לבא ,לכה םהל םיענכנו םיעמשנ
 ,תודמעה תא םדימ עורקל םדגנכ תומזמ רתס ב םימקורה ,םעה
 שילחהל םיריעצה םיקרותה :ופאש :ךכיפל ,הכ רע םהל ושבכ רשא
 ,שדחה רטשמה תא הנכסב רימעהל םילולעה ,תוחכה תא ערפמל
 ןעשנ םהילעש  ,תוחכה תא לכ םדוק קיחרהל ןוכנל ואצמ םה
 לע םידושחה אבצההידודג תא ןימראה ןמ אוצוהל ,ןשוה רטשמה
 ,וננובתה ;היצוטיטסנוקה לא-םירופמה ,םירחאב םפילחהלו היצקאיר
 תאו םתא םלש ההפ-לימאיק לודגה ריזיוח: לש גבל ןיא' יב
 רחא תא ומוקמ לע ונמו ,ונכ :לעמ :ותוא  וליפהו םהיתופיאש
 שיו  ,ןוטלשה ןמ וקיחרה ךכו ,  החפ-ימליח:/תֶא . ,םמולש-ישנאמ
 ואצמ רשא ,הלא לכ תא  ,יאדמ רתוי  םיצרמנ םועצמאב \רשא
 :אקה ןמש ןעיו  ,ןשיה רטשמה ירחא | היטנ : לש :אמינ * םהב
 רטשמה לע .התיה ,םיכומנבש ךומנה ריקפה דע תיגורצחה הליראמ
 םיעגעגתמהו וירחא םיהונה רפסמ ראמ : בר 'ןכל . ,םתפנהפ' הזה
 םיריעצה םיקרותהל םירומג םיבוואל ,ןבומכ ,וכפהנ הלא לכו ,וילע
 , םשארב דמועה  ,דעוהלו

 םיקרותה םהל ושכר ,סיכב .םיולתה וללה םיביואה .דבלמו "<>
 וא ,םילאריבילה תגלפמ ילעב תא ,םיירסומ םיאנוש םג .םיריעצה
 אלו וללה תוגלפמה יתש ןיב .ןיאש טעמכ תמאב ,"םירארחא,ה
 םיכוסכסב .סנכהל םיצור םניא םיריעצה .םיקרותהש אלא >,םּולכ
 תיקרותה הכלממה תא ורצבי אלש ןמז לכ םימואלה לש  םיתויפוה
 תזרכה ףכית םישרוד םילאריבילהו = ,ץוחמו תיבמ "לומנ :ןורצב
 סבא .םינושה םימעה ינב לכל ימצע ןומלשו הימונוטוא לש תוכז
 ץרפל היהו םיררצה .ינשמ םינותעה י"ע בחרתנ הוה ןטקה : רוריפה

 ,תוישיאה תויטנה ןמ הכרה םג וב
 חצרנו השעמ השענש דע רתויו רתוי קמעתהו ךלה יאהו ,תוימרפה
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 תרעוס שפנ לעב שיא | ,ימהיפ-ןאסאה ,"יטסיבריס, .ןותעה ל"ומ
 רעו לע םיפירח םירמאמב דימת לפנתמ היה רשא  ,תטהולו
 ,טנמלרפה אישנ ,הזיר"רמחא לע דוחיבו ,ויניהנמו םיריעצה םיקרותה

 םיקרותה :הצמ :יטילופ חצר הז היה .יכ  ,לוקה תא .ואיצוה :זא
 ,הנימאה תרותל רפסהדיתב יכינח .םיטפושהו םינהכהו  ,םיריעצה
 ןומה הילע ופיסוה דועו םעה .ךותב תאזה העומשה תא וציפה
 ,תובושק םינזא .םהל ואצמ רשא ,תויוזב תובדו םירקש ירבדו תולילע
 . רעוה לש  טיטירוטואה ןמ הברה ותיחפה ז"יעו

 :ילהו םירועצה  םיקרותה תנלפמ ןיב השענש ,הזה  ץרפב
 והרועו שארב .םיטפושה  םע .םירינויצקאירה - ושמתשה  םילאריב
 םישפחה םינובה, ,דעוה :ירבח דגנכ םאלפיאה דעב המחלמל \ העונת
 העונתה םיסב לע ."םהירחאמ םעה: בל תא םיריסמו תדב םירפוכה
 תרוגא, ,"תימלשומה תודחאה,, תדוגא ומכ תורחא תורוגא ּודסונ תאוה
 ןלוכ : תונווכמ .ויה תמאב .רשא  ,ןהב .אצויכו .'םירוהטה .םידמחמה
 , םיריעצה .םיקרותה .תלשממ דגנכ .אלא- ,הנומאה לע הנגהל אל

 :יבילה .םג ושמתשה ,חצרנש ."יטסיבריס,ה = ךרוע  תיולהב
 תיבמופה היצארטסינומידה .תא .תושעל  םירינויצקאירה .םג .םילאר
 היצארטסנומידב , םיריעצה  םיקרותה .לש דעוה  .דגנכ - הנושארה
 םירוטאטיגא . ,םיהרח - םימלשומו .הנומאה:ינהכמ הברה ופתתשה וז
 שפנ וחצהש ,םיריעצה םיקרותה .דגנכ לער .םיאלמ םימואנ ומאנ
 יכ . ,חיכוהו .םהינפ לע. -םהילוש = תא .הלגש ינפמ. ,ימהיפ .ןאסאה
 םילצנמ. םנה ,םינוקת:השעמ רבדב םהיתוחטבה ,תא אלמל תחת
 ושבכ .יפ ,םיריעצה םיקרותה תא םלוכ ומישאה דוחיב ,םעה תא
 תּואת םושמ קר .לכהו ,הלשממה תוכשומ תא דיה תקזחב םמצעל
 ,חדנה החפ לימאיק לע קוב םמצע תא .וכמס םימישאמה .עצבה
 ?תרעסו דאמ הלודג תורמהמתה םעה.ברקב ררועל .םהימואנב ומרגו
 ,םיריעצה .םיקרותה -לע המח

 םירינויצקאירהו םילאריבילה .דחי ורבחתה ךליאו חצרה .םוימ

 תויאשח תופסאל דחי .וסנכנ  ,רעוה .דגנכ .המחלמל .תחא .הצעב
 ושיגרה רשא ,םָיריעצה םיקרותה ., תודוס:ירופב תוטלחה ולבקו

 וזירכהו וכלה יכ ,םהידגנתמ תא םייפל השעמ ושע בצמה ישוקב
 ינינעב ברעתהמ םדי תא םיקלפמ םה האלהו .םויה ןמ יכ ,םיברב

 ורחא רבכ לבא .תינידמ הגלפכ רותב קר  ודמעיו הלשממה

 . דעומה תא
 -יתבב | םילויח ורשקתה לירפא שרחל רשע השלשה םויב

 ואציו םהלש םיריציפואה תא םילבחב ורפאיו םינוש ןיטקרסק
 ינבמ בר םע ןומה חפסנ םהילאו ,שיא םיפלא תשמח רפסמב
 ןוזינראגה .ליח אצמנ הלילה לכ . טנמלרפה תא ופוקהו ףוספסאה
 יכ :וללה תושיררה תא ועיצֶה םויה תרחממו רככה לע  רשקתמה
 ,םאלסיאה לש "ךורע ןחלוש,ה :והז , "טאיריש,ה תא ובישי

 ונתי יב ,ריתעב הנידמה יקוח לכל דחוימהו דיחיה םיסבה .רותב
 לע .תולג תרזג ורזגי יכו החפ ימליח לש טיניבאקהל  ןירוטפ
 ,.םיריעצה. םיקרותה . יניהנמ

 רשפאש ,אבצה"םוירטסינימ רצחב םינוילאטאב השלש ואצמנ
 :נוקה רצבמה רש תעצהכ ותישארב רשקה תא םהב אכדל היה
 ,םיממוקתמב תוריל .תווצל רמאש .,ראטקומ-דומחמ  ילופוניטנאטס
 ורבע תאז רבלמ ,ול םיכסה אל ,החפ ימליח לודגה ריזיווה לבא
 םיקרותה לש םבגשמ ,םיאוקינולסה םירומה ירודג םג םירשוקה לא
 ףופ ףוס תחרכומ המצע תא הלשממה התאר ךכיפל .,םיריעצה
 םהל ויה םינהכהו םימילואה רשא ,םירשוקה תושירד תא אלמל
 ,טנמלרפה אישנ םהירחא ,םירטסינימה הלחתב סומידב ואצי ,הפל
 רהמ ןטלושהו ,החפ-ימליח .לודגה ריזיוה םג ףופבלו ,הזיר דמחא
 :יפואו םיטאטופירה רחא ,םיטפשמה"רטסינימ .םהירוטפ תא לבקל
 םויונעב :םהמ הברהו  ,םירשוקה .םיליחה תאמ וחצרנ םיבר םיריצ
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 תשעה החרדה א צה רזוהטמה רולו יעד טדי 0וכז תק 10 וה אטלי עויזנורגהנשה ןש

 :אט,ה ךרוע  ,ייב .דיוואשוד ,הזירדדמחא קר , דאמ םישק ה
 ,םולשב םשפנ לע וטלמנ םיריעצה םיקרותה דעו ירבח לכ טעמכו "ןינ

 רשקב ויה :יכ ,םלענ אל םינינעה-בצמ תא םיערויה תאמו
 ,םפסכ תורורצו םירינויצקאירה ירי ,ךשוחה תוחכמ הברה ידי הזה
 ,םחלל רימת םיבערה  ,םיליחחמ דחא לכל ויה :היצולובירה םויב
 .וסיכב ,תיקרות הרטילל בורק טעמכ  ,תוידי'זדימ רשע דע שמחמ
 תיבמ ןומראה ןובשח לע לבקתנ עובש ינפל יכ ,החטבב םירמוא
 םג ,תויקרות תוארטיל ףלא םישמח לש םוכס ירסיקה ינאמותועה קנבה
 ,זירליאה תאמ הרטיל םיפלא תרשע ולבק םינהכה-יכינח לש רפסה-יתב

 :ידה ,תיתדה תואנקה ,הפנה תורעבה רחי ורבחתה הככ
 :ויצקאירה לש עצבה:תדמחו תונלפמה תאנש ,תיטילופה היגונאמ
 ;"המדקהו תודחא,ה דעו תא רפעב ללועל םירינ

 תעצה י"פע וילא וסנכנ רשא ,שדח םוירטסינימ .הנמתנ
 ,םילאריניגה ינקזמ םהירחאמ םידמועה םירינויצקאירהו םירשוקה
 -קיפוויט ,שדח לודג ריזיו םג הנמתנ ,םהלש תוילאיולב םיעודיה
 םוירטסינימה ירבחמ ראשנ אל ,הסונמו קודב טאמולפיד ,החפ
 השרחה הלשממה .החפ-תאפיר ,ןוציחה רטסינימ םא יתלב םרוקה
 לבא ,תינוציק תינויצקאיר התיה יכ ,רמול רשפא יא םא ,תאוה
 .שפנו בלב תונשיה תויצידארטה לאו אפכה לא הרוסמו הנמאנ
 שיא ,ךרד הל תשקבמו העות ,הכובנ ההיה םינושארֶה הימיב
 תא תחא םעפב דיחכתו םוקתה = ,תודעומ הינפ ןאל עדי אל
 ןוקתל תושעל םיהיעצה םיקרותה ולמע רשא ,למעה לכ ירפ
 אל המצעב הלשממה םגו .ןיא םא ,םיטעומה םפקתהימיב הנידמה
 ,ןילופרטמב רדפה תא םיקהל היה ךירצ לכ םדוק ,רבדה תא הערי
 לכ םהילעמ וקרפ ,ןוחצנה=ירוכש .םירשוקה םיליחה ובבותשה יכ
 וליחתה דוחיבו .ץפח םבלש הכ ושעו תעמשמו הנילפיצסיד לש לוע
 םתירב-ילעב ,םיריציפואה ירחא שדחה רטשמה ירובג ירחא םישקבמ
 ,םינשב יכ ,ררבתנ כ*חא ,ץראה ןמ םדימשהל ,םיריעצה םיקרותה לש
 תואמ יתשכ םירשוקה םיליחה ונרה םינושארה הלהבה ימי תשלש
 . םהידיל ולפנ רשא ,םיריעצה םיקרותה ירבחמ םיריציפוא

 ינש ךשמב האצמנ ריעהש יפ לע ףא יכ ,ריעהל ךירצ
 הז י"ע לבס אל .תאז לכב .,עורפ ומהו בבותשמ :ליח ידיב םימי
 ירעב ,דחא ירצונ ףא םגו ,םיברה ץראל ץוח .יניתנמ רחא ףא
 תמחלמב וגרהנ הבש ,אנארַאב רוחיבו ,תוערפ .ולחה הרשה
 , שיא םיפלא תרשעמ רתוי. םינימראה םע םימלשומה

 :ופירה לכמ .יכ -- ,טנמלרפה לש םינ מיה םיטאטופידהו
 ףא טעמב ראשנ אל הוה ףגאה לא םיבורקהו םילאמשה םיטאט
 ,םהיתובישיל ופנכנ- -םירינויצקאירה תמיאמ לופוניטנאטסנוקב דחא
 תיב אישנ לש וירומפ תא הבהאב לבקל ההיה םתלועפ תושארו
 תתל םגו ,ויתחת רחא תינמלו : ,הזירדרמחא ,םדוקה םעההירחבנ
 .השרחה הלשממהל האשרהו :ףקות

 לבא ,העש יפל .היצומיטסנוקהב ןילופרטמה הדגב: םא םלוא
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 תודוא לעו םירשוקה םיליחה תרזעב םירינויצקאירה וללוח רשא
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 , ץראל:ץוחבש :העונתה-ירובג םהירבח לכ םגו  ,לופוניטנאטסנוקמ
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 םסרהל ,שרחה רטשמהו .היצוטיטסנוקה תחת םירתוחה דגנב שפנ
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 םעה .תורדש לא חַכב ורדח תועיגמ ןהש םוקמ לכבו ,תיקרותה
 שפוחהו היצוטיטסנוקה לע תפחרמה תיללכה הנכסה .תובחר רתויה
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 .יטולוסבאה ןומלשל  ריינתונלו היצומימסנוקה תוסירהל םיעייפמב
 לע. וחמע * םיטגיגיליטניאה = הנומאה-היסנכ:ילודגו  םימילואה םג
 םיריזחמ "וליחתה ,תוועמ ןקתל תוצע םישקבמ וליחתהו םתאיגש
 רסומ-ירבד :םירשוקה םיליחה .ינזאב םיפיטמו ןיטקרסקה:יתב לע
 םיהובגה  םידיקפה לא הענכהלו | הנילפיצסירל םתוא םיררועמו
 יכ ,תדו: הנומא ירבדב םיטיטירוטוא לש תועד ועמשנ ,םהילע

 שפוחה יכו ,הזל הז םידגנתמ  "טאיריש,הו היצוטיטסנוקה ןיא
 םג םידיה ופר ; ןארוקה | ירקיעמ רחא ,ךפהל :,אוה ישונאה
 ,היצקאירה רצבמ ,קפויק-וידליאב

 תומרגלט ןומה טנמלרפה לא ופע הנירמה | יוצק לכמו
 ,השדחה הלשממה דגנכו הכפהמה יררועמ דגנכ תוצרמנ  תואחמב
 ;.ונבר םג .ויה .םיחומה ןיב |, המויק תוכזב . ךיכמ שיא ןואש
 וללה תואחמה רבדב ונדו תובישיל ופנכנ טנמלרפה ירבח ,םידוהיה
 ינש .ןיב ואצמנ .טנמלרפה:יטאטופיד ,םדי לע  הווהתנש בצמהו
 ,להקח תעד ןיבו .שארב ןטלושה םע היצקאירה ןיב : םיטינגאמ
 ,ןאבלו ןאכל םשארב וניכרה תונרחפה שגרמו .,תרעוסו תכלוהה
 . תיביסירגורפה תונותעה לוק םג .המדנ

 ,יקינולפל םהלש רעוה תא וקיתעה םיריעצה םיקרותהו
 -ירוריבו .םיראלוקריצו .תוארוהו  םיביטקיריד .חלוש ליחתה םשמו
 ךופשל אלו : יחא תמחלמ םוחלל אל, ,הל הצוחמו .הנידמב םירבד
 תא שונעל םא יכ -- להקב ומסרפ הככ -- םיכלוה ונחְנא םד
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 .לֶאְרְשָי .תוצּופתּב

 םירובגה בונדויצ .יריעצל ןורכזה םוי היה ריאל יב םוי
 ,םהיחא דעב םשפנ תא ףרחהל םתכלב בונירטב .ללח .ולפנש
 ,םורגופ רחפב םיורש ויהש

 ,יאנליוה .ג"גה תא עירוה םיימינפה םינינעל רטסינימה --

 תא אורקל היפינפלו "רבע תפש יבבוח, תרוגאל | רתוה יב
 .רבע תפשב םהיתופסאב םהיתואצרה

 "רבע תפש יבבוח, הרוגאה לש תבתבה

 10006 0 מס 0אה ה ב תת. 50, אמ. 3. .,06ם100 7
 תו6תד6ה68 6306808820 הז

 םידוהיל הטיחשה רוטיא תדוקפ יכ ,םיעידומ םרופגגיוליהמ

 אל גרוכרטפב םילדתשמה ידיב . לעופה לא האצי רכב , םודוהיה יקוח י"פע

 ילבמ | תוצע.ידבוא םה הידנלניפ"ידוהי . הנטק וא הלודג הוב תושעל התלע

 , רבדה רשפא ילוא ,םש ץעיתהל גרובוטפל םישנא ואצי . תושעל המ תעד
 , הידנלנופל רשב רשב 'םשמ וחלשוש

 הנ ל יוו ריע ב םסוופמה יובעה דקעה"תיב יכ ,הטשפתנ העומש --

 וקספ ריעה יאבגש ינפמ , רגפהל בורק ןוש ארט ש והית תמ חונמה ש"ע

 + עויפ ול .איצמהמ
 ברה ליחתהש םוימ הנש שמחו םישלש הנאלמת אבה ןויס 1"י םויב --

 יפל .ירבע .טסילאנרו'ז רותב תיתורפסה ותדובעב קוסעל רו ט ג א ק .ל .י ר"דה
 ,הגירב רוטנאק ר"דה לש תיתורפסה ותלועפ ךרע ידבכמ םיננוכתמ עמשנה

 +ול יוארכ רדהו ראפ בורב יתורפסה ולבוי תא גוחל ,ריעה ברל םש רחבגש

 ,זנכשא ידוהיל "ןייאריפ:ם 5פליה ,ה לש תיללכה הפסאה

 הפסאה ןומיס סמי'וד לש יתואישנ תחת התיה  ןילרבב
 תאזה הדונאה ירבח . הינמרג:ידוהיל הרזעה תדוגא לש תיתנשה
 ,(םירבח ₪000  ופסונ ןובשחה-תנשב) ףלא םירשעל התע םילוע

 הל השכר הדוגאה לבא ,דבלב זנכשאב תוקלחמ 688 הל שיו
 ופסכ .לבתה תוצרא לכב .םיעייסמו . םירזוע הברה .םגו הלהת:םש

 התלע תיתנשה ותסנכהו ,קראמ ןוילימל הלוע "ןייאריפ:םפליה,ה לש
 תנשב קראמ 49,000 תמועל) קראמ ₪64,000:ל ןובשחה:תנשב
 תאמ : תולודג תובדנ יתש הרוגאה הלבק 1908 תנשב .(0?
 םוקינחיט רוסיל הבקסומב יקצופיוו חונמה ישרוי תאמ/ לבור ףלא
 קרוי>וינמ ףיש .בקעי ריקנבה תאמ רלוד ףלא תאמו הפיחב ירבע
 ,הרטמ התואל בג

 וז התלועפ .הלבשהה תצפה תבוטל דוחיב .תדבוע .הדוגאה
 רשא ,קראמ 189000 לש םוכסב ןובשחה:תנשב הדוגאהל התלע

 לעו .הירגלובו :הינימורב ,היצילגב סב = תכימתו- דוסי .לע :ואצוה
 ,היקרותב :םלוכ

 ארק" תינאמותועה הכלממב הרוגאה לש היתולועפ רבדב
 רטשמה .ןתנ לואפ  ר"רה תדחוימ האצרה םיפסאנה  ינפל
 הבורמ .הדמב לקה -- ןתנ .ר"דה רמא --- שדחה ינויצומיטסנוקה .

 הצרמה רריבש רחאל ,ןייאריפ:פפליהה לש תיכונחה ותדובע תא
 לא הדוגאה לש תורפומה תמאתה ינפאו היצזינגרואה- תינכת תא
 ןושלה לש התובישח לע רתי תפשב רבד ,םיימוקמה .םיכרצה
 הומ .םדקה תוצרא ידוהי לכ תא רחאמה חירבה רותב תירבעה
 :רומלתה יתב תא ללכשלו ןקתל תוציחנה רבד לע רבדל רבע
 הוב ,ןבומכ ,קיזה ילבמ  ,תוינרידומה ךונחה:תושירד פ"ע הרות"

 הלכשהב שגרומה ךרוצה תורוא לע םג ןכו ,םהלש יתרה יפואהל
 תדובעב םיקסוע התע וליחתה םש רשא ,םדקה?תוצראב תינחיט
 :י'זניא םידוהי ץראב ויהישכ ,הירטסודניא ילעפמו םיכרדה רובח

 ללכב . תינחיט הלכשה  ילעב םישנאו םיקינחיט-ורטקיליא ,םירינ
 תא לידגהלו םידוהיה ינפל הדובעה קוש תא ביחרהל הז .לולע
 םיטנימיליאה םה חרומה-ידיהי . בורקה חרזמה לא םהלש .היצרגימאה

 < םתהמהה) [עעסניקה(13 62. 1806078 , 0הטההמההה ץח. 6 35
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 הכלממה תוצראב .תיפוריאה הרוטלוקה תא ץיפהל םייוצר רתויה
 םירמוא ,םיינרידומה םייחה : ירחא תכלמ תורגפמה ,תינאמותעה
 עבש לש םוכסל הלעי ונינבש ,ינחיט טוטיטסניא הניתשלפב דסיל
 תואמ 'דע .םינומשמ תיתנשה ותלכלכו ,ךרעב .רפ םיפלא תואמ
 םיצירעמו .םירבכמ--םאונה .ירבר יפל-- ול אצמ הזה ןויערה .ףלא
 הפיחב .הנקנ .רבכ ,תוגלפמה לכ .ילעב ןיבו םיקמ לכב םיכמוחו
 .הוה טוטיטסניאה ןינב ךרוצל .המדא חמש

 רבשמה ינפמו  היפורכ .םירוהיה לש םבצמ ערוהש ינפמ
 היצרגימאה :יכרצ לע 1908 תנשב הדוגאה .האיצוה יאקירימאה
 ,קראמ 980,001 לש םוכס

 ןיול והירמש ר'דהל הפסאה העיבה תיזחוימ הדות
 ,הלועפל הניתשלפב םוקינחיטה רופי ןויער תא איצוהל ברה ולמע ללגב

 .תוידוהיה הרזעה תוירדתפה לכ לש תיללבה תודחאתהה--
 לב תא תחא תיללכ הרוגאב איבהל בר ןמז הז םיצסאתמ , עודיכ

 יולוק י'ע םדמעמ תבטהלו חרזמה-ידוהיל הרוע תאצמהב םיקסועה , תודפומה
 ןויערה תא עצבל הברה ועגיו ולמע קרוי-וינב םג ,ןילרבב םג .הבחר היצזינ
 תודסומה לכ לש תפתושמה םתדובע י"ע קר יב ,וריכה לכהש ינפמ ..הוה בושהה
 ושיגדה הכ דע ,הבוומ החלצהב םהיתופיאשו םהיתורטמ תבוטל לועפל ולבוי
 לש םיטיב קר ץוחנה רכד אוה םיילארשיה תודסומה לש רובחה יכ , דוחיב
 + תולודג תופורטפטק

 א"קי תרבח התשע םינורחאה םימיב יכ ,זי רא פמ םיעודומ התע
 הילאש ,תדחוימ הכשל הדסי א"קי .הזה לודגה ןויערה תמשגהל לודג דעצ
 :תיללכ הרטמל דחי ורבוחש ,תוידוהיה .תויורדתסהה םיעודי םירקמב הנינפת
 תפסא ידיל איבהל לדתשת דוחיבו , רשי רובחב ןתא דומעת תאוה הכשלה
 רבבש ,תויצוינגרואה , םיריצ ינש הילא חלשת תוראתפה לכש , היצניריפנוק
 :ידוהי לש "ןייאריפ.ספליה ,ה ,ח"יכ תרבח ,א"קי :ןה .רבדה לא ןדי תא ונתנ
 הקירימא-ירוהי = ידעו תדוגאו הניווב סנאילאה  ,ןודגולב .םיחא.תדוגא , זנכשא
 יקרוי:וינב

 תדמועה ,תועדמ .ןושל רותב תירבעה ןושלה הרכוה קרו יו יג לילגב -
 לא סנכהל תוכזה תא םינתונה , םידומלה רתי לכ םע תחא הגרדמ לע
 ןושלה דעב םיצוחנה םינויצה רפסמ תא דחאה לכקי םאו , הטיסריבינואה
 + םירחאמ םישרהנה םידומלה רחאב ןחבהמ אוה רוטפ וא תירבעה

 הבישיב ועיצח םיטארקומיד-לאיצופה ןילרבב .הירקה תגהנה ירחבנ---
 , םייח.ילעב רעצ םושמ םידוהיה תנומא י"פע הטיחשה תא ורסאיש , הנורחאה
 .התחדנ םתעצה לבא

 + תּונמאְו תּורפס

 תיתונמאה התדובעל הנש הרשע שמח ואלמ לירפאל 8 םויב
 ,יקסנומאק לחר רתפא תרמ תירבעה המבה לע הניוצמ רתויה לש
 אוהה םויב .,ןושארה ידוהיה יתונמאה ןורטאיתה לש תקחשמה

 הקהלה התע ההוש םשש ,גוברטפב תקחשמה לש םיפיניבהל וגיצה
 רטאיתה לכ תא אלמש ,להקה ,תרפא הל'רימ הזחמה תא ,הלש
 היצננולטניאה .תורעוס תויצבוא תקחשמהל ךרע ,הפל הפמ

 18 ,תבשה םויב םינגוח םירבעה םירפוסהו גרוברטפב תירבעה
 ,יקסנימאק תרמ לש הלבוי גח תא ,לירפא

 םשב תידוה יה הפשב םויתורפס םיצבוק הנליוב תאצל וליחתי בורקב --
 דבלמ ,ואבי ןושארה ץבוקהב .קילרוג ,ש י"ע םיכרענה 'ךאנאמלא רעשירוי,
 *ידוי, + הלאה םירמאמה םג ,םידוהיה םירפוסה יבוט לש תויטסירטלב חורוצי
 ,ןארפע תאמ "קלאפ םוצ עבעיל יד, ,רבוב ןיטרמ ר"דה תאמ "קיטסימ עש
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 .(םירויצ 4 תיולב תודגא 5)
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 7 0 ה 7 777 ,איהה העונתהל קוחלמ =

 ."הירבע,, תאצוה רתי :
 ווואנבוד . ,שו ןוסלנצק ר"ה ,םעה"דחא תאמ ."ךונחהו .ןושלה, א

 .פאק 90 וריחמ

 . תימואלה ונגושל תצפהל ןושארה .דעצה והו--ירבעה ךונחה
 < השלש ושרדש ,וללה תושרדה שלש תא איצוהל ןוכנל הירבע חאצמ ןכ לע
 לובי ןהב .ירבעה ךונחב :תירבעה  ןושלה ךרע לע םימסרופמו םילודג םישנא-
 לש התוציחנו התובישח לע םיבושח םירבד קר אל אוצמל ארוקה
 .התורש פא לע םג .אלא ,ירבעה ךונחב ונגושל

 תאמ . תירבעה תורפסב רבשמה תלאשל "+ תושעל המ, (ב

 ,פאק 10  וריחמ .רנוולק .ףסוי: ריר
 אוה קסוע .התע דוע ותעב והנה םיתנש ינפל בתכנש הוה סרטנוקה -

 רבשמ אב ןמול ןמומ ,רבשמה - תלאשל -- הבושח .רתויה תורפסה תלאש
 תומרוגה  תובסה תא ראכמ רכחמה | .טעוט וא הבורמ רתוו ןטול ,וגתורפסב
 2 + רבשמה תא אפרל ךיא םיעצמאהו הול"

 .יקפבשטידרב .י מ 'ר"ד תאמ .,"רפסב,. '

 םינויעו .תוריקח

 .פאק 10 וריחמ
 ,עמשהל םיוארש םירבד ,תורפסה יאנתו תורפסה ינינעב

 ןויצל ןושארב הרומה תאמ .."הלוגבו י"אב ירבעה .ךונחה, (4
 ,פאק 5 וריחמ .ןיקתיו .רמ

 רבחמה ידי תא אלמ רשא ,י"אב םירומה זברמ תדוקפב הבתכנ תרכחמה
 .י"אבו הלוגב ירבעה ךונחה רבד לע םתועצה תא םמשב .בוחבל *

 .פאק 5 .וריחמ .קילאיב ,נ ,ח תאמ ."ןושל ילבח, ה
 הבחרה י"ע "ןונגפה תוחת,ו. ןושלה תיחת רבדב תורבסהו תורוקח =

 .תונושל ראשמ -- ץוחמו ,הפוג ןושלה ךותמ נויה --- םינפמ |

 ,יתמרגורפ סרטנוק .,*םיירבעה לאש
 םח ןונגסב בותכ ,הירבע לש םירקעהו תודוסיה תא ראבמ סרטנקה

 .דואמ --

 . רנויולק .ףסוי ר"דה .תאמ ותורשפאו ותוציחנ ירבעה רוברה |
 ,פאק 5 וריחמ .

 ותוציחנ תא תעדו םעט בוטב ראבמ אוה ,וילע דיעמ סרטנוקה לש ומש
 לבב הש םיארב םינורחאה םיפרטנוקה ינש כ רובדה לש ותורשפאו
 - 5 ;ירבע-תוב

 וז םופסבו םיבחממל תבותכה

 ,פאק 5 .וריחמ

 2 1 ל - 0 0 ו --

 8 : טנעמְענָאּבַא םָאד ןעמונעגנָא .טרעוו סע

 1909 טאנאמ סעדעי ןעט:1 ןופ
 גנוטייצ .עשידיא .עטסעטיירפשרעפ יד ףיוא

 אס זמ ב ל ל ד,

 (גנאגרהאי רעמויווצ)

 :זיירפ:סטנעמענָאּבא

 הֶאי לעטרעיפ ₪ ,לכּור 8  רהֶאי בלאה א :,לבור 6 ההֶאי א-
 .'פָאק 50 .שדוח א ,לבור 0

 ןופ רע בי ב ₪0: יד .ןעמוקעב .ןעליוו עכלעוו .,ןעטנענָאּפא עלא =

 4 םלֶא .ןערֶאוועג .ןעבענעג .זוא .עבלעוו  ,"קעטאילביב-ויוה, רער
 ןעפראד ,רחאי 1908 םענעגנאגרעפ ןיא "ט ניי ה, םוצ ענָאלייב

 98) רערנעב ייווצ ןיא ןעדנובענ ;דנַאב ןהֶא לבור 1 ןעלהַאצּוצ

 ,לבּור 1,985 --- (דנַאּב א רעכיב

 *קעטאולביביויוה, יד ראפ טלהאצעגנייא ןיוש ןעבאה .עבלעוו ןעטנענאבא יד
 ןירד .עטצעל יל קורד ןופ ןהעגפיורא  ןעלעוו ךילצריק וא ,  עידומ ריט ןענעז

 . ןעמאווצ רעביב 50 - עלא ןעמוקעב ייז ןעלעוו ןאד ןוא . ,רעבוב

 .סםערדא

 34 זז ג ג, 6ת. 288. 11111755 00

 רש 108011 וש \, 600000 110 <, 0010088, 8

 = ."גנוטייצ עשידיא,
 רוטארעטיל ןוא קיטילאפ ,עיצאמראפניא ראפ גנוטווצ עבולגעט עיינ ,עםיורג א

 ,רהאי:בלאה א לבור 4 ,רהאי א לבור 6 ןוירפ

 ,שרוח א 'פאק 50 .,רהאו לעמרעיפ א לבור 0

 ,'פאק 9 0 ןיא רעמונ א
= ₪ ₪ ₪ ₪ - 

 "גנוטייצ עשידיא, י
 עימערפ עגיטכיוו א רהעז ןעטנענאבא ערהיא ןעבעג .טעוו

 - ד
 עטכישענ עשירדיא

 (עבאגסיוא עסיורג)

 2 ואנבוד .ש ןופ
 ת(ךוב א שדח עלא) - רעביב 38 ןיא ,רערנעב +

 < המדקה 8 טימ .גנוצעורעבוא עבילדנעטשרעפ.טבייל עניטביר עטוגא ןוא
 ו ..עבאגסיוא רעשידיא רעויד ראפ לעיצעפמ ןעבירשעג" ,רבחמ ם'נופ

 ,לבור 6 ---"עטבישעג  רעשידיא, רעד .ןופ זיירפ רעד
 "עטבישעג רעשידיא, רעד ראפ ךעלהאצ "גנוטויצ רשידיא, ןופ ןעטנענאבא יד

 : אטראפ :טימ רעביב 1% עלא

 לבור 8.ראנ -- דנאלפיוא ןיא : לבור 2 ראנ - דנאלסור ןיא
 :םסערדא

 ית הוא 16 דזה" 0 8

 ,ןילאגראמ .ם- רעבעגטיורעה-ראטקאדער
 = יחשב פת ומקס 0 יקל דע הפצה חצב טנא ה 1 נפה רט ביט וצסהנ-כ קרוע וצפטשעיקארתלעש
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 + תּונויצַהְו הָיקְרּותְּב שפוחה ןוחצנ

 רשאו ,היקרות לע התע הז רבעש ,השקהו ץרמנה .רבשמה
 סורהל םג לוכי היה אלא  ,היצוטיטסנוקה תא .קר אל הנכסב איבה

 רדסה ןברוחל איבה --- םיסיסרל הצצופלו .תיקרותה .הכלממה תֶא = = |
 יאשונ .םיריעצה-םיקרותה לש | ריהזמה  םנוחצנב | רמגנו - ןשיה
 ,םמע לש שפוחה"לגד

 ימיב רשאמ רתוי דוע .,חמוצע תונינעתהבו הלודג .תושגרההב
 רוה .האלמה. תאזה המחלמה לא .םלועה לכ .ןנובתה : ,רבעה | -

 גיא .ימעל טעמכ הרזומה .,תיחרזמ הדגא .ןווחכ .הלגתמה ,ןואגו
 וררועו םיירוטלוקה םימעה תא .ואילפה םיריעצה םיקרותה , הפור

 =ףקותב = ,הימתמה  םבלדץמואב קר אל .תולעפתההישגר  םלצא = ==
 םג אלא -- קופקפו ךרומ ילב םתרטמל .ףואשל םחכבו .םתעה =

 ענמהל םנוצרב ,םהלש דעצ לכב םירכינה  ,טקאטהו .תוניתמהב
 המקנה תבהאמו תוצירעמ וקנש הובו ,ךרצל אלש םה-ךפשמ
 ..םיחצנמה לצא רתויב םייוצמה םירכה  ,הצוחנ יתלבה

 םישנאה לכ יניעב רבכ אל הז .דוע בשחנש .םעה :ותוא  ינב
 םילשורמ םיארפכ םתוא וראתש ,.תוארפהו תוצירעה למסל םייתוביותה
 םתוא .רותב * וניניעל  ועיפוה --- םדליםואמצ .םיקוזאבישאב וא
 -רליפסנוקיב רוע רבד םתודוא לעש ,חרזמה לש םינימלימגיזרה
 לכ ינועל .םואתפ ואשנתה םה .,הנש תורשע/ וזיא ינפל יליארזיד
 םידומעה  רחא תוריחה-תמחלמ לש הרלותה-רפסב ותרחו םלועה
 ,הפוריא ימע תורוקב םג םיטעמ םתומכש ,םילענ .רתויהו םיפי רתויה

 ןומא-רסוחב - רבכ אל הז .ופחיתהש  ,םינקפסה םתוא םג
 ןוחטבב  קפס ליטהל וישכע  םילוכי םניא = ,תיקרותה .הכפהמהל
 -רוכל ויה .םינורחאה תוערואמה =, ןתיאה המויקבו .היצוטיטסנוקה
 שרקוה הבש ,תפרצמה-שאה התואל ,וז היצוטימסנוקל הלענ ןחבמ
 ,םיקרותה לש שפחה קוחתנו

 םיבשוימ ויהש  ,בצמה ינודא ,םיריעצההםיקרותהש ,קפס ןיא
 ודמלי ,התע רע םג אלפנ ןפואב תימינפה םתעמשמב םיניוצמו םחורב
 סוסב ססבל יארוב התע .ולרתשי םה .וללה תוערואמהמ הברה

 םיעצמאהב ווחאלו שרחה רדסה תא חיטבהל ,םתלשממ תא רומג
 וזכ  היצולוביר-רטנוק לש תונויסנ רעב עונמל .ידבב  ,םישוררה
 םינוקתה רורפל קפס ילב ףכית ושני םירועצה םוקרותה .ריתעב
 םתנהנהב רשאו .היקרותל .ךכ לכ .םיצוחנה  םייבוטארטסינימראה |

 .:םיקרותה תא םינורחאה םירקמה . וחיה "רע .ולשרתה

 "הס תבור .

 == .,טיפרת ,רייא ג'י ,אנליוו

 < \ ה סוד ג, 91-ע0 קיה, 1909 ₪.

 ,הלשממה-תוזכרתהל םהיתופיאש .תא תצק שילחהל םיריעצה
 ,םינושה םימואלה לש" םיכרצהו תושירדה םע רתוי  בשחתהלו
 הנבושת אל יאדובו ,השדחה היקרותב רחי םישגנתמ םהינינעש
 ןוחצנה .ירוכש םיריעצה םיקרותה : י"ע ושענש תואיגשה ןתוא לכ
 ,לקה ילויה

 תוצראה לכ ירוהי וטיכה הבר תושגרתהבו הדחוימ תונינעתהב
 בירקהש רעצ לכ תא ומדק הדחוימ הורחבו ;היקרותב םירקמה לא
 םעש , .בלה:תריפמו הבהאה דבלמ .םנוחצנל  םיריעצה םיקרותה תא
 םיחוהיה סחיב ונשי ,ללכב קדרצהו  שפוחהל דימה הארט םידוהיה
 "  :תרכה .שגרו :תימינפ .תודידי .ישחר .::רחא . טגימומ רוע .הוקרותל
 היקרות יכ : ,חובשל לכוי אל .ירבעה םעה .  יקרותה 2% הרות
 ףאצמ הבש  ,תחאה הרואה-תנפ הנש חואמ המכ ךשמב התיה
 ,ןשיה ררפה היקרותב ררשש תעב םג ,הפחמו ןגמ | םירוהיה
 "אוה .רתומלו .,ץראה יחרוא לכמ םהיתויכזב םידוהיה ולדבנ אל
 ? ןוטלשה  תוסח .תחת בוט .רתוי \ היה םידוהיה בצמ יב ,רינהל
 תירצונה | הינימורב םכצממ | היקרותב םרוקה | יטולוסבאה
 -' ונומב דיחי ..םיקרותה לועמ .הררחתשנש ירחא ,תינויצוטיטסנוקהו
 ' בצמחו  ,הפוריא ידוהיל אוה אלפנו ,היקרותב םירוהיה בצמ .אוה
 "ודוהו .לש  .היגולוכיפפה .לע םג .ומתוח .תא עיבטה הזה .דחוימה
 הלאשו -,םידוהיה-תלאש -תא הריכמ הניא היקרות ,תאזה ץֶראה
 .םצרא  ידוהיל .םיקרותה לש םחיה ,םש התרעשה םג השק וז
 < םודוהיה  .היקרותב םימואלה רורחש ירחא ,תעכ  דוחיב הלגתמ
 " י"ע םהל  הנותנה ,הנתמ רותב אל וז ץראב שפוחה תא ולבק
 םיימואל תונברק .ריחמב אלו  ,לשומ םע וא תטלש :הגלפמ  הזיא

 בורב הרקש ומכ ,םריתעב הריפכו םהלש רבעה לומב-- ,םילודג
 הנידמב םינושה םימעה .דחא םה היקרות ירוהי ,הפוריא תוצרא
 ;ריכה ילבמ וז .ץראב .תויטולסבאה לועב הכ דע ואשנ םתא רחיש
 הלאה םימואלה .לכ םע = דחיו ,םידוהי רותב .דחוימ דובעש םוש
 ,םמצע רורחשל אליממו הנירמה רורחשל ועיגהו :ומחלנ

 :ושנר .תא  אוצמ:תע לכב .עיבהל םילרתשמ * םינמותועה
 ירבעה םאלה,ש ,הז לע .םיחמש סה  ,םידוהיהל םתורידיו םתבח
 :,תערב ,לכשב היקרות. ימע לכ ןיב רתויב  ןייטצמ. ראופמה
 ןושארה םוקמה תא שוכרל תוצמאתהבו םיעדמל הפיאשב ,תונורשכב
 .תעב .אשנש .ומואנב  החפ-ימליח לודגה ריזיווה ירבר)  "הנירמב
 ה < .(ישב:םכחה לש .תימשרה םינפה-תלבק

 0 הבהלנה . תושגרתהה 7 אפוא . ןוא



 וט ןויג = םלועה :

 לכ .ברקב וררוע תאוה .ץראה תוערואמש | ,הלודגה  תונינעתהה
 ,םלועב םירוזפה .םידוהיה

 ןוחצנב .םינויצה ונל הלאה .תוערואמה ךרע לדגי םיתעבשו
 ,ונצרא תיחת רעב דובעל תורשפאה הרושק היקרותב שפוחה
 תוערואמה ינפל  ונלכ ונרמע תרעוס שפנב ,וניתופיאש תמשגה
 ,שפוחה ןוחצנ תא ונמדק החמשבו הכרבבו ,הלאה

 יקודקד ךותמש ,םינויצה ןיב הלא ויה םירדוב קרש ,ןבומכו
 םילשהל הכפהמה ירחא ףכית ורהמ הבולע הקיטילופ לש | תוינע
 ,קפוסמ שיא ןיא ,היקרותב ןשיה .םי'ורה םע םג תינויצה םתרוקנמ
 תולודג תוירשפאל ךרד ונל חתפי םינינעה לש שדחה בצמה יכ
 םולחל 'םג .התע רע .ונלכי אלש ,הז לכ ,דוע ןרעשל ןיאש ,ראמ
 רותב תוירואית תוריקחל אשונ קר ההע דע היהש ,הז לכ ,וילע
 תויהלו תוישממ .תורוצב התע םלגתהל | לוכי---אחישמל-אתכלה
 הניתשלפש .,הטזגה ילב רמאל רשפא ,היח הרובע לש עוצקמל
 קר .יולת ויתובא:ץראב .ודיתעו ,ירבעה 'םעה  ינפל התע החתפנ
 תרמבו הזה יוצרה עגרהב שמתשהל ותרשכהב ,לעופה ונוצרב
 . ויתוחכ  תוצמאתה

 םחי--תמדקתמה היקרות דצמ .תינויצה .העונתהל  פחיה
 םעה י"ע אטבתמה אלא ,ותיטנו יטרפ שיא ןוצרב יולת .ונניאש
 יחכונה .בצמהב לעופב םיטלושה ,תודופיה  םתוא .י'ע- ,יקרותה
 וניניעל .הלגתמ---םעה לכ לש :ויתומגמו ויתופיאש תא .םיאשונהו
 היה רשפא יאש ןפואב יוצרו בוט אוה הוה םחיהו ,רתויו .רתוי
 םיעיפשמ רתויה םיגיהנמהו תיקרותה תונותעה ,שארמ .רעשל םג
 התואנ תונמדזה לכב םישמתשמ םיריעצה  םיקרותה תעונת לש
 םנוצר תא תולגל ידכבו ,תונויצהל םתבח תא  עיבהל ידכב
 םיבשיתמ םידוהיה תאו היקרותל הטונ תירוהיה היצרגימאה תא תוארל
 + יקרותה םעהל ךכ לכ ץוחנה ינויצזינולוקה דוסיה רותב הנותשלפב

 המכ , עיבהש ,תופקשהה תא םיערוי  םירבעה  ,םיארוקה
 ,םירועצה:םיקרותה לש = םיניוצמ  רתויה םיגיהנמה רחא םימעפ
 םעל תכייש הניתשלפ יב ,ריכמ  אוה , ייב-קיפוויט:הזיר  ר"דה

 הכרבל בשחת  תאוה הבוזעה ץראהב םתובשיתה יכו  ,ירבעה
 תא שידקהל ,תינויצה העונתהל רוזעל .חיטבה אוה ,היקרותל
 םינושארה םימחולה רחאל תויהלו הוה הלענה ןויערהל ויתוחכ
 לכ .םיביוחמ ייב?קיפווימ:הזיר לש ותער יפל , ותומשגתה רעב
 ,םיחוכיוב םיקסוע םינויצהש ,אלפתמ אוהו ,םינויצ .תויהל םידוהיה
 תרובעל 'ףכת .תשגל םהילעש העשב |, תופסאבו : תוצעומב

 ,םהינפל רבכ החותפה ,הניתשלפב תובשיתהה =
 אישנו . םיריעצה:םיקרותה .תעונת לש .גיהנמה .שמתשה ןכ

 יוהי שאר לש תימשרה  וינפ:תלבקב ,הזיר:רמחא * ,טנמלרפה
 תויורדתסההלו = םידוהיה?< עידוהל ירכ ,  ישבדםכחה = ,היקרוח

 םידדונ ןוצרב תלבקמ התיה היקרותש ,ץראל ץוחב תוידוהיה
 תוצראב ומכ ,ןהב םיפדררנ םהש תוצראהמ .םיאצויה ,םידוהו
 החמשב הטיבמ התיה תינמותועה הלשממה יכו ,הינימורו  היסור
 ,הצרא בושיל יוצר רתויה רוסיה רותב ץראב םיבשיתמה םידוהיה לע

 תעב אלפנו רזומ .ןפואב .ונינזאב םילצלצמ הלאה םירברה
 םועצמאה לכבו הלמח ילב תוקחוה ולא--תונידמהש ,העשב ,תאוה

 רבכ אל הז רוע .ובשחנש ,ולאו ,ץראה תא .םוזעל .ןהידוהי תא

 תורגסנו תוכלוה .,םירוהיה םידרונה .ינומה לש יריחיה .טלקמהל
 רומשל, הלאה תוצראה לש ןתגאד תורמל  ,רתויו .רתוי .םהינפל
 , "םתכי .לבל ןלגד תא

 התע םג ןכ ,דרפס שורג ירחא ,הנש תואמ עברא ינפל ומכ

 םייח תארקל המצע הניכמה הישפח ץרא םעפה --- היקרות .התיה =

 "ץרא .םיללושמה \ םידוהיהל  הארוקה = הריחיה .ץראה --- םישרח
 . הלצב .תוסחלו אובל 'תדלומ
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2 

 אטבתמ ,ונלעפמל םיריעצה-םיקרותה יגיהנמ ולגש ,בוטה םחיהו

 ףא היקרותב הכ רע העמשנ אל רוע .תיקרותה תונותעהב םג

 , תונויצהל תדגנתמ תחא העד

 קרצה תבהאו תוינאמוה לש םיקומינב אל .ראבתמ הזה ןוזחה

 ,םצרא דעב םירוהיה תובישח תא ךירעהל םיערוי םיקרותה .רבלב

 םירוהיה יכ םה םיעדוי ,שדח רוסיב הבושי תא רישעהל תעב הכרצנה

 המכ דע  ,םיניבמ םיקרותה ,הזל יוצר רתויה דופיה תויהל םילוכו

 ררועתהל הדיתעה ,הניתשלפ תיחת רעב םירוהיה לש םכרע לורג

 םה םידוהיהש ,שיגרהל ליחתמ יקרותה םעה ,םישרח םייחל בורקב

 םג ול שמשל םילוכי םה יכו ,ולש םייתמאהו םייעבטה םידידיה

 םיפאושה ,הגיתשלפל םירדוחה ,םירחא םירז תוחכ דגנ סירת רותב

 תונבהל םישקבמהו היקרות תערל  תודחוימה  םהיתורטמל המש

 + היקרות לש התוררופתהו .התושילחמ

 םידוהיה :היקרותב ונתעונת הל אצמת ךרע ברו בושח עויס דוע

 רע .ללכ ונל םיעודי ויה אל טעמכש  ,הלא וניחא --- םייחרזמה

 םשפנב םירמושו םמעב םיקובדה ,םיננער תוחכ-דוע םיאלמה ,הכ

 ,ויתודיתע תוקת תא

 םה םילדבנ .ןכלו חרומה .ידוהי לש .םתוחתפתה .התיה .הנוש

 לכו ,אירבו םלש ראשנ םהלש ימואלה שגרה .ברעמש םהיחאמ

 ללכב וררחתשנשכו ,ותוא המגפ אל .דוע תוללובתה לש .תפיאש

 ןחפסנ רימ  ,היחתה תאירק םנזאל העיגהשכו ,יקרותה םעה לכ

 ףותמ ,םהלש | ימואלה שגרה : תומימת ךותמ = םידוהיה = ונולא

 תומכחתהו תוירואית תוריקח ילב ,םהבש ידוהיבש שפנה תומלש

 תודבעה, התואב עוקשל וקיפסה אל דוע םייחרזמה וניחא ..הרתי

 הצחמל | הללובהנש ,תודהיה תא | תלכואה | , "תורח ךותב

 שגרה לע  לצנתהל םיקוק םניא םה :תיברעמה | הפוריאב

 תוצרא ראש ירוהי ןיבו םהיניב שיש רשקה לעו םהלש ימואלה

 הריתסב םתוא ומישאי ןפ רוחפל םיכירצ םניא םהו ,לארשי"ץראו

 תתשמ םייויעצה-םיקרותה וכרעשכ . םהלש תונויצהו תוימוירמפה ןיב

 םימאוגה דחאו ,טנמלרפב טאטופידל רחבנש  ,חילצמ-םיסנ רובבל

 -- היקרות ירוהיל הדוה םמשב עיבהק החמשה לעב תא  שקב

 .לבתב רוופמה ומע לכ םשב ולה ול .בישה

 ,תאזה ריעה ,יקרותה שפוחה תעונת זכרמ  ,יקינולס ריעה

 ןכרמל  םג  התיה --- הנינב בורו = הנינמ בור המה | םידוהיהש

 ישארמ רחא ,ופאראק טאטופירהו , היקרותב  תינויצה העונתה

 ,תונויצה רעב ותעד תא הלג-- םהיתוחכ רחבמו םיריעצה-םיקרותה

 תרובע וילע תחקל ריתעה ,דעוה .תבוטל התע לרתשמ .אוהו

 ,היקרותל הנופה ,תירוהיה היצרגימאה לש .תורדתסהה

 לורג ריקפת אלמל םיריתע היקרות ידוהיש ,וניניעב קפס ןיא

 םיבשויה ,םידוהיה תא בשוח יקרותה םעה .ונתעונת ךלהמב בושחו

 שפנ:ףרחב ורורחשל םיעייסמה םיגמאנ רתויה ותירב-ילעבל וברקב

 יאדוב .םיקרותה ובשחתי ןכ לעו ;ותחמשו ורעצב םיפתתשמהו

 ,םהיתושירדו הלאה םידוהיה לש םהיתופיאש םע

 ,ירבעה םעה לש ןטקה טועמה "לע ,ונילע ורבעש  ירחא

 טועמה ,אוה קרש תורמל ,העגימו השק הדובע לש תובר םינש

 הכורא הדובע ירחא :ויתווקתו םעה תופיאש תא עיבה ,הזה

 ,ונעגה--תורכנתהו שפנ:ןויוש ,הניב:רפוח האלמה הביבסב השקו

 ,םיחמשמו םיבוט רֶהּוי םימיל  ,ףוסל

 לכב 'םג ילואו ,תונויצהל דוע היה אל הזכ יוצר עגר

 רוע התיה אל םתולגו םידוהיה ידורנ לש  הירוטסיהה ףשמ

 .ירבעה םעה רעב לארשי-ץרא תשיכרל וזכ  תרשכומ העש

 ינחנא ונאשנ= ,םוריחה- תועש לכב | ,תושק רתויה .םיתעב

 ונמוקממ = וגתוא וזיזה אלוסעה רורחשל העוגתה לבסב םינויצה
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 2 םלועה < וט ןוילנ

 חלשמ תא בוזעל ובדנתה םלכ ,המודכו תונובשח ילהנמ ,המאב = . םולה רע רובעו אושנ התוא ונאשנ -- ,םיעגפהו םירוצעמה לכ
 ,םעה תעש העיגה התע

 . רקיעל םידגנתמ טעמכ  דוע  שוגפל ןיא .הנורחאה תעב
 תוירקיעה תונעטה לש ןכות לכ ,התויחרכהו תונויצה לש הנכת
 םירוצעמה אלא ויה אל הנורחאה תעב תונויצה דגנ תודיחיה טעמכו
 לע ונידגנתמ .וארה רוחיב ,התומשנתה תא םיבכעמה םיינוצחה
 המורמה תודגנתהה םחי לעו היקרותב ררושה יטופפדה רטשמה
 ,הלאה תוקפסהו תונעמה ולטב וישכע .יקרותה םעה דצמ וננויערל
 חפסהל םילוכי םיפצמהו םירגפמה לכ ,םינקפקפהו םינקפסה לכו
 םג התע בושל םיכירצ ונלש הכרעמה תורושל ,וננחמל התע
 םיברה םילושכמה ינפמ .דחפ ךותמ ונתוא ובזעש  ,ונירבחמ הלא
 וניתווקת לכ, יכ ,ובשחש הלא --- ,הכוראהו השקה הדובעה ינפמו
 וצפונ תחא ץראב רזופמה ירבעה םעה תא זכרל ונתולרתשה . לכו
 הלטב יכ ,התע םיחכונהו ,תיקרותה .תוצירעה עלס לא הכ דע
 תוכומסח תוצראהו הניתשלפ תא, = ,םתעד יפל ,הבבעש הבסה
 ,(1 "םידוהיה םעל ילאירוטיריט זכרמל תויהמ הל

 רבד לע תובשחמ בשוחו -ומע םע יחה | ידוהי שיא לכ
 וננחמב לדגיש הדמב ..ונתעונתל די תעכ תתל ךירצ ומע תודיתע

 ינרורחשל  םיפאושה = ,ןוצרה-יפיקתו בלה-יצימא  םידוהיה * רפסמ
 ,ותרטמל- ברקתהלו םדקתהל וננויער רהמי הדמ התואב --- ימואלה

 ירבד תא התע רוכזל ונחנא םיכירצ תרחא העש לכבמ רתוי

 ןיאו ,ונתודחא לש ירטקילאה םרזה תא ונארב ונחנא, : ונגיהנמ

 ."ונממ .ררפהל .ךירצ ןטק רתויה קלחה םג
 טועמהש המ גישהל חילצי רחואמהו דגואמה ירבעה םעה = =

 חכ רצע אל -- ץתוחב תיראש ןברקב םג-- ולש ןטקה .4

 ,וילא .עיגהל
 ,ירבעה םעה לכ לע תעכ תלטומ דאמ הלודג תוירחא

 הינוריאו הארונ | תויגארטל ,ונמעב םייחל רשכומהו יחה לכ לע

 ונחרכוה ול ,ונלש הכוראה הירוטסיהה ונתוא האיבמ התיה הירזכא

 תולשרתהה !הדלל ןיא חכו רבשמ דע ונאב :אורקל הזכ עגרב
 הנקת הל ןיאש האיגשל | תויהל  םילוכי וזכ העשב | קופקפהו

 התע םיארוק וננה . ויתודיתעו םעה תדועת ינפל  ילילפ .ןועלו

 שגרה יריבכ לכל הכ דע רשאמ החטב רתויבו ץמוא רתויב

 ונרורחש תגשהב ,ונצרא תיחתב ףתתשהל ואוביש ,ונמעב ןוצרה

 , ימואלה

 < ככ

 ,.םיז

 ,י"א תובָשּומְּב םילעופה תודְלותל
 ,ונמע ברקב ןויצ תבח ןויער עיפוהשכ ,הנושארה הפוקתהב דוע

 לארשי הצרא אובל הלונבש ןנמע יריעצמ םידחא םינינמ וטילחה
 םפא תעזב נצרא תמדא תא תוורל םידוהי םילעופ רותב
 ואבש םינושארה םיצולחה לכ טעמכ. ,םהיפכ למעב החירפהלו

 םלכ טעמכ---,םידוהיה .תדובע .דעב ךרד לופל .תנמ לע י"אל

 ןויצ .תביש "לש ןויערה קרו ,י"אל .םאוב ינפל םילעופ ויה אל.
 ןויצ תוברח תא תונבל ידכ יכ ,הרכה יריל םאיביו םהילע עיפשה
 םג אלא םידוהי םירכא .קר אל .םיצוחנ היתופירה תא םמוקלו
 וה .םישדח וזיא ינפלש ,םהמ  םיבר ןכל | ,םידוהי םילעופ
 םידדומ ,םינזאמב םילקוש םירחאו ,שרדמה תיב לספס לע םיבשוי

 סאה, .ןיקרוס .נ ה" תאמ -- ?םוונויצ ןוא טנעמאמ רעגוטצעו , (
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 ,שממ םהידיב התיחתב ףתתשהל וניתובא ץראל אובלו םדי
 תוקוצמהו :תואלתה לכ תא החונמב תאשל ומיכסה םה

 תובדנתהה .םשפנ תאשמב רוגבל :ילבל םמצע תא וריקפיו ,ולבסש
 רע ,םחיניב כ"כ הלודג התיה ןויצ תומדש לע רובעל הקושתהו
 ךרעב בורל) םיברע לצא דובעמ םג םימעפל | וענמנ אל יכ
 םנוצר ספא ,.םהיתובא ץהאב םיקתהל ולכוי ןעמל (םויל קילשב
 ןמול :ןמומ הפרו ךלה שממ םילעופ רותב י'אב ראשהל ריבכה
 לש םישעמה לכב וא הררשש תיפורמנליפה המשה תעפשה ילגרל
 לארשי הוקמב בר ןמז ודבע ם"ייוליבה ,םהה םימיב ןויצ .יבבוח
 סחי דאמ םהל קיצה דחא דצמ לבא ,םוי יריכש םילעופ רותב
 םהילע םג רבע ינשה רצמ ,(לארשי הוקמ ס"היב להנמ) .שריה 'ה
 והומירהש ,לגד = ,ידוהיה .לעופה = לגד תא ערקש הכימתה חור
 השמשטתנ רובעל םתוברנתהו  ,בל ץמואבו ןואגב  ךכ לכ םדוק
 וחאשנ .רכא לש לולכש לבקל וכוש הלא ..הפוקתל הפוקתמ הפדנתהו
 ,ץראה תא בוזעל ורחב ללכתשהל וחילצה אלש הלאו ,תובשומב
 + תורחא תופנרפל ונפיו י"א ירעל ורבע םהמ םידחאו

 םינושארה םיצולחה לש תונורפחה לכ .תורמל ,ןפוא לכב
 רצ ךרר תונפל ןטקה ןמוה .ךשמב הלא וחילצה ,םילעופ רותב
 ולחהש ירחא :םג .יכ ;ידוהיה לעופה דעב ןטק םוקמ שובכלו
 ךכיפלו ,י"אל הילעה הקספנ אל םינושארה םיצולחה תא ללכשל
 תנמ לע םיריעצ לש ןטק רפסמ אובל םעפב םעפכ ופיסוה
 ףוחיב ., תובשומב הרובע גישהל םיצמאתמ ויהו תובשומב רובעל
 ף'מרת תנשב ונגראתהשמ תישממ .הרוצ םילעופה תעונת הלבק
 תאז  תורדתפהב ."םילעופ = תדוגא, 4 םשב | הדחוימ * תורדתפהל
 םנו ףהושמ לישבת תיב ודסייו  םיטסילאידיאה םילעופה ונמנ
 רע השלשמ זא ונמנ וז הרונאב ,הנומוק לש םייח םהיניב וגיהנה
 <> קרו ;ןויצל-ןושארב ודבע  םלכ טעמכו ,םירבח םינינמ העברא
 ורכש .םירבחה בור ..הוקת : חתפל ןטק קלח םכותמ וחלש כ'חא
 םירדח םהל .ורכש םידחא קרו ,ורג הבש הורא ל"רב םהל
 ולבקיו םייטרפ םיוכא לצא ודבע םהמ לודג קלח ,םירכא יתבב
 ,רחא שורגב םימלשמ ויה םיברעהלו םויל שורג ל םתרובע .רכש
 םידוהיה יריב הרובעה שובכל רוחיב הפאש תאוה הדוגאה .תוחפ
 ."לארשי תסנכב, שדחה .בושיה לש .הקינורכה םג האיבמ ךכו
 הרסונ םיריעצ םילעופ תרוגא, :רמאל (90% רומע 'ב הנש)
 .לע ורמאי .אלש ידכ = ,תוינולוקהב םוי יריכשו .םילעופ תויהל
 ידילי םיברעה תרזעב םתמדא תא םה םידבוע יכ ,םיטסינולוקה
 רשפא ,קשחב ודבע המכ רע ."םיקתהל ולכוי אל םרעלבמו ץראה
 יריפח ןיב הנמנ וניאש ,ל"ר ירכאמ רחא יל רפסש הומ חכוהל
 רע ,םתדובעב כ"כ וניימצה םהמ םידחא יכ ,םירוהיה םילעופה
 ,זימרת .תנשב .םתא תורחתהל ולכי אל  םיברעה םילעופה יכ
 ,יקצבופוא 'ה .בידנה ריקפ ןיבו ל"ר ירכא ןיב תקולחמה הצרפתהשב
 זאו ,וז המחלמב יביטקא ןפואב םילעופה תדוגא ירבח ופתתשה
 שי  ,םינגרואמל רוחיבו  ,םידוהיה םילעופל יכ  ,תוריקפה .השיגרה
 םישפח םה םילעופהש .טרפבו ,הידעצ תא רצהל ישממ חכ
 תוכימתל םיפצמ םניאו םירכאכ םהיתומוקמל םירושק םניא ,םשפנל
 : ןכלו ,הזכ ןכוסמ חכ .תוחתפתה תא קיספהל ןוכנל אצמתו  ,בירנה
 םילעופה תעונה דעב ךרדה תא םוסחל הנושארב הבל תא המש

 ,ריקפחו םילעופה :ןיב הבירמה הצרפתה רשאכ , הבשומה ןותב
 םירכאה. \ושגרתה  ,הבשומה -ןמ םשרגל "םיליח, איבה ןורחאהו
 הנמנשכ כ"חא ,הבשומהמ םיליחה םע דחי ריקפה תא ושרגיו .דאמ
 < םידנה תוצמב יכ ,םווב וב עידוה . ,א םוקמב דיקפל  םייח "ה

 ,.יתלב ,הבשומב הרבח לכ וננוכי אלש, (א :תורזנ 'ג רזוג אוה
 - "אל .חרוא .ותיכל .םדא :םִנְכְי .אלש .(ב \ ;ןזירפב .הול ומיכסי םא
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 תועש \ ר"כמ .רתוי  ,הבשומה .דיקפ תושר ילב .,הבשומה .ינבמ
 תושרב םא .יתלב הרשב םתדובעל םילעופ וחקי .אלש .(ג. ןםויל
 קלח קיחרהל  וליעוה הלאה תורזגה השלשש .,וילאמ ןבומ ."דיקפה
 םישבכל ובשחנש הלא םג ,תובשומכ זא ודבעש םילעופהמ לודג
 ולבקתנ אל .ללכב תוריקפה יניעב ומגפנ םרט דועש וא ,םימימת
 זא ויה םיישארה םיננגה ינשש ירחא ,תוחותפ תועורזב הרובעל
 רז לכה היה תיטרפה םתאנהו בוטה םרכש דבלמש ,םירצונ
 , םבלמ .קוחרו םשפנל

 םילעופהמ "רמפהל חילצת ל"נה תורזגבש ,התוק .תודיקפה
 תובשומב הדובע גישהל םימכחתמ .ויה םינורחאה לבא .,םידוהיה"

 םירכאהמ תודועת ומכ ,םינוש םיעצמאב בידנה .י"ע . תוכמתנה
 תתל .הפיסומ .התיה תוריקפה לש .התמחו הפא .לעו = ,המודכו
 היתודובעל םגש .אלא רוע אלו  ,היתובשומב רובעל םירוהיהל
 תשלש תא ומסרפש ,הנשה התואב \ אקוד ,םידוהי .תלבקמ .התיה
 תמרא י"ע לודג חמש  ןורחאה הנק ,בירנה םשב | ל"נה  תורזגה
 םילוכיו .םיצור .ותחפשמ ינב רשא ,שיאה, :עירויו ויע .ל"ר
 רוכש ל וילע לבקי רש או ,המראה תא םהידיב  דובעל
 ויתועקרקמ ןתי אלשו (ם'ז שיגדה) םידוהי םירווע םילעופ
 ןורבהש ןמוב . םלוא ,(1 "יוכו חטשב הכוי . ,םיברעהל .הריבחב
 ויה  ,םידוהי .םילעופ לבקל  םעפב םעפכ \ הוצמ היה .דלושמוה
 הדובע םינתונ ויהו ןאולמב וותודוקפ ירחא אלמל םיטמתשמ וידיקפ

 ינבמ .דחא יל חס איגרת תנשב י"אל יאובב , ןוצר ילב םידוהיל =
 םידבוע .תורשבש הארו ז"מרת תנשב ןורבה אבשכש .,הוקתהחתפ
 םידוהי לבקלו .םשרגל | וציו .דאמ םעב  ,םוצעי רפסמב םיברע
 יכ ,הדנא ירבד ןיעמ יניעב זא .בשחנ יחכונה .רופפה ..םמוקמב
 כ'חא + תובשומה .ילעופ םה ימ ,ןורבה עדי אל "וטא = ,יתרמא
 וניא .ל"נה .רופסה םג יכ .,י"אב יתראשנש ןמוה .ךשמהב .יתחכונ
 תונשה םעפב .ואובב גיינרת תנשב םגש ירחא ,יודב .תויהל לוכי
 ,םיברע  ףלאמ | רתוו .םידבוע הב יכ :,בקעי ןורכזב ול ערונ .י"אל
 םילעופה רפסמש העשב :,םירכנ םירזוע שי .םירלדנסו םירגנל םגו
 ף ו ] ילחהל םידיקפהמ שורדיו ,דאמ זגרתיו ,האמל קר .עינמ .םידוהיה
 ץ / ץמאתהל היה :וידיקפ לעש םוקמב לבא .םידוהיב םיברעה תא

 ירחא .,םידחא םימי רובעכ יב ,ךפהה תא ושע ונוצר תא אלמל =

 ,גיה ול .רש  האפב

 םירוהיה םילעופהמ 'תודחא תורשע דוע ורטפ .,ו"א תא ןורבה בועש

 :אבשכ ,ט"נרת תנשב םעפ רוע .הרק .הבכ ..בקעו-ןורבזב :ודבעש <
 ,תובשומהמ םיבר םילעופ ורויס ירחא ורטפ ,תישילשה םעפב ןורבה
 ויה ללכב . ,תואצוהב ץמקל ץפח בידנה יכ ,ומיעטה .םידוקפהו
 ,תואצוהב ץמקל םיררועתמ ויהשכ םירוהי םילעופ םירטופ .םידיקפה
 לבקמ היהש | ,ריקפ םילעופ גוז לע םידיקפמ ויה . ןמוה. ותואבו *

 ..לודג רבש
 ולאכ ,קשח ילב  םירוהיל .הדובע | תנתונ התיה . תודיקפה

 םישנא .םידוהיה םילעופה .,תוחפה .לכל
 תא לכלב ןעמל הרובע שקבל םחירכה .םמוי ישקש: ,םיטושפ
 ואצמנ םילעופה ןיב לבא  ,םתוא תלכופ תודיקפה התיה ,םשפנ

 לש .לאידיאה םשל דובעל ואבש םידימא ינבו .םיליכשמ .םישנא
 ,םיריקפה יניעב םייוצר אלו םירז ויה .הלאכ םיריעצו ,"ןויצ תבחע =

 תא תננצמ התיה איה .  םינוש םיכרדב םהל קיצהל וברה  ןכל-
 ,קשחבו .הנומאב רובעל וצפחש | ,םיבומה .םילעופה .תובהלתה

 ,ןקול ןיב .ריעצל ןיב  ,םילעופה .לכל דחא רכש םלשל התטשב /
 ,וותוחכ תא רוגחי םנחל יכ ,חכונ לעופ לכ ..קזחל ןיב שלחל ןיב
 ןכו .,התומכ לא אלו .ותדובע .תוכיא .לא אל בל םש שיא .ןיא

 ילבו תוחמרמתהו .תוריסמ :ילב די: רחאלכ דובעל .םילגרתמ ויה =

 ו ,943:ךומע א רפס "לארשו תסנכ, (1

 וט ןוילג

 לעופה תרובע לא  יטנרפידניאה סחיה ., הרובעב ןיטצהל הוקת
 םילעופה תויממוק תא עינכהל ףאשש ,השקה םי'זרהו ידוהיה
 םנוצר תא שילחמו םכרע תא ליפשמ היה הז לכ  ,םיליכשמה
 ויה הנוכבש ,הרק םיקרפל .בר ןמזל תובשומב םילעופ ראשהל
 הפרגמב דורג ,בשע תטיקלכ תולק תודובע םידוהיל  םינתונ
 רייש .םישארה םידיקפה ואבשכ ןורחאה ןמזב  דוחיבו  ,המורכו
 ,תובושח רתויה .תודובעה תא םיברעה םילעופל ונתנ םה .םנמריהו
 םרקבל ואב םידיקפהשכ ,ראמ םישיבתמ ויה .םידוהיה םילעופהו
 אל .םילעופהמ עורי קלח ,םידלי לש הרובעב םיקוסע םואצמוו
 הלאה םימיענ יתלבה םיאנתה ינפמ רוחא םיגוסנ 4 ,תאז .לכב ,ויה
 . תובשומב רובעל םיפיסומ ויהו

 .(אבי ךשמה)

 פע
 .רדולופ םהרבא

 ו .ביִבָאְקתַּכְלַמ

 תיִנּונָּפַה תָריש םִע

 קחשה תֶלָבְת םע
 5ַכָצתַו הָאָב איה
 .קָחְצְמַה ריב
 קמְַּב ךרפרמו
 הָעְבְג לע מעת
 ,הָלָהּוצ ןרֶתַ
 :הָויִמ .תינָהנ
 םיִמּולַע-תנע יל

 0 םיִלַתְלַתתוהננו

 ,םיִחָרְּפַה ,ינופסל |
 ..!םיִלג ךה ,ְלְפח
 ,הָמיִמַח חור ,יִחָפ.

 ,םיִאָשְדַה-תעיריּב
 ףַבְנַעַב ינירְבש
 .םייִרְעיִרְ לע

 :תובלל ,ריִמָז ,אָרְק

 ,םיִכעלַצ ,ףָשָעיִמְ
 םיִעעְנימְרְזְ
 ."םיִבָהַא-תומולחו

/ 
1 2 

 , רכרב יח ו

 .רַצָמַה ןַמ -
 .(תוכותח תולגמ)

 (ףופ)

 0% יבכ
 . .וליפא .,םיליחתמ = רובצה-ימואנו ברעההירועש ,ףרוח בוש <

 יב תבשל ,הארנכ ,השפנ  רבכ .התצק .רלאט תרמ
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 וס ןוילג

 לע  שורדתו להיבניוטב תוירבה . ינפב
 ."הילננאב

 ושפנ , ער אל רכתשמ |; ןופרמא לצא דבוע ןמרביל
 :םהרבא לש הינמחרה  םאה:די \ תחת .התחונמל הבש | הליחתמ
 הינולוקה רתי .שרהה .ונועמב םיפשנב .ותוא םירקבמ הוחו םהרבא
 רשא ןוילעה ררחל .הסאימל הדרנ--ינאו הוח  ,םהרבא--ונלש
 ,וערי רצחה. לכב< ,תונויזבב ונרטפנ הריד התואמ | .ונוזמ:תיבב
 ,יוגמ הרה המלעה יכ ,"םיסורה, לצא תררוגתמ הרה השא יכ
 .השאל הנאשי -- םלכבש רישע רתויה---דחא יכו

 םאה הרבד --- הלאכ םירבד  לובסל .הלוכי יניא
 אל ....המלכו הפרח | ,,,הוה רבדכ .עמשנה--תונכשה ינזאב הנקוה
 יחכ יפלו אל .הז .,ימא :תרמוא .יתב ...תב יל םג ןה ...+ךכ
 .,יללכ םישנא הלא םניא ןתלדה תא םהל .יארה ;לובסל

 :הריעה תונכשה תחא |"

 יתיאר -. םהמ ..רחאה תא --
 ...םירנויפימה

 התע ףתא תעמוש ! יתב---ונתיב .תלעב החננ---! יל .היוא ---
 ...לכה .רורב .התע .,,לכה .ןבומ

 ההות ןמרביל . רורב אל  ןיידע -- ,תמאב ,לכה םלוא
 אוה ..,! ךכ .לכ  וילע הפואמ .איה---ןנואתמ .אוה--.םיעגרל  .ססהמו
 אוהשכ לבא ..,הבהאל  לרח . אל :אוה . ,הבהוא .,אוה ,הבהוא
 ...רכזנ איהשכ ,רכזנ

 < -יבל לע .ןיחונמ .רברמ---...עדוי .ינא ,םולש ,ערוו .ינא --
 הנית לא ,רקיעה ,לבא ....ךיניעב הילע  םתכ- ןיעכ ...ךל .השק
 ...ךל הכירצ .איהו ,הל .התא .ךירצ .,,הנות .לא  ,םולש ,ךמצע תא

 םישנה:רורחש | תעונת,

 ארקמה תיבמ אצוי לש

 תוירבה . ...יל חלפ ..,תוירבה .ורמאיש ,הוב .אוה .ישוקה :רקיעו
 +..וללה םילחוזה .ורמאי המ ,ךשפנב  הושמ התא ,ונ .,,ורמאי
 לעה .,ונ ..,ןמרבילל תלופפה תא ריאשהו .הרוכבה תא חקל ינולפ
 + היוחו .ךייח רבשת ,םה  םילחוז .תוירבהש ,הו לעה ,הז

 <... לרעה .,ותוא .,,רשפא יא ..,חוכשל רשפא וא . ותוא = -
 ,ויבואכמ .תמצעמ חנוג ןמרבילש שי

 ההא םג ,..הושעל המ :..תושעל המ .,.+התא %וימ --

 ,קזח ,אורב . ,היהי  םיענ לי ..,וחכשת ורלי : תוכזב  ...וחכשת
 רברה םימעפל .הארנ ךמצעב ךל ...םולש ,התא האור ןה ..,רמחנ
 תונויערה ךב םיררועתמ .,התוא .האור .התאשכ קר ,,.ךכ לב טושפ
 אלה  רבדה--ךתא ררבל בשוח התאשכ :רוכו לבא .,,םירמה
 :י.ךכ לכ טושפ ...ךכ לכ זא ךל ןבומ

 קוחר ינאש ןמז לכ .,.תמא ,תמא --ןמרביל לעפתמ--,יוא-=
 ...רברה יל השקי המ לע המת ינא .,,ימצע לע המח  ינא--הנממ
 "+ תאו .לכ עדוי .התא ןכיהמ !םהרבא ,יוא

 , !!ךישממ םהרבאו
 ,תימצע .תורבגתה תצק ,הצוחנ תימצע תורבגתה תצק --

 הנותחתה :תויעבטה ןמ ...הרתי .המשנ תצק ,הרתי. המשנ תצק
 ...הלעמלש .הגרדמה לא התוחפה אגרדה ןמ ..,הנוילעה .תויעבטה לא

 ,ואיה איה  לבא--ןמרביל םגמגמ--,,ינא | ,ונ נא =
 ינא :,ותוא .החכש  רבכ ,םולש ,ותוא החכש רבכ! איה =-

 התוא ל המוד הנוא איה ...החמנ ,הבלמ ונורכז .החמנ ...ךל .רמוא
 התשעש המ לכ ..,םא קר ,םא יהוז ...הירחא תכלל תרמא רשא
 ידיב ,.,אוהו ...הול ההפחד הבש םאה ,,,הלחה הנוכב התשע אל
 ,.,שומשדילכל ,תרשילכל קר .,תרשרילכל איה היה רועה עבטה
 ...וכרר יפ לע .לכה  ךלי :...םדא היה .,םדא"ןב ,םולש ,ךכופל
 ,םילוח:תיבל  אבות---חמוי .אובישכו ...יתא התע-תעל איה .רוגת-
 יכ ,רפ .ותוא .אוה .המ .דליחו איה :,ךילא  אובתו--אירבת ,רלת

 .היחי אל רכז + וחכשת א ו: רמכ ₪ ותרילומ הניא שה רול

 5 3 םלועה <

 אל רקיע לכ בורוטקטש תא הריכזמ הניא םנמא הוחו
 לבא .הבבל עדוי ימ - - + תמאב ותוא החכשה ,רסחל אלו טבשל

 ,תויה לכוי ,המלועב ללב היה אל וליאכ ,ותריכזמ הניא איה

 תמרוג ,הפונ:רבובו הפוג ןויפרמ ושכע הל האבה ,התוליסכ יכ
 ודבאו ךכ לכ םייליסב .ושענ  הינפ  ללכב !היטפא , , , הזל
 רבכ המ ..ןיחונמל םג יבל  ...ןמרבילל יבל . , , םנחו  םתוינויח
 ! םהינשל םג רבדה

 ,"תירציירקה .הטינוסה, תא יל ןתנש ךיא ,ןמרביל רוכזיה
 ,וז הדדוב הרמא רחא םעפו םעפ לכב הוח תרזוח- -ץרוכזיה
 וז הרמאב :וליאכו .קירה הבל | רילוי אל תרחא הרמא לכ וליאכ
 .,,התעושת לכ

 םיכחמ לכה בלה רתסב---רשואל הכחמ איה הבל רתסב

 ןמרביל יכ ,הנימאמ הניאש ,העידומ איה יולגב לבא---רשואל
 ןוזבוקעי :תרפסמ איה הבבל םותב  ,תמאב .ופנכב הילע ךכוסי

 ןויכמ ,םימדמ | תוירבה ..הל גואדל הינפל עיצהו התוא שגפ

 םהרבא, אלול .,.םידיה תא וב בגנל רבכ םיאשר לכה--םדא לפנש

 ,,,םיארי .וינפמ  .,.הילע .ךכוסמ היה "וניבא
 ?הוח ,דליה תא ישעת .המו
 םישנא והולבקיש רשפא ...םינוהעב עידוא ..4 רליה תא --

 ,.ימצע תא םנרפא םא ייד .,,וסנרפל ןיא ידי לאל ,,,םיבוט
 רכתשהל ,הרשמ וזיא דימ הילע לבקלו- .הינש ןיב ,תסרכ

 הניא .איהו ,הינש ןיב הפרכ ,הרשכומ איה ןיא ,המחל תא הב
 השוע הניא םג לבא ,תרבועמ שיא-תשא ןואגב התוא תאשונ
 --הילע םג העיפשמ הישפחה ונתרבה . תוריתי = רתטה-תועונת
 ,יאדמ רתוי הנוירהב שיבתהל ילבל---"תחתופמ יתלב,ה ,הטושפה
 ,הבושח הדבוע איה היעמבש :רבועה יכ ,םהרבא לש .וונפיהה
 התיבב רשא להקה תערמ לוקג ,המיענ הדבוע  ,תוירחא-תבר

 ישעי הרתי רוע םהרבאו ,הסאימ לש ןוזמה תיבל רבעמו ןוזמה
 תנווכמ הקיתשב רובעל ,רמולכ ,הקיתש-יעצמאב זחוא וניא .אוה
 המוהמ הפהח יכ ,וילע  קוחשל לב ,ךירצש רבדה הז לע
 רשואו רובכ ,דובכ םא יכ ,המודמ הפרח אל וליפא ,אל וב

 : רמואו היתורעש קילחמ אוה .רשוכה תעש לכב .ץק ןיא
 ירפב  ונרשאת | יתמ ...דוע .ראשנ המכ ,ילש הוח ,ונ--

 הזכ ןטק .,4 תיאר ,הפאימ לש ןטקה תא תיאר ...ךרובמה ךנטב
 ...ירמלתה ,ירמלתה ..,םיפכ לע :והילטת ,והיקינית ...ךל .םג .היהי
 ,יתמ .. .תואור ךלש םולש | יניעו ...םיבוט םישעמל  והילדגת
 + הוה תואה היהי יתמ ,הוח

 :וחכ
 .היחלו המהבל תומש םדאה ארקיו :תישארב רפסב .בותכ

 ,ןוכנה .ומשב .רבר לכל. אורקל םדאה לש .וכררמש ,רמלמ
 +אוה .ם דא -- ןיחונמ םהרבאו |

 תורמל ,ארקנ אלש ,לוהובניומב .רעלאט תרמ לש הרועש
 ותבסב --- הדעומב  תארוקה .תעפוהו :,עומשל .אבש ,,ברה ןומהה
 ,ארקנ אל ןיחונמ לש

 ! תורורעש-ללוחמ רותב אוה : םויה דע .ויתערי אל .הז דצמ
 ::'םופופכ םילוש תלעב הנטק .העבגמב הפוטע :התיה לחה היח

 *:,הלצהה-ליחמ .םישנה תושבולש ,תועבגמל תצק התמרש ,הטמל
 העש .התואב הכותב .הדחא איה. .תוצונבו םיחרפב הטשוקמו
 .השא לש :ןחו טילאוטל .בלדתמיש- םע .תעדו לכשה ,היצפיצנמא
 כ -- המבה .לא התכל .ינפל .היעמוש לע הבגע - -- ובשח  םינפל,
 קמויפ, ,הרבכ  ,הרעוכמ אקוד  תויהל .הכירצ תמדקתמה השאה
 9 | "ולה םינמוה ורבע התע ! הולאל .הדות, ,"לוחכ

 .,הנימי לע .רלאט רמו ,המבה לא .תמאונה , תכלב םלוא
 ןיא | יכו :טאלב | רָמאוש םהילא אוה שגנ - ,שארב"בשוו רוחב
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 3= םלועה < : 6

 ליבשב המ רבד תושעל רקיע לכ בל םימש םידבכנה םינשרדה
 חינהל םוקמ הל ןיא התעשו ,בורקב םאל היהתש ,םרשבו םמצע
 ?השאר תא וב

 ...ןיחונמ ..,אבט .אברק ,הא --
 ,העש ינפל אשנ רשא חמקב הפוכמ ולכ היה  ןיחונמ

 ,ךלכלתת יתלבל ,התשבלת תא וילעמ הבסה היורעה השאה
 .המואנ לא עומשל אובל ןיחונמ רב רצמ ראמ אוה םיענ :הרמאו
 ...םה םידידי םלועל םינשי םודודי

 ,םימואנל .עומשל אב אל %המואנ --
 ,..לאש רשא

 תעונתב גוזה .טמתשה --- ןיחונמ רמ = ביטיי אל םאה --
 ...תע אל התע ...םעפ השע רשאכ . .,ונתיבל אובל --- ןוצרחיא
 תורמל .., .השעי -- תושעל רשפאש המ ,ללכבו . ,,תואורה ויניע
 ..,ןידל .עבחי בורוטקטש --- ויערמ תרבחו וימויא תורמל ,לכה
 ףוגב ןיכס .עוקתל  לכוי = בורוטקמש -- ןירל ועבתל איה הנכס
 ... עבתי אוה לבא -- וביוא

 ןינע המ לבא ...ןידל -- בגא ןיתונמ ריעה --- ;.,בומ--
 ? ןירח ליעוי המ ,,+ןאכל ןיד

 עובתל | ילבל -- תמאונה הקפאתה | אל --- . .1תוירצונ --
 ..,"וטפשת לאו וטפשת לא, ,.,"ערל דגנתת לא, ..,םדא ינידב <

 ,..ימואנל .עומשל םג הצור ןיחונמ רמ  ןיא הז  ליבשב ,חַא
 ...םישנה רורחשל המ-םושמ םלכ םידגנתמ םיינררומה םיירצונה

 םהרבא המה --רלאמ תרמ ,םישנה | רורחשל אל --
 ...תונוזלו תונול --- איה תודגנתהה ..םישנה רורחשל אל --- ןיחונמ

!%-- 
 אל --ולוק. תא .םהרבא םירה --- תונוזלו  תונזל * ,ןכ --

 .רורחשל אל ,תורחל

 תא ועמש אלה

 ,םכ

 ,לכה .הלכ לכה ,ורבע םישרח ינש דוע

 .םימלוע רצמ ,םימלוע-רצמ -- לכה תולככ :ירחאו

 ,אל

 ,בל

 ,אוה ,רמוא אוה היהש ומכ ,"ךכ ,רברה אוה ךכו,-- = =
 .לבסה קב לשכ ,לבסה חכ לשכב

 יתויהל .םיתנש הנאלמת | בורקב --- יניע- .ואל ,רשא ילבמ
 ,לבפה חכ .לשכ ,ואלמו .םלוע ,ןאכ

 תא הקמה .הזחה תא הספת ,תחהצנמ ,תצצומ יתלחמ
 !הדיחיה תמאה יהוז !יתמאה ןכותה והז .האירה

 .םירחאלו ימצעל םחוב קדוצהיאו רתוי .רוע .זגורמ  יתייהנ
 ,+. לזאזעל -- | קרצ .! קדצ

 ,הרהמב ףופת הלדה יתיוה : רחא רבד קר וישבע יארו
 ...אושנ יתלבל דע ערי-- עגרל עגרמ יל ערי ,  ,.הרהמב
 --יפוי ., ,םימו .בורב אלו .יפויב אל .ומתי ייחו ,,,אשא אושנו
 ,ייםימי בור ,הֶא -- ימי בור .,,יפויה  תונמאל ..,+ יפוי הז המ

 ערא אל ...ןיחונמ םהרבא ייח ..,ןיחונמ םהרבא  ,אוהו
 +. האנוה | ,האנוה .+ויה המ לבא ,.,.המהה םייחה לכ תא
 =-תוצוצינ וזיא ויה םג ולו ,, יוצר יתלב -..צ ...קספה ילב ישוק

2% 

 וט ןוילג

 ..,הסיפאו תונונתה + םפופב תויהל לוכי היה המ +םפוסב המ
 ., ,חצנ-תכשחו - - ןיע 'ףרה

 םדאה בוט ןיא !רקש !רקש -- םדאה ער ,םדאה בוט
 ,םדאה ןדבא ,םדאה תקוצמ קר שי ,., םדאה ער ןיאו
 ...םדאה רצמ

 ,ונלוקל עמוש ןיא ,עמוש ןיא ונלוקל לבא
 ,ןירה .רזחו

 ל
 -- טפשמה תיב םעטמ ותרלומלו וצראל .בורוטקטש בשוה

 דחא קונית ,היריצב תכפהתמ תחא הלוח :השלש ןאכ ריאשהו
 ,םותמ הב דוע לכ -- תחא הירבו וילותחב

 תיב לש ןיכסה בהל רשא תעב ,עגר ותוא היה םויא ענר
 ,העוודעגר -- ןינמה לש ושארל ויצח םנכנ תולשבמה

 .הסאימ לש ןוזמה 'תיב ררח
 אקורד הצפח איה :הוב הקפתפה אל הרוכשה היחה לבא

 .,.ובלב ןיחונמ תא עוצפל םג
 אופיא תלזג המל ...ךרפ תדובעל ,ןידל יתוא םירסומ ---

 הנה יתירוהי תא .,,ילש תא העשל יל בשה +ילש תא ינממ
 ךירצ :יניא ..,יל  רזחה הידוהיה תא .,,ישארב ימד ,,,יל
 .,:!גורהא ...! חקת לא -- ילש תא לבא ,.,הל

 ויה תרסנדתבהל תוצרפתה ;לוקה היה רעימ ריזח תחירצ

 ,ןופאה היה םיחרי תשלש ינפל ..תועונתה
 וחקפנ ויניעש,  רועב 4 ,הרתתפה אל ותניב .ןכסמה ןמרביל

 ,תעה לכ ומצע תא לבלכ תועטב יב ,"אילעמ .ארוהנב םאתפ
 אל בורוטקמשל הוסוחי  ,"הז םדא  ,הז םדא, תמשאבו תועטב
 היה אל ,ךכש אלמלא ,דחא םויל ףא ,דחא םויל ףא וקספנ
 ,הברה ךכ .לכ הועה-תוחכ באש ןכיהמ .ךכ לכ םינפ ויעמ לרעה
 ,ולש איהש ,ולש איהש | ,חוטב היה אלמלא ,גורהלו דימשהל
 ? ותנגהב ונממ התוא לזוג ןיחונמשו

 .ןמרביל ייח תא | ,וייח תא תחש אוה -- ןיחונמ ,ןיחונמ
 אל ויניעב רשיה תא .תושעל | ,ול ןתנ אל וצפח ווחמל עוסנל
 למנ הנורחאה הטורפה תא ,ושפנ תא אישה המרמב ,ול ןתנ
 המב ול ןיא .ול ןיא ויתורצמ חורבל המב םג רשא דע ,ונממ
 .,.עוסנל המב ,ומוקטמ זוול

 ,ךלה ,ןמרביל עסנ .הזמ ,ףוס ,ףוס ,עסנ אוה לבא
 : ,הזמ ךלוה ינא םג

 ל
 תרבוא .אוה ,הנושארה םעפב אל | ,ןבומ ,התכב הוח

 לש ונועמל ותאשנ םילוחה תיבמ .האירבה וקב וניא דליה , תוצע
 תושעל המ תעדוי .הניא ללכבו . ררקתנו -- םורע טעמכ הפאימ
 המצעב הכירצ הריכבמ , ומע גהנתהל ךיא תעדוי הניא ,ומע
 .תומי .,דליח תומי . תחקפמ םאל

 םינפ ,ול ויבא לש םטוח ,בע םטוח .תמ וניא דליה לבא

 ותואב תקנימ השורד ,הליבשב םוקמ אצמנ .,.םיסג .םיבחר

 רלאט ,האושנה ברה תב ליבשב ,וב ררונתמ רלאטש ,תיבה
 הוח ןיהת קר םא * ,ןועמה תא ובזעי יכ ,םנמא ורמא ותשאו

 ,םרב %םהב חיגשי ימ םלוא .,םהינפ תא ריחשהלו םשל אובל
 הוח .? בורוטקטש רודויפ ןב ןתנוי תא : ,ןתנוי תא תושעל המ
 +ובועת ימ לע ,ונממ דרפהל הלוכי הניא

 .דל
 םומו ,םילוחה תיבמ אצי הלוח ! יח .ונדוע ןיחונמ םהרבא

 םורקב יכ ,הוקת שי לבא ,ודיב תנעשמ ,אוה יח לָבא -- ושארב
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 / 5%- םלועה < ט ןויג

 וינפ רוע .שיאה ןהיא .הל ךרטצי אלו ירמגל ונתיאל בושי
 ונקויד תומדל התע וינפ םה םימוד .וינפ עבצ רחשוה ,רחשוה
 --הי .,הי :רמא ,ינארשכ ,ולירמ לש :ותנומתכ שיאה ותוא לש
 ,רצמה ןמ

 [ךל
 איה המ :ץוצרה הלוקב הרמאו היפכ השרפ הסאימ תשא

 םיבוזע םידלי לש םלועה לכ תא .הלוכי איה המ ,תושעל הלוכי
 ,םהב לפטלו םקיניהל ,םליכאהל ,התיב ךותל םינכהל הלוכי הניא
 ...םלועה לכל גוארל הלוכי הניא % הנממ םיצור המ

 לבא .תקדוצ ,תקדוצ הרש :רמאו םהרבא ןנחתה הז לע
 ליבשב םלועב םיבוזע םידלי שפחל םיכלוה ונא ןיא אלה ונא
 אוה .םלועה ןמ םתפ וניא אלה ולה ןטקה ,ונתיב לא םפסאל
 ךירצ -- הפ ונאש ןמז לכ ;אוה ונלכ לש בא ןיא ול ,ונלש
 ,רליה םג הפ תויהל

 יפ לע ,זמר םהב אצמו הלאה םירברה תא הסאימ עמש
 ,רזוממה תא הלצא ריאשהל ותרמ םיכסת אל םא יכ ,וכרד
 ונאש תובוטה יכ  ,עידויו  ,ופא  רחיו -- ונוזמ תיב תא בוזענ
 לוקשל ונא םילוכי ,טרפב ולצא םירג ונאש הובו ללכב ול םישוע
 .הלכ אלו -- ..,יינפל קורולו

 ,ול

 הזגורמ ,שארמ אבנל היה רשפא הז םג ,בוש הוח המלענ
 לוצאל החיטבה הפאימ תרמל ,רז דליל תקנימ תויהל הכלה הלוחו
 לספת אל קר םא --- ןתנוהי תלבק רעב התרוכשממ םיעבר השלש
 ,המצעב םשמ החרב איח לבא .התרמשממ הורטפי אלו םש
 ושרד "רנרבר,ה תיבב ,םשו ,הרשע הנמש תבכ ,ףוס ףופ" ,איה
 7 הלוכי  הניא םובכלו לשבל איהו ,םובכתו לשבת יכ םג הנממ
 איה !םדאה ןימב קרצ ןיא !הז לע שארמ התא ונתה אל םגו
 !דוע םש ראשהל הלכי אל

 + תכלל הלכי ןאל .ועדונ אל היתובקעו -- םאה הוח המלענ =
 רתוי ,אל + ךרדה תאצוהל הלטנ ןכיהמ --- + היפורב רשא ,המאל
 רחסמה ,םיבוט םישנא יייע הלבוה הניטנגרא תריבל : רעשל בורק
 ,םש לודג םישנב

 ,ול
 ,וימימ תא תוכפל רוקמה בש ,ימוקמ לע ,בתוכה ,ינדוע
 . ןידה .רזחו
 + תונובשח המל לבא --- "לקלוקמ ןובשחה ,הלוע וניא םוכסה,

 ,..ונא םידומ - -. ונברקב המ ש ג הש ןמז לכ ,ןובשח לעב ונתאמ ימ
 ---יתמערתה --- ריבכ ווניא ןיחונמ םהרבא ייח לש לכה-ךסה

 .,,םידרובה םירפפמה לבא

 רוע ,םידחא ,םירדוב םירפסמו
 !בגשנ המ לבא

 ,יח ונרוע ;יחו אוה הלוח ,יח ונרוע
 ,םירבד ינשל קר -- שיאה יל רמא - התע ינא ללפתמ --

 יליבשב רחא | ,ךירצ ינא םיסנ ינשל  ,יתיוה תא ךרבא ןעמל
 ,ירועל .ןיא תנתכ ..,יל .הלילשב םהינשו ,ןתנוי ליבשב דחאו
 לֶא םיעגנו ,תערצה יב חרפת לא -- ,ץיקב ,יתרדאב ןשי ינאו
 יניא -- ןתנוי הלחי אלש ןמז לכ ,אל לבא .,,הערל יב ועגי אנ
 .דליה הלחי לא ! דליה הלחי אלש דבלבו ,הז ינפמ םג ארי
 לא ,ובומא יחא תמשנוויבא לש וחכש ,ינא חוטב

 -- דחא רפסמ אהיו .שי

 ,לדגי . םנ השעי והסכמי ינא ומא יחא תרדאב ,הלחי אנ
 ---ולש .תיתודלי תחא .העונת, ,ויפכ לע .רליה םויה לכ =

 24 = 4 30 ל בל : 4%

 ,ןתנוי ."ויתואלתו ולכ םלוע דגנכ הלוקש -- רשואמה ויבא רמוא
 ,תוחמוצה ויתורעש  ,ךרה וראוצ  ,תויחה ויניע םע אלמה דליה
 ,,.םפורה וחומ

 ,דקתשאד ץיקה ונילא בש רחא יולגב
 ןופצב קיהרה ןגה ,סרלפננירפסב םוכרה תונליאה םיכומנ

 לעו--- ברעב .תועש .הנמשב אוה רגסנ .רככה הפי לבא ,ריעה
 תועבצאב תוישושבג ולע הבר הכילהמ ,םירעטצמ ונא יאדו אד
 .בושל השקו -- ונילגר

 ,םירחאל .םירוכש הפאימ תיבבש | וניתומוקמ = תולילב
 :לשרמוקב םילייטמ ןיחונמו ינאו - - תולילה םימח לבא. ,םימלשמל
 ,תולילב .םיכלההמה ,המש ונליג ינב לכ תא | םיאורו טירטס
 ,.,םה םיבר

 : ,הנורחא הליגו
 רשא םרטב ,םרלפגנירפסב ילא היה רשא םהרבא רבר

 3 :רמאל ,ונרוחאמ ןגה רגפנ
 בשוח ינא .המו תומה לע ינא םשוחה ,יתוא התא לאוש --

 המ לבא ,וילע ינא בשוחו -- תומה ןמ ינא קוחר אל תומה לע
 +וילע הבשחמ לכ החומה אוה אוה רשא ,וילע בושחל ינא לוכי

 רטוש ןיעמ רתסנ = .חרק-לילב ,תבטדתפוקתב תומא תומ
 היהי יב .הרהטב אצת יתמשנו --רדגל ךומס ,בכשא  בוכש
 .העוגא דע ינונשיי יתורלי ןורכוו קרה גלשהו ,ןורחאה באכה
 " -תצנ לש העש התואב לבא- ,יתודלי .ימימ יל םויח-ישק תונורכז
 ,וב חטבא ,ינתוולל םהבש בוטה אצי םיחצנ

 רשא ,הרות-דומלתב יתרמל נאו ,יתובא ויה םחל-ירפוחמ
 םיחתפה לע םיריוחמ םיינע ."רקה : סנכה תיב, לש םישנ-תרועב
 םוי  ,םהידליו םהישנו םה -- םישנחתרזע התואב ,םש ונכש
 - -םויה תוצח רע קר קיעמ הרות-רומל ,תבש ברע ,היה יששה
 ,היכוב השא - - םימכרוכמ םינפ הנפב יתיאר וא  .יחור יח
 יכל ?תא הבער %היכוב תא המ !הכיט השא |השא !השא
 םויה םילשובמ םיאושק .ךלוה ינא םירהצה-תחוראל ,ידמע הכלנו
 ןב .. .ימע השאה ךלתו ..יקלח תיצחמ ךל ןתת ימא ,ונתיבב
 ,זא יתייה םינש שש

 -השוע, רניפש ביתכי -- "אצמנה שיאה היה םיעברא ןבכו,
 ' יכ ,רלאטל השרחה תא רופמיו ןטרס לש  וינותעב "תושרחה
 ויפכב רשא דליה דבלמ, -- רתוימה תא קוחמיו ןונגפה תא רצקי
 ,"ותא רבד היה אל

 ףוסוי  רשא  ,שיא היהי אלו ,לפואב זא ןשיא ןשי ינא
 םירלידתנש ןשיו אצמנה תמה לא קברומ היה דליה, :ההגהב
 ,"הקותמ

 ,ירחא\ ראשי םותי רשא דליה ..איה הצוחנ וז הפסוהו
 רליה ,םיכנחמו םירומ לש טבשה תחת אובי אל רשא רליה
 רשא ,בלח והיתיקשה יכנא רשא ,יתועורזב ויתלטנ יכנא רשא
 לע רשא ,ףלוחה ימויק לש רומג רתויה עגרב קברומ היה ילא
 -2 2-5 לדגו אוה - -הקותמ םידלי-תנש ןשי .יפכ

 ,המחה עקשת םרטב ,ביבאהההרש-ןגב ילא רמא הב
 : . באה -- אשונה -- היגמה -- רדסמה םהרבא

 תונליאה ,העקשו המרמרא תינוגמשב העקשנ :העקש המחהו
 .ןגה תא רמושה רגכ ,וקתש םיכומנה
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 , טולָאש מ

 .תויפרְנילּביִּב תּומיִשְר
 .ןעגעל עיינ פא,

 ר"דה י"ע ךורע ,תידוהיה ןושלב ןוחרי ,"ןעפעל עיינ סאד,

 רבמיצירמ) 'ג--א תרבוח  ,קרויפוינב אצויו : יקסבולטי'ז  םייח
 ,(1909 'ש ראורביפ דע 1908 תנש

 רשפא התעו ,הזה  ןוחריה ןמ תורבוח שלש ואצי רבכ
 .ירוקמ לאנרו'ז אוה לכ םדוק ,ותוהמו ויפא לע רומעל רבכ
 ! רמאנ רוריב רתיב רבדנ םאו . לכה רמאנ .רבכ הזבש ,ינמודמכ
 םהב ושד רבכש םירבדמו הנולבאש לכמ קוחרה ,לאנרו'ז .והז .יכ
 ךכיפל .הכ רע הרמאנ אלש ,השרח הלמ עימשמ אלא ,םיבר
 "ןעבעל = עיינ סאר, לש .תוקדהו תונטקה תורבוחהב םיאצומ ונא
 הזב ונורפה אל יכה לבא .םייחה:תוננעְרו רעונ ,םוח הברה כ"כ

 ?ויחבש תרמ לע
 ונונפל חנומה לאנרו'זה תא ךירעהל םיאב ונאשכ .?אלו אל

 ונמזגה אל זא  ,הנריאהד תיתעה ונתורפפ בצמ" לכ לא לבקהב
 םיוח .אלמ לאנרוז תמאב והז ,םולכ ויתודוא לע - ונטפשמב
 .ישפחהו .רקוחה .ןויערה:ףועמו

 ךרועה לא תינפל ךירצ--ךכל חתפמה תא .אוצמל םיצור םאו
 ר"רהו "ןעבעל - עיינ סאר,, ןוחריה : יקסבולטי'ז םייח ר"רהל .,ולש
 תורושקה תבהלשו .הליתפכ ,םלש דחא םצע םה יקסבולטי'ז םייח
 ,דאמ תוקוחר םיתעל ךא םיאנר ונא הזה ןויזחכ ,וזב וז

 םיאצמגה ,תופקשההו םירישה ,םירמאמה ה"כמ הרשע
 י"ע -.ובתבנ | ,"ןעבעל  עיינ .סאד,ה .לש .תורבוחה .שלשב
 ו'טס רתוי םתומכב םיליכמ וללה םירמאמה םאו .ומצע יקפבולטי'ז
 ויתוריצי תושפוח לנרו'זה תיצחממ רתוי יכ = ,אצוי ' ,םיראשנה
 הלעמ אלא ,ןורפח הז ןיא לבא | ,ופוג יקסבולטי'ז  ר"דה לש
 םוקמ שפות אוה םאו ,םיירוקמו םיניינעמ םנה וירמאמ לכ ,הרתי
 ןטק  רתוי םוקמ וב שפות וניאש יארוב  ,לאנרוזהב הזכ .לודנ
 ,םוקמ לכב ףחרמ ,"ןעבעל עיינ סאר,ב :ונויה ,תוכיאב ונממ '

 םתוחב עבמומ וב לכהו .,וכרוע : חור ,ולש הרושו הרוש לכב
 רשפא יא ,"ןעבעל עיינ סאד,ה תא יקסבולטייז .בוזעי םאו ,ולש
 .ללכ םייקתהל הז כ .לאנרו'ול

 גזמ .לעב שיא אוה לכ םרוק + יקפבולטי'ז לש  ויפא והמ
 שיא .הקזחב וב קפוד םייחה קפוש שיא ,הרע שפנ לעב ,יח
 שיש רבד לכ ,ובלל בורק ךכ רכד לכ םא לבא ,\ול רז אל ישונא רבר לכש
 ,םדאה ייחב םילאידיא ינש םנשי--תושונאה לא = תוכיוש ול
 תוימואלה --תוימואלהו תוינויצולובירה :רתויב .ול םיבורקה
 -; וללה םילאיריאה ינש וב ורחאתה דאמ הפי ןפואבו .תידוהיה
 -ימואלדירבע .םג הז םעו | בהלנ . ימואל:ירבע:ינויצולוביר = אוה
 ןותע \ רייצ .דאמ תמאה לא  עלוק ןפואכו ,בהלנ ינויצולוביר
 יקסבולטיז : יקסבולטי'ז לש ותנומת תא רחא יאקירימא יטסירומוה
 י"פע בהלנ םואנ אשונ ןילפתו תילט ב המיבה לע רמוע
 ,תיטסילאיצופה היצולובירה לש ףירח רתויה .חסונה

 תומשנ יתש לש הזיטניס ללכב איה תירשפא יכה לבא
 ,דאמ ןיינעמ יגולוכיפפ ןינע והז --+דחא םדא לש :ובלב הלאב |

 התלע הפ כ ,רבדה רורב .לבא ,וז ונתמישר  רדגל ץוחמ אצויה
 ותוישיא תא השועש המ ,הבורמ הרמב ה פי  תאזה הויטניפה

 ,רוע .רוכזל ךירצ ..הקומע .רתוולו תניינעמ רתוול יקסבולטייז לש =
 תוירוסי .היפוסולפו ,הלכשה לעב .טסיצילבופ .אוה יקסבולטייז .יכ
 ןיאש  ,הלעמ ;- ,םיימונוקיא:םיילאיצופה  םיעדמב < רמולמו .ירמל

 תועירי חב .תוטעמ כ"בש ,ונתורפסב ונלצא רוחיב ,,ץרפנ הנויזח

 ףי ןוי ג

 וירמאמב תטלבתמה ,יפויל הפיאשה ..הרוטלוקו הלכשה  ,תוידוסי
 ןואש ,םירמאמב :םג םימעפל תיארנ איהש שי  ,יקסבולטי'ז לש
 יקסבולטי'ז ןיא םלועמ .םייערמ םירמאמב : םהב התוא שקבל םיליגר
 קר | ילואו דוחיב) םייעדמה וירמאמ .בורב ,םישבי םירבד :בתוכ
 הפיאשו םייחה תובהלתה הנשי (תידוהי  םיבותכה הלאב
 , םייתונמא:םייטסיצילבופה :וירמאמ .בורבכ יפויל

 יקסבולטי'ז רצי .אל  ,הלא ויתולעמ .לכ תורמל. ,תאז לכבו
 ,וירמאמב םעה-דחא רציש המ .ולשמ הטיש לכ ,הטיש לכ
 ינגרוא:רוכח = רבוחמ עהא  עימשמש  ןויער לכו .הלמ לכש המ
 דעו התלחתמ ולש ותטישב ,תחא הטישב ,תחא תירוסי הטשב
 :אורבל ותלכיב ןיא תאזו .יקסבולטי'ז רצי אל .תאז תא --- ,הפוס
 ,יאדמ \.רתוי רמונמ ונורשכ | ,יארמ רתוי .תרוופמ :איה ותריצי
 רברב זכרתהל לוכי .יהיש .,יאדמ .רתוי הקוחב וב םיכפמ םייחהו
 תידוסי הטיש תריציב ובל-תמושת לכ תא םצמצל לכויש ,רחא
 יאדמ | תוחפ .ףוסולפ יקסבולטיז | הול ,רחא ידוסי-ןויער ,תחא
 רשפא .יאדמ רתוי הכורמ הדמב ימואל-רינויצולוביר-רוטטיגאו
 ,ול ןיא :תמאה ןמ הברה הוב שי( לבא ,סקודרפכ הז האריש
 ! ךכל הכירצה תעה ,טושפ

 :יבונרייצה הדיעוה, ד'ע יקפבולטייז .בתכ תורבוחה שלשב
 םיילאיצוסהו םייטילופה = תוערואמה, ד"ע = ,"בוזא, = ד"ע  ,"תיצ
 תוימואל, ד"ע ,"רליפניזור  םירומ. יכתכ, ד"ע ,"1908. תנשב
 תומה, ד"ע ,"'תישפחה .תרקבהו תישפחה תונמאה, ד"ע ,ייסירגורפו
 + . . "תונומאו םילילא לש היחתהו

 דיעמו ,ןיינעמו ירוקמ אוה םירכמה םירמאמהמ רחא לכ
 תמאב םיפי דוחיב ,הלעמל ריוצמה ,םרבחמ יפוא לע ןפוא לכב
 :םהמ רחאה ,םינורחאה םירמאמה תשלש הבורמ תונמאב םיבותכו

 היפוסולפ לש םלש קרפ אוה "תוירוטסיהה  תואידיאהדתוירבחתה,
 הפשב ירבעה ארוקהל הבורמ העיריבו תונמאב ראובמה ,ןויגהו
 םשו הפ םירוזפ יקסבולטייז ירמאממ רחא לכב ,  הרישע תידוהי
 ןמ ,הירוטסיהה ןמ תוחוקל תופירח תואמגוד ,םיקומע תונויער
 .ןואג אלמהו בהלנה ירבעה חורה ףחרמ לכה ינפ לעו ,תורפסה
 םימעפלו ,יקסבולטי'ז לש תוררובה ויתועד דגנכ ןועטל רשפאש שי
 תוילסקוהרפ רתוי ןהש שי -- ,ללכ ןהילא .םיכסהל רשפא יא
 לבא | ,יאדמ רתוי - תוילטנימיטנסו תוימימת וא ,תויתמא ןהשמ
 אוהש ומכ- בתוכ יקסבולטיז .ןתעפשה תא םישיגרמ םתא דימת
 ,והמכ ץ ימ א חור לעב טסיצילבופ ואצמת תוקוחר םיתעל ךאו ,בשוח

 ןוחריב ראמ .םיטעמ ,ומצע יקסבולטי'ז לש וירמאמ .דבלמ
 ריעצ רפוס אוהש --- ןורפע .י -- םהמ דחא , םיירוקמ םיטסיצילבופ
 וירמאמ ינש ייפע טופשל שיש ומכ ,דיתעל הברה חיטבמ , ןיירע
 םירמאמה ינשב :.ןוחריה לש 'גו !א תרבוחב ופפדנש ,"ןמזה תולאש,
 ,תולעמה לכ --ןנערו ישפח ,קומע ןויער שגרומ הלאה
 ירבע טסילאוצוס .אוה . רפוסה לש הרחוימה ותוישיא לע תוריעמה
 תעונתב .רבשמה תודוא לע רבדמ והנה וירמאמבו ,ויתופקשה .י"פע
 * ,דחא לולא שאר לעמ אל תראפתה רזנ תא ריסמו ,םידוהיה םילעופה
 הז לש רבשמה ידיל .איבהשו ירבעה .םזילאיצוסה וב ןימאהש
 -ופה יכ ,איה. ,רבחמה .הילא אבש ,תורופיה הנקפמה ,ןורחאה
 םייחה לש טקודורפל היהישכ קר,תונבהלו בושל לכוי ירבעה םזילאיצ
 ,ונלש ירבעה חורה ןמ ינגרוא קלחו הנדואהה םיידוהיה םיילאיצופה
 הוב יכ ,קפס ןיא ,ירבעה םעה לש .תירוטסיהה .השוריה לכמ
 ישעמל, דאמ .תואנהו .,וב = םייח ונאש ,טנימומה וילע עיפשה
 ויתונויער תא עימשה .ןורפע רמ לבא "שפנה ןובשח,לו "תרקב
 םיאצמנ תורבוחה שלשב . ותלהת וזו  ,זוע חורבו יולגב ,םתעב הפי
 תוערואמה, + ולה * םייתרקבהו םייטסיצילבופה םירמאמה  םג
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 "תידוהיה הדידנה, ,רי גט א ר ב ,מ תאמ (4 ןוילג "םלועה,ב םמצע
 ,ןוי מ ר-לע ב תאמ "םכילע:םולש, ,ג רי בנירופ ,ק ריד תאמ
 םולש לש המרדה ;ןיזיייר םהה ר ב א .תאמ "תיתורפס הקינורב,
 -וינב .ידוהיה  ןורטאיתה,ו םיה ןואי ל .תאמ "יבצ יתבש, שא
 . ןאמסטראוו ,י ר"ד תאמ "קרוי

 שלשב םנשי  .הרקמב ךורעו ינע :יטסיריטיליבה  קלחה
 ,י ,שטייט השמ  ,שאוהי תאמ םירופסו םיריש וללה תורבוחה
 רישה * ,ןורויבל - "דלוריה = רליישט, = םוגרת)  ריכיילב + ,רולדא
 רחאל קר תירשפא יהת םוגרהה רברב תעה תווח ,ןושארה
 םהמ .ןאקשריג יבצו ,ןיקנולב .מ  ,יקפ--נא  ,ש ן(ולוכ רמגויש
 ,שאוהי לש וריש קר םהב ןייטצמ .תחא תחלצומ הריצי םוש ןיא
 ולש הדגאה אוה אוה יקפ--נא תאמ "הרות-ןיר,ה ;הפי הלעש
 'ןופע. (כ5* הב םפדנש , ,סקב2*

 הרפח + יקפבולטי'ז לש לאנרויוהב ירקיע ה ןו רם ח ה והזו
 רתויב םחיתי םא ;הפי  תידוהי תורפס ,הקיטסיריטיליב וב
 תוידוהי תולאשב ךא רתוי לפטיו וז הקלחמל בל:תמושת
 , (תידוהיה הרוטלוקה ,תירוהיה .תורפסה ,תוידוהי  תוימואל:תועונת)
 הבורמ  היטפמיס ול שכריו ,םייח אלמו ןיינעמ רתוי  היהי ןא
 ,םיגוהה ירבעה םעה יקלח לכ .ןיב

 . ןמא

 .הָנליְּב "הרובע י'ע הָרְוע הַרבֶחַה תלּועפ ריע
( 11010 610 

 םינשה תשלש ךשמב היתולועפ ר"ע הרבחה לש ח"הורהב

 ,הדבועה תשגרומ ,התע הז םסרפתנש ,1905-% תונשמ ,תונורחאה

 תניתנ עוצקמב התלועפב םיבורמ תונויסנ הל השכר הרבחה יב

 יכ ,ינחנא  םיאור .ח"הודה .ינפ .לע ונרבעב | , הרובע .י'ע הרוע

 אלמל ,התושרב ואצמנש ,םיעצמאה לכב הרבחה השמתשה םנמא

 תאידיאהש ינפמ ,ליעומו בוט 'רתויה רצ לע הרבכנה התרועת תא

 טעמכ הנרוע---הרובע י"ע םיינעל הרוע .תתל --- הרכחה לש המצע

 תונושה תוידוהיה תורבחה לכב .המגוד הל ןיאו ,ירמגל השרח

 תא הל אוצמל התישארב התריבע לבי אל  ,רוסחמ:ילבוכ .תרועל

 התגרדמב.תישעמה תלעותה לא הגוכנה ךררה תאו .התואנה .חרוצה

 תוררש :התרובעב הדרוב הרבחה התיה םג .ההובג רתויה

 תופתתשה םוש הל איצמה ילבמ הדגנמ ןיידע תודמועו ורמע .רובצה

 הברה ןמז הרבחה ההעת וללה תובסה לכ ינפמ . ןרצמ עויסו

 שמח ירחא ,ושכע לבא  .םייוצר הדובע יכרד ירחא שופחב

 תעה ךשמב הליהשכר רשא ,םיבורמה :תונויסנהו הרובע  תונש

 ,התלועפל השקב רשא .ךרדה תא ףופ ףיס .האצמ :,תאזה

 ינפא ינשב קסעתהל הרבחה התסנ הדובעה לא התשנב

 תנווכמה הרועבו  םיינעל הקדצ לש הרזעב :תחא תבב הרזעה

 הכאלמ אוצמל = ןיערומ.תכשל- החתפ איה  .רופחמה ינפמ ןגהל <

 תונעצרה  ,הריפתה תונמואל רומל יתב .םגו לטב>יבלוה .םילעופל

 .הירחא םישפחמהו הדובעל .םיכרצנה הלא ליבשב תורגנהו

 היהש המ ,ףכית רגסהל וחרכוה ןיעדומה:תבשלו רומלה:יתב

 רשפא יאש ינפמ הלטבתנ הכשלה ,שארמ המעע חרבחהל רורב

 טעמב ןיא הנליוב ,הרובע ישרוד ןומה לכ תשקב תא אלמל היה

 .העובק = תונמוא ירסוחמ  םירוהי : םילעופל .השירד םוש ירמגל

 ינפמ * ,םירצונה םילעופה י"ע םיקחדנ וללה םילעופה = םידוהיה

 . םירפכה ןמ םירבוע םירעה לא אובל םיברמ יברעמ ינופצה לילגבש

 ןתונל יוצרו .חונ .רתוי .אוה רפכה .ןמ אבה ,םויה:ריכש  לעופה-

 רכשב קפתסמו ירוהיה ןמ רתוי ופוגב קזח .אוהש ינפמ .,הרובעה
 ורסחש ינפמ ,רגפהל וחרכוה דומלה>יתבו ,דועו ,רתוי טעומ
 ,תונמזה יד הל .ויה אל םגו ,ךכל .םיצוחנה ףסכה:יעצמא הרבחהל
 לודג רספה ,לבור יפלא המכ רומלה:יתב לע הריספה הרבחה
 רוריבל .הקלחמהו תויכח השעמל רומלה-תיב םג .הרבחהל בטה
 רחיכ דומלה>יתב לכב ..ולטב .וללה דומלה יתב ינש םג ,רינ>ירזג
 וה ילמלאו  ,רוסחמ:ילבוס = םישנא תואמ .הרובע םהל .ואצמ
 לכב ץמאתהל  התיה .הכיהצ םיבורמ .רתוי ףסכ:יעצמא הרבחהל
 ,םיבומ .רתוי םימי אוב רע וללה דומלה-יתב תא קיזחהל .היתוחכ
 לבא ,םהב .הדובעה תא תיחפהל ,לורג .רתויה קחרה תעשב ,וא
 ,הקיר התיה הרבחה תפוקש ינפמ םלוא ,ירמגל םתוא רוגסל אל
 :תיבל .עגונב ..םרגסל םא יתלב תרחא ךרד לכ הינפל הראשנ אל
 גיהנהל תדחוימה הרטמה ליבשב חתפנש .תויבח השעמל  רומלה
 הרכחה . .ןיירע הוקמ ,הדובע לש שרח גוס הנליו ירוהי ברקב

 ,ךכל  םישורדה םיעצמאה הל ויהי טעמכ  ,ותוא חותפלו בושל

 ,הרבחה לש םינושארה היתונויסנ ולטבתנ 1908--6 תונשב

 איהש :,הרובעה  תודותימ ןתוא הדי. לע .ואצמנ 'םג תעה התואבו

 הלכשהה עוצקמל התלועפ תא הריבעה הרבחה ,םויה .ןהב הקיזחמ
 (א :וללה םירפומה הרבחהל םנשי תאוה תעב  .תילנויסיפורפה

 איבהל םינווכתמ דוחיב ,ה רי פ תה תכ א ל מ ל תורענל רפס-תיב

 יתש ןנשי הזה ס"היבב ,הדובעה .תוונ מא תעד תא תורימלתה בלב
 - הזה .ס"היב לא = , תיתונמא = המקר השעמלו .הריפתל --- תוקלחמ

 קוח ורמג רבכש  ,הלעמו ג'י תונבמ | תוירבע .תורענ .תולבקתמ

 תא תוערויה הלא וא) םעל-ם"יבב וא .תוליחתמל | ם"יבב ןדומל

 הוה ם"יבב ורמל 1906 תנשב .(הזכ ם"יב לש םירומלה רועוש

 . םיסרוק (ב,190? תנשב םג היה הוה רפסמכ ,תורענ םישמח

 < .וללח  םירועשה .תרטמ ,ןינבו ץע-יטיהר השעמ רומלל

 <> םיחרהל םגו = תוירואית תוינחיט  תועירי םירימלתל תונקהל איה

 הפיקמו הבחר םיטרוקה לש המרגורפה 4, תוישעמה תועידיה גוח תא

 טוטרש םנו  ,תוצוחנה ןינבהו  תוירטמואיגה | תועיריה לכ תא

 " תנשב ןמזוה א"קי תרזעב ,רועו םידחוימ םיירואית םירחא םידומלו

 : 190? תנשב , רוטקורטסניא?ןמא וללה םיפרוקה להנמ .רותב 6

 יתפומל תורגנ השעמ:תיב(ג ,םיעמוש 6 םיסרוקהל ויה

 יעמוש = ,םיריעצ םידוהי .םירגנ רשע השש םידבוע הזה תיבב

 ,עובשל לבור העשת רע השמחמ אוה הרובעה רבש ,םיסרוקה

 יתאמ .םג .תונמוה . תולבקתמ .ץע -יטי הר  םישענ הזה תיבב

 ,םידבועל ןתרובעב תלעות ,שיש הלאכ קר לבא ,םייטרפ םישנא

 לש ןסחמ (ד .תווש  תורוצו תחא הרותימ י"פע  תושענש ונייה

 ,םיסרוקה יעמוש ידי יש עמ תיב:יצפחו םיטיהר

 תה ןפחמה רכמ 190? תנשב ,דאמ דככנ הרבחהל וכרעש

 .ןפחמ (ה .לבור ףלא רשע העשת לש םוכסב (םיטיהר) הרוחס

 .ןסחמב האב הרבחהה .םירגנל רבועמ<יתלב רמח לש

 יפל םילז םיריחמב הבוט הריחכ .םהל .התתב ,םירגנה .תרזעל הז

 ןיעדומ<תכש ל (6 ,םיחונ םימולשת "יאנת * י'פעו ךרעה

 הכשלה ,א'קי לש הקלחמ יהז ,םיטנרגימא ליבשב
 810 האיצמה 1906 תנשב ,דאמ לועומו יוצר ןפואב תרבוע

 .םויל הפחמ:יתב ינש (91106--190% תנשב  ,תועירו

 657מ םהמ .ןושארהב ואצמנ 1906 תנשב ,םירבע םידליל

 ינשה הסחמה>תיבב ,65--190% תנשב ,שרח לכב :םירלי 91 רע

 . .לש וללה תורסומה לכ ,םידלי םישש .דע םישמחמ םוקמ םיאצומ

 ןורבה .תאמ םג תצקמב  ,א'קימ דוחיב  הכימת ולבק הרבחה

 רחסמה תרבחמו .הינמרג ידוהיל .ןייאריפ:ספליהה תאמ  ,נרובצניג

 ,תיאנליוה
 לבא
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 . הישעמב ןיידע תקפתסמ הניא .תאוה הרבכנה .הרבחה



 3% םלועה 4

 הל אוצמלו הלש  המרגורפה תא ביחרהל תלרתשמ איהו הלא

 תועוצקמ וזיא הל הנמפ רבכ הרבחהו .םישדח הדובע .תועוצקמ

 תלטומ הבוח לבא .בורקב םהילא תשגל הנוכנ איהו ,םישדח
 יתלבלו הרבחהל עויפ איצמהל ירבעה ללכה תבוטל גאורה לכ לע

 ידוהי םגו  הנליו ידוהי יכ ,הרבחה איה .היואר .השפנל הבוע
 הב וניינעתי -- םהבש תודיטאה תורדשה דוחיבו - - ולוכ םוחתה
 התדונע גוח תא ביחרהל םירי הל ונתיו  םיליעומה הישעמבו

 הלכשה י"ע הילא םיקקזנל הרזע תחל .,התלועפ יפנע תא רישעהלו
 רתויה םגו הפי רתויה ךרדה יהוז --- ,הדובעו תילנויסיפורפ
 .רפחהו בוטה תרטמל הליעומו תישעמ

 .השמ"ןב

 . לֶאְרְשידְְרֶאְּב קילאָיְּב
 םידמנ םע לכ לש םייחה-תוחכש ,םיטילחמה הלא יפב תמא שי םא

 ויררושמו וירפוסל הארמו שיגרמ הז םעש ,דובכהו הבהאה תומכ יפל .םיכרענ\
 לארשי"ץרא הלבקש ,תושפגהו המחה םינפה-תלבקב , ןימוחנת לבקל ונולע --

 + לודגה ונררושמ תא =
 לב לש ,תיתבה לב לש ,תוודשה לכ לש ,ווב הודח , ווב תובהלתה

 !וימימ ירבע רפופ הול הכז םא ינא קפופמ--תודעה
 רבדב אטשוקמ םש הלבקתנש ,המרגלתה . תוריבב התשענ הלחתהה

 :הנטקה תירבעה הינולוקה לכ תא העזעז  ותיול-ינבו ררושמה לש ותעיס1 \
 יוארה לכ תוריבב רקב ררושמה ,השיגפ לש ,הדעוב ורחב ,תונכה וניכה
 ,גדולוקהב םילמעתמה תרובח לש חוישימגה תועונתה לע גנעתה  ,רוקבל
 ותיבב ודובכל ךרענש , טקנבב תוארהלו תוארל םג רצקה ןמוה ךשמב קיפסהו
 הלודג הרובח ררושמה תא התול הינאה לע ותריזחב . יקסבוןרג רפוסה לש
 + םירבע םירישב , תודחוימ תוריפב , םידבכמ לש

 השק . ופול ונררושמ לש ותסינכמ קר הליחתה  תיתמאה םינפה"תלבק
 הו השק םיתעבשו ,תילארשיצרא אלולה לש הימשר תא הלוגה-ינבל רופמל
 .וגררושמ תאיב םע לארשי-ץרא תא הפקתש ,וו אלולהל עגונב

 תעיקב םע למגהל ורדומ םלועה ליחתה השיגפה תא רחאל אלש ידב
 + הנושארה תירורהוה

 -ופיד ,תומלש תויצטופיד םג והלשנ ,םידיחי לש לודגה להקה דבלמ
 -יתב לש  תויצטופיד דוחיגו ,תורבח םשב תויצטופיד ,תודוגא םשב תויצט
 -תיבמ ,תירבעה היפנמגהט , תודימלתו םידימלת לש תורובח , תורובח : רפסה
 םיחרפה לעו ,הלש םיחרפה-ירו םע הרובח לב , 'וכו "הרוע,מ ,,תונבל רפפה
 ++ "| ימואלה ונררושמל, : םילמ יתש .קר תומושר

 לגדהו ,ררושמהל רתויב םיבורקה התארקל ועפנ ,הינאה הברקתהשב '
 ,םירבעה םירישה םיעמשנ הנממש , הריפה שארב םהינפל ףנפנמ לוכתה ירבעה
 לא רתויו רתוי תברקתמו .םיחרואה םע הבש הריסהו , םידחא םיעגר ורבע
 ץחלו רוושמהל רחא לכ שגנ הדערבו םמוד .הופצ ולבש ,ףוחה לעש להקה
 אצמנש ,ירכנה להקה לכ םנ הארמה לע טיבה דובכה תאריבו םמוד ; ודי תא
 + דמעמה ותואב

 אינסכאהל ררושמה תא הולמ להקה לכ ליחתה , םונפה-תלבק הרמגנ
 ,"קרצ הונ, רורפב אצמנ הז תובש ןויכמו ,ןויצ-ןב .ש רפוסה לש ותיבל ולש
 ,ופי תובוחר לכב ררושמה תא הז  ןפואב וריבעה ,ריעה לש ינשה  הצקב
 .וינפל ףנפנמ ירבעה גרהו , ובובס לדגו ךלוה להקהו

 ,םיקושבו תוצוחב .ופי לכב םויה רובגל ונררושמ היה עגר :ןיבו
 תויפונכה וקספ אל םויה לכ ךשמב ,וב ךא ורבד שרדמה"יתבבו תויונחב
 ,+. דבלב ותוארל ידבב ותוב ינפל .בבוסל

 ,תובשומהו ריעה בר םג לודגה ונרוושמל הברב-בתכמ חלשו וררזנ
 ,ברה לצא רוקבב בתכמה לע בישה ונררושמו ,קוק י"אר
 , תיבמופה השיגפה ד"ע תולודג תועדומ וקלחגו וקבדה ריעה תובוחרב :
 רתויה  םימלואה דחא הו ךרעל רחבנ .ברעב וב ררושמה .דובכל ךרעתש .

 ,ריעבש םיפי .רתויהו םילודג
 קלחל האבו היתודרטו תיתוגאדמ התעד החיפה ריעה לב טעמב

 ..רקיה החרואל דובב
 ינפ תא לפקל םירדסמה וצלוא רשא דע ,ךכ לכ לודג היה קחדה

 , םימשה תפב תחת , ןגב םחרוא
 , הנוכנ הטבהו ,תורנ וקילדהו ןחלוש ודימעה ןגב תורוגה תחא לע ;
 -ןב .ש ,יקצינבר ח"י רפופה ותיול .ינב תיולב ררושמה עופוה הכו הב רועבו

 דוע הכו אל יאדוב .,ררושמה תא ושגפ הבש ,ווב תושגרתהל י דועו ןויצ

 ,ונמעב רפוס לב
 הנתנ תרדסמה הדעוה םעטמ .תוימשרה --- תוכרבה וליחתה הרהמ

 םינויצה םעטמ וכרב .תודוגאו תויורדתסה לש ןהיחכ-יאבל קר ,הכרבה תושר
 הדעה, םעטמ , "ןויצ-ילעופ, םעטמ ,"ריעצה לעופה, םעטמ ,  םייללכה
 .דועו ,רועו "תיב תזוחא , ,םילמעתמה תדוגא ,"םידרפסה-יריעצ, םעטמ ,"תידרפסה

 הניחת התיה ןלכ לש "ביטומ-טייל ,הו , תומיופמ , תורצק ויה תוברבה
 ,היחתה ןוזח תא ּונל הזחיו ץראב ראשוש . לארשי-ץראב ראשוש ,ררושמהל

 יימינ אשמ תא ,הלוגה ןוזח תא היפורב ונל הוחש םשפ , םילשורו אשמ תא
 תואירקבו םיפכ תואי'חמ לש םערב השירדו השירד לבל עויסמ להקהו . בור
 . תוכשוממ

 םייחה לע רכדמ אוה .המבה לע ומצעב ררושמה םג הלע ףוס ףוס
 הלילח ,ותערלש ,אלא ,שדחה ילארשיצראה בושיה לש םיימצעהו םיישפחה
 ךירצ ונלש דיתעה |. "! לאגנ אל תובא תוכו ילב, .רבעהב םג שאר לקהל
 תולעל םמצעב םינבסמ ויהש , םיצוצרה-םינקזה םתוא . רבעהב ץוענ תויהל
 ,היחתה רוד ליבשב ךורה תא ונפש םה --- הב רבקהלו השודקה ץראל
 לע ויעוגעג תא ,םיה לע ויתומולח תא ,םיה לע ותעיסנ תא ראתמ ר'וושמהו
 , תיחצנהו הבוצעה תימיה הניגנה לש רוסה קמעל רודחל לדתשה דציכ , םיה
 םיו ,םייחצנה םויחהו 'חצנה חכה למס אוה אלה : ,וירבשמו וילגב ,םיה יכ
 העשה התואב | ,וייח תגירא לש הכות ףותב עוקש אוהש העשה התואב ,הו
 ...םירבקה תא םג קבחלו קקלל ידכב ףוחה דע וילג תא חלוש אוה

 םועוגעג לש .ןונגסב .לארשי-ץראבש היחתה=ינמיפל בוש ררושמה רווחו
 רחא תא ויכוב לע עשעשש , ןמזה לכ ךשמב ויתושגר תא אוה רפומ םירומט
 קר . תיעבט תירבע ,היח תיובע ,הרוהט תירבע ומע רבדש > ,תוקוניתה

 , השודקב ויה םחופט םגו םתרדיל םגו םתרוה םגש ,םה קר , ולאב תוקונית

 * תוקוניתה דחאש רשפא ? עדוי ימ\ . הנשויל הרטעה תא ריזחהל םילוכי םה .קר
 םיעגענתמו םיאמצ ךכ לכ ונלכש ,ןווחה ,היחתה-ןווח תא ובלב אשונ רכב וללה
 : + יתולג ררושמ םוש י"ע הוחי אל ןפוא םושבשו ,ול

 תעד לבא . םיה תפש לא וירידי תיולב ררושמה ךלה וירבד תא תולכב
 לודגה להקה לכ -הול ,רקרו ךלה ,רישו ךלה ,הוב הררקתנ אל בהלומה להקה
 המכ דעו .וביבחמ דרפהל ץפח אל להקה . םיהל ךומס ,ותיבל ררושמה תא
 לכב רואנ הכוראה םינפה-תלבקמו העיסנה-למעמ ףיעו זגורמ ררושמה היהש
 וקבתו ,וביבס ףפצנש ,להקה לא תורחא םימעפ תאצלו ונוצר תא לטבל תאו
 0 +... הלעמל והטירהו , ופטל

 *ןכרמ .ופיבש םירפעה םירומהו םורפופה לש םמוי היה -- תרחמל
 הבסמב -- םינפל הרומ היהש ימ -- ררושמה ינפ תא לבקל טילחה םירוטה
 ליבשב ךרענ רדהנ טקנב , תורפסהל רתוי וא תוחפ םיבורק םירבח לש הדחוימ
 היה לכה ,שיא םיעבשכ קר הו טקנב לא ונמווה , ראופמ .ןילקרטב ררושמה
 ,.יירבע ןח ךופש היה לכה לע ,ירבע םעטב ךורע

 וארקנ םילכאמה .אמויד ינינעמ ירבע םעטב עובט היה ][6מןוה םג
 יררושמה לש םינוש םיריש תומשב

 םנ היה הביש לש הכיתח ,ל\תהו הודח ,הריש לבאמל לבאמ ןיבו
 תעשמ רוחיבו , ררושמה ייחמ םייטויפ תוגורכו ; ןויצ-ןב .ש .רפוסה לש ומואנ
 + . . םורגופה ירחא בורימינ תא ורוקב

 אתונצל ךותמ ןהמו תוניצרב ןהמ ועמשנש ,תוחבשת לש לובמ ירחאו
 רפוספ וטצע תא האור אוה ןיא .ררושמה םג רבד חרואה לש ורובכל ,אתוביבחד
 ירוסול יוטב אצמל רוברה יפ לע שפנ-לעב לכ םונא ותעד יפל . . . ללבו ללכ
 -ןוילכו םיעוגעגו םירופי לעב טושפ ידוהיכ , וכרד יפל שיא-שיא -- ותמשג
 השעג הו לב לבא ,הרישה י"ע הרקמב ,ושפנל יוטב אוה םג ול שקב שפנה
 ןתעד לע הלע אל םלועמו , ובל לעמ אשמה תלקה ליבשב קר , וליבשב קר
 , לארשי-ץרא ד"ע . . . להקל ךנחמו הרומ תויהל  ,ליגרה ןבומב רפוס תויהל
 היתומולח תא םלחו הריוא תא םשגו הב יח אוה . עגה ףא םולחל קספ אל
 , תיריוא ידמ רתוי איה , תיעבט הגיא ווב הבהא לבא .. . הלוגב ותבשב םג

 הב רדלונש הו קר .לוכי יוארכ ותדלומ-ץרא תא בוהאל ,תינוימד ידמ רתוי
 גווש הו , םייטפטנפ קרשו לחב ילב איהש  ומכ התוא בהואש הו ,הב לדגו
 םיצוצה תא םוי"פוו ףטלש הז ,ץראה תולוגס םע תישממ תוגודוה ותמשנ תא
 קר ,קוחרמ ץראה תא האווה ,הזכ בהואל ךשפא-יאש המ ,הלש םיחרפהו
 ותסינכל ךומס יולה הדוהי 'ר לש ותתימ תא הדגאה הסחי םנחל אל . ןוימדב
 הבהא , תרעב הבהא לארשי-ץרא תא בהא ,תמא , הז לודג ררושמ . ץראהל
 ,.ןוימדהו תדה .ןיעממ העבנ איה , תיעפט התיה אל וו הבחא לכא ,הזע
 -יבתב ול ורפסש :וזמ ,ונוימדב ול ראתש וומ תרחא ץירא ררושמה אצמש ןויפמו
 ,..תינחור התימ רעצמל---תומל היה חרכומ ,שדקה

 תדחוימ האגהב .י"אב .ירבעה .ךונחה ירורהו לע .כ"ַא רברמ ררושמה

 ב

 8 0 8 איותירבעה הרוטלוקה יאשונ ,םירומה תגלפמל ומצע תא ררושמה ףרצמ
 : וגורשכ תא הלגש ,ןושארה .,יקצינבר ת"י רפוסה םג םרעה ותואב רבָד



 וט ןוילנ

 ,הודח תעשב ,הדועסה ירחאו .להקה דצמ תויצבואל הכו אוה םגו ,קילאיב לש
 , ילארשי יצראה רוקרה .,םידוקרה וליחתה

 ,תובשוטה תא רייסל םידחא םידידי תיולב םיחרואה .ואצי יעיברה 'םויב
 םוקמ לכבו .'וכו 'וכו ,תובוחר , ןויצל ןושאר  כ"חא ,לארשי הוקמ הליחתמ
 ד"ע שארמ ועדי ךא םא , םוקמ לבב , הביחב ,תובהלתהב ונרוושמ שגפנ
 תובוחו הנייטצה תובשומה לכמ לבא ךתורדהנ תושיגפו תועתפה ול וניכה ,ואוב

 ,םיחרפ ירזב ,םילגדב ,תויפלז תויריב תיבמופ .םינפ תלבק--הפינכב .תירבעה
 לודגה לטוההב ימיטניא טקנב 'ררושמה ליבשב וניכה ברעבו ,הבולהתב
 ,תובוחו לש הביבסהו , האלמ הנבלה התיה ברעה ותוא : הבשומבש
 ההכ ההב תירורהוב םיפלועמה .הדוהי"ירהו בורקמ תובוהצה תוילוחה תועבגה
 +,.1 תיבב וזכ תעל תבשל לוכי .ימו----דננמ

 , תועבגה תחא לע הרובחה לכ החטתשהו ,ףוחל הדובכה לכ תא ואיצוהו

 הליחתהו ,רתוי תובבלה ואלמתנ . עצמאב ררושמהו הלוגע ןרוג יצחכ החטתשה

 ,םידרויו םילוע תולוקהו , הל העייסמ הרובחהו ,"ישפנ תאשמ, הרש תחא הרענ
 ; + םירהה דע םועיגמו םיבפתשמו םוצר

 ,רודס לש תודחוימ תודעוב ורחב םש . םילשוריב תונבהה ובר דוחיב
 תונכהה רבד ררושמהל ערונשכ , שיא םיפלא תרשע לש הכולהת ד"ע ובשח .

 תא םידקהו ךלה ,אבה עובשה לש ןושאוה םויב ואובל םיניכמש ,תויבמופה
 םרגו ...אענצב ,יאשחב -- המח-ימורמד םע "1 םויב םילשורול אבו ומצע
 הורכהה ןיידע הספונתה ןושארה םוי לש  "יבצה,  ןוילגב : ווירוקל םג רבדה
 ,+י '[ונררושמ תא שגפל הנחתהל ואב , םידוהי, : תינלוקה

 , הנטק רתוי הדמב רבכ יב םא ,  הלש תא םילשורו התשע תאו לכבו
 םילבוקמה םירבדה ןמ דועו , דועו , םימואנ, ומאנ ,םיפשנ וכרע , תופסא ופסא
 ןושארב ,גחה לש ןושארה םוי תא םנ םיחרואה וגגח םילשוריב ,ולאכ םירקמב
 תא הניבהש ,הוקת-חתפב גחה תבשנ הז י"עו , ןורבח תא ורקב דעומ לש ולוחל
 ורשבש ,תוינקעצה תועדומה . ונררושמ דובכל הררהנ השיגפל םויה ותואב המצע
 וכשמ ,ת"פל רוושמה לש ותאיב תא תובשומבו ופיב תובוחרה ילתכ לעמ
 ובכעש ,העידי הלבקתנ ףוסבלו ,ןידדצל וטיבה , ופצ ,וכח , לודג להק  םשל
 +++ ןורבח תא םוי ותואב רקבל והותפו םילשוריב ררושמה תא

 ,ישמחה םוי . םימעפ תובוחר התכו ,הוקת-חתפ התכו אלש המל לבא
 ,אתבירא .תנווגמ אלולהל ון הבשומב דעונ , לארשי-ץראב רעומ לש -ולוחל .ינשח-

 חץורמב תורחתה ,םינתה לכ םע תיווידנרג הבולהת : הרישע התיה המרגורפה |.
 להקה םג םש היה רמונמו ןווגמ . תויריב תורחתה , תוקבאתהב תורחתה , םיפוס
 2 (| לילגהמ ולופא) לארשי-ץרא יפפא לכמ .אלולהה רובבל ףסאתנש , לודגה
 לש הרובה םש ,תימואלה םתשבלתב | זקוקמ םיוררה םירוהי לש הצובק הפ
 ךומס ,.םירוחש םיקארפב םיצהוגמ םידוהי = םלצא ,  תולוכת תוזולבב םילעופ

 + תובשומה ירכא לש תוופונכ םהל :
 םיניכמ ןאכ .ופיכ םעפ רוע ררושמה הלב גחה לש םינורחאה םימיה תא :
 שדק היהי וירפש ,ררושמה תופתתשהב יתורפס ףשנ , וליבשב ףשנ שרחמ ו

 , םירוענה ינב ליבשב םייתורפס םיצבוק תאצוה תבוטל
 אבה עובשב ,הרוהי לש קרפה ,"י"אב קילאיב, לש ןושארה קרפה והז

 לילגל ררושמה עפונ

 .ן--ז .,פ .מ ג

 ו

 .חָיִציִלִנִמ םיִבָּתַכַמ

 היצילג ינויצ לש תיללנה הפפא ה

 תוללכ הפסא גרנמלב התיה (שדחה .רפסמה יפל) לירפאל 19 ,18 ימיב

 + היצילג .ינויצ לש
 האמ ופתתשה הב ."םיצורח רי, ראופמהו לודגה םלואהב התיה הפסאה

 .םיריצ העכראו םינומשו

 םואנב הפסאה תא חתופ ,אדורב יכדרמ ר"דה ,יזכרמה-דעוה לש ר"ויה -

 ןאיל ר"רה תא .םגו וז הנשב ורטפנש םירטסואה םירבחה תומש תא ריכזמו רצק =

 ,(םהיתובשוממ םימק םיפסאנה) גרבנשריה לאומש ריצה תאו ןהכ

 ,(יוקרק) ןהוט עשוהי ר"דה ,ר"וי---רנטש ףלודא ריצה :ורחבנ תואישנל

 (ןיטהור) רנטיגוק רמו (בובל) רפיצ  ןושרג ר"'רה ,(בוגרט) ץלז םהרכא ר'דה

 .םינגסל

 ןמזמ יזכרמה:דעוה ישעממ .ח"וד ארוק = , רלפקו ,ל רמ= , דעוח .ריכזמ <>

 ,הזה םויה דע הגורחאה הפסאה

 ורק אוה ותובישי 07 (יצחו ) .ומויק הע .ךשמב ויה לקטר

- 

. 

 3 םלועה <

 ולבקתג םיבתכמ .,םימעפ עברא ול םיעודיה הרשה=ירע .ירבח תא תויאשח>תודיעול

 +1014 --- וחלשנו 860---ודו לע
 הזמ תוחפ הברה השע דעוהש ,חכוהל רשפא תובושיה ילוקוטורפמ

 אל ההדשההירעב םירבחה . םיעצמא ןורסח ינפמ --- השע אלו ,..תושעל ןיפחש

 ,בובלמ .םורבחה ונתנ יזכרמה:דעוה .תואצוה לכ תא טעמכו ,ףסכ יד וחלש
 םימוצע םימוכס הפפאש , תיאניתשלפ היסימוק הדפונ יזכרמה:דעוה  י'ע

 םשב ןומהה ןעמל ירלופופ ןוחרי רואל האיצוהו םילארשי:יצראה םידפומה .תבוטל
 ,לארשוהץרא תולאשל שדקומ היה ולוכש ,"לבכורז,

 - קנבח דופוב יזכרמה:רעוה לחנש לודגה ןוחצנה ר"ע םירבד חכרמ םאונה
 .ותלועפ ליחתיו טעמ דועש ,היצילג דעב ינויצה

 לכא ,רחכנ אל ונתאמ דחא ףא | ,ונתצנ אל וצולגה םויסהל תוריחבהב

 יולג עיבהל םיחרכומ ווה םיטדידנקה לכש  ,אדבועהמ ןוצרהעובשל ונל רשפא

 .תונויצהלו םידוהיהל םפחי תא

 לודגה ןוחצנה תא ונחצנ ובש םוי ותואב , הרבע הנש יאמ 17 םויב

 ושעש * ,תויטילופ תופסא היצילג ירע לכב ונרדס ,םירחבנה:תיבל תוריחבההימוב

 ,םידוהיה םיבשותה לע לודג םשור
 תריטפל הנשה:םויב היצילג ירע  לכב  תוינויצ תופסא -םג ויה הכב

 ופסאנ םוי ותואבו ,(םהיתזובשוממ ומק םיפפאנה לכ) ל'ז .לצריה לודגה ונגיהנמ
 ,"לצריה:רעי,, ,תבוטל - םילודג  םימוכס

 ,טינויצה םידסומה תבוטל תובושח תואצות ןאיבה םיבכמהייגח םג
 פחיו הוצילג תולהק:תוררתסה ינונע ד"ע םירבד .התע הברמ םאונה

 ,"םלועה, יארוקל רבכ םיעודיה םירבד ,הזה .רברה לא יזכרמה דעוה
 /8687 .ווה יזכרמה:דעוה תוסנכה .4500 ך א וז הנשב ופסאנ םילקש

 . ,"םירתכ השמח ךרעב | ןהילע .ולע תואצוההו

 בולכה, תרובע ד"ע ח"וד :אורקל דנטש ףלודא ריצה המבה לע הלוע

 ,דאמ הבהלנ םופכ:תאיחמב םיפסאנה תאמ שגפנ אוה .,"ידוהיה

 ןיחלושל פתיב - םוקקוחמרתיב:רוצ . תובוח תא תחאל תחא הנומ םאונה
 .םינויצה םירוצה יכ ,בולכה ירבח ושעש םישעמה פ'ע ,תעדל הארמו ומעל .פחיבו
 .םירקמבו ,לכה ושע םה .,הנומאב םתחלשמ . תא ואלמ ירטסואה םיקקוחמה-תיבב

 ףא אלו ,טרפב היצילגבו ללכב הירטסואב י"נב בצמ תא ביטיהל וחילצה םינוש

 םוירשפא םירקמבו העודי תעב םג א'ב | , םתמגמ התיה הירטסוא ירוהי תבוט

 ,ואדול הבורק הו ק ת רבכ שי הנה ,תורחא תוצרא ידוהי תבוטל םג ושעי
 ידוהי תלאשב םג וקפ עי ,ימורב האבה הנשב היהיש םולשה סרגנוקבש
 .ומצעב םאונה היהיהצרמהו ,הינימור

 םירמואהו = תיתולגה  הקיטילופה .תא םורקבמה יפלכ םאונה  הנופ התע
 ,תונויצהל .תדגנתמ תאזה הדובעהש

 הנושארה יריסח  ,תינגרוא תונויצו תינכמ תונויצ ,םאונה רמוא ,הנשי

 אבתש ,'תידוחידהנידמ, דוס י"ע ךא םידוהיה:תלאש רוחפל רשפאש ,  םיבשוח

 לש הנפהה:תרובעב ךרוצה לכ תא םיניכמ  םניא םה ."דחא תובע אל .רקב,ב

 פ5טב ל חרוכעה תוציחנ תא םושיגרמ םניא םה ,המצע תולגב .דוע םידוהיה

 תיהיש ידכ .ןונלש ןומהה תא ןיכהל ךרוצאה ,המצ ע תולגב תולגה תא
 טע םג הבוטה ץראהל תתל רוצה ,ונצרא ןינב ,ןינכח תדובעל רשכומו יואר
 תרשקמה הרובע ,תינגרואה תונויצה תדובע איה אלה תאזה הדוכעה לכו- -!בוט

 , :.,ריהומה דיתעה םע רמה הוהה תא ,החמהו םויה תא תדחאמהו

 תא--- לארשי:ץראל התע אוהש ומכ לארשי םע תא איבהל רשפא יא יב
 רוסיב רבכ :הז א םיקפוע ונא הצוחנה הנכהה םשל ירהש , ונלוכ םיניבמ ונא הז
 תיטילופה הדובעה םג .ונל הצוחנ ןכל --- תוששוגתהל תורבחו םירבע .רפס:יתב
 לש .הקוזמה  העפשההמ ונינומה תא ררחשל  ץוחנ ,  התע וניתובשומ:תוצראב
 ,רפעל רע ותוא וליפשהש ,ותוא וסמחו ולזגש ,ונמע:ירכוע הלא ,םיללובתמה

 ונתריחב התיה תיאדכ ,וניחא תבוטל טנמלרפהב רבד ונישע אל םג ולו
 *תיבב תבשל םיללובתמ העבראמ תלוכיה תא ונללש הז י'עש , טנמלרפהל
 . י =- !ונמשב 5 םיקקוחמה

 ןויזב לש יונבל תויהל "ודוהי, םשה .לדח ,"ירוהיה בולכ,ה דסונש םוימ
 - .ןפוא:לכב .אוה ונולא סחיה לכא ,הלדח אל לארשיל האנשה .םגמא * ,יאנגו
 ,הפרחו זוכ לש סחי

 יכנא לבא = , תינויצה הדובעהל .העירפמ ו הדובעהש | ,םירמוא

 תונויצה לע ךא יתרבד ולה ,םורקמה | לכבו תופסא 42 וז 'הנש ףשמב .יתרקב

 וקפה הדובה לע 4



 וט ןוילג

 הצוחנש ורות אלה ,וניחא ינומה ןיב תימינפה תינניצה חדוכעה דבלמ לבא
 תובר םימעפ ורבד "ירבעה בולכה, ירכחו ,ץוח יפלכ תינויצ הדובע םג הבורצו
 .תוחכה הלאל ונתנ ונחנא ,תונויצה ד"ע "הפירפ,ה חב:יאב םעו הלשממח-ירש םע
 ולכק הכ רעש ,תועירי ,  היתופיאשו ונתעונת ד"ע תונמאנ תועידי םינוציחה
 דע = ,וניכת .אלהו ,םירשילוקהו םינייטשנולהמ ,םיללוכתמה "ונחכ:יאב,מ .םתוא

 ---!ונתעונת דע ונידגנתמ ונתנש "תועיריה,, ויה וננעמל בוטהו תמאה ןמ הָמַּב
 אלה זאו ,תיגאה הפסא םינמזה ןמ ןמז הזיאכ היהת דועש ,רבדה רשפאו

 ..,םידוהי םיריצ ונל ויהי םיכירצו םיצוחנ
 םשב הינוריאב וגתדובע לכל םיארוק םתא

 ,..ונתוקת ףוסו .ונתילכת איה תו לגהש  ,ןנרמא אול  ,םיקדוצ ויה םכורבד

 התונויצבש הרוכע  ,תולהקה תא שובכל :רתוי חיהי לקנ ונתרובע "י*ע

 םיאוכמ ונחנא תאזה הדובעהב םיח לצמ ונאש המכ דע ;רתוי קפקפיש .ימ .ןוא
 !תינויצה ונתרובעל :תלעוה

 ןיב .הריתסו דוגנ ןוא יכ ,חוטב אוהש  ,המואו  וירבד תא רמוג םאוגה
 ,תרחא .טילחת תיללכה הפסאה םא לבא = , תונויצהו תולגב תיטילופה הדובעה

 דוכעל בושלו טנטלרפההיריצ רותב םתרמשממ רטפתהל וירבחו :אוח ןוכנ זא =
 ,(האמ .דאמ תשעור םיפכ:תאיהמ)- -,הרוהטַה תונויצה תדובע

 םירהצה-תחורא ירחאו הנושארה הכושיה הרמגנ הזה ןווצמה םואנח םע
 החובעה ךיע לגניר לבימ 'ה'דה לש טויפירב הינשה הבישיה תלחתמ
 ,תימונוקיאה

 תפקשח פ"ע תאזה הדובעה תקרצה םשל םישדקומ ויה  וירבד בור
 אוהו , םירחא תומוקמבו היפורב םירבחה י"ע ורמאנ- רבכ הזש םירבד . םינויצה <

 ,םירחוסו הכאלמדולעב ינימ לכל תוילנויסיפורפ תורבח  ןגראלו רדסל .עיצמ
 קוח םשור השעו .,ירמגל תושרח בורהל ויה .ויתופקשהו ,הפי היה םואנה

 ,םיפסאנה לע
 רלזייה רמ רבד הנושאר ..ןללה םימואנה תשלש רבדב םיחוכוה םיליחתמ

 לכב הנושארה איה וריעש ,הארמו םימדוקה םימאונה ירבדל קדצ ןתונה ,בוסוקמ
 םימוצע םימובס תנתונ ,ימואלה:רצואה לש  תוינמ הברה התנק איה ווגויצ :רבד

 לבא  ,."תיתולג : הקיטילופ,

 ללכ .קיזה אל הוה רבדהו = , םילארשידיצראה םידסומה לכ תבומל  ךרעה .יפל< <
 ,תיטילופה הדוכעהב םג קוסעל וריעב הדוגאה< :ירבחל

 ר"ע ךא .רברי .תולגב .הקיטילופהל םידגנתמה יגיהנממ דחא ,ךכמומ רמ
 הדובעה איה תינווצה ,ףוס - לכ ףוס.. ערנש ידכ ,הז ןונעב הרומג .הטלחה | תוציחב
 =- %אל םא תאזה

 םינש .ינפלש | ,:יוקרקמ .םולבהלפ - ר"דה .יזכרמה  דעוה תא השק רקבמ

 תא עדי אל דעוהש ,תערל חארמ אוה .  "ןויצדילעופ,ה יגיהנממ .היה תוחחא
 ןהקה .תבוטל , הרושכו יוארכ היה אל קנבה לא ןפחי ,תוונויצה ויתובוח
 ןרקהש ,.תינלקה . הדיעוב ..רמא + אדורב > ר"דח = ,.המואמ' .ושע :אל *תיתגלפמה
 ,הנעמל רובעל םיגיחנמה וצפח אל תמאב לבא > ,היצילגב תירלפופ .הנניא ןזה
 לכא ,  הצוחנו .הבוט . תיתולגה .הקיטילופה :, חתבוטל עבצאב :ופקנ אל פג םה
 הרובעה ןעמל רדפל ץיצמ אוה ,.,תוטילופמוא --- אוה .וחתע .תישענ איחש ןפואב
 בולכ,ה לש .הקיטקטהל םימיכסמ םניאש ,הלאש ידכ ,הדחוימ תורדתפה .תיטילופה
 םיאצמנ הזכ בצמב ,תינויצה תורדתפההב רוכעלו ראשהל "כב ולכוי ,'ידוהיה
 יובולש תכלל ץפח םהל .ןיא םידחוימה םהיסרטניא פ"עש : ,היצילג-ברעמ .ידוח'
 ,ףסכ רסוחמ --- .יוארכ .דבע אלש .,קהטצמ "יזכרמה .דעו,ה : . םיניטורה .םע עורז
 *תמחלמ תעב תובברו םיפלא ופסא וא ןנתנ דעוהב. םיבשויה םינודאה הלא לבא
 אוהש ,טידומ אוה .ףוסל .,,תתל וצפה אל ןכשמל לבא ,ונתנ לגעל .,,,תוריחבה
 + ןשיה דעוהל ןומא-תושגר עיבהל תועדה-ןינמב ףתתשי .אל

 תאמ שגפנה , ארורב ר"דה ,יזכומה דעוהב ר"ויה המבה לע הלוע
 ףתתשה ילבלו ללכ רבדל ולבל .היח ותעדבש  ,רסואו תרעוס היצבואב םיריצה
 וירבר , םדוקה םאונהל בישהל ץוחנל אצומ אוה ו"כב לבא  ,וללה םיחוכוהב
 תא בווע אוהש ינפמ ,היצילגב רבדמ אוהש םונורחאה ,רשפא , םה רברוש *

 .(זדולב םירואנה תדעל ףיטמ רותב לכקתנ אדורב ר'דח) הילא בוש ילבל וזה ץראה
 המוד *הרוהטה, תונויצהו תיתולגה הקיטילופה ןיב פחיהש ,רמוא אוה

 ייע וב ,ןיבח לצריה  ,"ןויצ:יבבוח,ה תועדו תולצרהה תינויצה ןיבש הזל אוה
 הצוחנ ,ונצרא תא לאגנ אל הטועפ היצוינולוק י"ע ,םע אורבל רשפא:וא תובדנ
 :ץוביקמ .תוברנ י'עש ,םירמוא ונחנא םגו ,הכלשו האלמ ,הבחרו הלודג הדובע

 :ןפחו ,ןיראה ןעמל םע רתני דועו , םעהל ןירא ןנל הצוחנ ,םע ארבג אל םיפסב =
 ,!תוכזל .םכילע : ינודא = ...הזה םעה תא ןנל .ןתה ,םיקפוע ונחנא הבש " ,חקימיל
 בֶצִמ תא וגארב וא אל אלה יב ,תאוה תדובעְחב קוסעל .םוחרכומ .וגייה ונחנא יב

 ל 5 36 םלועה <
 : ו ו

 תא עיבהל היה אלה םידוחיה ינומה לעו  ,םיניטורהו  םינלופה .ןיב .הטחלמה
 םיחרכומ וננה תיטילופה ונתדובע ילגרלש ,סתא םירמוא ..,רחא וא הז םעל םסחי
 תא שידקהל םיצפחה הלא תא  אינמ  ימ לכא ,  תינויצה .הדובעה תא בוועל
 :ימיב ךא לבא ,הלאל רוזעל דימת םינוכנ ונחנא ,תינויצה הדובעהל ךא םמצע
 :ולופ דכלמ תרחא הקיטילופ ןיא ונל ,תוריחב לש המחלמ ןיאש תעב ,םולש
 םיללובתמה שפנב וניאנוש ידיב ונינומה תא ריקפהל םיצפח ונא ןיא , תינויצ הקיט

 ידוהיה םעה תא רומשל :דחוימו דחא בוח לטומ ,םינויצח ,ונילע .,םיולאיציסהו

 . --.!ודיתע ןעמל
 ,םישאר םימאונ ינשב  םירחוב ףוס לכ ףוסו .,םינוש םימאינ דוע םירבדמ

 :--ןמדלו .לארשי ר'דה תאו ,תיתולגה הקיטילופה דגנ -- רלוש המלש רמ תא

 .הדעב
 םשבו רשעה םשב שרוד :אוה .  םיצרמנו םירצק םירכד רבד  ןושארה

 הקיטולופהל םימיכסמ םניאש הלא לע תיגיגכ רהה תא תופכל ילבל תונויצה
 תודובעה יתש ןוב דירפהל ךירצ ,תינויצ הדוכע דובעל ז"כב םיצפחהו תיתולגה

 ,ץפח ובלש המ אצמי דחאו דחא לכש ירכ ,תויוררתסה יתש דסילו וללה
 הקיטילופב אל ., םיגשומה לובלב ררוש וניניבש ,רמוא ןמדלו ר"רה

 ןמזמו ,ונל רתוה אלה הזה רבדהו , הוהה:תדוכעב א"ב םיקפוע ונחנא תיתולג

 :ורפהב שוריפב רמאנש המ ךא םיריתמ ונלצא ,וניתובוחמ תחאל היה עודי
 איה .תיתולגה הקיטילופה ירהו ,רתומ *תולהקה שובכ, יכ ,רמאנ םשו  ,םילוקוט

 העפשהה לכ תא שוככל תלוכיה ונל .תנתונ איהש , ,א ,ז- ,"תולהקה .שובכ, .ןיעמ
 ,םעה לע

 יכ =, רמוגו תונושה םימואלה:תומחלמ רבד לע = םיֶרבד הברמ םאונה

 ,תלוכי .ונל .ןיאו ,םיצפח .ונניא ןנחנא ,תרחא םואל:תמחלמ לכמ הנוש ונתמחלמ

 ונילע =, ונל ןגמ תמחלמ ; םירחא ןובשח לע רשעתהל ,חיהיש ימ תא :חצנל

 ונילע הזה רבדה תא ...םייח ונתוא .עולבל םוצפחה םירחאמ ונמצע לע ןגהל
 ,הוהה ןעמל ךא איה וזה הוהה תדובע יכ ,ןיביו עריש ידכ וננומהל ראבל םג

 = [תונויצב אוה ןדיתעו

 וםימואנה תא עומשל ראמ תמש אוהש ,רמואו לגניר ר"דה רוע רבדמ
 תריסמו ריתעב ונצראל הבחו הבהא םיאלמה תיתולגה .הקיטילופה . ידגנתמ לש

 תא התהקה אל תיתולגה הקיטולופה, .יכ ,תוא והז --- .תונווצהל  שפנ

 -- :[ ונותושגף

 . ןינמל .םודמוע

 ,"תיתולג הקיטילופב, םג .קוטעל םינויצה
 ,תורדתפהה

 ולבקתנש הכרכה:תומרגלט רע ר"ויה תערוהב תוליחתמ ינשההסוי תובישי
 , לארשי:ץראב םירכתהמ ,זנכשא , ןרגנוא , היסור ינויצ לש םיזכרמה-םידעוהמ
 ,דועו ,תולהק:ושארמ

 , לארשי.ץראב םירפומה תבוטל .הרובעה .תלאש סויה ררס לע
 .שטיבוהורדמ .ןמטכפ ר'דה .אוה

 תדובעש ךרוצה ד"עו תאוה הדובעה תוציחנ ד"ע םירבד הברמ םאונה

 < וז הדובע דובעל םמצעב םיצפח סניא = "םויטילופ,ה םא ,הרדופמ היחת וז
 'תדחוימ תורדתסה דפול עיצמ .אוה ,התושעל תלוכוה וגל ןתנתש םישרוד וננה
 :דעוהב היולת םנמא התויהבש ,םילארשי"יצראה םירסומה תבוטל הדובעה ןעמל

 ,התלומעתבו התדובעב תימינוטיוא ז"כב היהת יזכרמה
 םימאונה ול ומיכסה אל ז"כב ,המצעו שגר אלמ היה הזה םואנהש ףא

 תינויצה הדובעהמ יזכרמה:דעוה תא ררחשל .התיה ותילכת אלה יכ ,וירחא ואבש
 .תאזה הדובעהל השדח תורדתסה דסילו

 רתי תאו תאזה העצהה תא דבעתש תדחוימ היפימוקב ורחב ףוסל
 .תיללכה הפסאה ינפל ןעיצתשו תועצהה

 אורקל הנה אבש ,רמיהנפוא ץנרפ ר'דה םלואה לא סנכנ םיחוכוה ךשמב
 ' םיפפאנה תאמ לכקתנ אוה .,"ןויצדילעופ,ח וררסש , יאניתשלפ:ףשנ לע  טרופיר
 .דאמ תושעור םיפכ:תואיחמבו רדיה תועורתב

 .עודו .דמולמו ינויצ שיא רותב הזה בושחה חרואה תא  ךרבמ ר"ויה
 הרדהנה םינפה:תלבק לע םיפפאנהלו ר"ויהל הדומ רמיהנפוא ץנרפ ר'דה

 יבוט רצמ תאזה היצכואה ,וזכ םינפ:תלבקל הכח אל אוה , ודובכל הכרענש
 ,(םיפכ .תואיחמ) !הרובעה לא בושל הרוקפכ ונעמל .היחת  הוצולג ינויצ

 רנוופ תרמ ה"ה ,הפסאה לא ואבש םיחרואה רתי תא התע ךרבמ ר"ויה

 לעש :, לגניר  ר"ךח .תעצה לודג- תועד בורב .תלבקתמ
 ירבח לכ לע הבוח איה הנורחאהשו

 םאונה

 והניוומ גייווצ ,ע  ר"דהו לארשי: :ןיראמ >

 יתרופלקה הרובע ה ל .טריפיר 7 רוק ה ללה
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 וט ןוילג

 טריפיר םועמוש :ונייח פרגנוקו סרגנוק לכ לעש ,םאונה רמוא .,םימי ויה
 ןייעתש תרחוימ .היסומוקכ םורחוב ןכחיהחאו .תירוטלוקה הדובעה תוציחנ ד'ע הפי
 יכ ,הזכ טריפירל םוקמ םג. ונתנ אלש | ,םימי םג .ויה  ,רבדה רכקנש רע ,,,רבדב
 ,תאזה הרוכעה ךרוצ תא וניבה אלש ,וניניב םיבר ויח ,םיחרזמה תולומעת חא וארי

 תוימואלה  ךרה תונןיצה לא ןאב אל הלאה םישנאה !הטושפ הבסח
 וכ ןעו * ,םירבעדםימואלל ויה פה ,ןננויערל םתאוכה תודהיה .תרצ אל ,תורבעה
 ינובח אל ,םעה .לש תוירמוחה ויתורצל אפרמ * תינויצב  ןאר יכ ןעי ,םינויצ ויה
 ,ירוהיהו:םדאה תלאש-- -חונמ' ונל תנתונ הניאש הלודגה הלאשה תא

 .תינויצה .תוררתפהה י"ע םלועמ .תאוה הדובעה .החשענ אל ,ןפוא .לכב
 אקור יכ ,ונחנא םיאור ז'בבו , וזה הבושח>כה הרובעהב הֶרזע אל הגהנהה
 התפיתנ תאזה תעה ךשמב .ריבכמל בומ ירפ האיבמו ליח השוע וזלה הדובעה
 ,תויוצרו תושדח תורוצ הלכק תירוהיה:תונמאה ..התורפסו תירבעה ונתפש הבחרתנו
 ,ופויו ןואג .,תימצע הרכה םיאלמ םידוהי תונומת ונל םינתונ םונררומה ונירויצ
 !המצעו הוקת תואלמ םהיניעו

 תויורדתסהה דצמ הרזע םוש ילב םמצעמ ןמכ ןשענ ןללה םירבדה לכו |
 :םהילע לטומה תא םה םג ושעי ,םהיתוצראל םינויצהש ,רבדה ץוחנו ,םינויצה לש

 - תדובע .וזיא םימעפל המה  םג ושעי ,תירוטלוקה הדוכעה תא 'םה םג ודבעי

 רצמ תושעוה םיפכ:תיאיחמ) !ונד יי ת'ע ןע מ ל ךרע םג ה ל שיש ,הוהה
 ,(תיטילופה הדובעה ידגנתמ

 ,ןזה הרובעה רבדב תועצה לש:המלש הרוש ןכ:ירחא עיצמ םאונה
 ,םינושארה םוליכשמה תדובע תא האלה םג ךישמהל ונחנא םיביוחמ

 לכ תוסרהנו תוכלוהש ןמכ ,הסרהנ םעב הלכשה תוברהל הליעומה םתדובע
 תוירטנמלאה .תועידיה ול תתל ,םעה בלב הניב איבהל ןתולגב תובוה .תולחתהה
 ,תושעל רשפאו ץוחנ -- םדא אוה רשאב םדאל תוצוחנה

 הקיטילופב'קוסעג אל םא ,תוינויצה תודוגאהל הדובע ןיאש ,ונל 'םירמוא

 תורוגאה לכ תא קיסעהל .לכותש הכושחו הבר  הדוכע םכל הנה --- תיתולג
 [ תוינויצה

 עיפשהל .םוללוכתמהל .תתל אלש..ידכ .תקיטילופב-קוסעל ץוחנ יב  ,ורמא
 ידיב אקוד הלבשההו ךונחה תדובע ,תירוטלוקה הרובעה תא םיבזועו ,םעה לע
 ,םהיתופקשה יפלו" םחורב םתוא םישועה םיללובתמה הלא

 ,דועו רועו ,םילודגל םירועש ,תואקיתוילביב  ,םיממע רפסהיתב רסיל ץוחנ

 ןוחרי םג םיאיצומ םה : ,םידיסח:םירוחב לש תינויצ .תוררתסה ונל הנשי
 :רוקמ תויהל טולוכי ויה וללה םירועצה ."וחשה, םשב .םצפחל שדקומה .יוכע
 !םתרזעל יזכרמה:רעוה אב ול --- וננויערל הכרב

 תא המה םיעדוי ,  המה םיבוט םידוהי , וללה םיריעצהל רוזעל ךורצו

 רבד .הזיא תושעל יזכרמה:דעוה לעו ,תיללכ הלכשה םהל .הרסח לבא  ,תודהיה
 , םתבוטל

 ,המצע חיצילגב תושעל :ץוחנשו .רשפאש הדובע:וד םכינפל הנה
 ,לארשו:ץראב תורוטלוקה הדובעה ןעמל גואדל םג :ונולע לכא

 רפסמ ,לארשי:ץראב  םיירוטלוקה םידפומה תא הנומו ךלוה  םאונהו
 ,תוהד תפהה תאמ שרוד אוה דאמ דע םיצרמנו םיצלמג םירבדבו ,םתרטמו םתןדלות
 .םתבוטל רובעתשו ו ללה םידסומהל רוזעתש

 ,םילנויסופורפ רפס:יתב .ודסיישי עיצמ רחא , תועצההו םיחוכוה םיליחתמ
 םלוכ ...,יעיברהו: ..,ישולשה  ,רכשב .םיפוטמ :ויהי יזכרמה:דעוהלש ,עיצמ ינשה
 .תדחוימ היסימוק ידיל הלאה םירברה לכ תא רופמל םיטילחמש דע ,םהיתועצהב .ואב

 םיבר לבא ,"תונותעהו הלומעתה | ,.תוררתסהה, תלאש == קרפה לע

 תיללכה הפסאהב ףתתשהל םצפחב םלואה תא םיבזוע | םיפסאנהמ

 רבדמ ץיישו .פ ,א סאונה ,התע הז דפונש ,יצילגה ינויצה קנבה, לש הנושארה

 םיאור .םיברש ,יזכרמה-דעוהל תוריחבהב רבכ םיקוסע םיראשנז
 ,היצילג ראב תונויצה תחלצהל ןמאנ רתויה ןוחטכה תא ,קדצבו ,הזב

 ןידתש .תרחוימ  הפסאל בורקב אורקל טלחוה .ןמטכפ ר"רה תעצה פע

 הפסאה , תוילארשי:יצראה תו "תונותעהו הלומעת .תורדתסה,ה תלאשב
 וינויצה סרגנוקה ינפל דוע .תויחל .הכירצ

 לכימ ר"רה  ,ר"וי רזתב דנטש ףלודא ריצה :ורחכנ .תוריחכה לא םישגנ
 רדנפכלא "ד  ,סיקרוק םחרבא רד .ןורחבנ יזנרמה:רעוה ירבחל ;והנשמל לגניר
 ,רחאי .שורב  ,פיליהפ- המלש .בקעי .,ןירהנול :ךירנה ריד .,הליש חמלש -,ןמזיוה

 הפסאה תא .ןהוט עשוהי רידה ,  ר"ויה רגס ,ץרמגו הפי , רצק .םואנב
 : :+ /היצולג ינווצ לש .תילל

 תואצות ידיל ןאיבהש ,תודחא תובושח :תודיעו םג ויה הפסאה ימי ףשמב

 ירכזג לש * ,םירבעה  רפסה:יתב ישאר לש < תוריעוה ןוגכ ,  תורבכנ. תויבויח

 ,"יצולגה ינויצה קנב ה  ידפימ .לש .תיללכה הפסאה ,תימןאלה :ןרקה

7-0 - 

 .הֶיְלורופ :ֶּלּפ יִנויִצ תריִעו

 תריעו קס ההיה .ןסינ וכו ה"כ = , ד"כ :ימיב
 םיריצ .הנומשו םירשע ופתתשה הבש ,הילודופ ךלפ לש םינויצה
 ,ץינבז ;הציניו  ,ןינירוה ,,יצביאנוד ,ןילב) : תומוקמ רשע השלשמ
 ,קסלורופ-ץנמק .ץירטומס ,יצבוקנָימ ,ינורקצנל ,יצנילומרי ,ןיטח
 תינויצה .תורדתסהה לש יזכרמה דעוה חכ*יאב ,(דורוג-יאטיק ,ןיפוק
 בקעי ,יאסירואה יאנתשילפה דעוה חכדאבו ,גרבנירג .,ח  ,היסורב
 יכ .ןעי ,בתכב תועצהו .תואצרה -ולבקתנ תובר םירעמ ,ץיבוניבר
 ,לבחב םיכרדה .לוקלק ינפמ אובל :ולכי אל םש ורחבנש םיריצה
 יםיחרוא 18 םג ואב .הדיעוה לא ,לזרבה תלסממ קחרה אצמנה
 ,רפילש רור רמ עבשומה ןיד .ךרועה רחבנ שאר :בשויל

 םיריצה .תואצרהל .תושדקומ ויה תונושארה תובישיה שלש
 יכ :,תערל . .וארה תואצרהה .,םהירעב תינויצה הדיבעה בצמ דיע
 ונניא ,ללכב  ,הדיעוה לא .םיריצ וחלשש ,םירעהב תונויצה .בצמ
 תורביעה ,תוינויצ תוצובק ןנשי הלאה םירעהמ תחא לכב טעמב .ער
 תוציפמ ,יאסידואה דעוה תבוטל םגו םיינויצה תודסומה לכ תבוטל
 :םירהי  רשפא .וננויער תא ץיפהל .תולדתשמ ללכבו .ונתורפס תא
 י'עו .םיריעצה .ליבשב םירוטטינא י"ע בצמה תא הנוגה הרב
 םבל .ןובארל .,םידרחה ליבשב תרבורמה הפשב םייממע םימאונ
 הנורחאה  תעב חלוש יזכרמה דעוה ןיא ,םיריצהמ םיבר לש
 . . יינשה סופטה ןמ םימאונ

 םיריצהמ .םידחא) היקרותב תוערואמה לש םתעפשה תחת
 הקירמאל םירגה תסינכל עגונב הלבגהה-יקוחב םג הבסה תא םיאור
 רותב\ .י"אב :הצרמנ תונינעתה  הנורחאה תעב | תרכינ (תינופצה
 תונווסנ  תוארל .רשפא :רבכ .םינוש תומוקמב .תידוהי הרגהל ץרא
 - םיסחיתמ .םנמא םירישעה ,י"אב המדא ינוק לש תוצובק: תריציל
 רשפא םיינוניבה םיטנמלאה תא ךא ,תישיראב הלאה תוצובקה לא

 :הז .ןורינב .רובעל םיינויצה וניתודפומ .וליחתה ול .ןהילא ךושמ
 "תא .וחלשש םירעהב  הדובעה בצמ ד"ע תואצרהה ירחא

 וכ. ;הרבוה  .ללכב ךלפה לכב בצמה :ר"ע ונתנו ואשנ  ,ןהיריצ
 :םינויצ ןיא ,(58- ןרפסמ) הריעוהב חכייאב ןהל ןיאש ,םירעה בורב
 ,תובר םירע ןנשי .תורבכב םש" תלהנתמ הדובעהו :,םייביטקא
 תאמ המש וחלענש ,םיבתכמה לעו ,ירמגל םש הקספנ הרובעהש
 .תובושת לכ ולבקתנ אל ,יקפלורופ-ץנמקה דעוה

 ,םינוש םינפואב םיריצה וראב בצמה .תדירי לש .היתובס תא
 " התורשפאב הנומאה םינקזה םינויצל היבא ,םהמ .םידחא תערל
 ." תעונת .תפיקתב :ונתאמ וכלה .םיריעצהו ,י"אב הבחר הדובע לש
 ןינעתהל םעפה רוע םיריעצה םיליחתמ םידחא תומוקמב---.רורחשה
 ,הפ*לעבו בתכב .הבחה הלומעת .םהיניב חתפל :וגילעו  ,ונתעונתב
 .םיימינפה = םיכוסכפב "הדוריה, תבס = תא ואר  םידחא םיריצ
 םג- ;העודי .הרמבו  ,תורדתכהה יזכרמ תא ףרה ילב . םילכואה
 וארה םיבר .ההשה:ירעב דוחיב .םייביטארטסינימדאה .םיאנתה עורב
 -תהוריל . רזעו הבירמ :קזנ . ונל .איבהש  ,תודוגאה .לוטב לע  םג
 ימוו ןותע לש .יתוציחנ ר"ע ורבר םלוכ .טעמכ ..תישעמה הרובעה
 * תובחרה  תורהשה ךוהב ונָאטבמ-ילכל .היהיש :,תרבוהמה הפשב
 ,תונויצה לש הנרק תא םיריו ןומהה לש

 ,תולאשה לע .יוכרמה, דעוה חכ:אב בושה םיחוכוה ::ירחא
 ,תודחא תוימשר תועידי םסדפו םיריצה י"ע ורוענש

8 : 2 2% 



 וט ןוילנ 3 םלועה =<

 בקעי לש = .םהיתואצרהל ושדקוה  תונורחאה תובישיה יתש

 םבצמ תודא לעו י"אב תיבושיה הדובעה ד"ע גרבנירג ,חו .ץיבוניבר

 תואצרהה | תודא לע  םיחוכוהב --- , םיינויצה  .תודסומה לש
 םיריצה בור .יכ ,םיאור ונא םהמו ,םיריצה לכ טעמכ ופתתשה
 לש | היזכרמב םיררושה םיכוכחהו םיכוסכסה לע  םירמרמתמ
 העשב | ,וישכע | ,רוחיב ,ץק  םהל .םישל 'םיפאושו .תורדתסהה
 ,תובושח תוישעמ .תודועת תודמוע ונינפלשכ ,הלודג .תיארחא

 :אבו ,הטמ תואבה תוטלחהה ולבקתנ  ,םיחוכוה ורמגנשכ

 האירקב הדיעוה תא ורגס הדיעוה שאר בשויו .יזכרמה .רעוה 'חכ
 ,הצרמנ / תפתושמ .הדובעל

 .,הדיעוה תוטלחה

 :ךלפה ירע ב--ה דה ב ע ה ל עמו

 םיבותכב אומל ותדועתש ,יכלפ רעו  תרחוב = הדיעוה 1

 :סניא חלשלו ןהב הדובעה ךלהמ לע חקפל ,ךלפה ירע לכ םע
 ,תלכיהו ךרצה יפכ  ,םימאונו םירוטקורט

 :ץנמקמ םינש :םירבח השש םירחבנ יכלפה דעוה לא ₪
 רחאו  יצבינודמ דחא * ,ןינורהמ  דחא ,ץינבזמ .רחא = ,קסלורופ

 ,,ש ןמטלא ,.י קנלב | ,,+ ןמדלוג ,,ר .רפילש : ורחבנ)  הציניומ
 רוע .ןימוהל ומצעב דעוה .ךירצ ,הזמ ץוח .(,ג ןוזרפיאו .,י רלכרד

 ּוא  םוליהומ ,הטלב :הלאה םירעה שלשמ תחאמ יעיבש רבח

 ,םורוקסורפ
 ,קסלודופ:ץנמקב האצמנ יכלפה רעוה תכשל 8
 ששמ תוחפ אל .אוה .יכלפה דעוה .לש :יתנשה  ביצקתה 4

 םירעה תכרעה י"ע דעוה גישמ םהמ | לבור 800  ,לבור תואמ

 דרעוה לע לבור .800 רועו ,הכשלה תלכלב לע .םאיצומו ףלפבש

 וירבח לש | םהיתועיסנ לע .םאיצוהלו .יוכרמה דעוה .תאמ :גישהל

 ,םירחוימה  וישרומו
 :תרובע לא דימ .תשגל יכלפה רעוה תא .תביחמ הדיעוה (5

 םוקמ .לכב תישעמה הדובעה תא  קזחל--- םרגנוקה לא  תונכהה

 ,סרגנוקה .לא תוריחבה תא רדפלו .םוקמו
 סרגנוקה לא תוריחבה תא רדסל בייחתמ יכלפה .דעוה 6

 ,פ"הכל ויהי ,ךלפהב רחבהל םידיתעה = םיריצחמש ,הזכ .ןפואב

 2 .הילודופ ירעב .םיידימתח םינקפעהמ השמח
 י"ע .םיריצה - ליבשב  דנופ :רפיל .ךירצ יכלפה  דעוה 9

 .ךלפבש תולעופה תוצובקה לש תילנויצרופורפ הכרעה
 םהיתומוקמל םיינויצה .םינקפעה תא .תבייחמ הריעוה 8

 וקנב:אניתשלפ-ולגנאה לש :תוינמה .תצפהב לדתשהל
 תוצובקה רורס רבד תא יכלפה | דעול תרסומ .הדיעוה (9

 .י"אב .המדא :ינוק לש
 .ללכב תורדתפיה ה לא ע'גונב |[

 הפשב ימוי .ןותע .תאצוה לש התוציחנב הריכמ .הדועוה 1
 תאוה העצהה לע ןגהל  יזכרמה  דעוה תא תשקבמו  תרבודמה
 ,םייסורה םינויצה לש .הדיתעה :הדיעוב

 תא תויחהל :םייפורה םינויצה תדיעול .העיצמ הדיעוה (₪
 רתויב המיאתמל התוא הריכהב ,םדוקמ התיהש  ,תודוגאה : תמש
 ,םייחכונה . הדובעה:ואנתל

 ירבח | ןיב םיררושה  םיכוכחה \ יכ | ,האצומ הדיעוה 8
 ,ונתעונת .תוחתפתהל הבורמ קזנ םיאיבמ  םייזכרמה | וניתודסומ
 ,בורקב ולטובי םיחוכהה .לכ יכ  ,הנוצר תא העיבמו

 תילמרונה .התוחתפתה ליבשב ליעומל .הריכמ .הריעוה 4
 לא היסוהמ םידחא  םינקסע םינכהל י"אב תיבושיה ההובעה לש
 :ירעמ \יעישתה .סרגנוקה :יריצל .העיצמו  םצמוצמה לעופה-רעוה
 ,הו .ןבומב לדתשהל .הילודופ

 2 : ה 4

 שורדל הילודופ ךלפמ סרגנוקה יריצל העיצמ .הדיעוה ₪
 יעקרק טידרק לש רפומ בורק רתויה ריתעב רסיל סרגנוקה תאמ
 ,י"א ליבשב

 ךא םצמטצהל  הכירצ תמיקה ןרקה תלועפ יב ,הריבהב 6

 סרגנוקה יריצל .הדיעוה העיצמ י"אב .רפכה - קשמ תבחרהב קרו
 ושמשי תמיקה .ןרקה יפסכ לכ יכ  ,שורדל .הילודופ ךלפמ יעישתה

 =-יהריכחב םירוהיל  רפמהל  םוכירצה ,י"אב תועקרק תשיכרל קר
 רובעל הילודופב תוינויצה תוצובקה תא תשקבמ הדיעוה (?

 העיבמ םג איח הזבו ,יאניתשלפה יאסידואה דעוה תבוטל היגרנאב
 יאניתשלפה  דעוהו םיינויצה  תורסומה יכ ,הנוצר תא השיגדמו
 ,רומג םכסהבו תודחאב ודבעי

 םימוכס לש םתרבעה לע הנוצר:יא תא העיבמ הריעוה 8

 תוצראל  קנב:אניתשלפ > ולגנאהמ ילאינולוקה קנבה י"ע  םיעודי

 לש םתרבעה תא שוררל יעישתה סרננוקה יריצל העיצמו תולגה

 . ,בורקה דיתעב י"אל קנבה יפסב לכ
 תא .אלמל לדתשהל יזכרמה דעוה תא תשקבמ הדיעוה 9

 .בולק:םרשה לש תואקרמ ושכרש ,הלא לש םהיתושירד

+ 
 .עּובָשה

 , תּונויצה

 לכב ונירבח לעו תודוגאה ,םילקושה ידעו לכ לע

 ..'הו 'ד ג ,הלבגהה ימי תשלש תא :שידקהל .םוקמו םוקמ

 הבורק ,םילקשה ץובק תבוטל הצרמנ רתויה הדובעל ןויס

 הפוס דע וזה הדובעה תא רומגל .היהי ץוחנ הבש .,העשה

 םוקמ ,סרגנוקל םירחובה םילקושה לכ תא רפסמב איבהלו

 תויהל םיכירצ נאו ,הרצק תע דועב םסרופי ונמזו סרגנוקה

 ,ול םידמועו  םינוכנ
 יעיבשה רזוחה .תידוהיו תירבעב תדחוימ האצותב אצו =

 ,שרדיש רפסמב לכל חלשיו ,יזכרמה רעוה לש

 "י"א .ןענעוו .תועידי, תרבוחה לש תיעיברה .הדורהמה ---

 ,תישימחה הרודהמה סופדל הרסמנ תעכו ,םידחא יי ךשמב הרכמנ

 רעוה לש הנורחאה הפפאהב הרחבנש תיעקרקה היסימוקה

 רבח תא דחא הפ הל רבחל הפרצ ןליקב התיהש לודגה לעופה

 יןיקשיסוא ,מ ,מ .לורגה פ"העוה

 ק"הקה תפוקל וסנכנ לירפא 6 רע ץרמ שרחל ₪1 םוימ

 : הלאה םימוכסה היסורב
 ,ב"ור 0 תויללכ תובדנ

 5 0 ימצע-םמ

 ,- 9 תורבוש-יפקנפ
 , 1445 תואספוק

 0 95- םימלש .םימולשת

 , 880- םירועשל =, | ויפס
 ר, 0 "תורעק,

 0 לצרההרעו

 0 ס"ע תמיקה-ןרק יות

 9%-- , .המרגלת תונוילג ן ל
 ו

 ו ב"ור 608,16 ה'פ -



 ומ ןוילג

 ק"הקה תפוקל ופנכנ לירפאל 18 דע לירפא 6 םוימ
 ! הלאה םימוכסה היפורב

 19 תויללכ תובדנ
 85 ימצע"סמ
 14 תואספוק
 95-- ןירועשל םימולשת "הפס
 1 לצרה:רעי
 10 ם'ע תמיקה ןרק יות ורכמנ

 10-- ס"ע המרגלת תונוילג <"

 ר 685,88 ה"ס

 תוימוקמה תודוגאה לא הפידואב "םילקושה דעו,חלשש ןורחאה רזוחהב --
 ת21.50 וסנכנ 11 הנשל םילקש דעב :הלאה םירפפמה תא םיאצומ וננה
 שוכרל רבחו רבח לב לע הבוחל ליטה דעוה .115.50 ע"על וסנכנ 19 - הנשלו
 .1168.65 ופנכנ םינוש תורדתפה יכרצ תבוטל . םילקוש 10 ןמ תוחפ אל
 , 189- -"לאלצב , תבוטל ,208,76--"לצרה רעי, דעב [,1561.97--פ"נה תבומל

 תוינמ .2147.14 םיהרי 15 .ךשמב וסנכנ םיאניתשלפה םידסומה דעב

 ישולת דעב דגדיביד .514.50 ם"ע ורכמנ "י"אב בושיה תרשכה ,ל הרבחה
 ומוסרפל הברה ליעוה דנדיבירה םולשת .419,74 דעוה םלש ב"וקה לש תוינמה
 םירפומ תכוטל םינורחאה םיחריה 15 ךשמב דעוהל םנכנ ה"סב ;קנבה לש
 ,4049.87 םינוש םיינויצ

 תואצותו יזכומה דעוה ,"הקיתוילביב הקיפוקה , תאצותמ תוינויצ תורבוח
 . רלפמזבא 3150--יוכרמה דעוה יוורבו ירווח .רלפמזבא 12861- -וצופנ תורחא
 . "ריעצה לעופה/ו ,,016 + ,"םלועה, ,"טעווסואר,ה תצפהב קסע דעוה
 התיה אל פ"עב תינויצה הלומעתה ., םירלפמוכא 4592--ורבמנתוריוצמ תויולג
 + םיעודיה םיאנתה ינטמ הפידואב הנורתאה הנשב ירמגל החיבש

 הסידואב םינויצה ןיב הלגתנ הגורחאה תעב יכ;,הדבועה תא ןייצל שי

 ,"יל .ינא ןיא םא, הדוגאה היחתל הבש , תודוגאב ןגראתהל םעפה רוע ןוצרה
 +תישילש הרוגא דוע דפוהל הדמועו ,"יבכמה .הדוהי, השרה הדוגא .הדמוג

 תבוטל ויתוסנכה ןובשח תא םיפרהל שקבמ בוקרחב ינויצה דעוה --'
 --יתגלפמןפמ /119.80--םילקש דעב :הגוהחאה הנשה ךשמב/םינוש םייגויצ םידסומ

 תבוטל ,19-- "לצרה רעו, ,139---"לאלצב, תבוטל ,177.88- -פ"נה דעב ,0
 --(תוינמ 15) ק"פאה תוינמ דעב ,100.--פרגנוקל א"יה תנשב רחוימה דגופה
 היסנמיגה דעב ,108.--(תוינמ 86) י"אב בושיה תרשכה תרבח, דעב ,83
 ב"יה תנשב דתוימה דנופה תבוטל , 1900,--(תוינמ :83) ופיב תירבעה

 - -םירפח-תומורת--1907  תנשמ :יאפידואה דעוה דעב ,985 -- טרגנוקל
 םירבח:תומוהת--1908 תנשמ ; 8,--תוימתס תובדנ , 102,72--תורעקממ ,2
 , 4946.04 דעוה תוסנכה ויה ה"םב ,137,74- -תורעקמ ,250.--]המ קלח)

 התדובע לש ח"ודה תא וגרול האיצמה קוטפיליבב *ןויצ:יריעצ,, הדוגאה --
 הנושארה הרושבו ,תוצובק שלשל תקלהתמ הרוגאה .הגורחאה תעה ךשמב
 רשא ןםיפשנ .הצוצקה הכרע חפפבו הכוגחב ,תירנאיתה הדובעה ןלצא תדמוע
 תפוקב ,פ'גה תבוטל םילקש ץיובקב תקסוע הדוגאה ,תובוט תואצות ידיל איבה
 ,ז"הפסב הדיגאה תא םושרל טלחוה הזה ףסכבו לבור האמל בורק ךפ אצמנ הדוגאה

 ב"כ םויב =! ןיול ,י ,א  רמ "ונולא בתוכ ,השרו ךלפ  ,קפיזדורגמ --
 הפוק רפול התיה התרטמ רשא ,הפסא "ןויצ, הדוגאה לש\דעוה י"ע חכרענ ןסינב
 ונניא .םיפתושה רפסמ ,וזכ הרבח הרסונ םימואנה ירחא ,ו'אב עקרק תינקל
 וריחמש ,הַרי  רימצ תא הפוקהל רמעמ ותואב הבדנ תחא תינויצ ,  לבגומ
 ,דחוימ דעוב ההחכ הרבחה ,לבור םושמח

 הציניוב םיריעצה םינויצה תצובק די לעש תינויצטיגאה היפימוקה -
 + הנורחאה הנשב התדובע ח"וד תא םיפדהל ונתוא תשקבמ | הילודופ ךלפ
 ותרועב . קילירוג .ש לש תחא :האצרה\ םימואל םיפשנ ינש הכרע היפימוקה
 יריבו הצינוול תובומסה תוריעה םע רשקב היסימוקה האב יזמרמה דעוה לש
 וצופנ היפ . תוינויצה תונותעהו תורפסה תא תוריעהב ץיפהל הלע היסימוקה
 .לפמזקא 556 , םיינויצ תורבוחו םירפס 744 המויק ןמו ךשמב היפימוקה י'ע
 היפימוקה הברע הז דכל .םינוש םיזורכו םירווח 1300  ,םיינויצה םינותעה לש
 , ובו לארשי ימי ירבד ,תונויצה ד"ע תואירק לש המלש הרוש

 86 םוימ הרכמ זנכשאב תינויצה תוררתפהה לש הכשלה --
 .קנב:הניתשלפ:ולגנאה לש תוינמ 450 לירפא 96 דע .ץרמ

 וטילחה אניווב "תירבדינב, תבשל ירבח יכ: ,וגל ערונ ןמאנ רוקממ --
 הינאה תא רבכ הרבש וו תילכתלו ,לאר שי ץ ראל לוי מ וז הנשב תושעל
 הֶתגפ הבשלה ,הגוכת "הילטיא , םשב רשא ?ךיולל רביירטסעה, לש הפי רתווה

 שיו .לויטהב קלח וחקי ןהירבח םגש ,  העצהב הדשה-ירעב  היתורבח לא םג
 .קלח וחקי הלאמ םיבר םגש ,הוקת

 יב ,קפס ןיאו ,םירישע רתויה םידוהיה המה וללה תוכשלה ירבח ,עודיב
 תוישעמ תואצותל םג איבהל לוכי הוה לויטה

 .לֶאְרְשיְץֶרֶאְּב
 !הזה בתכמה תא ונלבק ופיב "תיב תזוחא; תרכחמ
 רכד לע םינוש םינותעב .תונוכנ יתלב תועידי ןורחאה ןמוב :ואבש ירחא

 הבוחל וגל םיבשוח וננה ,  תויועט ידיל  םיארוקה .תא ואיבהש , "תיב .תווחא,
 לבש ,רבח םוששמ הדסיתנ "תיב .תזוחא, הרבחה : ולאה םירבדה תא םסרפל
 רבב םנשי םירבחה הלא םישש ,הרבחה לש האולהב קלח חקול םהמ דחאו דחא
 ונתרבחב םישרח םירבחל םוקמ ןיאו -- ץראה יבשות אקוד םהש .ןבומ -- םלכ
 .הרבחה לש שרגמה םלוא .ק"פאה י"ע תמיקה-ןרעהמ האולהה תלבקב ופתתשיש
 םירבחה רבכ ושכר ןהמש ,תומא ףלא םישמחו םיתאממ רתוו וברקב ליכמ
 דמוע .רתומהו .,המדא תומא ףלא םישלשו האמב תירבעה-היסנמגה םע דחיב
 (' המא לכ ולא ע"על םה הריכמה יאנת .(האולה ילב) םישדח םָירכחל הריכמל
 דעב קנרפ 1ן8 הומ .,(האבה האלעהה דע ),םיטנפ םיעשתו רחא קנרפב תעבורמ

 תורונצ ,תובוחר :ומכ ,תויללכה תואצוהה דעב 'רפ 01:,ו ע"על הטצע המדאה
 אלא ,םיקרפל ןימולשתל המדא תרכומ הרבחה ןיא , המודבו ןיבפושו םימל
 בויחתמ שרגמ הנוקה .שיאל המא ףלאמ תוחפ אלו ,תחא תבב םינמוומב
 ן תויתנשה תויללבה תואצוהה לועב תאשלו .הרבחה לש תונקתה לבל ענכהל
 -- אל םאו) אוה ופסבמ יצחו הנש ךשמב תיב וילע תונבל םג בייחתמ אוה
 < ןבור הרבחה תונקת .(יונב ותיב היה ולאב  ,תויללכה תואצוהב וילע םיסומעמ
 ץוחנה ריואהו ירשפאה ןויקנה תא שדחה בשומה ירגל חיטבהל ליבשב תרוגאוד
 +רתמ 14 -- ישאָרה בוחרהו ,רתמ 19 היהי תובוחרה בחור .תקפסמ הדמב
 םג ;םוחרה ירבע ינשמ תיבו תיב לכ לצא הנייהת בחויב רתמ 9 תונב תונגו
 והצמ ןעשנ שרגמה .הוה שרחח בשומה ךותב םקוי תייבעה>היסנמגה ןינב
 חופו לזרבה-תלפמ תרבוע וכותב ,(₪10008) המכש הלועה ךלמה ךרד לא דחאה
 -- רועה לש ירבעה עברה הצקמו ,רתמ 500 קחורמ אוה םיה ףוחמ ;םילשורי
 רתמ 15 -- ךומנ רתויהו רתמ 18 אוה הובג רתויה םוקמה .םיקד 0 ךלהמ

 אבו ,נאאהמ ןהכ םוקירגה סובוקעי לש ומש לע בתכנ ןשוקה .םוה תמר לעמ
 'אה ופיב ירבעה .קנבה לש רוטקירידה אוה לארשי ץראב ןהכ 'אה לש וחב
 'שארב .ותקלח לע הנקמירטש הוה חב.אבהמ לבקי שרגמ הנוקש ימ לכו ,ןיתנביל
 8[[18 1 |(.  ז"תיב תווחא, ליבשב תבתפה .םישנא 7 לש דעו דמוע הרבחה
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 ,סיו הירא אביקע :להגמה

 .יקפבשרו ,ש :ריכומה

 םש הרפגתה ,לופוניטנטסנוקב  םינורהאה תוערואמה ו פ י ב ועדוגשב --
 יתב לא וכלה | םיִלודג םע=ינומה , הבורמ הדמב תוחורה-תרעס םילשוריב םגו
 דעב 'ףקות לכב | ודמעי יכ  ,הצרמנ השירד םהמ ושרדיו הלשממה תודסומ
 םשש ,סבמה-תיב לא ןומהה ךלה הומ .היצוטיטסנוקה םויקו ושפרנש תוישפוחה
 תוסנכה תא דוע חולשל ופיסוי אל ךליאו ןאכמ יב , םידוקפה םתוא ועידוה
 ;ונשויל ינויצוטיטסנוקה םוירטסינימה בושי אל רשא דע .,לופוגיטנטסגוקל םיפמה

 ,תורשפאה הנתינ ךרעב הגש יצח יינפל ,םינחמב זקווק ידוהי --
 תוירוהי תוחפשמ הנומשל , הנפ שארב א"קי לש רוטרטסינימדאה תרזעב
 הנפ שארמ העש יצח ךלהמ הקוחרה , םינחמ .ם ינ ח מ ב םשיתהל וקווקמ
 :ולוקה .היבשוימ הפוענ תופר םינש ינפל לבא ,תירוהי הינולוק םינפל התיה
 ומבו .,בוט דמעמ םינחמב םהל וגנוכ וקווק ירוהי .םיקר ודמע םיתבהו ,םיטסיג
 .םישדח םייחל חוה םוקמה התע ררועתי תווקל שיש

 תפרקפ םילשורי התאר אל םלועמ ,םילשוריב/ םידוהי םירויס --
 הירטסוא ,זנכשא ,היפורמ ,חספה גח רעומל וו הנשב אבש הוב םירייס ןומה
 ןולמב ,הבהה םירישע םג םהיניב\ ,הלאה םישגאה ואב . תימורדה הקירפאו
 םינומשמ םירדפה תולילב דהי ובשי , םיחרואה בור םינפכאתמ םשש |, ץינימק
 ףכית םמצע תא ושיגרה : , תונוש .תוצרא ינב ויה יב ףא רשא ,שפנ האמ דע
 יגינעמ .םימואנבו תוחישב םנמז תא דחי ולבו ,תחא הלודג התפשמ ינבכ
 ,המואה תודיתע לעו אמויד

 .םילשוריב .םידוהיל רשא תודסומה לב תא טעמכ ורקב הלאה םירויפה
 םירוהיה ןיב טשפתי לארשי-ץראל חכפה גחל תולעל גהנמה יב , םיווקמ

 + רתויו .רתוי
 ץיראה לכב דרי" ,ונממ ושאונ רבכש ,שוקלמה ,י"אב שוקלמ ה

 רתמהש  ,הלוע ןובשחה יפלו .  ךתמיתנפ 75 איה .קיפה וא המאה (:%
 תיבל קר .תוקיפפמ תועבורמ תומא ףלא  :תועבורמ תומא 1,7) ליפמ הבורמה
 ,תינוגיב רצחלו



 ,'חספ '%ש מ"הוח ימיב בר עפשב רספהה לכ תא בישהל לוכו אל יב םאו

 המכב =: הברה 'ביטהלו -ןקתל .לועוה הז לכב ,הרבעש תרוצבה לש" הבורמה
 רתויה קלחב לבא ,דאמ ער .תויהל ריצקה דיתע ,עורול םש ומידקהש , תומוקמ
 ,ינונוב ריצקל תווקל שי ץראה .לש לודג

 תוינולוקהב ושענ תומרוקה םינשבש רחא ..ןפג-רמצ יצע יעטמ --

 םיקסוע וז הנשב וליחתה , ןפנדרמצ יצע יעטמב םינטק תונויסנ < תוידוהיה

 .חרמצ יוצע .עטונ קוסרוס יברעה תוזוחאה לעב . הבורמ רתוי הדמב הו עצקמב

 קומראי .לחנ ימימ י"ע ותוא הקשה רשא  ,לודג חטש לע הירבטל בגנמ ןפג
 רשא ,םידחא םידוהי םיטסינולוק ,םירצממ םיאבומ םידבועל רוביעל והרסמו

 םה םג וקיתעה ,.ןפגהרמצ יצע עטמב תונווסנ וזיא הוקת-חתפב הכ דע ושע

 לע ןפגדרמצ יעטמ םועטונ םה םשו , הירבט רוע תבוקב | םתרובע תא

 לכב ;חימחלמ הינולוקה תאמ הריכחב וחקל רשא ,.םנוד תואמ הברה לש חטש
 +תוה עטמה עצקמ חופט תואאצותל םיניע ןוילכב םיבחמ םוקמ

 תלרגה ו פיב התשענ פ"מהוח לש ןורחאה םויב , תיבדתזוחא ---
 תועובשב . םירבחה .םישש  ןיב "תיבדתווחא, שדחה רועה עבורב .ןינבה-תומוקמ
 י"ע -םימ-.קיפסהל תדעונה .,ראבה תכאלמ ..םיתבה תא תונבל ולחי םובורקה

 ..הרמגנ רבכ ,הזה ריעה"עבור יבשותל תולעת
 היסורדידוהי  .םיחרוא --

 . הרדג הבשומה תא םג תוידוהיה תוינולוקב םיבע ךודב ווקב גוובוטפו

 םהילא םוחקל הרדג ירכאש ,ןמית ידוהו בצמ תא תערל דאמ וניינעתה .םה

 ףסכ םוכס \ ובדג' היגולוקה .תאמ םתאצ םרטבו ,  המדא.ירבוע  םילעופ רוחב <

 .וללה םולעופה ליבשב ןועמל תיב :ןינבל
 ךורא .ןמזל ףכב םוכס תאוולה .י"ע ., תובוחרב םימד תולעת =

 ו הקירימאט םשל אבש ,רחא רישע ידוהי תאמ תובוחוב םיטנינולוקה ולבקש

 םימ תסנברל תולעת ןוקה רבדב .תגשוה םתבשחמ תא עצבל חע םהל התלע
 תאוה הנשה ךשמב דועו ,וחנוה רבכ תורונצה .,םיתנה לא | תורונצ 'ךרד

 שיש : , תישמחה :תידוהיה הינולוקה תובוחר .היהת הז ןפואב . הכאלמה רטגות
 יחתפב , בקעי-ןורכוב ,תנפ.שארב ע"על  תואצמנ הלאב ל , םימ-תולעת תל
 , ןויצל-ןושארבו .הוקת

 .חֶרֶוָמּב
 .היקרותב בצמה

 ובש םיריעצה םיקרותה ליח :ינפל זירליאה שבכנש רחאל
 ונאפיטס-ןאפמ .תימואלה הפסאה ירבח םירוטניסהו  םיטאטופירה

 ,תויאשחה םהיתובישי תא םיכישממ וליחתה םשו  ,לופוניטנטסנוקל
 -לודבע תא דירוהל .תוער בורב .טלחוה וללה  תובישיה .תחאב
 ויחא תא ןטלושל ויתהת ךילמהלו הכולמה אפכ לעמ  רימאה
 .ישימחה רמחמ שב: ידניפיא-ראשיר

 ותדרוה רבד תא דימאה-לודבעל עידוהל הרחבנש ,היפימוקב
 ,יקינולפמ ו יא רא ק  לצונמע ירוהיה טאטופירה :םג היה

 םיברב .םסרפ  םאלסיא-לוא-ךיישה  ,םימלשומה ינהכ שאר
 תא רחא רחאל הנומ אוה הבש ,(הווטיפ) תרה בהכ ןגשתפ תא
 ומעל השע רשא הערהי לכ .תאו רימאח-לודבע  ןטלושה .יעשפ
 ותוא .ריאשהל .א"א יכ .,טאירישה פ"ע | חיכומו  ךלוהו = ,וצראלו

 ,ונממ. בוטה .וערל .הרסמל ךירצ +וכו- ,ותוכלמ אסכ לע =

 ידוהיה <

 הלע .יכ  ,חתותדילכמ תוירי י"ע וזירכה הזה םויה תרחממו
 ,םינאמותועה אסכ לע .תבשל ישימחה דמחמ םשב ידניפיא-ךאשיר |

 ,םעה תונפ לכ תאמ לודג ןוצרב השגפנ תאזה העידיה
 =יִל תופקשה לעב ביטמו בוט שיאל רבכמ עודי .ןטלושהש ינפמ
 ,שפנו .בלב היצוטיטפנוקה .לא :רופמו .תוילריב

 שרחה רטשמהלו היצוטיטסנוקה .לא עבשנ שדחה ןטלושהו
 .םינומא-תעובש

 :בע  ,ואסכ לעמ חדומה ןטלושה רבעוה הז רחאלש םויב
 תבשל רודמ ול הצקוה םש ,יקינולסל לופוניטנטסנוקמ ,רימאה-לוד
 .יניראלא . רישעה :ילוינאפשה ירוהיהל רשא - ,הפיה ץיקה-ןומראב

 .תילופוניטנטסנוקה .המררה הרמגנ .הזב
 איבה < רבכ .ףרגלטהו ,םירמפינימ לש  םיניבק .רסיל ושננ .

 רכזנ תומישרה  תחאב :.םירטסינימה .תומישר לש :תודחא תואחסונ

 ,הבקסוממ םידוהיה םירייסה ., הרדגב

 : ,המדאה 7 תדיבעל = רטסינימ = רוהב | הודנורטס : ילֶאט

 רטפינימ .רותב .ייבדדיווא'זה דחא
 ירטסינימה \ טיניבקהו

 ידוהי דוע  רכזנ .הינש המישרבו
 ;רבדה :ררבוח אל = ןיידע לבא ,םיפסכה
 ,ריואב דמועו :יולת ונדוע

 תונכוסה האיבה הלאה םירוטה תא םיכרוע ונאש העשב
 םיקרוטה רעו יכ :,לופוניטנטסנוקמ העירי  תיגרוברטפה. תיפרגלטה
 ,שדחה טיניבקהמ  החונ .ותעד ןואש ,םיברב עידוה םיריעצה
 טנמלרפה לש האבה :הבישיב יכו = ,החפ קיפוויט .י'ע  רפונש
 .ותוא לטבל .םיריתע

 ,רורב .הכירצ .תאזה העידוה לבא
 ,םיבורקה :םימיה

 יאדווב ותוא ואיבי רשא

 ,לופוניטנטסנוקמ ישב:םכחה לש תימשרה הפשה
 חלש ,םותנ םייח יבר ,לופוניטנאטסנוקמ ישאב:םבחה

 :בתכמ ,ותרוקפ תחת תודמיעה תולהקה לכב םיללוכה םינברה לא
 םיבתכמה לכב ושמתשי יכ ,םהינפל .עיצמ איה .ובש  ,רווח
 הז ובתכמב < ,תירבעה ןושלב קר רע םיצירמ .םהש ., תורועתהו
 וילא םיחלשנה םיכתכהו .תורגאה בור יכ ,לו;לקה לע ריעמ אוה
 ,תיזנבשא  ,תיברפ םנ ןהיניבו תונושלה לכב םיבותכ ותנוהכ יקפעב
 :נטסניקב אוצמל רבדה .השקו - ;תירבע אל קרו .דועו. תידנאלוה
 ,וללה תופשה לכל םימגרתמ לופוניט

 2 ?דמחנ .,מ 'רמ ונילא בתוכ :הבוצ-םראמ

 התרטמש ,הדוגא רסיל ,ויעש ןודאה ןקסעה דיב הלע ףוס ףוס
 עקתשהל היסור ירגהממ םיבר .איבהל ,ןיעירומ תכשל .רותב רובעל
 טעמ ףסכה םהמ תוכגלו ףסכב תוכאלמהילעב וזיאל רוזעל ,הפ
 ,טעמ
 .? רמלל 0  ,הכ רע םימררנה .בלח יבשית ניחא יב תוימיאלח חור
 םבצמ ביטהל  ,ונריע יבשוה לארשי :ינב ירליל  תונמואו הכאלמ
 ןיב תונמואהו הכאלמה בצמ .דאמ לד ונרעצל יכ  ,ינחורהו ימשגה
 הפ ונתפש תא ץיפהל הרטמל הל המש הדוגאה ,הפ םירוהיה
 ,ירבע .ןותע ףא הפ אצמנ אל הכ רע יכ ,ירבע םירפס-תיב רסילו
 ופיבש םיעידומה .תכשל י'ע םגו היפורמ ונילא אב רחא .רלדנפ
 וליחתה .םה ,זירפב הרזגה .תכאלמ תא רמגש רחא רוע ונל ונאבה
 םירלדנס רוע  םיצוחנ הפ * ,ןוצר םיעבש  םינוקהו ,דובעל רבכ
 לכ תא אלמל תוקיפסמ םידוהיה :םילעופה ינש ידי .ןיא ,םיבוט
 םיתב םהל ינב ,םתכאלממ ורשעתנ םירצונה םירלדנסה .תוברה תושיררה
 :,םאובל המ ןמז רבעכ הפ חיורהל .ולכוי םילעופה | ,תוזוחא ונקו

 ,יירגהמ .םירוהי תואמ  יכ  ,םיארוק וננה ."םלועה,: תונוילגב
 ,םילבור יפלא םמעו םש עקתשהל לארשי ץראל םיאב | ,היסור
 הבוצ םרא ונצראל םהמ םירחא ואבי אל עודמ ,ונינועב .אלפל
 רוע ונריע אלה ..ךלמה רוח .ימיב הינש השודקב השרקנ רשא
 *יכ ,החלצהב רוחסלו .רובעל רשפא הפ .דאמ בר הרחסמו  ,הלודג

 .םידוהי ףלא רשע םינשכ םהיניבו ,הפ םיאצמנ שפנ ףלא .םיתאמ
 .הולשב םהמע  םייח  ונחנאו ,םיחתופמ םישנא המה םימלשומה
 ונריע  ,םימלשומ םניאשל םימלשומ  ןיב תלרבמ  הניא .ונתלשממ
 :רוק .ירעל ,  היתוביבפ רשא תוברה םירעל .ץראה .ירפמ תקפסמ
 היתובונתו ונצרא לובימ הברה. .הינימרא .ירעמ תצקלו  ןאתפר
 ,(קיתספ) .ןיקסרפא ,ןמש ,םיטח :םירצמלו .הפוריא .ירעל חלשנ
 רכ שי הפ כ ,ןבומ  ..דועו ,םושבכ ::תורועו : ,םישבכ ,םיציב
 העיסנה ריחמ , תונמואלו .הדובעל ,תשורח יתבל ,רחפמל בחרנ
 השש ךרעל ,תוירי'גמ שמח .אוה ונריעל תוריבמ לזרבה .תליסמב
 ,יצחו לבור

 פיו םילשוריבמ רתוי לווב
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 ה ,םילשוריב ומכ הפו .בוט תאזה ץראה םילקא
 םייחה ,ףרוחו  ץיק  ,ףיסא  ,ביבא :;הנשב הפ תופוקת עבהא +



 ומ ןוילג

 :קירידה םימי = תשלש ונריעב .החש רכעש .חפפה ימיב : םיבתוכ .יקינולפמ :
 לבקתנו ,ןוסבוקעי "דה ,לופונוטנאטסנוקב ינאפמוק קנב=ןיטנאווול-ולגנאה לש רוש
 ריקנאבה ,םילאס לאונמע. םסרופמה טילקרפה .תאמ - תודידיבו תופי םינפ .רבסב
 ינפל לירפא 11 :םויב :,ןווצ-ינב תדוגאו "םימניא יד  לקריצה, ודעוו הנאידומ בוקע+
 יתונויצה ד"ע -האצרה 'םיטנוא יד לקריצ,ה תיבב ןוסבוקעי ר"דה אשנ .םירהצה
 ידוהיה רובצה לש תוגוילעה תורדשה ןמ שיא תואמ -שמחמ %רתוי דמעמב

 םער רברל ותולככו , ריבכ םשור .תאצההה התשע םיפסאנה לע * , יאקינולפה-

 + םיפכ:תואיחמ  תרעפ לוקל \ םלואה
 דופי ד'ע תורחא תוצעומ ןאכב ויה ונלצא ןוסבוקעי ר"דה תבש ימיב

 םצפח תא. הפ םידוהיה ירישע ועיבה םירמואש ומכ ,יקיגו ל סב ירבע קנב

 יקנבה .תוינממ ףלא םושמח לע והחל
 היקרותל םידוהיה תסינב ונינעב .לפמוש דעו הפ: דסוו בורקב יכ :,םירמוא

 " ;הניתשלפל. רוחיבצ
 ,תיממע הפסא "םיטניא יד לקריצה, ךרע םירהצה רחא לירפא 11 = םווב

 ,לודגה .הרות:דומלתה לש תסנכה תיבב ,שיא - םיפלא ינשמ רתוי חב ופתתשהש
 ןוגה ימואל:ירבע ךונח םהידליל תתל לדתשהל ,םיפסאנה תא וררוע םימאונה
 טילקרפה] ,ידנופיא וסאראק לאונמע ,יקיגולפמ ידוהיה טאטופ ידה ויה .םומאוגה ןוב
 חתפו = בורקב] יב  ועידוה וז הפסאב .דועו = ונאידומ | ,פ  ,ידנופוא ןהכ .מ
 \ ,םעל .לודג רפס:תיב .בולקהע

 אשנו" ןויצ-ינב תדוגא תא  ןופבוקעי ר"דה רקב  םויהותוא .לש ברעב
 ,רצק םואנ םש

 יד לאנרו'ז, ןותעה ךרוע הדוגאב האצהה ארק הספ לש יעובש םויב

 :תיוושתב הלבקתצתניוצמה האצרהה ,תונויצהו תוימואלה .ד"ע "הקופוא,הו "יקינולסי
 .לקשה םולשת תוציחנ רבדב  לאיווע ףסוי ןודאח לש בהלנה ומואנ .םג חכו ,ןח

 ."הוקתה, תרישב .הרמגנ ,שיא תואמ עברא הב ופתתשהש ,הפסאה: +
 ב .
 ,לֶאְרְשִי תוצופַתְּב |

 ,םורוהיה-ה בשה תלאש
 ,לירפא | 18 ;רבעש יששה םויב

 :ויליט  ,םיטידקה גיהנמ שמתשה ,הלכשהל םוירטסינימה תבצק
 ם"הבב םידוהיל .תוגוהנה תולבגהה לע רבדל וז תונמדזהב ,בוק
 ןהב קדקרל וליחתה ץראווש ימיב רשא  ,םינוילעהו םינוניבה+
 לש ןורחאה ורוריב תא השק רקכמ בוקוילימ . ןירה רמוח לכב
 ס"הב לא לבקל .תרתמה  ,תוממורה  תדוקפל .יכ- ,םוירטסינומה
 < המחלמב ודבעשו הרשמ ואשנש ,םידוחיה ירלי תא המרונה ןמ הלעמלי
 ,הלטב רבכ התעו ,המחלמה תעשב קר ףקות החיה .,הינופאי .דגנכו

 תלכשה ןונעב הכלטמה תטיש לע רברל בוקוילימ רבע הזמ
 הלדתשה תונורחאה םינשה תואמ ךשמב . םויהו .םינפל םידוהיהי
 התעו ,םיהובגהו םינוניבה ם"הבל םיוהיה תא ךושמל הלשממה

 םילכלכתמה םיטרפה ם"הבב וליפא ,םהינפב םהיתותלד תלעונ איה >>
 , תיטניצורפה המרונה .הגהנוה םידוהיה ףסכב-

 תפומל הל .תחקל הכירצ :היפור .יכ ,וירבדב םייס בוקוילימ
 ,ם"ב אורבל 6 הנושארה התדועת רשא ,תשדוחמה היקרות .תא:
 ,הנומאו םואל לרבה ילב וב ל רשאי

 םרוקמ םישגהל ץוחנ ,היפורב שדחה רטשמה םשגתיש ידכב .
 אל'ירוהיה רשא ,הכלממה יכ ,יללכה יחרזאה ןויושה ןויער תא
 לא הרבעש ,הבלממל בשחתהל הלובי הניא 0 הב בשחנ
 , שרחה רטשמה-

 דעבו הלכשהה םוירטסינימ דג ג כ רבד הבישיה .התואב .
 ,ירוק'ציניג ימארקומיד-לאיצופה טאטופידה .םג םידוהיה

 תוגלבוקב םיינמוה .ואצו הכלממהדתמור לש תונורחאה תובושיה תחאב ---
 :ניטניא ה יכרצ לכ תקפפחל תונלכקה תא תרסומ איהש לע .הלשממה .דגנב

 םידחא םוטאטופיד  ואצמנ . םולכונהו םיאמרה .םודוהיה .ידיב הבפפפנַא

 ה - : 0000 םלועה <

2% 2 

 - הכלממה-תמודב הררבתהשב ,

 + םוינמיה לש םהותונעט תא ולטבש ב רתימ םג ו

. 

 .תלאש תועד .בורב :הלבקתנ .חכלממההתמוה לש :תולאשה תיסימוקב --
 :עגוגב 1907 תנש :יאמ 29 םוימ ןיפילוטס. לש .עודיה ראלוקריצה רברב םיינמיה

 = רחכנ רו הלאשב הצרמל ,םוחתל ץוחמש  תומוקממ : םידוהיה . שורוג  בוביעל
 . םובולולוג טאטופירה

 ! ,םינברה תפסא הנליוב .החתפנ ,לירפאל 91 ,'ג םויב -
 = | ,םידחא ם'ירומדאו .תונוש םירעמ םיעורי .םינבר .קלח .םיחקול הב
 : , תורוגס הפסאה :תובישי

 , = לש :ןירה .קפפ תא .הלטב .קסנימב .םיטפשמה תכשל --
 '"  "תובב .ןעוט :תויהל .תוכוה תא .הנש יצחל ללשש ,ילילגה .ר"יבה
 : = הכלממה תמודב טאטופד היהש ימ ,םיובנזור ד"הועה תאמ טפשמה

 .תיגרוביוה ותמיתח לע ונוע תא הצרה רשאו הנושארה

 !-בעשפ הרעצמה ריעב .היצילגב םידזהיח דגנ תוערפ

 רלחהו .םירכאה ירועצ  תואמ .שלשכ רבעה עובשב ופסאתה (היצילג)- קפראוו
 / "ואבו םידוהוה תויונח לע ולפנתה ב"חאו ,םידוהיה םיבשקו  םירבועה תא תובהל
 / םיוטושה .ועצ פב םירוהי םיש ל שכב  ..,םורגופת יקוח לכ  פ"ע וללשו
 < תושקב תורמל .,רבדב וחמ אָל לבא ,השענה .לכ תא ואר םשארב םירטושה-רשו
 ותעה) "דוחסוה , תכרעמל רבדחיתא עודוהל ורהמ .םידוהיה .םהינונחתו .םידוהיה
 "ךלהש | , םיקקוחמה תיב ריצל השענה תא ועידוה םהו ,(םינויצה לש ימשרה
 .םוקמה .יריקפל .הדוקפ ןתנ ןורחאה . יקסנישורבוב .ר"דה הנידמה-ביצנל ףכית <
 ,האלסנ הרוקפה יכ ,ןכוס .ןידל םימשאנה תא עובתלו תוערפהל .ץק תושעל
 :תאמ הליחמו החילס שקבו ,ריעב החונמ היהת התעמש ,חיטבה םוקמה דיקפו
 : .השענה לע םידוהיה .תדע

 ..ןונחאה ןמזנ הרבגתהש םיימשיטנאה תלומעת איה תוערפהל הבסה
 " תיעיבהה תיללבה הפסאה ן י ל ה בב היהת אבה תועובשה גחל .בורק --

 ,' הנהלשת ולבקתנש תועיריה י"פע ,  תומצע-ץולחל תוידוהיה תורוגאה ירבחל
 -דועו הניו , ץארג  ,הנוופ ,  ןליקבש .תומצע.ץולחל תורבחה םג וו הפסאל
 הלוע התעו ,הפורמי.הרמב תונורחאה םינשב המשפתה תומצע ץולחל העונתה
 . תפסאה תעשב + תורוגא כ"כ לע םינמנה , םיפלא תשלשמ רתויל םירבחה רפסמ
 צע ןיולחל תרבחה  דסוה םוימל םיגש רשע .תאלמ גח םג גחוי תאוה |

 = = ,"אבכוכזרב, םשב ןילרבב

 , תונמאו תופס

 ל בול השמ לש וירמאמ  ץבוק ,סופרל ןוכנו  ךלוה --
 יהנש םיתשו םיעברא ךשמב ל"למ סיפדהש םירמאמה בור תא ליכי הזה ןיבוקה

 ."תולארשו אורוטסיה, שרח רפס רואל אצי "הירומ , תאצוהב --
 ,לארשי ימי .ירבדב םירועש --- רנוולק ףסוי ר"ד
 0 + םירועש םירשע , םיאנומשחה תפוקת דע .המודק .רתויה

 יטמע .תירוהי הקיסומ .לש ףשנ גרוברטפב היה לירפא 12 םויב --
 גתינכת פ"ע .ףוהע היה ףשנה , תיממעה תירוהיה הקיסומל הרכחה י'ע ךרענש
 ףשגה תלחתב רבדש , הכקסוממ לעגנע ,ד ,י .ילאקיפומה רקבמה לש ' ותגהנהו
 לכ לע דאמ וע םשור השע ףשנה .תיממעה הקיסומה לש הברע רב לע:
 ,גרוברטפב .תידוהיה הרבחה יגוח

 < האוצוהש - , 110יותהת 560זמ8ות \80], 207]ןה תאצוה --
 םשב תוונכשאה ןושלב איצוהל התע תרמוא , לצרה לש "םידוהיה תנידמ, תא
 "תופשב  םידוהיה . םירפופה לש תובוט > רתויה תוריציה תא = "םירופסה רצוא,
 ןגה םודוהיה םירפפמה לש םהיתוריצי הנאובת ינשהו ןושארה ךרכב ,תוגוש
 ..לש ורופס אבו ישילשה ךרכב .דועו לקניירפ ,גרבצרה,רכוב ןיטרמ ,רנויטש קרוו ,ומב
 .הולדנמ , יקסניפ דוד ,סריורב .נ ,שא םולש ירופס יעיברב ,"הלחר, םבילע םולש
 רורופס ופפדוי ישימחה ךרכב ,ראטקעפס .םו ןיזויר .א ,ץרפ .ל .י ,םירפס רכומ
 ורא :חויל  ירופס -- ,וששה ךרכב . ,דועו ריפס ,  ךואמ רבאז לש
 , וקרוג םיסקמ .םיפורה םירפופה תורוצי -- ועיבשה ךרכב ,ץנרמופ הווה
 וטאנא -- .םותפרצ םורפוס ירופס --- ינימשה ךרכב . דועו אקנלורוק
 + ליבגנו לארשי לש ויתוריציל .ולוב שרקומ יעושתה ךרכה . רועו
 " ,יקסבובוקעי .גיודול עודיה רפסמהו ררושמה .לש מורה אב

 "סקלאפ עוירפ עוינ,, רטאיתב ןילרבב וגיצה רבעה עובשב---
 ופה םשב . .דרא רעב טסנרע .תאמ "הירוא בתכמ, ילביבה .הזחמה
 הקשו .,ןילרבב םיךוהיה תדעל בר. היהש .ימ , ןהב .לומע ר'דה בתוב
 וייר ל אונויצ ותויה ללגב .ותרסשממ -והתרטפ



 קבהל
 ,תונמאל ,םיעדמל ,תורפסל  ,הקיטילופל שדקומ .לודג ירבע .ןותע)

 ,(ארוקה תא קיסעמה ןינע לכלו תריקבל

 ןאמשירפ דוד :תכירעב
 , לארשיב :םירפופה  יריחב .תופתתשהבו

 םוימ "רק ב ח,, .ימויה ןותעה לע המיתחה .תלבקתמ
 ,וז הנש לירפא שדוחל ןושארה

 :תהתמיתחה יאנת
 :פיותב :היפורב
 .לבור 18 - הנשל ,לבור 8 = הנשל
 , - 6 ההנש יצחל , 4 הנש יצחל

 ,.,*-,ץבל ה
 ,'פָאְק ל5 = = שרחל

 :הפרדאה
 עסק. ,ת460אס05* 3/1111, א0ה0 ה

000 0 2 8 8 | 100 .100 

 ירבעה ןותעה לע המיתחה .תלבקתמ

 אנלווו לעפע ,ל .תאציח

 = היתמותסירח <
 תישילשהו הינשה םידומלה תונשל

 ;יקצילא -,מ .,מ .הרומה :י"ע .הרודסו הכורע

 ,ינרָאשט .נ תאמ םירויצ םע

 \ חור יפל המה םירויצהו תונומתה  ,םירישהו םירופסה לכ
 .םחורו םנכת י'פע ןכו לקה םנונגס י"פע םג .ירבעה הליה

 26 .דקונמ והנה ולכ רפפה
 , בוט רתויה רצ לע אוה ינוציחה רודהה םג

 | ,ק 5ל נ"נב ל0 אטראפ םע .ק 60 רפסה ריחמ | 0

 ! ל"וטה .ידימו פ"טהפמ יתב לבב גישהל

 ה. חסה, המה. [ 1. ק6], \\11ת8, תו.

 .םיאפורה תצע ועמש 0
 ןש לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה רע

 וו

 ד 2
 םיטפוצירה  ותוא .םיליכמש הדמ התואב לזרבה רוסי תא .ליכמ
 וב שי ילורב, .ןייבש  לורבה .דוסיו  ,םיאפורה .לש םילועמ רתווה <
 היתשל הפי = אוהו ףוגה תא אירבהלו םדה תא  רהטל :ידב
 תונייה .ראש לכמ .רתווב .לוזו .רתויב ליעומו ,םינטקלו = םולודגל =

 ,אשרוב "למרכ, תרבח לצא הריכמה
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 2. .ראפנוא רע'ופי םעד ןופ טלעטשעגנעמאווצ ., לארשי.ץרא ןעגעוו תועידי

 + עגאלפיוא עטירד . ארויב.סנאיצאמ
 3. .(ופי) אירול ,י ר"ד ןופ טפנוקוצ ןוא טייקניטעט , לעוצ :ןייז ,"לאלצב,
 4 + לארשי>ץרא ןופ גנובעלפיוא רעשימאנאקע רעד ראפ םידסומ יד
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 ל"ע . תומבדטלקמ שוכר< = אוש = תונויצה
 .ירבע ןועובש

 ץראב לארשי \\)על יולנ"טפשמ
 (לב | המדגחפ) ל 2 -

6 9 
 כתהל

 תוימואלה תוגלפמה תשלש לש הצעומה 19 5 ₪ -- -
 ; תוידוהיח תוילאיצוסה ד ,ינש רמאמ , בושיחפהל :

 .יירטסואה טארסכיירהב תימואל-תירבע האחמ 11 <

 0 ו

 :(הופפמ קופ) ,,,םדאב השעמ

 . קילירוג ,ש . ךאבנידור .'זרוז = 6

 ..- ים (םילשווי) .תויפרגוילביב תומישר ל
 <. רופס ,י 'רד ,תכרעמה לא בתכמ 5 0 :

 ; לארשי ל חרזסב ; לארשי-ץראב ; תונויצה) :עובשה 1 2 - יקינולס .היקרותמ םיבתכמ ₪ =תוצופתב ; לארשי-ץראב :; תונויצה) ; 0 : ה חה שו, לילגהמ .םיבתכפי

 -םילאמיו 7 החיש 1 שפחה תמחלמו םידוהיה

 + ץיבורוטנק > הסמורטס

 ;רוטנק ,ל ,י רידה לש ולבוי גחל

 ,לארשי-ץראל םירגהמה דעב תועידי +

 (ן תונמאו תורפס

 /פוכ 86 שדחלו ,לבור 1 הנש עברל ,לבור 5 הנש יצחל , לבור 4 הנשל ;היסורב "םלועה. ריחמ

 ,רלור ₪ 1/2  הקירימאב , גנוליש 9  הילגנאב , קרָאמ 9 / הינמרגב , םירתכ 0 -היראגנוא-הירטסואב : ל"וב

 < .הנש עברלו וצחל הז ןובשחכו ,קנרפ 18 תוצראה .רתיבו היצנרפב < ,קנרפ 10 לאו .ץיראב :

 : .ק 80 הסירדאה יונש דעב> <

, 

 .'פוק 40 םידומקה ראש לעו .'פוק 60 ןושארה רימעה לע -- ,םותעברא תקליחמ טיטפ הרוש לכ רעב + תועדומ ריחמ

 :הפירדאה .

 , ו קאמו 00 תה 8. ) 600 1



 : ..ץ לירפא ןמ .ינשה עברל המיתחה .תלבקתמ

 * ."םלועה. לש היצארטסינימדאה תאמ

 :םימתוחה לא 1

 לכמ סיפרהל םירלפמזכא המכ תערל היהי רשפאש ירכ ,המיתחה ףסכ חולשמב זרדזהל אנ וליאוי ןותעה לע םתחל םיצורה (%
 תונוילגה .יכ ןעי ,םתמיתח ןמז דע ואציש תונוילגה תא כ'חא ול ב קי א ל םתמיתחב והמהמתי רשא  םימתוחה . ןוילגו :ןוילג
 . םימתוחה .יובר ינפמ הלכו ךלוה ראשנה טעמהו םצמוצמ רפסמב םיספדנ
 07 ה|ןהןגסומ 3 הפירדאה פ"ע ןלקב תחא ,ל"וחב תוקלחמ .יתש היצארטסינימדאה החתפ ל"והמ םימתוחה דעב ףסבה חלשמ תא לקהל ידכ
 התעמו ,85151811, 110ת סי. 11. 0עהנ00: הסירדאה פ"ע (היצילכ) וואלסינאטסב -- תיינשו 1% 0081010מ ,,01 0 0/5, הס ]זה 6.
 ףסכה יכ ,הטרופב ץומקה ינפמ ןוש ארה םוקמ ה םהל חונש פפא  ,םירכזנה תומוקמה ינשמ דהאל םתמיתה ףסב תא חלשל .ל"וחב םימתוחה ולפוי
 ,(2084-0ש188-8010₪16) ראודה-תודועת יפפוט תועצמאב , הינמרגו הירגנוא-הירטסואב , ראודה-יתבב לבקתמ "טלעוו יד, תברעמ ש"ע

 תורט ש ב ףסכה היהיש דבלבו המודכו םיקראמ , םיקנארפ : ל"וח יפפכ הג ליו ב "ם 2ןעה, לש היצארטסינימדאה תלבקמ ל"וחכ םימתוחה תאמ ג
 + םתנידמ םש תא םג ופיסויו יקנו רורב בת ככ ב םיבתכנ תויהל םיבירצ םיסירדאה . תועבטמב אלו

 ,ירבעה קנאב-לאינולוקה לש תוינמה ישולתב םתמיתח ףסכ תא חלשל םילבי .היסורב -ןב..ל"וחב ומכ םימתוחה ( 
 וטכ בותכלו לורדנכה יבג לע םשרנה םהלש רמונה תא םהיבתכמב םשרל אנ וליאוי היצארטסינימדאה לא הנעט וא הלאש וויא// אהל שיש םימתוחה =(

 + םישרחה וא םינשיה םימתוחה ןמ םה םא ןכ ,
 -ישולתמש ינפמ ,דחוימ בתכמב םהלש הסירדאהו םפסכ תרטמ דע דימ עידוהל םיבירצ ,הנליוב תכרעמהל רשי  םתמיתה-ימד תא םיחלושה ל"והב םימתוחה = > ([

 . ונילע ב"חא םינגולתמ .םומתוחהו . םדעומב ןותעה תונוילג הלשמב בוכע אב הו ליבשב המואמ תעדל רשפא יא הטפופהמ םילבקתמה תוקירה תואחמה

 ,םינכוסה לא
   )8םידחאל הריכמלו- םימתוחה לא תונוילגה חלשמב בוכע היהי אלש ידב , היצארטפינימדאה םע םהיתונובשח תא דימ תוושהל םישקבתמ םינכוסה לכ +

 . םימעפ יתש דחא םתוח םש םהיתונמוההיבתכמב ריבוהל ילבל רהוהל כ"ג םישקבתמ םינבופה  (ב
 תוחותפ תופטעמב םא יכ תורוגמ תופטעמב אל םלועה לע הנמוההפתורבוש תא חלשל םינבוטה םילוכי חולש םה תואצוהב ץמקל
 + 'פוק יתש תונב תואקרמ ןהילע קיבדהלו

 - + תולודג תוהנה
 ימתוח לכו אבה עברהל םג הירפס לע החנהה תא "ם לוע ה, ימתוח ליבשב ךישמהל ונתשקבל הרתענ "ףסאיחא, תאצוה (א

 ;  םהל שכרל םילוכי  ,האלהו .לירפא ןמ םישדחה םימתוחה ןכו הנושארה םעפב ,החנהה תוכז תא ורחאש םימדוקה "ם ל ו ע ה,
 2 ,רחוימה טקפסורפהב תראבמה ה לודגה החנ הה יאנת י"פע ךומנה ריחמב םתצקמ וא םירפסה לכ תא התעמ

 .הטרופה .םע דחי 'ר 5,560 ריחמל - - רישעה .יתורפסה םנכתב םיערונה יקלאפ עשידוי םאד, (םינש שלשמ) םיטקלפמוק השלש "ב

 2 ףפ : - טנעמענָאּבא סָאר .ןעמונעגנ .טרעוו סע

 גנוטייצ עשיריא, 109 ממ : - ₪1 ןופ
 רוטארעטיל ןוא קימילאפ ,עיצאמראפניא ראפ גנוטייצ עבילגעמ עיוג ,עפיורג א 0 ערע >ש ן

 ,רהאי:בלאה א לבור ₪ ,רהאיא לבור 6  זיירפ גנוטייצ עשידיא עטסעטיירפשרעפ יד .ףיוא -
 , 4% ,שרדוח א 'פאק 50 ,רהאי לעטרעיפ א לבור 0

 ,'פאק 5 םיוקרעפלעצנייא ןיא רעמונ א 6 ב ָג - ה,
₪ = = > = => = ₪ 

 . "גנוטייצ עשידיא, יד : (גנאגרהאי רעטייווצ)
 עימערפ עגיטכיוו א רהעז ןעטנענאבא ערהיא ןעבענ טעוו וויירפ:םטנעמענָאּבא 0

 יד ' ראי לעטרעיפ 8 ,לפּור 8 רהָאי פלאהַא ,לכור 6 רהֶאיא
 עטבישענ עשידיא .'פָאק 50 שרוח א ,לבּור 0

 ,(ךוב א --שדח עלא) רעביב 18 ןיא ,רעדנעב 4 ןעפראד ,רהאי 1908 םענעגנאגרעפ ןיא "טנ יי ה, .םּוצ עגאלייב וואנבוד .ש ןפ םלא ןערָּועג .ןעבענעג .ויא עבלעוו  ,"קעמאילביביזיוה, רעד + (עבאגסיוא עפיורג) ןופ רע כי ב 50 יד ןעמוקעב ןעליוו עבלעוו  ,ןעמנענָאבַא עלא
 המדקה א טימ ננוצעורעביא עבילדנעטשרעפ-טבויל עגיטביר .עטוגא ןיא ,8₪) רעדנעב ייווצ ןיא ןעדנובעג ;דנאב הא לבור 1 ןעלהַאצּוצ

 . עבאגסיוא רעשידיא רעויד ראפ לעיצעפס ןעבירשעג . ,רבחמ ם'נופ .לפור 1,95 -- (רנָאּב א רעכיב
 .לבור 6---"עטבישעג רעשידיא, רעד ןופ זוירפ רעד : ,

 0 0 *קעטאילביב-ויוה, יד ראפ טלהאצעגנייא ןיוש ןעבאה עכלעוו ןעטנענאבא יד
 'עמכישעג רעשידיא, 7 - ו 4 ל ןופ ןעטנענאבא יד יירד עטצעל יד קורד ןופ ןהעגפיורא .ןעלעוו ךילצריק וא , עידומ רימ ןעגע+

 / לבור 8 ראנ -- דנאלפיוא ןיא ; לבור 2 ראנ -- דנאלסור ןיא 8 ב + ןעמאווצ רעביב 50 עלא ןעמוקעב ייו ןעלעוו ןאד .ןוא  ,רעביב
 :םערדא .

 1 דדי( 8 תזוזה ג, סת, עא. 11115 הס 8
 ל רע 5

 ,ןילאגראמ  ,ם  רעבעגסיורעה:ראטקארער ו רש ל תה ל ידדב ה טרה מ
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 :זהתליטנתוא תועטהל .הלגכנ ,הנפנא-םיקלותלהןנתבזחטלפ ₪פצה וע
 הםיסטנינולוק:חסהשמ: לשפל קהמאָל קפתמלוה+ הניאש חתטע םחל
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 < 'םיקפחבמ ,  םזטפתהולעפ"ק;הנהמ' ישנא"קפנרובגמוקרח'יה :םתע?'תע תובע ו למה אתה תא 6 ו - ונשנש המ 5
 ' םיטעצהר!םדקהוהה:יםזר \שפנדףההב הםתלהנ :לע/יםינוגמ טטעוממ קיפוח עפומל תתל .םיכירצ נא ,ב ,,תואבצ יהלא ,תואבצ 'ה

 :תעשב :ונוחגציפואביז שמשל/:םיחשפזמ 236:הלעופבד םירוציפואםח | ראתה וה ול לש" רשעש פיפ עמ 0 ,םיליעצה
 - לע(" דנומאה/בלע תכעשת םכמא""התיהוטןטלושה ;תלשממ =.ךרצח , ,הלובגה * 8

 (עע'ט:השוטקה\ההמהלשה  תגיהשפאו ילע,/חשוסיה הלע ;תחופמה ל שפולה | יי ה א
 :תגסוקב , ליזה <לע חחססופש "התיהטלעופב (לבאזה,תותחח :תוקודאה לכל ש יל כב עי עלו ו םענ אלש
 = זתֶה ירוטז ,התוההפאיהו 5( תחאה"ההיממה''קב התה היקחות |, 3 תוח תלה לב לר תטחלמ לכ שר ,תושעהל 4
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 . < ?"ע היצומפטמנזקז גינהלנ הסנ "התפהמהדמה "הופ מא שמ יטאהח = ןןפואב < הצב ו בא תו -- בק תורכבתה 4
 . "ואמה התה /םקרנוז ו םיקקוממהז-;םיטקנה"ף'עזה םממממעהתוחקה 1 לוע 0 רחה יש דנה נע יעל רנו ב

 < לחימת "טןשהל"'טוקוכו יתכה הלעפ'7רשאהתיה;םלסואדלאחָמישח  ,ירוחאמש ל 0 9 ו 0 מ 0
 2 2 תז חהולפאב/;הונליבב והטפפנא ב:+הזה +םומ לא אוחה:ןומושה-/ל8א 4 .רכול פי ול לכ אל םא טעה ₪ לומעי 8
 "< ,"הימראה, ןמ  ליחחהל - הוה --ךופצ-<>>תולייח לש  הנירמב אלו = רגנלא םא * ובולב םעח רמוע חצנמה אבצה ירוחאמ .יכ ,תווקל
 . -לש- היצוטיטסנוק--:הכ-דמיוסי-סג-ע"עלז-;"חימראח ,-ןמ--ולוחתהו -- 0 א -רגב-=םרגג--אוה-.תכה---..רגמע ל--ופוס-=-הגע--רמגע

 .יעראבולופא:איהש  ,"הימראה, !הל  ביבס = םירובג - היקרית = ,םָיְרְיעצָקְמיקרגהמש ,תנוקל -גנא..םיצפח .חקומה .םוצראכ חוב
 < "םימעפ -הברהו יביטברפנוק .רםומ .תפרצכ תינקילבופהו .תישפח = תובהתו . חגההקסה גבו האלפ+ההמפחו-:ההופגייתתע .הע.-ואהקש
 < הוצקאיר איה םשש [- טכשאב רמו תצ ,ןיאו = ,ינויצקאיר םג ?הלכשהבה'"השוובצ חכפט לושמ לציסג ?דחולשי ט/הומפ =ןיאמיתוזהז
 'לכב איה הנוכנ ,לשומה הל קורשי קר 'ףא רשא ,היצקאירבש ךפרהש" "םשבש 5 לעופב * הילרות *בשויז םיפקה ל5 תא"תואפהלו
 0 < .היקרותב -- לתל. טנמלרפה תאו טסנוקח תא ךופהל עגר ל ל 4 ה הכר 8
 2 ו 1
 = בורו וננמ בור םג ךא ,שפוחה לש ,הרלגה .ןבא,ה קר אל איה השמה תועוצקמ 'לכב .םישפחו .םיובנ .םג הס" ליל  םליב,.הלעת
 היקרותב = ;"היליטפאב,ה תא .בירחהל היה \ךירצ "המוצב .ןנמב לש ומ יב םינוקתה לכ תא .תושעלו ,םיסמה ,הלבלכה = .הגהנהה
 .ונבשאפימהשב | ל םאב,ה'הסרה = שפת לא לכל הילמיאל לנכה היקר החל ל
 קב יריחו םילקידלק"תפרצב ,"םירקתי, = תי הק :הוצראב ,םגמ .,.תפסונמו ,תבשנימו :התנקותמ
 "שפוחה .לש באש 7 שא .- הוהנקלהתב | תעכהונואלש-ירבפה אן :להבנביסורצחל .תוהבעמהאמצוה
 האש תחש להב ו א - קי ה  ףשמנט בצו ו 2 ה הירי (ט"תפרצב

 0 שא ו ,הפמאל פטק" ףפרהי הפוריאב" ב

4% 
 יש

 ו ל יו ל יל או
 וו 4 27 םחיצ חת שס ית 0 ₪
 :תוצולובוח 0 .הקפב :תבפהפה תא םג "השע | תוברת 8 לושנ א נקרא הלא םימוג-.טסימעה תג 3 כ
 0 ו "האיהשכ+< ופיפא <;התוו:: חעומפ .איה-+ תיממע :הרחתשהל הפורלהההוה וחש האקוהתא :תוצראמ התניקתב-ףלדבנ

 קח אבל ה תניאשכ"נ מ א ;(שע= בקש הזהאהל) | בוטה םטישה בשה תזמח הזא.0א 000 יטטבה] טה | 0% באב הני

 - ו 0 וב קיח הררחתטנש "| תירצמה לש" תמואייאוה לומ* ההיקיותש ימפמייךאו 5 רפרחמ תטס 5
 : הנפעא ,,היקבותבש "תי יה תנופה ל הולכה 1 וי .ןפוב ל ןיי ו ו אב

 ה
 תי יצ

 ידנ .חור .םג .התאהה ,םידגובה לש ןיטקרסקה תא 'הבירחהש = הנושארו םצעב ב" הפוריאב ₪ םרמעמ תא ושבב  םיקרותה



 3 םלועה <

 הבשנו ואסכמ .ררוה ;שפתנ .רימאה-לודבע , םירובגה תא תנייצמש
 אלכהל הצר ,שפוחה רוא אצי הנממ רשא וקינולס התואב
 םולחה וליפא !אל--וימי לכ אולכ דארומ היה וב רשא ןומראב
 ןויכ  ,לופוניטנמסנוק , םייקתנ אל האשיראפה לש הזה .ןורחאה
 רבעה .טעמ הדושח איה ,תונימב תחא םעפ הספתנ רבכש
 ,יקינולסב יניטאלא ןומהאב יח רבקנ .יקרותה

 היצקאיר לש .ןורחאה ןויפנה , יקרותה רבעה לע ללוגה םתסנו
 םיריעצה"םיקרותה די  תיפוריאה היקרותב ..חילצה אל .הדיגבו
 הלוכי םש םג לבא ,םיעוועז וזיא שי * הנטקה"היםאב  .הפיקת
 ,םשש | ,הנאדאב .ומכ  ,תוינמז  תוירורעש םורגל קר היצקאירה
 ונא ןיא לבא ,םינימראל חבט ףופפסאה ןיכה ,העוצרה .הרתוהשכ
 תא םש רימתהל חילצי  ןאיטלומל-טדידנק הזיא .יכ  ,םינימאמ
 ליחה תרובג לע ךומסל שי הול עגונב = .וקורמב ומכ .תוכובמה
 ,םידרוקה תא םג ושבכי לופוניטנמסנוק תא ושבכש הלא ,יקרותה
 ,הלעוה הכחב דימאה-ןתיול םאו * ,םידרומה : םיאיברעה תא :םג
 + קקרה יגד .ושעי המ

 תאיב ,יסנניפה דופיה אוה םירסח םיריעצה-םיקרותהש המ
 יהז .השעמ תשורח :,המדא תרובע ,םושי = ,ץראה לא םינומה
 רוע רובעי  ,ןמוה אלמי הזה ןורפחה תא לבא  ,הפרה  םוקמה
 ותעובשל ןמאנ היהו ,ןוכת ישימחה דמחמ לש ותוכלמו  ,ןמז .הזיא
 םינוקתהו = ,ותרובעב שמשי .טנמלרפהו  ,שפוחבו  -רשויב גהונו
 אצומ םג .היהי זא - - םיחרזאה ייחו הלשממה  יפנע לבב ושעי
 וניחאש ,ונא םיוקמו ,םינומה םינומה הילא ךושמת המרגותו .,ףסכל
 -םיקרותה | .הלעמ הלעמ הלעת .לארשי  ץראו  ,שאהב .ודמעו
 תוחקפ םויה רע .וארה םה ,תירוטלוק הדובעל םיפאוש  םיריעצה
 םידירומ = ויה אל  דימאה"לורבע תא וליפא =: , האלפנ | תיטילופ
 ,ןורחאה הצקה דע ויה םינותמ ,ורוסל רזח אל ולא  ,ואסבמ <

 ליטהלו .ךושנל םיליחתמ םקיחב .רשא םישחנהש ,וארשכ קרו
 הבורע איה תאו םתוחקפ ,םאלכל :וא םקנחל | ויה םיפונא :.,םרא
 העשהש המכ דע קר .הרובגה ישעמ תא ודימתי .אלש  ,הנמאנ =

 לא םושת השק שנעהל הריתע רועו השנענש היצקאירה ,ךכל :ךכיהצ
 ,שאר םירהל דוע בושת אלש :הוקנו- ,רפעה .תוליחמ לאו .םירוחה

 ,קילירוג .והירמש

 .ךאַבִניִדּור דרו איר
 רתוי .הלענ | ןוגיה-יפי,

 + "םייחההיפימ

 (, ךאפנודור)

 גחנמ וה] -- , וצראל תכלל םדוק ךירצ ,ררושמה תא תעדל םיצור םא
 , ךאבנידור 'ורו'זכ תוישיאל םישגנ ונאשב דוחיב ותוא חובשל ןיאש , ןשיו ןובנ
 . "ןוגיהו .הימוד,ה ררושמ ,ול םיארוקש ומכ ,"הריעצה הינלוב לש רוברבה, |

 ןוכנ םנמא םא .ךאבנודור רמא "תופי תומשנ תוארוב תופי םירע קר,

 םימודק-תונורכוב העוקשה , הקיתעה הירדנאלפ קו יכ ,הזו םג ןוכנ וא ,רבדה < <

 -ישופתו .םיממוד .םיפחרמ ןהינפ לע רשא  ,תותמה היתולעת 'םע .,הלש
 לש ילוכנאלימה לוצלצה קר, רשא ,הירדנאלפ ,םינבלה םירוברברבה .תוב שהמ
 המדרגה .,לוצלצה ,הב ררושה תומה תימוד תא עירפמ םיברה םינומעפ"ו
 םוהת לא תעה תא םהב הולמ "הריזנה, רשא ,תוחתפמ תימהכ . ךאכנידורל
 הרוטלוקהל הנמאנ תראשנה ,דאמ תיביטבריסנוקה וו הירדגאלפ קר --- ,חצנה
 ..ךאבנידורכ ןטייפ רילוהל הלכו ,הלש הנשיה-

 .נודור. ירפסמ םימוגרת ונתורפסב ןיאש לע רעטצהל םיכירצ ונא המכ
 ,תדחוימ בלדתמושתל .יואר ךאבנירור . ללכב ונלצא עודי ומש ןיאש לע ,ךאב
 ,. ,היטודב ,החונמב םולולכה ,הטכחה תאו הרישה תא .דומלל רשפא ןנממש ינפמ
 תשיבחב רידת  םידּורט וננה םידוהיה ונא :;"םימצעל הבהאב, | ,הקיתשב

 דםונכוס ,ינשה לא .ךהא | ןועממ ונבשומ תא  םוקיתעמ | וגגה ,ונוצפח -

 ומ ןוי ג

 .ןיטנבל  ףסוי לאיחי

 ,בּושיה -יפרה =
 ,ינש רמאמ :

 פח ;תַויִצְרְפואו
 קח

: , 
 בוטה תמשגה ---הבגשנה הרטמה תא גישהל רשפא-יא

 םא יכ ,תובהלתההו חורה .תוממורתה י"ע קר---םעההייחב רשואהו
 תוילאירו תולגנ תולועפ י"ע ,תיטמטסיסו .תידימה .המחלמ י"ע םג
 רטשמ לש םיתמאה םימרוגהלו .תירוטסיהה תוחתפתההל תומיאתמה
 לע ןיגהל .שפנ תוריסמב םיאצוי = הלוגסהידוחי קר אל = ,ונייח
 םג םא יכ ,התחלצהו המואה תיחת .םיללופה םיבגשנה תונויערה
 םיביוחמ ,הדגאנה הרכחה לכ ,לודגה רובצה לכ :,םעה ןומה לכ
 םילעפמ קר אל ;םרשאו םמפשמ רעב ,םמויק דעב םוחלל
 תומלתשההל .ואיבהל םעה לש םייחה לגלג תא ועיני  םירידא
 ,םויב םוי ידמ םיטושפה םישעמה םג םא יכ  ,תינחורהו תירמחה
 -בצמלו  ללכה*יכרצל  םימיאתמהו םעט. בוטב .םיכרענה םישעמה
 םיאיבמו ןנייח יגהנמ לכ תא טאל טאל םישרחמ המה --- הרבחה
 -- ,ונתומלתשה תלילכ לא

 :השעמ הנוילעה .הגררמה תא ול םפות הלאה םישעמה ןיבו
 םימרוגה לכ ןיב  תובושחו תודבכנ  יכה .הנהש ,תויצרפואוקה
 םהיביוא לכ לע רומג .ןוחצנ םילעופלו םידבועל .םינתונה .םיברה
 , ביבסמ

 ,תומוצע .תוכפהמ תרה איה. וננינמל עבשו םישמחה האמה
 םורעש אל רשא ,םילעפמ תרה  ,םיבגשנו םיבר םינויגח תרה
 ןיב ,תאזה האמה לש תואלפנה תואצמהה ןיבו ;םדקמו שארמ
 םי .ילגכ 'רשא" ;םירידא 'םימכ  םינאופהו = םישיעהמה< תונויערה
 האמה ףס לע דלונ-- ,םינומהו םימואל םמרזב ופחסו .ופמש לורג
 ילבמו :השרח ךרד ול ללפ רשא תויצרפואוקה ןויער םג .תאוה
 תויצרפואוקה תורדוח ,טאל םיכלוהה חלשה ימכ ,הלומהו .ןואש -

 תורקונ ,םידבועה לכ לש תובחרה תוררשה לא ,םעה ךות לא
 החלצה ,יהצנ רשוא ,םייח םימ ןיעמכ ,תוכפמו םהייח םוהת דע
 -- ,הב-יקיזחמל הבה .הבוטו הבורמ

 הבהאה הרז ונלש הקיחיספהלו ,תכב רדונ אוה ידוהיה ,ונחנא םיעפונ
 םיוהה םייחה לש םייעבט-יתלבה םיאנתה לכ ., "םצע , לא הבהאה ,"םוקמל,
 רוצאה יפויה לכ תא םישיגרמ ונא ןיאש , ךכל םימרוג טרפב וניָיח לשו ללבב
 יוארש , םירבד הברה םיאוה זנא ןיא ךכ ינפמ , םישירח םידעצבו יטא ךלהמב
 אלו "םצע,ה לש ינאחימה יולגה תא קר דומלל וגל ןתינ ךכ ליבשב ,םתוארל
 תובורמ םיתעל בכעתהל ךיוצ ,המשנה תא תוארל ידכב  ."ותמשנ, תא
 . תיתסיאָיתנפ המש ךרדה תצורמב אורבל רשפאדיא : .. קומע קומע לכתסהלו

 םוש ןיא ,ינשה ןמ דרפומו לדבומ ,עורק רבד לכ ונגמובש םדאהל
 תוכייש םוש הל ןיאש ,תירברבה תוילאודיבידניאה = תררוש ,  רובחו רשק
 הרוטלוקהל , הגדיאהד םדאהל . "תוילאודיבידניא, תלמ לש יתמאה גשומה לא

 ,הובש םצעל םוקמ ןיאש ינפמ ,ללכ תואיצמב "השודק, הלמה .ןיא הגדיאהה
 .*+ סוסקולב יפויהו הקיטילופב הפלחנ "תרה ,ש רחאמ ,רכמנ לכהש רחאמ

 לוולזה | , םיינקעצה םיעבצה ךותב  ,המוהמהו .ןואשה םלוע ךותבו = =
 הניא ומלוע ; ויתפש לע שחל-תלפתב ךאבנידור 'ורו'ז .בצנ תילילפה תוריהמהו
 ותרושב אוצמל ןיא ןכל : שדקמ-תיבו לביה םא יכ ,קושה אל , המחלמה-תמב
 אל וננוא שדקמ תיב ,םיירובצה םיביטומה ןמ ץמש וליפא ךאבנידור לש
 הואר"ןולח ךאפנידור לש הרישהב ואצמת אל ךכיפל , ראודוב אלו ןילקרט
 הנווכב קחרתמ אוה .ישמו ןמגרא םע , תוצצונ תוילגרמו תובוט םונבא םע
 תויטיקסאב ןיוטצמ אוה ותפשב  ,.הינווגו היעבצ ללשב תרמונמה הינופמיפה ןמ
 :םירסתש :ינפמ אל ,היגע ותפשש ינפמ אל ,אוה רבדה תבסו . הנימב האלפומ
 םינבא ד"ע םימלש םיפד ולצא שיש , היצנונא'ד לאירבג . םיגשומו םולמ ול
 לכ ול םיעודי יב ףא ,  ךאבנידורמ - תוחפ רתוי ןטייפ אוה ,  םינוש םיחרפו
 .תורצוא רשא שי אלה ., םילמב .אוה רישע 'כ ףא ,תופוקתה לכ לש םינונגסה
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 רווח פהו ., םהילא םומה' ועיגו יב , םימיבסמ ןיא םש לבא , תלכתההומש לא ,הלועו ץבצבמ אוה דימתו ,, ןיעל יולג ישיאה טנימומה דימת טלבחמ םיטועפה | <

 8 3- םלועה < וט ןוולג

 רוע ול. תנתונ ,ותא  םירפחהילמונ לא .ותודבע .ןמו ותודבעתשה | יאנת יפל םינוש:םינווג ,תובר .תורוצ ולבק הלאה תודוגאה
 ותנבה יפל .ורושאל וידעצ ןנוכלו ותושרב דמוע תויהל ימצע = םידבועה לש םינושהו םיבורמה םיכרצה תשירד יפל ,ןמזהו םוקמה
 תופתושמה תודוגאה  תדובע גוח לדגתיש המ לכו  ,וחור ץמא יפלו = הרוע הרבחה ישיא לכל רוזעל : דחא קר ןדוסי םלוא ,םילמעהו
 הנלדנת ןכ ,קמעתתו בחרתת ןתעפשהש המ לכו ,םירכאה ייחב .ללוכהו ללוכה דעב רבוע דיחי לכ תויה ל ,תימצע
 ןיאל | תודבכנו תובר הנילעפת ןכו ןהירבחל תואיבמש ןהיתובומ ,ריחיה דעב דבוע

 -- .םתחלצהלו םרשאל המדאה-ידבוע ןומה לכל ץק | חונמה רופיפורפה רמוא ,"תודגאתההו תופתתשהה ןויער,
 רשוע הלעמל לדגתמ תויצרפואוקהל  תודוה תאז דבלמו תואצמההמ תוחפ אל דבכנו חבושמ אוה תורכאה ייתב, ,בורפושמ

 ןושלו המוא ןיא אלהו .התישא תורכאה רשא המואה לב וימי לכ תא שידקה רשא שיאהו -- ."הקינבטה לש  תושדחה
 תישאר ןעשת אל .רשא --- לדלורמה  לארשי םע .דבלמ -- םלועב = .טולשל אל ונתרטמ, :רמוא ,רנגו לואפ ,תודגאתהה ןויער .תצפהל
 דפונ .ינויצה .ןויערה םנמאו , המדאה-תדובע *ע  התרובגו הזוע -=- ."דובעל םא יכ

 קר ,אבל לכות לארשי תעושת יכ ,המיקהו הריהבה הטלחהה לע = תקלחבו ותזוחאב ררוש שיאו שיא לכ תויצרפואוקב םנמאו
 רמולכ ,ץראה * בושיב .ןמאנ םוקמ לארשי םע ול שובכי רשאב = ,ונעמל קר רובעת הרונאה לכו ,ויניעב רשיכ | ויסכנבו : והרש
 .הירופהו הכורבה ונתובא ץראב המדאה תדובעב = לורגה ללכה אוה הז -- "ורוועי ויחא תא שיא, .ותחלצהלו ורשאל
 ,םתרובעב םיהדוב ויהי  םידיחיה םיבשיתמהש ,ןמז לכו -- , היצרפואוקב

 החא םכש רובעל ודגאתי אלש ןמז לכ .,תורכאה םלועב םיעות | הזו ,םימועפה םיאלקחה ןיב קר תוטשפתמ תויצרפואוקה
 לעו םחכ לע ,ןמאנ .םיסב לע םמויק דימעהל ,ץראה תחרפהל אלמל ול ךירצשו הנטק הזוחא ול שיש ,רכאה יכ ינפמ ,ןבומ
 -< תביח .ןויערב םיבהלתמה  לעו  םיבידנה לע  וכמסי אלו ,םעורז | חרכומ ,טועפה ותמדא חמש תואצותמ םיבורמה ויכרצ לכ תא
 < ואצמי אל ,ץראב ולחנתי אל ,הקירו תיטויפ תובהלתה ,ץראה = יקשוע ידיב םילפונב לופי לבל וליג-ינב תרבחב דעפו רזע שקבל
 +! אירבו .יח בצמו דמעמ םהל | םינונחה | ,םירגתה יריבו  תיברב | םיולמה = ידיב = ,ונואו = וחכ
 תויצרפואוקה לש היצולובאה תא ורקחב רפנפס טרברה םכחה היצרפואוקה , ולמע-ירפו ובוט תא וצומי דחי םלוכ רשא ,םירופרפהו
 ;תימינפה .הרכההמ ,תעדה .בושימ תעבונה היצרפואוקה, :רמוא | ,רתי בר לובי הנטק הזוחאמ איצוהל .תולובחתהו תלכיה ול ןתת
 לש  תונושארה . תוגרדמה לע * הנדועב , תדחואמו  תרשוקמ  םירמחב ,לובזב שמתשה ילבמ התאוכת תא ותמדא ול ןתת רשאמ
 ץוביקה תוציחנ לש הרכהה םע ,תישונאה הרבחה תוחתפתה | םע .ותופתתשה .תודוה .תתורכאה לש תויביסיטניאבו .הרובעהילכבו
 ונבצמב תודגאתהה תוציחנ לע ןידל ונאובב םנמאו ,"ןגמדתמחלמל | .,אוה  תונויפנל-תונחתב תושכרנה תועיריל תודוהו ויערו וינבש
 ,תודוגאה לב .יכ ,וניארוקל ונירבד תא םיעטהל ונא םיביח ,התע . ,העירזל םיחבושמה םיניממ םוערז לבקמ ,ידיחיהו .דדובה .רכאה

 ונירכא םג דסיל םיח ר כ ומש ו .תונוש תוצראב םירכאה םידסימש תא םלתשמ איה * ,ותזוחא .תרוטלוק לכ תא ביחרמו לידגמ .אוה
 ןהירבח ידיב .ןויזהילכ .תחל .ןהיתומגמ--,ונתובא ץראב םבשיתהב | :ותאובת לע .הרפוימה הישעתל -דעצ דעצי םגו טועפה ולקח
 םשפנב  םישקנתמה םהיביוא םע  םחלהל  םידיחיהו  םידדובה = ,היתיאצותו הבילחה ,ץע ירפמו תוקרימ םיוריסנוק תנכה ,םרכ-תדובע
 םיולמה .המה--הלא - םהיביואו ,םלמע ירפ לכ תא םהמ תחקק ןתת הדוגאה > .'וכו הריכמל םיצב | ץובק .,תומהבו תופוע לודג

 ,םיטועפה םינונחהו םירחופה לכ .םהירחאו ,ךשנ יכשונ ,תיברב | לעבל ומכ ,רטקיה העברא-השלש לש הווחא לעב רכאל טידרק
 ינורל הבראכ םהילא ולפי רשא ןוהלד תכ לכו םירוסרפהו םירפפפה * תררחשמ היצרפואוקה ,הולמ תופוקב ותופתתשה י"ע ,הלודג הזוחא
 "םלועה,ב .האבוה) הביצעמה הדבועה תא שרפל ונל יד אלהו ןמ ותוא תאצומ ,בוטהה-ילעב לש הזבמנה תוספורטפאה ןמ ותוא

 חט נננוצקטבצצטמרצנצנמאנ הצו צצו לשש עצי ההםצנ גט נגמגרענכזכבהב אסנת םנמשממ

 ,םנורשכל תודוה . תימלוע הידיגארט .תלעמל העיגמ איהש דע םלצא לדגו ךולה = . םיתמא םיקומע תושגר לשו תיתמאה תונמאה לש םתלספ קר אלא םניא םילמה

 ףתויה הגרדמה לא דע תוימיסיפה תא םואשנמ פה ריבכה .םחור-ראשל  תודוה 0
 ,.גריבדנירטסו ידראפואיל , ןורייב לצא םיאור ונאש ומכ ,ש ו א יה לש הלודג רש 0010 1 ו :

 לצא םיאור ונאש ומכ ,הינוריאה לש הלודג רתויה .הגרדמה לא דע וא תג 6[8661 6ום \ץ0ו% לוע ע60100מ 201% ₪16 ו.

 , םירחאו םגארפ לוטאנא | תמאב הלענו לודגש המש ינפמ ,םיעבצבו םילמב ץמקמ ךאכנירור
 *ואה תא אלו תוימיסיפה לש הידיגארטה תא אל עדוי ונניא ךאבנידור דימת השובל .ךאבנירור לש ותרוש-תב , ןמגרא שובלב םלועמ שבלתמ וניא
 , רמ תוקעצמ םייביסלובנוקה םיסוכרפה םתוא םניא וינפ לע .  הלש היגור | לכב ךאבנידור לצא דימת הנשנו רווח ןבלה עבצה . םינבל . , , םיטושפ םידגב

 ריתסהל הצורה  ,תמעוז הינורוא אלמה | ךוחיגה הא ולצא וארת אל יאדוובו = יםינבל םיסיבש, ,"תונבל תועירי,, ,"םינבל םירוברב,  ,"תונבל תולצבח, :וירפס
 + תוימינפה ויתואקתפרהו ויתורצ תא םלועה יניעמ = םידעצה םע המיענ הינומרהב םיגומתמ םינבלה םידגבהו .. תוריזנה ישאר לע
 "תפירה, אל ,,ולש הרושה םג איה ךכו ,תבצעו ןוגי םיקיפמ ךאבנירור ינפ תועיבתה ןהב ןיא רשא , תושירחה תולפתה םע ,וירובג לש םיטאהו םישירחה
 ןיא ךכ ינפמ . ךאכנידור הפכמ  םינטק םיחרפ "תליבג, םא יכ , םילודג  םינולא .ןוני לש לוקדתב קר ןהב תעמשנשו , לאל .תוצרמנה

 : ,תישירח העמד םא יכ ,הללי ולצא | תלמב שמתשהל םימעפל םיכרצנ ךאבנידוה תודוא לע םירבדמשפ
 יב ,ץוחנ רבדה ןיא ,,ןוגי לש שפנ ךלה יריל ךאבנידור אביש ידכב רתויה ןטייפה אוה .ךאבנידור .ותמשנ שרש טעמכ יהווש ינפמ , "הימוד

 יא ..ארונ לוע השענ יהוש וא ,הלודנ תומלוע הפווטסטק וויא ול עדות = תויהל ידבבש ינפמ ."ול, .רתויה אלו "ישירח, רתויה .הכ דע היהש , ישירח

 תא ,הלענ רתויה תא ךאבנידור האור ןטק רתויה רבדבש ינפמ  ,ן/וחנ הז = טיבהל ,ותיגל תויהל ךירצ ,ןואג תויהל ךורצ תאוה הלמה ןכומ אולמב "ולש,

 ,הימועפ םירבד .ערוי ונניא אוה , םזיאיתנאפה ןטויפ אוה ךאבגידור , בצע רתויה | יאדמ רתוי "םדא, היה ךאבנירור :. פמילואה רה לע דומעל ,הטמל הלעמלמ
 ,הלעג לבה ,רבכג לכה . תונטקה תא עדוי ונניא אוה , המשנ-ירסוחמו ךרעה = + םעומ  ,הידיגארטמ | , האחממ קוחר היה ולשדיא ותויחב לבא  ,ולש תויהמ

 ץיראה רודבש העשב קר אל ןוגיהינויער .ולצא םיררועתמ ןבלו , המשנ שי לבב ,ישירח ןוגי ילצלצב קר רישע ובגוע

 הינבא תולגלגתמו תולפונ םימשה ןמש העשב קר אל , ויתודוסי לע עוערומ = היהש ,ינבצע  רתויה ןטייפה םג םא וכ ,  ישירח רתויה קר אל אוה
 שבייש ,לובוש ול יד .:עמשג = לגלגב םערה לוקו , םיקירבמ םיקרבו  ,שא + התע דע

 ל ++ ..דחא קורי הלע "= הרמה וז ,.תוימיסיפה ,תוימיפיפה רוקממ ולצא .תעבונ הניא ולש ותגותו
 רע םהימימ םיחלקמ .םוקרומה תא האורו ןגה ינפ לע לייטמ ךאבנידור םושנאה לצא - ,ישיאה ןוסאה דוסי לע .הבורב .תחתפתמו הלדג ,  תוררמבש

 ץראל .םילפונו = הכלוה .תוישיא .תוכסמ תעבונז ווימיסיפה ...םילודגה םישנאה לעא אוה
0 2 / 

 255 ץ םיחצונמו םינוא וכ
. 2% . 
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 הז ךע 0 0 7 =
 6 0 = תאו" 0 ,רשוא ו ₪ עז 7

 ה

 ,םורסח  .תולימ
 2 ו

 ב תמכה ,

 תו רבאה 'תמרא ו 0 צח
 לאחאביש דע-,רגתל !הטתמהו/הבנמל הנוקמ ;דילי'הימ?םולגלגממ
 הקו םזנובהז ישב חהלא"לכוה איכה האובההלךהטצמה: ןטסצה ו
 ףאשו "טקה קלחה קפח/;קושב/הרזחממ דגה קלה ףתאטיםמל
 ;הובע-ילמולנה טיחמחה טפר: םיחבהה:הלכחשנ"ןכנ ,רבועה :ידיב"
 םילגלנתמ  ,ומןיתלמ ;רפאמ -לפוי אל. הפעלה ,,רשא-ק/שפנהוכלצ-פכ |

 הםולגהגמש/(םורחופהיזה, תונומיסחמ /פאצומקםוקממ,/השהמה-יקבמ
 ועליו עו םיננחהוהםנחוסרסה-יהישלאג םותגתהנןםירתוסההאת' א
 תוחרמה'"/העמ::םיתעבש הומלשל אח .החמומ פלג גהסאה תובל =

 תא" | החסחשוה םיישיח ה .רדוקכלו-הפשל הא ל וממש

 םירכאהל" ץוחמש חטושפא 'יחנקסמה  יריל ונאב .ךכופלו = =
 םהינג-ירפ תא =5צ ב8:ל  תואצה פו אלקה עלו פל
 שיקושה לע וא ף3ףצה הנוקהל יעגמא יתלצ ןפואב םחיתודש31₪ופהו
 ףפורשחימה לכ תאי תא ק ל ןכו 1969 רפלםוצושפמ םשש
 ל הטרחחיתבש] םנחףלפא א 5695 חבומהמ
 חה 0 מ ו | (חיץח תחהא:חח ₪%מ8ה |

 < שה אל וה ב 8 בושה טרפו
 יפמ'0%-מ 7923 /ר46קב ל יהפוח "הע ךהז 52 ?יפתופא /ץראב

₪ 

 גושו

 רבגהב הק לח לק י"ב .םג ,רכ ,הה

] 0 
 דאס. תג 1 = האר תור  תירעבו | ל
 ל תות תל יניטל ל ,םינוְק < .םירחומהו םימועפה .םינונה
 התה תלה ה תמה ,תוינעה .,תולרה .לדגת התאו ,םויל "םוימ

 ורמאמב ..ביכ = וניל

 המפמכל חיכמל בסל ססחסל כ לארס 5
 / והא לא בירעב. תיקותרו ה פיתפה ,םיפלומק

 7 חו ה הל ללב ₪ ל 2
 ,ןונב | ,ןבומב\ .ןהמועפ תזנרגתל 'םיבשיתמה . תפיאש

 קל פל ו
 0 תלכיה 1 צרו ו תולעת ל
 רגוצקהו- הת כיב 'רשא .שיאהו .,ונתוקת .ץראב .תונרגמל הפיאשה
 יאהו | ;ץראב "לחנתי .אוה ,ותזוחא תא רובעלו השרחמב קיזחהל
 ךא ריבלע "לע ב56 906 "םרובעל "הפה תעש 5 .רשא
 כ ה ודי םושיה .ןויער '\ לל3ץראה לא אבי "אל
 תשי חה הם ו לשרבושו 0 הסואה

 ה "תפאה מ דנה .שלחהו = 18515075
 ללה מ וקל הו ה "ונילא בוש אלש הוה 'ךלוהל
 עז ד ב לתאר פיי 5רשא" חב ומאצ קוו
 0 8 ה המק 0 טו ל
 "השעה תשרח .ל35' לימה" הכאלמ-ילעבז המראה"ירבוע
 ו שנ צפה" "תוט%דל ' רללתסה 305 יא
 צי הש התווה הקשה 0 הדוח

 חמסה טה  ההח'ז" ב ים טישסחיש 0

 תיא ₪076 "חם 0 4 ו קת ההז |  חי ששחפב אח

 ובארלו ..'וכו
 . ה

 טז
 שש

 הף חפש קוב יע%ח 9 שטליה הטיסה 6" הם"שיז = םהספח'כש/ףתבלה שינמ 35957 קה עמ: אנשי |
 סיחההסחמ , חה י"ט ₪ה 087. החשםה חש חח | המשט ונע יח גוב ר*תפאלפבו יטיקאצ : תפונאה
 -- שה א תובש מב :םילעופה 7 לו ה ה | מה שלצל מי "משל דשא תיצראק לכ ם/5הלאהה סתר

 ףחחש ₪067 260 חוות ו חשה היה ב +0 = ו מא םחיעב58 4תפמ ==

 ל 0800 1 0 ל "הסה 5460ה/ יחס תא שררו הק
 א 0 4 חש יש ₪7 ה השפחה השש 'םה (ה'םאה חשב"

 0 5 קח - ּ 2
 2 . [ י =רסוח לכ .."םימ=יקרזמ, ירי ש ץבוק שי ךאבנידוה לצא ֶּ

 תל 7 ו 7 ל 5% 0 ל ו 7 ןואדה שמ םוגאה 4

 חזמשמנ פסקל האלצמו האש מד למר הטףמבומ הקנה הפואשיל םושמתמ
 (חסה שס תיא | =םז צאט הומיב אס ו, 000775 03 ללה ישב 2

 8 ,וצ4ה- רמלצ "חלבו 758 5ףא <ש הנשושחח , .(נחמשע(שזולפב אש =
 0 ./%חפ/'לעוצ- וגילעו , תלעתשמ איה ,היח שפנכ איה תלעתשמ םא יב ><

 ו 60 ,'/ פיל פונו םולעה/:לזפסבטמארט/בשאאכו נבל תא :תעתול
 גאוטמ הננוא .תודידבה לבא = דוב 1 ה 7 זה 1 ו

 -- 0 .- ה ו רימה לתו 0 :
 י 8 תא םי ּ סירה לו ל ורדיד 5% יפורטנאוימה >>

 7, הגב רב אנסל ל 0) 0 ו .-- :
 % / ב ₪ ,תוננש .תופומח" "רדוצה ולגה 0 אל ו
 הרוש לוט \ םיפוצרפ לש .הלודג הרובח .ךותב אצמנ |
 5 5 ולגחב ./ ול טורק <'םע עשעתשהל |

 תי : בבל תוטיטח ו לב'זלע
 0 הקב תלכו 'תרפב ל 6 :לבאףוס = <
 ל מ ושוב -( .

 0 לח חבה ₪ 7 תש חח

 50לםע ומופצע . לע :רטאהיהאפננרוה לו גיל :הזנבשאה- ןטונפה ב 5
 םוחטזש 66 ים[ | 6% יח. םיצטה "צלףי'חסצ הלב ה יבמ ,ףעצ =

 יותוחת5קל6 תעודמ 0 םוהמ/תפאאםיפווהש  ינפמנ(רשפא ₪ המס ל'בשמיזםש
 %"האוה ןוגוחהילוכנאליטו  תועמדל דע םיבצעה-תגונעו הכר הטשנ ררועל חרכומ <
 (אופ שן טטיממוהז טוצדענ ההווה ו

 ו ו יאוקגה 0

 ךאבגירור ירובגמ רחא לאוש --- "? הכט ת[| תפחואןתא הא ינפמ,
 .התבושת !התיה[וא< ה מ גגָפמָע . ותשורא תא
 ליבשב ,םינטנופה תא ,םיבה)מ ןנגנא ,םאה ,םיארוקה ן,גלוכ וכ ונפנא ןונמצע ונחנאו

 שה מה 0 שלך ויטני ו היפו ל 0 0 =:םיגיקנמ ,םסנמ ,  סיפקה ,תיכ ל וב ו "וחמש םה ו תייצב ם "פו 3 | םינפייפ ה ו
 0 ₪ ₪ < תמש הפו השקה ל נפש, ולכלה מא רחל ייפ לתו היהש ינפמ

 האויב וחש 20750 קב יל ה
 חשה הופ לעמעטנהנעב ךאבנודןר טמנףת ימפכוופןלודגה םינטויפה לכב

 תא  ףאפתבזימ םוסטו/וךב =<?םלקה :ןיראפ - םניחנ'הרפהל בסל
 םח" | ₪40 שח" ש06ש ₪-ש תצסהו | הזקםמה  תזא הן קךקחא

 היצע ל צמיאחוא ףולאכ ,הזלאשי יו הצעפמ | יךטייפה:/פש יכל. זה
 4 20078 16[ ₪ 7 "אלע כמ 0

 חיזח - ו 0 תה טה ה ה !זח
 ששה טעו ו םָאפָנה יו ו

 תוא 0 00/7017" 08 קת חש,
 חו ים אל .התאר .ךאבגידור לש תיגיליאה המשנה -

 4 - ו ו לובפה תא ₪ 0 ה ץ55הה 5 םא +
 ל למ : - 0 2. % ה ,48ש 5" םיקבלחמ 88 תכד

 צחיח



3 
 3% ףָבופַה < שו

 הלעו'הימדהנ .תנשכואיכה רע :0םובשטמ בחו בעל צרה שאח
 םילעצפה ןופ('םש פנחסותאמ10ףלאכל וגותופש מש םילעפה

 ברוז קשתכצהבפעש (םובתלנ-טמיריעצ/םלש הגג" קלחמהיה הלא
 עבראלטטרפסמ האו םמלעע'מב)  תובוקר/-הלעמפ, יא -םכ)טצה דוח
 מיכה" תוטטמב סמ: מיר ₪ ;המוףהפיםוררש ה קטשש 0038
 םילעזפלזזרשאמהםיצזחהההמלעופלןלולמ רוני מועפוק חוקה
 טהפפו-שוסב וצחע(לשהחנמק מפסוה-/לכםהסיליגהה יתלַפּב םישלח
 (הזתכובעל !תוזמפסמתהון(םל+?ץומוא -לעופל וףיקוטבותנה פלש ₪

 תיוגעה ת"נףת- פט ?תממתה יפעונ ןובשה;ב/םיוצוקוטש ב ץסונפה-
 ההסעה החפנמוים =זםילעופמ ?תחאלע:לולגיתויהט מגש 094%
 םולעזפה:לאו וברקמהייתומוחס ב 3א-האצמנש םילכ אהא ז\תופופרב

 תחיהש הםעפ לבב ןולל ופהזתוולעומוץ םהיתולהאםתאב ה ממ
 םהטפזתשמו םוללנהפטו'םורכאהו פילעופההשהה החטא-וא הגננת ומ
 ףרשאמ תזבוחד ולעְנפןיִבַ תנו ואב0התפתַה םויתרבקה םםיזחה בוהה
 8 םוטק/לושםםיטיטסיזסהלוטכס] םיץתובשלמה ראש ,ילענפ יב
 לישטתו-ממל/סמויל שחחנ השלשניפמש בדטב[ הלא -םֶולעופ:זתואמש
 העושמ םיבלוה םיחו החוטעהמ(םרשומונפל שש שקו ד מויהבףומעפ
 יש םלאעב ףנוצ רז? םהימבש:זלעתותולפהנט מור רעמה/6מינש ישמש
 ףחמפוטנו 5ם:לגהפוסגהפנפנ :םטמעפלו;;םחינ פל-םונג ומ[ (חמנ 'ה2םע
 %דסהחהישז| לם" תצפנענו !חמשומה ינפל .תושגפנ ויה םילעופה
 תובוחמיתא פצטתהמיטפקוה ה םילעופה ורוב . בע ,ישנא לש
 :הפטומה .ולפקמ מממן תואטאהאצוש -םהתוהמופ. תפשה ,םוסצכ
 "המחאה ּתפעתְש- ופהפ ףשרוהטהבשומהב תבוט-יב;שאבגסכגנ תובנה
 ילצ;רָטָל; םילשגרנפנ .לשןפ ווק לוקה ינצגה-ןכת סידו.
 יפבפטהיבמפ-םיתוענטנ לגבעה תופוחרקהאגכו-הרובש ךשק במה;
 יש תסשחויתהנ םססגת- םיכענ- (1-מינפל-:ןיבגהנככשג .,הָבש ב הוב

 סת ;יךרהפג ההוצפ\ל הגל עפ0-םהוהא הא, קלע ב", תדנקא
 םותוחוכ -הפנכהוה/(ןומצ עמל םהוגאה. לפה (ה םוזגב/אה- םיכנקנה

 ₪007 שה 00568 7 שהשטח ששה 0 םששה 66 שח >
 זסהה 660 ₪40 שאח ב, ₪0, בה 662 (0שו0₪

 ולמה ופבי8תרוע 0 ?תר/ץריצה. רכות מיט ק"ב "1-00
 יגשהה תו עמ ,רלפושרפא זלרא "רפיק ב
 סחשה'6 = טטסשם 0'ם ,₪/7םשיב שח המשי 0

% 

 ו : 8

 הופנה, ןועלחהאוש (9א עמ: וקח מזלמו :!ןיצקה לק לרמז שוב
 <"םזש מקורו ותאשז/הי מ -סלענ:קלקבימתונת חווה תחישא'מ ,יפלש/2ייה =
 מיט לפח סימביףכ* חלה הפריק
 רו ו | אח ה 5% חסה םחתהח ם6ח |

 הו , רונ נת ה ,המררבדעה ע 0 2 ה יולנ"יא ותואש , המודו

8 6 1 8 
 חה םחב | 610, 8688 ריסק 39 ?סו 9 קמ ל לו

 600/0קו6/6859רורש , תישארה - תכ88%70/6%) ,"המ-רבד .דבא
 :הגות םיקיפמ) םיכר דימת ,םיילוכנאלימ דימת םהש ,דוה-ולמסו םיחרפ =

 = | ישע 676% קה היוש  ח[ם' ₪5 שאח

 החממשנשז3נפמ:מ7לצלאמ , לוחתל הסוכולףםניאטהמשה הקגוקב .לועיסיממנקפל מח
 חי: תלטוש-תאיהן/תגמ מו ,  חפצ עב ;העוקשהאאמיהיכתו-שהחינמתֶעְוְי .קנא.םפגפה

 תש 60 ה/זחה טוטם 6 יח השקה אמ הן הפה ימ/לטחה חט
 <! סנו הוגב תמר | מ סע הו לד גש הנןחנ החתמ זחימ ,ךאפנישומ-יגפ לע םביצ

 %רםואללחורכמ'צטיקוהצ םזלידשמ' ןווזצהםלועםשאלה ףאצל-יףזהצאיפ- ;שיבשוחה *
 יחשב מה  םצארוקבומ השפ/םגראהדטנפהגזט ותנאל ףאםניחוְב התאו ופרט ןזסויוהלו
 <% החופש שצ; םוולא אווה סומו םידא>וזתונדהממ:חךיה הזףעו 'האל עהטפמא ש/פצקיע,
 יטסוםידאסמה תנוטפהאמלע חיה ה(נעלצ, קתעה+ןוא 5-סבעה :םשסיקוחלז(ךפכל

 ף"ףש - ,חטפ לצמףטירו4ח %[הפויהו םכהה =לא דכמתהלזיפחאלחשההינמ נואש =
 ה חרילןנולה זמ יצמ יצוב אא 9% ד ונלט םרבטמהלדימ ת 0 אצמ קח זץ תחל ה
 ₪ תאותל (%:רצוחצףאה לש"תישאחה הווועת. יבנ[, טולחהל ןוסאמיסיה=ףאםנולורל
 חשוב ףןצק\הש?ה .5וע ה\יפאוה הגמל ;םושחל םקםא כז, "הצבע לעהקחנ אל
 10 0שףץ יב מו: הםר/םשש/5[ ןירפב הבהרה תוהשל לובי אל "הקיתש ה תא |

 סע = [הלצתקרוחנט=ףולעה הל:ןההמקה חתכנורפולא 6יתזפרפאלפל הע
% 9 | 

 םח/םיראהפי קיה מהצפלוהשט נז וילט ויעשה יפלו ס/סחיעומעפ
 0 0 רי םקלא תש יכ

 ב רוטברימ

 .תסיפא"תא האורש
 א ₪4 "תו (7אצו ה עכו 55רבה ה 5857700 לע 06 ו במ

 תֶרּשל האציךכממהאפורוחי=יע הבעת םפשומה ותמראשו ,לוסב רקימ
 זחיפמ ל נגועמ:(וחלמה ?הועמ ?תוכשמו תגבשומה 063/ם םילעופה
 44 ₪%6ב הצסוחח םששפח יחיה , חשבה, ו1םזתהבטהמוזה

 םשפותט "תרותטההפ+" תובזהל י5/0פ7טש םיופפלאירוחה =
 <פסש (הצשע רש אפו צורבזש לש" 4ינמ לכל" \"םיחא-"תדופא]
 סטו ויסעום(םישמה הוש"הה םשא<בש (םישש' 59- עפ פיר

 תוימל רשפזמ !אוה:ימה ,וחבונש 55" לבקאפהיה 5-55
 דאס גותמפ 'קתועבשההלש 9%ו0א חשפ'םארקל איה חילו אמ
 6 שלש ""ה5%/%צה ל תורחא "הפ היס נא+ 6 5
 360-260 חציומש . ם\לקש יח םההש" ןופו5 "כ שפל
 :הועלא!תקל<'מהליכשפ<ההםידוהפש יה. 09 שרוח
 צפה טק רצפתלרורל .,ףרושמ סרלש 68 0% ה
 יקטעמ .תולחנ 5יאיטקל מי%6/מ5 "ג 5תנםא [, םה4₪ יב
 יקרו ₪ קפוט ולאט ףשעה'םינשפ/עיקשה הלאה" תויקב 429%

 דע 185%ףבק/0 שפה < 6 תאי 5פיכמ ונת8 5לה 60 מ
 ףשלהה םושיב-ברבצע םוקופלל5צהה ופ5ת םילעיפה "1 הסו5
 האנותעמ, תוהעובחויתולאשה/'תחאל גה לע לאש 5"ע
 "אעלףיה םיחפואה ריש אפש 5/5( 8ינר א 5ותה-הנשכ < תה ללפה
 = ףצ5תתהל וצפה . ,הבקטו8 הפסקה טה 1 ב
 חיתפנשםרפ"ש (%%וה' יצוא 5% אא הלאשב
 יצ םילעוטה רול אשבי 5559 8זה עפה אלע ז"א טילפ אה חלאש
 < .טפותהתאשילעופה יב פע" שע%0 ממ:5לו₪ה "3500 ' אפה
 =תופסאט\"ויח 58589 0 ן5ל "רצפי "80% 527877 55565
 םשה היו 006 ף"ףש | א" ₪ ה ה 8918 תוחשפו

 י/ םילעופףומאמ תופשומפ"רובעל קשחה דאמ לדג .אוהה ןמזב
 קלח .הותובשומפהדובע'צההפלל ומוחהוצהםינ1פמה "319 5% [5ל
 "המ הרוע//הטהלחה< אטש מפמב הפושע ם ,םוטקל6ופ%0 7700567
 יט6מעמ <הזפע לדם תק תעלה ףפ לקח תה ט35₪1ךיאמו =[ תושעל

 יט , ןטקו<א לח םחכש < ,עוחנויומה ה ט םירחהף "נב /6ה"סא%ש שלא
 - (6%:תובחהפודםוולוקכהפ ₪5//.(םילעצפס .םימלשמ הוקו'ביהנ כט ב
 ף(םירוטאמ:םושנא ₪2 מ: םילעוטהטה לופש עפה , 89ל 91% 29
 ח;םווהאהתונקל, ידכב ףומעלורבלהו יא כוחה הלבשה ₪5

 תסשחש חסם 6 ₪00ם 66/₪9₪ 6שש%6. 40ה החל
 . שוחה יח המחשה הוה

 סח 0 ד רי ו 8 ב %
 בוק היה" אוה" , ךאבנידורל "לכה לכ .ע םדאהבינב .לבל, "הפקק
 יו ל ₪

 החטושעשא'לכ םותפה פשה 46475 00ערלמ רקס
 "- לביטאקסב ינפק בהשושיק הטורוטצקה  -יטממ יפה. 4598 7לש(!פ(מה
 ;/ נעל רצפא-ץהפיכ ה/פופפופא לישפב הלקקפא- דמועממובמשה גפל1-%₪ ךחה
 יי חח" האטה חחח וחי טס חלפה קמ,םעב

 5 ו רוב 7 ו
 ה

 המח . םחשיא ונניא .ךאבנידע

 ו
 ביש ה ח6ששה 0660 6[ ,ה0 פע 5305 000/86

 ו
  :םלושת הטפה ל והקליט עת מא סלב לפאו , ןאהע ןח[ לכ
 קו קוו ל
 יקל

 ,!םיצפה החשי "חח ₪080 שח אחא שיווה יש טסה 6
 2:00 השש חם 5%

 תו ו
 ..:וכ ה ק א םג ,םמ י

 צי המחט וז חח | "פה מ אח

2081 7 
 שום חמש צו שופ םםזצטהה הטי8[ 6

 < האמ 0 ה
 יט מ0/0 , 1ףו*ה 5/ה רפה( ,1887כה ₪750 ש1נ6 160 מו פול
 וס טסט .םהחה 660 , 66 ב0" "םשמ מלוא

 1060 ששחה, א[ 062" ה 0400 6" זה ז שחח , טחז
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 3 םלועה < 6

 ףחר םלוכ תא .וז הדובעב ןויסנ שוכרל וצפחש הלאכ  ואצמנ
 ןמז הזיא םועמל ,תוחפה לכל ,וא המרא תרובעל 'תונפל ןוצרה
 ,המראה תדובעל הפיאשה . תיאניתשלפ הבשומב הדובעה םעט תא
 ףא יכ דע ;םהה םישנאה ןיב כ"כ ולרג הרשה : חירל .היטנה
 וצפח .ז"כב = ,יערא- ןמזל איה .תאז םתדובע יכ ,שארמ ועריש
 טעמ תוחפה לכל שוכרלו תובשומב תוחיכשה תורובעב  לגרתהל
 םיסקנפ םינתונ ויה הבש ,תובוחרב יכ ,הארנ הז ינפמ .ןויסנ
 ורבע הנשה התואבו ,םיסקנפ 1500  ונתינ  ,ידוהי לעופ לכל
 פואמל םירהממ ויה םהמ םיבר יכ ,שיא תואמ עבראכ קר תועיבקב
 היה םלבס חכו ,םידיה לע תולבי םהל ליחנהש ,ררעמה :תדובעב
 םיקפתסמ .ויה םירחאו ,רוחא תגסל וזפחנו ,ינשה .עובשב .עקפתמ
 םומלובה ,םידחא םישדח ,רתויה לכל ,וא ,תועובש וזיא .לש הרובעב
 ,םיטנרגימאה  ןיב זא .לדנ כ"כ תובשומב :םילעופ רותב דובעל ,

 טנקירבפ ,ןקז. שיא ,אמנודל ,אוצמל היה רשפא םהוניב .יכ דע
 תונקל  תוחפה ילכל וא ,אוה .ועוצקמב קופעל :םוקמבש ,קוטסיליבב
 לכ םע רחי םישדח ינש הרשב דובעל אוה םג רהב : ,הלהנ
 ,םישנא םהה םילעופה ןיב אוצמל .זא היה לקנ .ללכב , םילעופה
 וכלה םמצעבו םילבור יפלא ופיבש לעופה  רעוה .שארל ורפמש
 השרד איהש .,העודי הטש הרפח םהה םישנאהל , תובשומב דובעל
 המדא תדיבעל הבהא טושפ התיה וז ,םילעופל אקורד תויהל .םהמ
 םג.םהה םישנאה ןיב .אוצמל היה רשפא ךכיפל ,לארשידץראבש
 רובעל ורחביו םעוצקמב קוסעל וצפה אלו "אל ואבש םינמוא
 םירגנה דחא תא םעפ ילאשבו ,םוי יריכש םייעקרק םילעופ .רותב
 רובעל הנושארב אוה ץפח יכ ,יננע  ,יעקרק לעופל ותויה תבס
 ,.אוה וידיב "שרוקה תמדא,/

 זא ונפ םילעופה םורש .הזב הערל הלרבנ איהה הפוקתה
 ינפמ אלו םילעופ רותב םיקתהל םצפח ינפמ אל .המדאה .תרובעל
 ,םא יכ ,םילעופל אקוד תויהל םהמ ושרד םיעודי .םופיצנירפש
 לש .הוצמה תא = םייקל - - "שהוקה תמדא,ל םתבח :ינפמ ,טושפ
 קלח קרש ,ןויזחה :תודלות תא ןיבנ ןכל  .י"אב .תיעקרק הרובע
 חרִי, .ירחא םג תובשומב  דובעל םיראשנ ויה .םילעופהמ ןטק
 תמדאל םתבהא יצוצינ ויה -- לודג רתויה קלחהו ,ןושארה "שבדה
 2 ולחה הלא .עובשל עובשמ םבלב םיבכו ל שרוקה
 רע, :ייאב העודיה הנעטה תצרפתמ התיה םהיפמו ,"םתילכתל,
 היצזינולוקל ופצש הלאו % (ךיז ןעגאלפ) "םמצע תא ונעי :יתמ
 םבל ירוהרה ךותמ קר הדלונש ,הכשוממ תלחותב םשפנ .הלחב
 םהיתודוגאל םיבתכמ ריטמהל ואלנש םיריצה ..ןויצ תביש תא םמלחב
 עקרקה יכ  ,שיגרהל וליחתה ,ףסכ חולשמ רבד לע  ל"וחבש
 המודמה םתואיקבו םהיתונויפנ לכו ,םהילנרל תחתמ טמשנו ךלוה
 תא ואצי רבכ יכ ,ובשח םידימאה .הלטבל הכףב .ןיעמ היהה
 ידבוע רפסמ תועובש םתויהב ,ןויצ .תבח תוצמ םיקל םתבוח ידי
 ,םתדובעל םתבהא .הררקתה - - םיטנגילטניאה  ;תובשומב  המדא
 םיברמ ויהו ופיבש  "תויולהקתה,הו תופפאה ירחא רתוי .וכשמנו
 םוי לכב האב התיהש ,תיסורה הינאה תא שונפל ופיל רוהנל *

 חירהל ,םישדחה םיחרואה תא:ריכהל םימי זיא םיראשנ ויהו ,יג
 . "ןויצדיבבוח,, לש םמלועב .םיעלקה ןמ םינפל השענה תא שופתלו

 היה בירנה .תובשומבש םירוהיה םילעופל םירכאהו תוריקפה סחו <
 םילעופה תונחמ וכלה ךכו ..הדובעב סואמל דבכנ .םרוג .אוה םג
 הלגנשכ ,א"סרת תנש .לש ץיקה ףוסב ,ןטקתהו ףולה ,יקורתהו ךולה
 ,םילעופה ידירש תא תופנל אוה םג הברה ,אוהה ןמוב  םיזירקה -

 וללכנ םכותבש ,שיא תואמ עברא הע םרפסמ דרי .ב"נרת תנשבו
 ,לילגב 180--ו הרוהיב 550  םהמ ,םיבקיה ילעופ םג

 : ףסאתהל ופיסוה תובשומב רובעל דוע וראשנש םילעופהש םיבר -.

 " גארתש ,תרוגא ררסוו ,י"אב םכצמ תא רצבל ךיא ,תוצע 7

 וט ןוילנ

 רוע וחילצי יכ ,ווקש ,הלא "לכ ונמנ וז הדוגא לע .,םהיתודיתעל
 םתוקת הלדג דוחיב .י"אב זחאתהלו תונבהל .םינוש םיכררב
 אבש :-- יי'אב םילעופה .תבוטל תובדנ בדנל גהנמהש ,םתוארב
 יקסנדימ מו  בונישיקמ דנילרב 'ש :"ןויצדיבבוח,ה : תוררועתה י"ע
 טשפתהו  בבחתה --- ב"נרת תנש  ףופב :בלפונירטקימ .ןיקשיסואו
 .םינוגה םימוכסל ולעיו ןמזל :ןמזמ וברתה תוברנהו ,םידוהיה ןיב
 ץראה, םשב הרוגא רוסי רבד לע העוהיה העצהה םג הדלונ וא
 התיה םעפב םעפכ ,(4 ףוגניזיד יה ידי לע המסרפתנו "הדובעהו
 לכ רבד לע םיחכותמו םינד ויה םשש ,תופסאל תארוק הדוגאמ
 הלא ,י"אב וראשנש םילעופה בצמ תא ביטהל המב ,תושדחה תועצהה
 ,תופועו תוקרי לורגל םידחא םימנוד םהל רבחלו םיתב תונבל ועיצה
 לודג קלח ,םירובד יליחנ דעב ויה הלאו , תורפ תונקל ושרד םירחא
 ונקי םא - ,ץראב ורצבתי :זא קר :יכ  ,םיחיכומ ויה  םילעופהמ
 תוכוב ודרצ םירחא  ,ןירועשל קלסל תנמ לע תונטק תולחנ םנעמל
 רכש םגו ,לודג רפסמב םילעופ קיפעהל .תורשכומה תואקירבפה
 וא םג ויה .יעקרקה לעופה רכשמ לודג .רתוי ירטסודניאה לעופה
 ,םילעופה .תורחא תויתיב > תוכאלמו : םינבא תתס דמלל  תועצה
 ומלשי .םירבאהש  ,הנושמ .העצה ועיצה הדובעה .שובבל .ופאשש
 ופיסוו םילעופה .ןרקמו ,יברעה .רכשכ : ,םויל רחא קנרפ קר םהל
 , םויל .קנרפ יצח דוע .דחא לכל

 ללכשל עיצה ופיב דעוה שאר א היהש קושטניב 'ה
 םי רי לעש "הרוהי ינב.ב םילעופהמ תוחפשמ רשע הנושארב
 ,םיקור םילעופ 55 לש תפומל הבשומ רפיל שרד כ"חא ,תרנכ
 ,םילעופ 88 זא ודגנתה הזל ,קנרפ ףלא םישמהו האמכל הלעיש

 לילגב םדעב תונקל ,םהמ קלח .קר אלו םלוכ תא ללכשל ושררש
 רשא דע ,החונמב וכחיו ולבסי םהו ,העירזל רשכומה לודג חטש
 זא ויהש ,ןייטשפאו ןיפעלש ה'ה .םלוכ תא ליחנהל ףסכ יד היהי
 תואצמנה תונוש תוינולוקב םילעופה תא בישוהל ושרד ,תפצב
 הינולוק לכ חטשמ 9% רשע השמחכ וז תילכתל תונקלו רבכמ
 םשפנל םבזעלו םילכו תפר  ,תיב ,םנוד .האמ לעופ לכל תתלו
 םתדובעב וחלצי אל םינש 8--4 ירחא םאו ,הכימת לכ ילב
 טעומב קפתסהל הנושארב טילחה צ"וח דעו ,םירחאב םופילחי
 לכל םנוד םישמח דע םיעבראמ םילעופ םישלשל קר | ליחנהל
 יכ ,ןדריה רמשמ תלאש ינפמ הלאשה תא וחד כ'חא ,רחא
 עודיה ןויערה .דלונ :אוהה .ןמזב .(5 םילעופ .המש בישוהל :וצפח
 וראשנש םילעופה תא וב קיסעהל ירכב "לאומש ןנ, תא דיל
 הליחנהלו  היניטסוק תא תונקל עיצה  ןיקריפ יה , הרובע ילב
 דעב הרדחב המרא רוכחל העצה וא האב ןכו ,םילעופה יריחבל
 םינקסעה םע דחי םילעופה יכ ,םיאור וננה ןכבו ,םירבעה םילעופה
 וא ודבעש ,םילעופה תא ךופהל ךיא וכשח םלוכ םהב ונינעתהש
 (אבי ךשמה) ,םירכאל .תובשומב

 תאב 'ב 'בוח ב"גרת תנש ץבעי י'ע אצוש "םילשורימ, ץבקב (1
 ןתמדא דבוע שיא, בושיה תרטמש ,התיה התיצמת , טורטורפב תאזה העצהה
 םירבעה כ, : הרוה ןויסנהו ."י"אב תוארל וניכו אל דוע תאוו ,ותדובעב ייחו
 םה הנומאב יכ  ,םירבע תוווחא .ילעב ליבשב  םיבוט  רתויה םילעופה .םה
 שממ וידיב דבוע רוד , שדח רוד םיקהל,, םיצור םה ןכל ,"םהיחא םע םידבוע
 היפ לע רשא השדח ךרד, . אוצמל ךירצ :"י"אב ול שבר רשא ותמדא תא
 ."הדובעהו ץראה , הדוגאה הדפונ וז .תילפתל ."םיפכה למע םע ןינקה ודחאתי
 ךשמב :'גאהל וולי. צ"וח  ,הגהנהה תואצוה תא םגו ותמורת םלשי רבח לב
 ונקי הז ףסבבו \ (קנרפ ףלא 15 ש"כב) | קנרפ -ףלא 105- :םינש עבש
 לבקי אל .רבח :םושו  ,,םנוד ה"כ .תוגב .תולחנל וקלחו  עקרקה תא .עקרק
 ונתי .הןוחאה .דבלמ: ..הצחמו הנש 'פ"הכל הבשומב דכע אל םא ,הלחנ

 ול םינכי תישמחה הנשה ןמ .העיטנל הרוע רותב : קנרפ 900 רוע ול
 םירחא .לצא דובעל ףיסוהל םג לכו" ,הנשל קנרפ .תואמ ששכ | םרבה
 +ןבוח תא אעמק  אעמק קלסלו

 י"ָנרת תנשכ אְצוש 8 0 'חְכיִמתה רעו 8 ןייע(5---



 ף 3 םלועה < וט ןוילג

 .ינרק .הרוהי

 .לָכיִחַה יִריִשָמ
 ,א

 רחשל .תָריִָי יִנָּפ תֶא םֶלְּעֶה שָּדְקְתַהָּב
 = תִָבִה רעש לש לוענמה תופכְב ענב

 ,רַחְאְל םֶלָעַה פה א
 תיִאָשָח הָלְפְּ ,ויִנָפ רוא ןֶרָק יִּ
 ,ותַפָש לע הָרְכְו תֶא אָשִיַו רודְזורפַּב לָּלַפְתַ
 םיִנָּפְלְו יִנָפֶל ואבְּב ןֶהּכַה ערֶכְכ הָיה

 : ,ותָדובַע תושע שָדקּב

 .םיִהְלֶא רואָל אָמְצַיַו לָכיִהְּב םֶלַעִה עַרַּכ ףכ
 ,םשה : רָמוא הָיָה ףכו

 ו
 ₪ :םויח עקַשש יִרָחא קר ערֶּכַמ םֶלַעְה םקיו
 + רגל לָכיִהַה רעש .תֶא .הָמָלָעַג די הָרָהמ
 םֶלַעַה יִניִע לּומ לָביִהה דרֶח דוע םיִעְגְרְ

 םֶלָצַה יִנָּפְל דַעְר דוע תיִשיִלָשה הָרומָשַאָה דעו
 ,ותיִבְב ותָדְיִחְי יִנפ .לש

2-5 
 ,.,םֶרֶאְּב הָשְעַמ

 (ירופסמ קרפ)

 ,םהילא אב המ"םושלו ןיאמ  ,אוה ימ- ערוי שיא .ןיא הריעב
 ול ריגה דחא לכ בלש קר .םתומכש םישלחו םילד םדאדינב לא

 רורטהו קוחרה םלועה לעמ הערקנ המותס הבשחמ וזיא :רימ -
 ...הנה הלגלגתנ העותו

 ,תוירבה לש ןנובשחל ,וייח ימיל הנומשו םירשע תנשב
 ,(םירחאל .ךכ המדנ קר ילוא) םואתפ ומלועב ערואמה ותוא .לפג
 העת .םרא-ינב םע רברמ קפפו קתתשנ ,םירוחה .םימיה דחאב
 הזיאל תובושק וינואו ,רחא .םלועב יח אוהשכ םהיניב .טבלתהו
 קר אלא וניא "אוה, :ובלב אשנ רק שגרו .., , קוחר - לוק"רה
 עלבהלו םשל בושל ופופ :ןרלונ ובש ןבלה קחרמה לש םולח
 םיממורו םידלונ-םה םיממורש ,תומולחה םתוא ךותב ,רועפה בחרמב
 תומומעה  ןבאה-תומוה ינפ .לע ומבמ לפנשכ ,םעפ ", ,,םיעווג
 ,ךלה ,תוקדוהמה ויתפשמ תחא תיוזב רק ךוחג ול ךחנ ,תושקהו
 .הנה אבו ךלה ...וירוחאל טיבה ילבמ  אציו ריעה תא בוע
 -תבב הריעה לש תואובמה תשלש ינפ לע הארגש ,היה המורו
 םיפתכ ,ףוגה"קדו המוקדהבג :רמעו ץבצב 'םלוכ יניעל .,. ,תחא
 ןטק שאר ול בשוי ,ןקמעב ,ןהיניבש ,רוקמ תונבוגמכ תוטלוב
 דונפ וציצה .תורעשה ערפ ךותמ . תורוחש תורעש ערפ לרוגמ
 ילבמ = .ורקפש ,ןהירוחב .תואופק .תורוחש םיניע יתש ,םירוח דלי

 העש התואב .תומכ .תורקו .תורוחש תוריקס ןהינפלו  ןביבס עונ
 םהמ תומותסה ויתובשחמו. הז .םדא .אוה הנוש יכ ,םלוכ ושיגרה
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 .גרובליז השמ

 והוארש וא. ,וב םישגופ ויהש ,םידיחיה םישנאה ., , ,םהיתובשחממו
 :ןוהמת םהב ררוע .וכולה ;ונממ ןיע .עורגל ולכי אל -- קוחרמ
 וילגר לע ,זוז ילבמ ,ףוקזוו רשי  אשנ ףוגה לש ןוילעה קלחה
 ותוצמב חולש אצי םדא ידגב שובל  ץע"םלוג :המוד .,תוקדה
 אוה השוע ; ומצע ןוצר אלו ול .הנתנ תושר אל ..,,קידצ לש

 ..,וינפל הלולפו המלענ ךרדב ךלוהו ויאהוב .ןוצר תא קר
 ,הז .טלוב ףוג לש ותעיננמ  תתוה .ריואה םג ולאכ ,המוד

 .,.הנושמה וכולהב םותחו .ןותמ ותוא הצוחה
 ,ותיב הקעמ לע רמוע אוהשכ ויניע- לע .ודי ףכב לצמ רחא

 : ורבח תא דורצו םוטא לוקב לאושו .בוחרה הצקב .לכתפמ
 ,.?הז .םדא אוה .ימ --
 . +,?עדוי ימ --

 5% % דה
 ב
 ,תינסרכה "הינטכא,ה ךותמ םוי לכב אצוי ותוא םיאור זאמ

 הבשכ .,קורי .בוזא .לרוגמהו ךוראה .הגגב םיתבה רתימ תלדבנה
 % , תוטושפ תיב-תולעב ןיב קוהי ישמ םיבש .השובח וז .תסחוימ
 .- ןוילעהדוליעמ יפיכב תוקוברו תובוחת תוכוראהו תוזרה וידי
 רמב לש ולזמכ ,ומצע ךותב רוגסו םותח ,םמוד אצוו אוה ךכ
 ותוא םיאורש ,שי ... ,טלובה .ופוגב ריואה תא עקובו ,םדאה
 הקיר :רכב .ינפ לע בוחרה הצקב תרמועה ,הברוח לא .ברקתמ
 .םירוחשה היקרסב ,תונולחה ירוחב - בר ןמז לכתסמו רמוע ,הממשו
 ,.,רבקדתבצמ לע הז ץעכ ,תצק ףופכ אוהשכ ומוקמ לע אפקנו
 בר |מז הנותמ הטבה טיבמ ,קושה עצמאב רדמועו אב אוהש ,שיו
 < תויוטנ ןהיראוצשכ ןהל תועותה ,תורחאה תושוחכה תורפה לע
 ויתפשמ תחא תיוזב םומעו רק .ךוחג ררועתמ לק עגרו ., ,הטמל
 ,.,םויה לכ דעורו ףרפרמ ,הז ךוחג רס וניאו תוקובדה

 ,,? אוה ימ
 .המלא  ,ויתובקעב ,וירחא תררגנ םסוק לש יומס\ קר ןשעכ

 התוא ךותמ :הלילכ ,ויניע ךותמ הציצמ ,המותסה הריחה ,תרועו
 ,,,רזומו רחה ופוג תא הטילבמו , ,,הברוחה

 אוה דימ "(אוה ימ, ומצע תא התע לאוש אוהשכ ,אוה
 ותוא התע םג אוהחאוה , ,,"בחרמה םולח, והז --- אוה : בישמו רווח
 הצקב תדמועה איהה הברוחב ,םינש ינפל הפ יחש ,קוניתה
 םש אוה וישבע ,ורילוהש ןבלה בחרמה וינפל רועפ הנה .,בוחרה
 אל רוע התע רעש ,חצנה ותוא ינפל רמוע אוה הנה ,וקיח לא
 .אוה .ולאכ ;רתויב ןבומו רתפנ וילא ברקתה- ולאכש אלא ,..וז
 רוריטה תועש ,זגרהו דחפה תונש ., ,וילע ותמישנ תא שיגרמ
 ,ישפח אוה התעו ,ועלבנו ושמשמתנ ,וגוסנ לודגה םלועה לש
 וונפלו ,םולכ ןיא וירחאש ,ול רורב וישכע .. ,רעיב וז לוק-תבכ
 .ומצע תא האור אוה וישכע ..,ותיתחת דע רועפו חותפ לכה
 , םלועה .ללחב תמקרתמה תמלאה הבשחמה התואמ .קלחכ

 עקתנו זילעו רשי ביתנ קמחתמש :םוקמב ,הריעה ירוחאמ
 ...םלעתמו ול .ךלוה אוה םשל --- ויתודופו רעיה לש ובל םצעב
 ,וידי תא ףינמ ,רשי ףקרזמ ,םיתובעה תונליאה ןיב דמועו אב
 ראשנ אוה ךכו .. ."ןליא ינירה, : ושפנ לא רמואו ויניע תא םצוע
 תונליאה .ןיב העות אוה רחא . ללוקמכ ,םלאו אופק בר-ןמז דמוע
 ,טאל ,טאלו .,.רעיה לש ודוסכ ,לפאו רק םיניצרהו םיהובגה
 ךותמ אצוי אוה  ,ומצע ךותל .קומע טיבמ אוהשכ ררומ ושאר
 הצור .,,רעיה תא בוזעל ול רצ ..,ויתודוס זוחא לפאה"יקמע
 וילע הנרושת .תונליאב ןליא ,םמורה .בצמב םש ראשהל היה
 םיחצנו הצנ -- ויפנעב חורה ול ללוהתי ,ןתריש תא םירפצה
 םימשה בלב ופונו ,רחא םוקמ לע חצנ ,םמוד הפ דמוע היה

 : 0 < + , םירקהו .םילוחכה
 7 א
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 "יאש שר אנסכאה 91" אצוי אוהשכ תושמשהךיצ תעשו ו
 ה אב :םשמש" ,54י5תואל ףלוהו ' 5 ב
 הלא 6 ל לורה לג 38585" קלטו לק 35 .הויאב
 מו קצהו : לוו ציתנב הלעמל- הלעשל : טה ב
 י:רהה צל .לע "שאי תא ןלינמו "הו :שנכ"אופר<1א*תוטאב ו וטל
 ההר ,1לי"תמל9/ תלעטלז ,הלעמל"%עתמ'ףה/רע9:ירחא .דעצ
 ררושה !6זש פ9%%יושמ שואה לאה םותפה \לש 'אוראש לא" ברלתמ
 הולי ףותפ לבי ךמלעישעש עטה לע ילבו הבשחמ ילב
 . < . רועתהלאלהףובשחמ\% ףולק+ ל716ט%107 בחרמב16 5%95ה
 םפחואב 6ף+ התה" ףילצמט?45 4502 א\מ'5הה?"5ל ל/' הלע' אוהשכ
 +. ףוע :טםינמ תמו מצע ילא רברמו ,ןהיפנכב םירפצה ךרדכ
 ו ..! םלעה .,! םמורתה

 ,םיניצרז םימלא םיללצ . ,, ץוכתמ קפואה לש רוחשה לגעמה
 םיספטמ- ,םישרשרמו םיקילחמ ,םירוחש םוליעמ םישובל םיריזנכ

 םיסנכאפ' , ת6לאה/השר א לנפ-לע פיות שמה. ו53:לע ל מ
 האצע לכס ה; ,הטשו"םיאפקנו תויובהום56יסוה "ול תופחמ םיופמ

 ו הע רקם םיונעהף תילשה שררה
 "החשב תחת ה ב 2

 6% יל 58%. החוב 0890  םילוהנ ועונשו" קופע
 האחפאו ,%55%ף6לעמ'קנעטו5לועזל<גוהנמ לופוב ומשה
 ₪76ורו שה" ת6דסכה %יהויומש לתא ףירומ 1% ,5/ו 257םילןפמ
 "טפקה 4ק5חה ה  ה ותא "'אפומומט85'הלולאת
 0684 6 ₪8 6שהא 65 ףשה , 6%, ןרצת 69017 זוצכ
 יש, שח םא שח 9% שה שש תפצה רח ב 5

 והאל 0 לאמא 7
 הענקת רעצה אא אשי הרבע .הֶלפ,התולב" ו
 ב .:תגב ףושכפב-םספקהנ/םסא גב הבל ךותל רח

 ...ויבאךןחלנש כ 'הלגנש ו ורכזנו וירחא שאר ועינה ,וב

 הרזוממא 8 ,שושתל ,םבל ;םנאבל הל 0
 סטנט לבה לכבלקתס .ומס ירתמ ג ףקכמ רעל טריפ
 החישה... 00668 אה ₪0[ תחח .[₪7 ה ל
 הא | םטחא פיש יאהב ה סע םימנ שקל ןליחפה- 4

 ה א ל סא
 ה 0 <. מע לושה "5 אלי = ל-%עה 979 5%
 היהפשה העלו :ריצפ .םיל₪ תש .לקר ל עלה"הטהב| ,5'לקנ
 ב וש ו 2 8: דפ ב 565 קש תו
 "שאר 55" של "לרצפה 698" העלה[ = /1ארא-ר8' ולב
 0 וו זתוא 6 כ יה -

 לפה מקל ו ו
 0 מתא | ושש קס אל ו הָעשהל 3 יעשה

 וג ממה לוקה התו ו למ ל הפיה שש
 % חה חח במ הע . עשה 0

 תחא קב ה 0 ו 'םוא 6 ב
 5 לקח וחוה תוקובדה ה 0 - טעמ 08 ₪6 הישח חזה[ ---
 8 ו שח, 8 שטח ₪ תשיסשה השש

 אל שמ פמ הע 4 לח = ₪8 0
 שה ₪ ה 4 מ 6 , חחח 4 שת 5 "חשו פה

 התפש פע בשש אא 146% הע טימי שלש 0-5
 ה בש 9 בואו ל 8 + םימי השלש "₪5. לנה

 לוג] '%הסה לא 915 תא מ מהמט 36 רזא
 חח 6חשאה שט ד 8 8 ןובהל םפילע

 ו תא "הת :ורינא םררנס בא
 3 59 1ההי ךרלב םיחתלה תא ליבו וגופ* תלנע אב

 7 ל ה םיחמת .,רמוע ראשנ םיולמ י

 ל < ל. ח457עה %-

 "שיא 5א-שיאמ רבע ,םהיניב ראשנ רועו םלא אוהר-ןאמו
 2 5 ה תו קא לכ בלל שחלו ןחג

 ..לבה לכה :;.לבח לכה" ,. לבה לכה --
 :ורבח תא שיא לאוש
 קמ
 הפה ףחחאו ה0ממע לעדנש שדט'ךיא לחבנ ,עגרו

 ₪680 הש606 0 רפסמ ליחתמ
 9 =-- : םדאב השעמ --

 8 לס סטפ
 ₪ קן -

 פס 37 ישא ₪4 שחה שס ₪

 -2 <. תטנתעלביִבבתשב
 חש שח ו לש שור

 2 - ב 0 0
 - 8 ו 2 הת" וחום. ]וש

 חח 1
 0 ל 8.

 ,םיללובַחְטנטכשהחא ו טימפ .זררוזד רופיפורפה
 ריית בוז ב דמ ,.רקְבִמו למ יבתכ רקוח

 יקוח ₪ לו 0 0% 9 אל ל עוטנב 5

 ' תומולעלהסעפמ "1 תו םופש יי */80ושה 858 לב (טיגקנמהו תורעה
 ריכמ שרה ב תת גמלה הוכב,ןגג- ל גיהנמו בכור
 ויתונורשכיתואצות תא הנה - הז ונרורב םייחה םינוש" ו :םיחמומה לכל עדומו

 ינשב האוקדמלמח לנינש%5₪ הנש םירשעו עבש ךשמב םוכוראה ויתונויסנו םיבורמה
 תא רַָחַמְא עב תקל מוח 8% הפ ינפנש ברה = ה

 ןורשב *םג,לבא  ;ותוא אָוה עדוי ת אלו , וקמוע דע ופ יקפוע אזהש ,ןינעה

 ופופ ו ה סמ ה תוריבסמ םינפ ויתועידיל םישל ול שי לודג
 -תא עגוימ ונניא ,  תושקו תושבי תויטפוטטס תומושר הברה ללוכ אוהש י"פעא
 + תומו ה טד והדמלמ אלא ,  ארוקה

 .ףש .תירוטפיהה היפרגואיגה, ה תא רככמ רביח הזה רכחמה
 רשפאו 1116 00 0[ 416 101 186) "השודקה ןיראה
 םה םירפסה ינש , ל"נה וה 5, ,הפג תפמגת' ש םיחכנה םיכרכה תא בושחל
 , ףארגואיג לש הנוחבו הת לע לר 5 // יו 45 שי ,.םהיתולעמב םיוש
 לש = תונוכתה לב תאו תו תא תוריהכבו קוידב האורש

 םיללצה :\שלפמ ?תותל/תַמרּומש; .הוּוח-וי ל שלפפרהאתמ נרשמת

 . [ יסירוסופעפו תחנת הנק :

 הלק

 ולקפ ע יש ןירו תו םירופפה תאו םירויצה

 - ל 2 . .- ו " ה ו שש
 ה 0 0

 וה בשח םג ןכו ,םוטיסל 6 "ע םיל ;ורי ברה רע יגל היה :ךירצ .ןוכנ םויס

 ה 2 0
6 
 תושעס ג תיעצמ החובל לש 56-66 080 ה
 ה8א בתא הפו רנ*הע(שה תא רפצקפו  (היהפג 2052 .ףלאפ חול יח
 מפלה םוסכנ אשת .הגא5- (8וארש 4 ה ךשפמ'הושופש .םטעלקה "לש
 .השעמ ףוטו הוטראלע קב ,עטקל :תוה הירצנ/0( ונהמיזהאט 86 ה3מ)
 .םטזתנגופפו תרלעמה ב גל קב טלה הנטקו ,העהכמ יתד לבא 6ה לח זה מושב
 6 ,/5 462 06186 םםמז 66 ₪06 היט הקל8] רילְקַהבְְַקהה
 0 צו ךלשןקווקמ הוועפ-קזה ה חש

 ינקו חטמיהוקוכע תאצהיעת ל סייעהבנלוכגה [
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 = ה/מא' :פשושה .םושמטחתנב ש?םוקטבבההפמנ 87 לטרדוש בטן[ קה הש
 -ןמאנ םוקמ רותב התובישח םושמ אלא  ,םירחופ  תוחרואל ךרדה:םא רותב
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 ומ ןוי ג

 ישדק תא חטבל וב רומשלו וילע ןגהלו ותוא רצבל רשפאש ,םירהה יב .,(קזח)

 רשא ךרדה לעש םירחא תומוקמב רשפא הז היהשמ ןוחטבו זע רתיב המואה |

 םראל רתוי העבט יפל תכייש לארשי .ץיראש .,חיכומ רכחמה ,םורצמו םרא ןמ
 ךרעל- -הרצקה הפוקתה תא האור אוה ךכיפל ,םירצמל תכייש איהשמ אירופו
 תרבוע הפוקתכ לארשי ץראב םירצמה ימלת תיב יכלמ ןוטלש לש---םינש האמ
 תעד יפל ,םילשוהיל םימח תקפסה תלאש תא רוקחל רבחמה ךיראמ ,תירקמו
 הלעמכ םלשורי תוביבפב םימה לפוח תא רחא רצמ םיאור םינומדקה
 ומחלנש םירז םימעל לודג לושכמ היה הוה רבדהש םושמ ,הלועמ הרימשכו
 םחכ לכב םיעגיתמו םילמע ויה ינשה דצמ לבא ,הילע ורוציו םילשורי לא
 אמגוד גשומ ארוקל תת ןעמל .רועה יבשויל םיִמ יתוכאלמ ןפואב קיפסהל

 בתוכ אוה ,דחא טרפ איבהל יד ,םיעודיה ונתורוקמב רכחמח הושמתשה ןפואמ
 ,תוגגה לע קר םע-ןומה תוארל היה רשפא הינומדק:םילשוריב יכ ,ויקרפמ דחאב
 יבשוי ךא . ימורב לשמל ומכ , תובוחרב ףסאתהל היה אל 'גחנמהש ולב

 .תוגגה לע םכלכ ולע : ביתכה ןמ .? אה היל אנמ , תוגגה לע ולע םיתבה
 האלמו  הימוה ריעהש , םיריכזמ םיבותכ םג שי לכא =- .לבקנ איה הלבק םא
 ירבדש םוקמב ,םירחא םיקרפב לבא ,תונבל רשפא יא הזכ שולק רוסי לע ,םרא
 ,סודרוה תפוקתב לשמל ןכ ,רמוח  תעפשב הזה רכחמה ןייטצמ ,םירושע הירותפיהה

 טעמב ,קוידה לכ תא םיאור ונא ןאכ  ,יפרגופוטה קלחה אוה הלועמ
 תועירי לש תורוקמה םה המ .הלמ לכ רפוסו הנומש .ךקוח לש | תוקוקוה תא
 ,תוינומרקה  ירקוחו םירפוחה תרבח וע  ושענש תוריפחה תואצות ?היפרגופוטה
 תוריפחה לבא ,םירחא דועו םיתפרצה םינקינימודה י"עַו םיזנכשאהו םילגנאה
 וגתינ אלו םיפופצ םורמוע םינינב םיאלמ םהש תומוקמ שיו  ,ורמגנ אל הוע

 ןה תושק הריקח לָש םוחתב .תוררועתמה תולאשה ,ףשחהלו רפחהל הז ליבשב
 וזיאל  קיידל ךורצו ,תוככש תובכש המדאה קמעב םיאצומו .םירקוח .,ןמצע רצמ
 וז בג לע .וז תוצוברו תוללותמ ןניא תובכשהש שיו ,תכייש הבכש לכ  הפוקת

 ,הרעשה וויא "םתדוצמב םילעמ , םירקוחהש ,שי םגו ,תוכבופמו .תובברועמ אלא
 לב תא םיכפוה םהו ,ומלענש םירבד םילגתמו ,תישענ השדח הריפח---תרחמלו
 ניאו ויתורעשהב \ הזה .רבחמה :אוה .ריהז = ןכ "לע = ;תואושמל  תורעשהה, נב"

 דע * ,ע"על .תוריקחד .תואצות תא  אוה הצרמ אלא  ,תורמסמכ וירבד וא עבוק
 :םויה דע ורמגנש המכ

 ,ותדל םיעגונה םידדצה לא .חרתי הגוכב ובל תא רבחמה ןתונ ירצונכ
 ונניא ולש ןירפפמ תוחפ אל ול םיהוגש "הנשיה תירכה, ירפסש ,ילגנאב לבא
 םוועצמא :רקיעהו  ,םיחמומ וגל ויה ולאש ,ינא חוטב ,ירבעה רצה תא עילבמ
 המ .לבא | ,דחוימ ירבע םעט וז המכחל םג היה יזא ,תוריפהו תוריקח תושעל
 ?םירחא לשב שמתשהל ,ונישדקלו וגיתוקיתעל עגונב דוע םיכירצ ןנא --- השעג
 ,םירחא לש םילועמהמ אוה הזה רפסה פ"בע

% 
 + לגדה

 . ליִלָגִהְמ םיִבּמְכִמ
 , ז.

 ןואגה, םשב ויצירעמ יפב ארקנה קצולסמ ינקירמאה ברה
 תנשל הרובע רופאב תובשומה ינב תא  תוכול. הצור  "ןבדרה
 החא רצמ לרתשמ אוה תאו תילכתל ,הטימשה תנש :,ע"רת
 גישהל רחא רצמו ,רופאל םיבר  םינבר .תאמ המכסה גישהל
 ,הטימשה תנשב םירכאה לכ תא לכלכל "םיארי, םירישע תאמ ףסכ
 ,םברקב רשא םיברעה םיתרחהו םתמהבו םתמדאו םה וחוני ןעמל
 והנהו תיששה הנשה תפרבבו "חופס,ב חמוב .זבררה ןיא הארנכ
 לארשיד אערא חראכ "רמאת םאו, תישק תא ץרתל ץפח
 ,חרטה לכ תא ןואגה חרוט םללגבש ,םירכאהו , השדח "הקולחב,
 ,שאר דונמבו הלמחב הזה .ןינעה לכ לע םיטיבמ

 רתיהו הדובעל רוסא אצמל םישקבמ ונינואגו ונינברש ,העשבו
 .םדקמ ונתראפת תוברח ידירש אצמל םירצוגה ינהכ םישקבמ ,תונצבקל

 תרנכ  םִי תפש לע.רשא (םוחנת וא .םוחנ .רפכ) םוח-לתב
 = ןתחא העבג תריפחב תוהחא .םינש הז 'םינקפיצגרפ םינהב םיקמוע

 9 35 ם5לועה <

 םירתמ 84 וכראש ,קיתע רדהנ ןינב ידירש תולגל וחילצה רככו
 םידומע תרוש הכשמנ : עצמאב | ןינבה :ךרואל , רתמ 1? ובחרו
 םהיקלחו ,םמוקמב וראשנ = םינותחתה - םהיקלח ךאש ,םירדהנ
 םירויצו םיחרפ םיחתופמ םהילע ,ביבסמ םירובש :םימרענ םינוילעה
 ,תרנכ םי ףוח לא תודרוי תוגרדמ רחא דצמ .ןמא ישעמ םירחא
 ,ןתבצחמ יפיבו יקנעה ןלדגב תואילפמ ןינבה ינבא לכ

 התע ןיאש :תולודגה םינבאה הארמל םמותשמ רמוע ךנה
 לדגי = רתויב + ןהב 4 .שמתשהלו ןעינהל ולכי  הככיא : ןתמגור
 תויוצמ :ןניאש = ,רוג ינבא ןה הלאה םינבאה רשאב | ,אלפה
 הזיא .תלזב ינבא ,תורוחש םינבא וינבא לכש ,םוקמה  תוביבסב
 םיעצקוהמה םיעלפה קוחרמ הנה ואביה  םינפוא וויאבו ךררה
 ? הלאה

 םירבוס ןכו ,רמוא ינקסיצנרפה ןהכה :+הזה ןינבה היה המ
 םישבכמה םה המ ךא ,ירוהי הלפת תיב היה יכ ,םיבר םיחמומ
 ,םירמוא + הלאה תוברחה ןיב םיללונתמה םייקנעה םילכה  רתוו
 2 םא ערוי ימ . ןינבל ורכמנו: ,ובנננ ,ורבשנ םינבא הברה יכ
 ולביש ,תובתכ ויה אל ,ןינבה הבוגב דוצמנש ,תובוננה םינבאה
 יכ ,רבדה רורב פ"כע +הזה םוקמה ירבד תומולעת ונל תולגל
 ,קיתע ירוהי ןינב :ידירש ונינפל

 םינושה ,םידוהי ובשי תרנכ םי תפש לעש ,םימי אופא ויה
 םהה םידוהיהו ,הוה ןמזב הירבט יבשוי םהיאצאצמ יונש- תילכת
 םיאילפמ םהידירשש ,םירדהנ םינינב םיקהל ןוצרו ץפח ,חכ ואצמ
 .םתראפתבו םנפהב ,םלדגב הזה םויכ ונתוא

 ,תואילפו .תוריח  ,תושגר 4 ,תובשחמ אלמ םשמ הנופ ךנה
 ימי .תוברח ידירש אל ךינפל הנהו ,העש עבר קחרמ הלעמ הלוע
 םימ ,םיעמנ םיצע ,םינבנ  םיתב .שדח .בושי .תלחת :א"כ  םהק
 > .הרובעו העונת .ההובג העבג לא תרנכ םימ רוטקה חכב םילעומ

 ! תיקלטא הבשומ תדסיתמ הפ
 ,םהל .שודקה םוקמה תא תונקל ושקב םינקסיצנרפה

 ונקיו ,חקמה לע ודמע אל וגישה ןעמלו ,קיתעה ת"היב  םוקמ
 החעו ,םהילע תשוה רשא ריחמב םוח-לת רפכה תמדא לכ תא
 ,תיקלטא תיבושי הרבחל םנוד םיפלא תעבראכ המדאה תא ורכמ
 .םשדקמ םוקמ תא קר וריאשה םהלו

 ' םוערוז ,םיתב  םינוב  ,הזה .םוקמב םיבשיתמ םיקלמאהו
 התעו ,םינוש ירפ יצעל תולתשמ םיניכמ ,םימרכ םיעטונ ,תוקרי
 ,םיראפתמ םגהו ,תורחא תוכומס תועקרק תינקב םינתונו םיאשונ םה
 ,םינש שמחו םירשע הז לילגב םידבועה םידוהיה תא וריבעי .יכ

 רשע םינשב םהל הלעיש ,ןינב םיקהל התע םישגנ םנח
 ליצהל השק +הוה ןינבה לש וביט :היהי המ ,תילגנא הריל ףלא
 םימוכפ : םיאיצומ - ידכב אל יאדוב :ךא ,רורב .רבד  םהיפמ
 ,הלאכ םילודג

 .ךינפלו ,החרזמ המורד תיקלטאה הבשומהמ ךניע 'ףיעמ ךנה
 רבכש = ;תילותקדתינמרג .הרבח חכדיאב בשומ םוקמ ,החבט
 םי תפש לע הפ .םיבר םירפכב ס"תב לש תשר שורפל הקיפסה
 הזה םוקמל , בושח 'למנל תויהל .ריתעה .קזחו הפי רשג יונב תרנכ
 * תוריסו ,תפצל שיבכ שבכי רשא : תעל םיבוט  תודיתע םיאבנמ
 ,החבטל ךמסמ הנכלת רוטק

 רפכב השרח תינמרג .הבשומ תנגוכתמ הוה .בשומל .םורדמ
 ךרדב ,םשמ .ךלוהו ךשמנ שיבכו .,וימימ תעפשב רישעה .,לדנמ
 , הירבטל .הלועה

 "= ,םינמרג  ,םיקלטא ,םינקסיצנרפ :רוזאכ תרנכ םי ףקומ .הככ
 , .םינלביח וא םיטנטסטורפ םינמרגו םילוטק

 ,הפב אלא :ונחכ ןיא ,ונחנא + ונחנאו
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 ,"תוברה וניתוכרב תא הוה םויב .ךל .עיבהל |

 ךישעמ <
 המואה =

 םוירטס

 .הָיַקְוהִמ םיִבְְכִמ
 ,יקינולס

 (, הפמורטס סילאטיו. םע החיש .נ שפוחה תמחלמו םודוהיה )

 ,'ז ימיב שפוחה גח תא קדצב הגגח  ,היצוטיטסנוקה  תליצמ ,יקינולפ
 תא עיבה דחא לכ .קלח םינושה םימואלה לכ וחקל וז הגיגחב ,רויא 'טו 'ח
 יכ ,ותעדב ,  תובוחרב ןואגב ךלהתה דחא לכ .תונוש תואירק י'ע ותחמש

 םינורחאה םימיב התיה איהו , היצוטיטסנוקה תדלומ התיהש איה איה וריע

 יחי, : תואירקה ושיערה ,  תורמזתה ומיערה תובוחרבו ,היביוא ףכמ התליצמ'

 רתויו רתויו ! *המדקו תודחא, דעוה יחי ,היצוטיטסנוקה יחת ,ישימחה דמחמ ןטלושה
 תורליהו םודליח םג .תוברל , םלוכ ואטב וז תוביבחו , להקה לע דעוה בבחתג

 לבק הזח דעוהו ! "דעוה יחי, + םהיתואירק ועימשה םה םג , תובוחרה תא ואלמש
 הרדוס רייא 'ז .םויבו , חל יוארש ומכ ,הרדהנ ,הפו הגיגח יקיגולס דעב ךורעל וילע
 ותונושה תויצרופרוקה לכ ויה .םהיניבש .,שיא 'ףלא םירשעמ  רתוי .לש .הכולהת
 ,"רדיה,  וארקוו  ורישיו םינואנ ואשיו םולודגה - םוקושה  ךרד .ורכע םלוב

 5ש םיב תעבוט ריעה התיח .הלילב .דעצו רעצ .לכב םתוא .התול" תרמזתהו
 וטשקתהש , תוינאה לעש תוְרונמה  וצצונו ,םיה | ריהזה קוחרמו ,חרוא
 , גחח דובכל

 לכמ הנייטצה םתגיגח ,תוגיגחה שארב קלח וחקל םה -- םידוהיהו
 תוירוהיה תויצרופרוקה לכ תא ףסא "םיטניא סעד בולק,ה ,םירחאה לש ולא
 הכולהתב ורבע םלוכו ,שיא םיפלא תרשעל טעמכ הלע םרפסמש , םיבולקהו
 לש בולקה ינפל , יקינולס לש םילודגה םיקושה ךרד דאמ הפי ןפואב הרָדוסמ
 ,הלהקה םשב ,םיזג .בקעי םינוראה ומאנ "המדקו תודחא, לשו אבצה ישנא
 תורחא, דעוה ירכחמ ונע םהילעו ,ראמ םיפיו םובהלנ םימואנ ןהכ השמו
 םידוהיה לכלו טרפב יקיגולס לש תידוהיה הלהקל תולהת םיאלמ םירבד ."המדקו
 לש בולקה .% הלאה םיבולקה .קלח וחקל הכולההה שארב , ללכב םינמותועה
 תרבח, , "םיטניא סעד בולק,ה , "ןויצ ינב, ינויצה בולקה , םידוהיח םוהחוסה
 הכולהתה תא וול תוידוהי תורמות יתש .. דועו ח"יכ לש םימדוקה םיחימלתה
 ,םיפכ .תואיחמבו דריה תואירקב ברה ןומהה התוא לכק דצ .לכמו , תאוה

 תמחלמב םג םא יכ ,שפוחה תגיגחב קר אל בושח קלח וחקל םידוהיה
 :ידודג לא ורבחתה תונוש תורדשמ םיבדנתמ .םירוהי םיריעצ תואמ . שפוחה

 תואמ ששמ רתוי וכלה יקינולפמ ,  םיררומב םחלהל .אטשוקל | וכלהש אבצה
 כולק,ח + םידוהי תואמ עבשמ רתוי ובלה  ,דועו בוקסוא , ריטסנוממו םורועצ
 ,ותלאש לע "המדקו תודחא, דעול הנע הדעה דעו םע דחי " םיטניא סעד
 םונוכנ םה יכ - = , תידוהיה הלהקה תרזעב חוטב תויהל | דעוה לכוי םא
 דעוה חלש ןכלו ,דצ לכמ ורזע תמאבו ,םושנא םגו ףסכ םג שפוחה תעונתל .איצמהל
 תא םידוהול עיכהל "םיטניא סער בולק,ה לא וירבחמ םירחא "המרקו תוחחאו
 ףוסלו .הכלממה תבוטל  הנורחאה העונתב בושח קלח וחקלש לע דעוה תדות
 וררועתהב ,תרלומה ץראל םידוהיה תונמאג תא םעפה רוע ל"גה בולקה הארה
 :תבצמ  םיקהל ידכ = ,תיקרות הריל םושמח הנושארב בדנ אוהו ,ףסכ ףסאל
 דועו , םידרומה סע הטחלמב םינורחאה םומיב וגרהנש אכצה ישנאל ןורכז

 תויהל וירבחמ םידחא .חלשיו ,והחוה תא "המדקו תודחא, | דעוה :עיבה םעפה
 , ל"גח ילכתל רחב ידוהיה בולקהש ,הרעוב

 תידוהיה הלהקה םשב וללה תומרגלתה הא חלש "םיטניא סעד בולקה, :
 : יקינולס .לש

 תא ותוממור  רוהל  םיעיכמ רננה, + החפ-טקביש רומחמ .אבצה רשל
 ןכה ארקחל יואר ורוב , הלאה םימיה לש ןוחצנה דעב וגבל קמעמ .נותוכרב
 יב "הרובה רוע ליצמ, ראותל יואר  והגהו תינמותועה המואה לש בושח רתווה
 ,"הריבה ריע .תא .ליצהו תוצירעה תא | בירחה

 ,הנכסב ךווח תא תמש התא , ו חגרימסמ .השרומ , חולצמ ידנפא םופנל
 לכב הבר בל תמושת בפהש ,ץרמ אלמ םואנ םירחכנה תיבב תמאנ המא
 םירשואמ וגנהו = , תידוהיה המואהל רובכ .אוה ךבל ץמוא | . הפוריאו היקרות

 רעב ךתוא םוכרבמ ונגה, ! יקינולסמ- השרומ  ,וסאראק ידנפא לאונמעל
 משב רופמל אנ לאוה + םינורחאה  םירקמה תעשב - תרלומה ץרא תבוטל

 החה

 3% םלועה <

 "= גוגימהלו .ותוכלמ .רדהל  וגתורופמ < ישגר\ = גיתוכרב | תא  תירוהיה

 וט ןוילג

 תמישר תא םיקרותהו םידוהיה םיגותעה ומסרפ רבעה עובשב
 ,הסמורטס ידנפא םילאטיו ונטע ןב הנמג םירטסינימה ןיב .שדחה םוירטסינימה
 תורעי ,המדאה תדובע רש רותב , תינודקמה הדעוה לש ישארה ריכומה
 ידנפא סילאטיו לש וחבשב הברה ורבד םידוהיהו םיקרותה םינותעה , תורכמו
 . תאוה הבושחה הרשמל יוארה שיאה והנה אוה יכ , םתעד תא ועיבה םלכו
 , תאוה הבושחה הרשמב הו ונמע ןב תא ודבכ םא , ןוכנ לא תערל יצפחב
 ,טרפב תוינויצהו ללכב ונלש תולאשה תודוא ותעד תא לאשל הכו הכ ןיבו
 םלוא . השרחה הרשמל ויתכרבו וררשמב הפמורטס סילאטי\ ןודאה תא יתרקב
 אוהו ,חוטב וניא שרחה םוירטסינימה יכו ,הנוכנ הגיא העידיה יכ , יננע אוה
 אוהש תעב ,תאזה השדחה תא םסרפל םינותעה ורהמ רשא לע , דאמ רעטצמ
 ויתשקב ןפוא לכב ,וזכ הבושח ךכ לכ הרשמל יוארדיאל .ומצע תא בשוח
 ,יתשקב תא אלמ אוהו ,תוידוהיה תולאשה תודוא ותעד תא יל דיגהל

 : וייח ימי תודלות תא ,יתשקב י"פע ,יל רפס הנושארב

 יקינולסב 1865 תנשב יתדלונ . רתויב תנינעמ הניא ילש היפורגויבה,

 רפסה תיב תא יתרקב םש .אטשוקל הגש הרשע תחא ןב יתויהב יתחלשנו
 ,רילופטנומל ,תפרצל יתעסנ , םש .ידומל קח תא ירמג ירחא , לירפ"הטלג ינוכיתה
 1887 תנשב .המדאה תדובע תרות תא הובגה שרדמה תיבב יתדמל םשו

 להנמל םש יתויה ב"חאו הנרימסב המדאה תדובעל דרשמב הרשמ יתלבק
 ינוארק ןא .1880 תנש דע תאו יתרשמב ראשאו המדאה תדובעל ס"היב

 תנשבו , יקינולס ךלע לכ לש המדאה תדובע ינונע להנמל יגודיקפהו יקינולסל
 תאו ,החפ ימליח תחת+תינודקמה הדעוה לש ישארה ריכזמל יתוא ונמ 6
 ."התע דע אשונ יננה תאוה הרשמה

 [ |? םירוהיה תולאשב ינודא ןינעתה םאה --
 יל .הנתנ אל יתרשמ יכ ,יתגינעתה אל תויללכה תוידוהיה תולאשב --

 דעוה רבח רותב יתקפעתה תימוקמה הלהקה תולאשב םלוא הול מזו תורשפא
 ,ר"ָדה .ןודאה םואנ תא יתעמש ' ןורחאה ןמוב , ח"יכל רט א רפסה יתב לש
 תויטרפב םג יתרבד ..וירברב ךאמ יתנינעתהו "םיטניא סעד  בולק,ב ןוובקעי
 תונויצב ןיא יכ ,יל חיטבה איהו ,  תונויצה תודוא ןוזבקעי ר"דה ןודאה םע
 אלה ונחנא יב ,הוב ןימאמ .ינא םג . לארשי ןירא רעב תיטרפס הפיאש לב
 םצרא יועש תא ונינפל וחתפ רשא ,םיקרותה םע תודחאב תויחל ונא םיבורצ
 .תונ ושה םהיתובשומ תוצראב םיפדרג וניחא רתיש תעב ,תויכו יווש ונל ונתנו
 ודשחי וא ,אקוד  לארשי ץרא תא םירוהיה דעב ושרדי  םינויצה םא םלוא
 רעב לדתשהל ְךֶתוי בוט ןכ לע ,תויטרפסל םיפאוש םה יכ ,םיקרותה םתוא
 איה החוטב יב ,לעופל איצוהל רשפא הוו ,םתפ היקרות ןיראל םידוהיה תריגה
 היהת אל םא ,םידוהיה יכ ,רבדה ןבומ םנמא ..םידוהיה לש .םתונמאנב היקרות
 סע םירושק \ םידוהיה וכ .,היקרותל = רגהל ומיבסי אל ,י"אל ובל הוקת םהל
 תבוטלו .םתוברת תבוטל דובעל ולוי םש קרו ,םהימו ירבדו םתד י'ע י"א
 תישאר .תונויצה תודוא רבדל רשפא יא הָתע , ןפוא לכב  .תינמותועה הכלממה
 םושל םיפאוש םניא יכ ,תוגותע י"ע  םיקרותל חיכוהל םיינויצה םיכורצ ,לב
 ינתנש ןמו לכ יכ (ונימי ירברמ תויאר םהל איבהלו תולדבתה םושל ,הימונוטוא
 דגנ םמוקתהל ללב ולדתשה אל םתוברתב קסעתהל שפוחו תויכו יווש םידוהיל
 הוב ןפואב .התא  םולשב | ויחו ,תומורה וא תינויה ומב  ,תישארה הלשממה
 ,םידוהיה דעב תוב טלקמ  רותב י"א -- הרטמה לא טאל טאל עיגהל רשפא
 לדתשהל ףירצ יכ ,בשוח ינא ,רוציקב ,םינמאנ םינמותוע םג ןמז ותואב ויהוש
 הכלממל םגו וגיחאל םג תלעות איבהל לבותש ,היקרותל םידוהיה תריגהב
 + לארשי ץרא תודוא התע תעל רבדל אל ךא

 ? תידוהיה תוימואלה תודוא ודובכ בשוח המ --
 רשא ,םתרופמו םתודחא תא רמשל םיכירצ םידוהיה יכ  ,רבדה ןבומ --

 , ונטותוע ב"חאו ידוהי  תויהל ךירצ .לכ תישאר .הברה ךכ לכ ולבס םדעב
 המ---. תירבעה ןושלה תא תויחהל הדובעה ד*ע יאדוב ערוו ודובכ --

 ְק ֶי 1הז ןיגעב ותער
 הפו הפש וגל שכרגו וגלש ןוגר'זה תא ףופ ףופ בווענ אלה | יאדוב --

 ,תוקרותה הפשה תא םג דומלל ונילע םלוא ,תימואלה וננושל ומב תלצלצמו
 יונתכלממלו ונל הרי לע ליעוהל לבונ ןעמל

 הלשממה ריכת ףוס ףוס יכ' ,יתוקתו וירבד לע יתרוה :תא ול יתעבה
 יאדוב או ,המדאה  תרובע רשל היהי אוהו ,םיגוגההו םינמאנה הינב תא
 +והומכ םישנאל וגא םובירצ יכ ,ונמע תבוטל לדתשי

 ,ונממ יתדרפנ הובו יחיש .שיא יל הנע (!םשה הערי םא) !"הלשניא , --

 ,ץיבורוטנק עשוהי
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 וט ןוולג

 תונְלְפִמַה תֶשלָש *ַש הָצעְומַה
 + תּויְדּוהְיַה תויִלֶאיִצוּפַהְדתוימּואלה

 שלש חכ-יאבל  הצעומ  קרוידוינב  התיה לירפא 4  םויב
 -סולאירוטיריט-םיטסילאיצופ :וללה תוילאיצופדתוימואלה  תוגלפמה
 ,(םיטסיפריס) .םיטסילאירוטיריטד,צולוביר-,צוסו ןויצדילעופ  ,םימ
 . תיללכה .ןתודחאתה ד"ע הלאשה הב .הררבתנש

 םג הנמזה וחלש ,הפסאה יננוכמ ויה םהש ,ם"טה ירבח
 כ"חאו ,רברב בשייתהל הלחת ךירצש ,הנע 'אוה לבא  ,"דנוב,הל
 ,הצעומהב "דנוב,ה םוקמ דקפנ ןכב .ותמלחה תא עידוי

 הצעומה ןירתש ,העצה הסנבוה םויה-ררפב ןורל ושננ ךא
 הדובע לש תיללכ המרגורפ 'אורבל רבדה רשפא םא ,הלאשב
 , תוגלפמה תשלש לכל <

 וניבה םיפסאנה לכ יכ  ,ררבתנ .וררועתנש םיחוכיוה י"פע
 תריצי לש ,וזכ תוחחאתהל שיש ,ירוטסיהה ךרעה לדוג תא
 םהמ םידחא לבא ,תחא םיטסילאיצוס םירבע .םילעופ תנלפמ

 רתוי .יכו ,ןיידע .תמדקומ איה תאוה הלאשה יכ ,םתעד תא .ווח *
 תימואלה הדובעה ר"ע םויה רדס לש תולאשב ע"על .ןורל אוה בומ
 .הל םימיבסמ לכהש תולנב

 ףכות דימעהל ךירצ יכ ,ןוכנל ואצמ םיפסאנה בור לבא
 המגורפה וא הטלחהה יכ ,םתא םקומינו םמעמו ,תאוה הלאשה תא
 ןהו ,תוגלפמה לע הבוחל תלטומ  הניא  הפסאה תאמ .לבקתתש
 ךרע אלא הל ןיא ךכיפלו ,התוחדל וא התוא  לבקל  תולוכי
 ,רבלב .ירפומ

 רברמ ,היצניריפנוקה :אישנ ,(ט"רפ) יקפ בו ל טי'ז ריידה
 -תודוקנ  תוגלפמה .תשלשל ויה  תעה לכ יכ : ,תיכומו = הנושאר = =

 תורחאתמ ןהש ,םירבדה תא שיגרהלו טילבהל תחת לבא ,תורחאמ
 ןהש ,םירברה תא קרפה לע הגלפמ לכ ,ךפהל ,הרימעה ,םהב
 םג פ'כע םה םיטסיפריסה ,התוער לעמ .השא םהב תודרפנ
 םע דחיב דובעל םילוכי ויה וז טבמ .תדוקנמו םיטסילאירוטיריט
 וביחתה ילמלא ,תחא הגלפמל דחאתהלו םינויצהו םיטסילאירוטיריטה
 ,התובישחב םידומ לכהש ,תולגה-תדובעב לעופב קופעל םינורחאה

 תוגלפמה שלש יכ ,יקסבולטי'ז ר"דה עיצמ הז לע ןעשנ

 : וללה םירקיעה לע תססובמ תחא הגלפמל דחי  הנדחאתת
 ,תולגב תימואלה הדובעהו (םירהנ-םרא) הימטופוסימ ,הניתשלפ

 ,הלודגה הכפהמה ד"ע רבדמ (טיס) ןיקריפ .נ ר"דה
 ,רחאה דצה ןמ םש היצולובירה ןוחצנ .לע ,היקרותב התשענש
 תוערואמה .ינשה רצהמ היסורב היצקאירה לש םנוחצנ לע םנו
 ,.וזל וז וללה תוגלפמה לכ תא ברקל הברה  וליעוה םיינוציחה
 םייונשה ליבשב הימטופוסימב היניע תא רבכ הז .המש א"טי

 הבושח הניתשלפ םג תישענ הימטופוסימ לש התוכוב ,םישרחה =
 הכרעב םלועמ ושיחכה אל תמאב רשא ,םיטסילאירוטיריטהל דאמ
 :יטה ןבומב ראמ הבושח הניתשלפ התשענ התע .לודגה .ימואלה
 .תשקובמה םירוהיה-תנידמל תמאב תויהל .הלוכי איהו . ,ילאירומיר
 ,תיסורה היצולובירה חצנתו טעמ רוע יכ ,ונימאהש העשב לבא
 ,תיטסילאירוטיריטה הדובעה לא בל םישל םיטסיפריסה :וצפח אל
 וחירכה  םייחה לבא .הלחת םייפה ןויער תא  םישגהל וצפחו
 ,תוילאירוטיריטה ליבשב  ורבעי .התעו טעמ רתוול םתוא

 אצמנש ,דאמ .רשואמ אוה יכ ,רמוא .(צ"עופ ץי בונזח ל
 תורחאתהה יכ ,רבוס איה ,יתעד : יפל .תירוטפיה איהש ,הצעומב ₪

 הדובעו םייפה ליבשב ויה . היסורב \ צ"עופ  .לעופה לא .אצת
 דעב םג .ותעד תא: הווחמ  אוה הברה םימעט 'ינפמ ,תימואל =
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 חוכשל .ןיא ,הברח  םיגויצ .תער .םג ךכְל הטונ תטאב ,הימטופופימ

 3- םלועה <

 ן תוכומסה תוצראה .תודוא לע תרָבדִמ תיאלוובה הָמרגוְרְפה ולי יב

 וז

 תא רקבל םלוכ  םימיפטמ:  ס'פה .תא תערל | ריכהש  המכ רע
 תשדחה .המרגורפה תא ולבקי .יכ ,רבופ ;אוה ,םהלש המרגורפה
 ונגה רחי  םידחואמ,ש :ןעי ,ריהזמ דיתע הל אבנמ אוהו ,החמשב
 םדקל םא יתלב :ול ראשנ אלו .,"תודהיבש לודג .רתויה חכה
 .שרחה רעצה תא תבבלנ הכרבב

 ףהימטופוסימ אקווה המ ינפמ :לאוש (צ'עופ) .םיו ב ל פא ,ח
 הניתשלפ + תיאליזכה ,המרגורפהב בותכש ומכ ראשי אל עורמ
 ,הימטופוסימ םג תסנכנ .תוכומסה תוצראה רדגב ,תוכומסה תוצראהו
 ,ונתרטמל התואנ הימטופוסימ ןיא םא יכ ,רבדל שי הרתי הלעמו
 ,תרחא הכומס ץראב רוחבל .היהי .רשפא

 ףימת הדמע ם'ס .תגלפמ יכ ,רמוא (סיס גרבדלרג ,בא
 תוערואמה | ירחא יכ ,הדומ אוה . תולגב תימואל .הדובע רעב
 הניתשלפ ,הניתשלפ ד"ע ותעד תא הנש היקרותב  םינורחאה
 תלאש תא ילאירוטירימ ןורתפ  רותפל העודי = הרמב הלובי
 , .רותפל הלוכי הניתשלפ ןיא  תוכומסה תוצראה ילב לבא ,םידוהיה
 תא הוחמ אוה ךכיפלו ,ילאירומיריט ןורתפ  םידוהיה:תלאש תא
 ,הימטופוסימ רעב .ותעד

 תא םהלש המרגורפה לא יולגב םינויצה  וסינכי םא
 לא | סנכהל םילוכי  םיטסילאירוטיריטה ויה זא  ,הימטופוסימ
 , תינויצה .היצזינגרואה

 חצור אוה םג ,םיטסיפריפסה םשב רכדמ רידאנירג רמ

 ומישנהל םָא יכ ,רבדב רהמל ךירצ | ןיא לבא  ,תודחאתהב
 םיטסילאירוטיריטה = יכ ,רבוס אוה  ,הרתי  הגרדהבו  תוניתמב
 עגונב אוה ןכ אל לבא ;הלאמ הלא ןיידע םיקוחר םיאניתשלפהו

 רותב ,ול , דחיב  דובעל לכה םילוכי  הבש ,תולגב הרובעל

 =< חלאשל . םויה .דע .תימואלה .הדובעה .תלאש -תבשחנ- ,טסיפריס
 "  *הת עודמ ,הניתשלפב הרובעה דעב דמוע :אוה .הבושח רתויה
 ?תולגבש תרחא ץראמ העורג .הניתשלפ

 רעב קר :רקיעב םידמוע ם"סה יכ ,שיגדמ ץיבודיווד

 אוה | .המרגורפה לש םירחא םיפיעס רעב רשאמ ,היממופוסימ
 . .,הניתשלפב היגריניא התואב ורבעי םינויצהו צ'עופ יכ ,בטיה .ןיבמ
 םימרז השלש וא ויהי. םנמא .םלוכ םידחואמ ויהי ףוס ףופ לבא
 ,תחא היהת הגלפמה לבא :,הגלפמב

 אל .הבורמ תשפת, יכ ,רבוס (צ"עופ ןייטשרלאוו
 רחאלו ,הניתשלפ רעב .,רחא רבד רעב דובעל .התע ץוחנ ."תשפת

 לבא ,הינשה לא תשגל היהי רשפא תאזה היציזופה רצבחתש

 /-/ \ + ךכל םדוק אל

 , רבהב םהיתוער תא םיווחמ םידחא םימאונ דוע

 רברה בורק םא יכ .,ולש .םויסה"םואנב חיכומ ןיקריס  ר"דה

 רותב .הלאשה לא םחיתהל םהל ןיא זא ,צ"עופ בלל תמאב

 ,הימטופוסימ רעב תויהל.  תורסומה  תוכזה םהל שי .,םיחצנמ
 ןהמ וזיא : ילוא איה ןינעה לע .דיבכהל הלולעה ,הריחיה .הלאשה
 ' +הניתשלפ תא וא הימטופוסימ תא .םא : הנושאר הלעמב רימעהל
 "רשאכו  ,צייעופל חינהל = ךירצ .תאזה .הלאשה  ןורתפ תא לבא

 ,צ"עופב רברה התע יולת ןכב ..רבד. םוקי .ןכ ,ומילחי

 : םלואה לא םיסנכנ צ"עופ ,הלק העשל תקספנ .הבישיה
 ' "'םוובלפא .רמ עידומ הצעומה תואצות תא .רבדב בשויתהל .ךומסה

 = ,ירמגל צ"עופל הלאשה איה השרח הז .טנימומב +וללה םירבדב

 תעדה בושיל םידחא םימי .לש .אכרא םהל םישקבמ םה ךכיפל

 < ,האבה הצעומה לא רברה תא תוחרל ךירצ .הטלחה תלבקלו

 / ,האלמהנ .צ"עופ לש םתשקב
 יי ו לתאזה היצולוזירה דחא הפ הלבקתנו העצוה לבא
 .תתע ירשפא םגו רכדה יוצר יכ ,תאצומ הצעומה

+. 



 וט ןוולג

 הגלפמל תוילאיצוסה:תוימואלה .תוגלפמה .תשלש לכ תא דחאל
 ,תחא תיטסילאיצוס תימואל תידוהי

 םידחא םימי רועב ףסאתהלו בושל הטלחה הלבקתנ ןכ
 ,רמג ידיל רבדה תא איבהלו
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 .יִרָטְסואָה טאַרְסְכייִרָהְּב תיִמּואְל תירבע חַאְחִמ
 תלאש ר'ע ירטסואה טארפכיירהב ונד םינורחאה .םימיב

 םירטסינימה אישנ ורבד וז הלאשב ,היצילגב יצראה םוירטסינימה
 םימעה ינש תא םשב ארק םימעפ .הברהו ,יאצילגה .רטסינימהו
 ורבע םידוהיה לעו ,םיניתורה תאו םינלופה תא :היצילנ יבשוי
 . תטלחומ הקיתשב

 לע ריעהל וז תונמדוהב שמתשה ליבאג רד ינויצה רחבנה
 ;הוה ןיינעמה םואנב הלשממה דצמ תילאיול-יאהו הרזומה הגהנהה

 ינא ימואלה ירבעה בולקב ירבח תוכאלמב !הלענ הפסא
 :תאזה הצוחנה הרעהה תא םעפה ריעהל אב

 ינלופה בולקב .אשנש ומואנב יצראה רטסינימה ןודאה
 טארסכיירהב הפ םוירטסינימה אישנ  םגו ותרשמל ותולע ילגרל
 רבדה .םימואל ינש קר םנשי הוצילנב יב  ,םהינש ורמא
 םואל שי היצילב ,תואיצמה לא םיאתמ ונניא הזה
 רותב ונתוא חלש ירבעה םואלה .ירבעה םואלה :ישילש
 המרגורפה רוסי לע ונרחבנ  ונחנא ;הזה םרה תיבה לא וחכדיאב
 המרגורפה תא .הזב ררבל הבוחה ונילע תלטומ ,תימואל-תירבעה
 לא וסנכנ = םידוהיה יכ ,ונירחוב לש תאזה תימואלה-תירבעה
 תוחיכומ הז לע | ,תדחוימ תימואל הביטחכ ,םואלכ םייחה
 ,טארסכיירה לא תונורחאה תוריחבה

 הריחבה-תולילג םיעבשמ יכ ,ינודא ,םכתא ריעהל ינא הצור
 םימדידנקהבו ,רשע העבראב קר ונלש םיטדידנקה תא ונרמעה
 רתוי והזש ,םידוהי לש תועד ףלא םישלש ודחאתה וללה
 םידוהיה יכ ,חיכומ הז  ,היצילגב םידוהיה תועד לכמ תיצחממ
 תימואל הביטח רותכו * ,תימואל הביטה רותב  ;היצילגב םימייק
 לע תודיעמ תורחא תודבוע םנ ,םייטילופה םייחה לא < וסנכנ
 תירבעה ןושלב ,ונתפשב תאצויה ,תימואל :תונותע ונל .שי ,רבדה
 ,םימואלה םירבעה םירוענה ינב ונל שי .תידוהיה ןושלב םגו
 ירבעה םואלה ירבחל םמצע תא םיריכמ םה תואטיפריבינואבש
 ונל שי ,םהלש תרלומה-תפש רותב תידוהיה .ןושלה תא םינמפמו
 ,תימואל-תירבע היצוינגרוא ונל שי  ,םירבעה םידומלל .רפסדיתב
 .תונטק רתויה תורייעהב חכדיאב הל םנשיש

 רטסינימה ןודאה םא ,קדוצדיתלבו רבדה * ןוכנ אל ךכיפל
 תודבועה ינפ לע .םירבוע  םירטסינימההאישנ  ןודאה) םגו .יצראה |
 וללה תורבועה לע הקיתשב םה םירבוע  םא .םויה רדסל וללה -

 םהש ,םידוהיה רפסמ :,ןוטלשה תוריפסב ןתא םיבשחתמ ןיאו
 תוכזה תא 'ונל ןתונ ,ץראה יבשות לכמ יעישתה קלחה .טעמכ
 םיפיריטניאה חכדאב דיקפ יצראה םוירטפינימהב היהי יכ .,שוררל
 ירומלוקה ,ילכלכה םכצמ ,םידוהיה יסיריטניא .ונלש םידחוימה '

 שיא םוירטסינימהב הלשממה הנמת יכ ,שרוד ,דחוימה ימואלהו
 םיעגונה .םירבדה לכ תא הל ררביו  ראבי רשא ,ךכל .החמומ
 .ונייח יאנתלו ונבצמל

 ,רשכה תעשב הלשממה ינפל עיצנ רוע תאוה השיררה תא
 יצראה רטפינימה ןודאה יכ ,הזב םישיגדמ ונא ע"על
 קרצהל ורטס םירטסינימה אישנ ןודאהו יצילגה
 תורבועה ינפ לע םה םירבוע םא ,וינפ לע

 ,םויה רדפל ירבעה םואלה םויק ינפ לע ,תומייקה >
 קקונ רנניא אוה ,הנש םיִפלא הז | םייקתמ | ירבעה םואלה

 מ י : 3= םלועה <

 ףיפוי אוהו ,םעל ותוא ריכי םוירטפינימה יכ
 ךלוה .ירבעה םואלה .הו ילב םג דיתעב םייקתהל
 אל יכ ,םישרוד ונא רשויה תאפמ לבא ,ןגראתמו ךלוה ,חתפתמו
 ונילא : ופחיתי .יכו = ,תואיצמה .לע .הקיתשב םירטסינימה  ורבעי
 .רסחה תרמב
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 . הָנְוָּב םיִנָבְרֶה תַפְסַא
 ,םינברה תפפא הנליוב החתפנ :, רייא ג'י ,'ג  םויב

 ירעמ םינוש ם"ירומדאו  םינבר 4 םיעבראכ קלח םיחקול הבש
 םייח 'ר ,ןילראקמ ןאמרירפ רוד יר ברה םהיניב  ,ןילופו .היסור
 ם"ירומדאה ;דועו ,ןידארמ ("םייח ץפח,) ריאמ לארשי 'ר ,גיצובולוס
 םידחא םיתב ילעב םג ונמזוה הפסאל .דועו רוגמ ,ץיוואבוילמ
 הפסא לכ ירחא םירצק םילוקוטורפ ,תורוגס תובישיה . תונוש םירעמ
 , םוסרפל םינתינ

 תואישנל ,גרוברטפמ ןגיוכנלנצק ברה י"ע החתפנ הפסאה
 ר"ויל ,ןילראקמ .ןאדירפ דוד יר ברה דובכה אישנל זורחבנ
 'ר .ברה--ונגסל ,הנליומ יקסנודורג רזוע םייח 'ר א ברה- -לעופב
 םויה רדפ לע ,םירדסמו םיריכזמ םג ורחבנ ,ץיבולאפאר קחצי
 (8 ,ךונחה תלאש (9 ,םינברל זניצ ד"ע (1 ;ולאה תולאשה תודמוע
 לולחב םיללכה רפסה-יתבב םידמולה ,םידוהיה םידימלתה רורחש
 ,תבשה תחונמ (5 ,תדה קוזחל תיללכ הרוגא רוסי (4 .ט'ויו תבש
 תינברה היפימוקה רברב םיטרפ ל) ,הירנלניפב הטיחשה תלאש 66
 , הדיתעה

 לכח ,הלופכה  תונברהו  זניצה תלאש רבדב | ונד" הברה
 םייתרה םינברה קר .םיונש איבהל ץוחנ הז עוצקמב יכ ,ומיכסה
 םיונשל עגונב ךא .הרעה שארב לעופב םידמוע תויהל םיכירצ
 יכ  ,ץוחנש ,םתעה תא ווח הפסאה ירבחמ םידחא .תועדה וקלחנ
 תא וטיעמי יכ ,לההשהל הפסאה לע ךא ,זניצ םינברל | היהי
 לטבת זאו ,ןילופב.אוהש ומכ הגרדמה לע והודימעיו הזה זניצה
 םניא םייתרה םינכרה יכ ,ואצמ םירחא ,ירמגל הלופכה תונברה
 הנומא ינינעב קר קסעתהל םהילע ,זניצל םיקקז תויהל םיכירצ
 םיימשגה םינברהו ,הלשממה ינפל םעה חכ-יאב םהב תויהלו ,תדו
 ירחא .תואקירטימה ירפס תכירע לע קר םינוממ תויהל םיכירצ
 : ,וז הטלחה :הלבקתנ םיכורא םיחוכו

 םינברה לש םתוכזב ריכתש ,הלשממה ינפל לדתשהל ץוחנ
 ,םייתרה  םינינעה לכ םהל םיכייש תויהל ,זניצ םוש ילב םייתרה
 ןיטגו םייתדה תודסומה לכ לעו תורשכה לע החגשהה
 ראשהל הכירצ המודכו תואקירטמה ירפס תכירע ,ןישודקו
 .התע דע הז לע םינוממה דיב

 תינברה :היפימוקה רברב ונד < תובורקה תובישיה תחאב
 היסימוקה תודא לע הלשממה יקוחבש ,ינפמ ,תויהל  הדיתעה
 ,םינחור םינבר םניאש םישנא וליפא היסימוקל רוחבל רתוה וזה
 העירי לכ םהל ןיאש ,םישנא ורחבנ םיקרפל יכ ,  חיכוה ןויסנהו
 ! תאוה הטלחהה תא רחא הפ הפסאה הלבק --- לארשי תרותב

 ראבתש ,הלשממה תאמ תשקבמו העיצמ םינברה .תפסא,
 שיש ,היסימוקה ירבח .תריחב תודא לע םיראלוקריצהב םעה ינפל
 דע .,תוכלההו .דומלתה תועידיב תואיקב םהל שיש הלאב קר רוחבל
 רשא ,םעהל םיעודוה- םישנא ,תויתד  תולאשב תורוהלו ןורל ידכ
 "לארשיב  םיינחוה םינבר תויהל םה םייואה הרותב םתעידי יפ:לע

 הרוגאה ןיעמ .תדה  קווחל הדוגא  רסיל הטילחה הפסאה
 .השדחה הדוגאהל םג דוסול הנייהת .היתונקתש ,"לארשי .תפנבש
 היטימוק .הרחְבג .תונקתה רפסב םידחא םיונש תושעלו היגהל ידכ



 וט ןוילנ

 .הז .ןינעב םיחמומ הילא ףרצל תושר שי היסימוקל ,םינבר .העבשמ
 החונמה .תלאשב ברעה .תבישיב ונד ,רייא ו'ט ,'ה םויב

 .הנליוב הלהקה ירבכנמ םידחא םג ונמזוה וז הבישיל , תבשה םויב
 בצמ לע הפסאה ינפל הצרמ ,ץעפיל רמ ,םהמ רחא

 .הכלממה:תמודב תבשה-םויב החונמה .תלאש
 רשפאש רע תוכחל ןיא יכ ,רמוא גרוברטפמ ןיניירט רמ

 י"'ע ףסאתש תינברה היסימוקה י"ע הז רבדב לדתשהל היהי
 וז הלאשב איהה תעה דע הכלממה תמוד לבקת ןפ ,הלשממה
 הלשממה ינפל אבל המצעב חדיעוה לע ,ונתשקב ץפחל רגנתיש ,קוח
 ,ראבלו הכלממה:תמוד לש היסימוקהל הירבד תא חולשל השקבב
 אלש קוחה ,תירוהיה תדה ירקיעמ רחא אוה תבשה תרימש יכ
 היהי םעהו ,תבשה תא ללחל םירוהיה .תא חירכי ונתד םע .בשחתי
 . דאמ רע ורערעתי םיילכלכה וייחו ,קזנ לובסל וא ,תד לע רובעל סונא

 םירבד .תוצרהל קר תושרה שי הדיעוהל אהנליו) ץע ג רמ
 םילוכי .הדיעוה | ירבח ךא .,רתוי אלו .תינברה : היפימוקה ינפל
 השקב שיגהל ,הדיעוה ירבח 'רותב אלו ,םייטרפ םינבר רותב
 תואצרה ושיגי םינברהו םידוהיה תולהק רתי םגש ,לדתשהלו וזכ
 ירבחו : גרובוטפל  היצאטיפיד חולשל | ץוחנ ותעד יפל .הלאב
 תא םהל ראבלו המודה ירבח םע תוארתהל םיכירצ היצאטופירה
 ,ןושארה םויב החונמה+קוח םידוהיל בסיש = ,ינחורהו ירמחה קונה לכ

 הריעיה .לע יכ ,ותעד תא עיבמ | ץיוואבוילמ | ר"ומדאה
 תא עיבהל ,םידדוב םינכר ירותב הירבה לע אלו ,הלוכ תינברה
 םא ,,ונווכתי דסומ הזיאל איה תחא ,הירבד תא תוצרהלו התעד
 לכ תא ףפורמ הבשה = לולחירהש ,םוירטסינימהל וא  ,המודהל
 . תודהיה ידומע

 םיינחורה ::םינברה :יכ- ,אצומ = הגירמ = ץיורוה .בקעי רמ
 תיתדה הפקשהה תדוקנמ קר תאוה הלאשה לע ןוחל .םיכירצ
 ,תוילכלכ .תואצרהב אובל אלו

 םינברה לעש ,רמוא (לורוה יקפוועיידאמ ברה
 םיצוחנה ,םיעצמאהמ דחא לעכ תבשה תחונמ לע תוארהל
 םיתרשמהל םירועיש וכרעי םבשה םויבש ינפמ ,תדה תמרהל
 .הוה םויל םררחשל שורה ןכלו ,םילעופהו

 ריבכ תא שילחמ הו קומינ יכ ,אצומ ,ליוושמ ברה
 : ,המצע תבשה תשודק

 לש אישנה ידי תא אלמל :טלחוה ןתמו:אשמה ירחא
 תאצרה תא סינכהל ,הדיעוה םשב רטפינימה תא שקביש ,הפסאה

 לש היסימוקהל תבשה םויב .םידוהיל .החונמה תלאשב םינגרר0

 יפל \ ,תבשה /

 ,םינברה תפסא ארקת םרטב דוע רתפת הלאשהש יינפס ,המורה
 בצמה םג .ראותי בגא ךרדבו םייתד םיקומינ וחנוי האצרהה דוסיל
 תבוח לבקתת םא ,רתוי רוע ערויש  ,םידוהיה לש ערה ילכלכה
 , םידוהיל .םג .ןושארה .םויב החונמה

 רורהש רברב ,םינברה תפסא הנד רייא ז"ט יששה :םויב
 .תבש לולחמ םייללכה רפסה יתבב םידמולה ,םידוהיה .םידימלתה
 ,קרפה לע תאזה .הלאשה תרמעהל דגנתה ץיוואבוילמ יברה

 ירה .תבשה םויב :רוקבה דגנכ . םינברה ורבחי םא ירהש |
 והזו ,רפסה:יתכב .רוקבה לש הדבועה םצע תא אליממ ורשאו
 שיגהל שיש ,ונעט םירחא . ול םיכסהל םיכירצ םינברה יאש ,רבד
 ןיא לבא ,תבשה םויב  םידוהיה .ידלי ובתכי אלש קר, תולרתשה
 םויב רפסה יתכמ םידליה תא ירמגל- ררחשל הלשממהמ שוררל

 ףוס:ףוס = .הב : דומעל .רשפא:יאש ,הריזג  יהוזש
 ידלי תא .ררחשל הלשממהמ תשקבמה ,תישילשה העדה החצנ -

 ,םידעומהו תותבשה ימיב רפסה>יתב תא רקבכמ ירמגל םירוהיה

 < :,הרמגנ אל 'דוע הפסאה

 8 36 םלועה <

 ,רוטְנק ,ל .,י ר'דַה לָש לבי חל

 שרחל ישימחה םויה תא ונגח היריקומו תירבעה תורפסה
 תיתורפסה ותרובעל םינש שמחו םישלש חאלמ םוי אוה ,רייא
 , ותרלוהל הנש םיששו רוטנק ביל הרוהי ר"רה לש

 ישימחב ט"רת תנשב הנליו ריעב דלונ רוטנק ביל  הדוהי

 ,םש לודגה תסנכה-תיבב ישארה ןוחה -- ,ויבאל ,ריאל
 ,"תובישי ,ה-יתבבו םיררחב .ל ,י הלב וירוענו חל ימי תא

 םֶלוא ."םיקפופבו ם"שב .וסרכ תא אלמיו, ,םהה .םימיה גהנמכ
 הקופס תא האצמ אל  ,םילודגה תונורשכה לעב ,הזה ריעצה שפנ
 תיבמ והתאיצוה "הלכשה,ה חור .,השביה הכלהה לש תומאה 'דב
 תא ורמגב :, רימוטי'זב .םינברה .שרדמדתיב לא  והאיבתו ושררמ
 תרות תא םש דמליו ןילרבל ךלה 18ל%8 תנשב םש ורומל קח
 ריעצ ונדועב .ותוא םעפל לחהש ,יתורפסה ונורשכ םלוא ,האופרה
 תא 'רוטנק ר"דה שידקה הלש ,תורפסה םלועל והפינכה ,םימיל

 רבכ .הטיסרבינואה דימלת ונדועב הליחתה וז ותדובע .ותרובע
 י"ע .ןילרבב זא האציש ,"הריפצה,ה תא ךרוע היה איהה תעב
 ל זא הברה .ןיקסנילומס ,פ לש "רחשה,ב םגו .,יקפמינולפ .מ
 תווהל \ רוטנק .ל :,י ר"דה ןמזוה 1829 תנשב , םירישו םירמאמ
 :רטפב רואל אציש , ,קקססווא םאקסת* ירבע-יסורה ןועובשה ךרוע
 םג ךרוע היה המ ןמז רחא .ןמרב ,יו ץיבוניבר 'ה י"ע גרוב
 בתּכ הלאה םינותעה ינשב + רםמק686₪06 060805816* ןוחריה תא

 ,תוריקסו םינוטיליפ ,םירמאמ הברה
 ול ,י ר"דה לש ותדובע ,דוחיב . ,הבושח תימואלה וננושלל

 יונתורפסב .השדח הפוקת תלחתה התיה וז ,1886- - ל תונשב רוטנק
 ד ."םויה, תא רואל איצוהל רוטנק ר"רה .ליחתה איהה הנשב
 הרובעה התיה השק ,םוי לכב. אציש ,ןושארה ירבעה ןותעה
 האיצוהש .איה איה לבא ,המחלמו למע הברה המרגו ווה תש רחמ ה
 הילעמ הטישפה ,םינועובשפו םינוחריב האובהממ תירבעה ןושלה תא
 םדא ינבש ןושלל ,הטושפ ןושלל התוא התשעו תבשה ידגב תא
 איצוה איהה תעב ,םינש יתש םייקתה הוה ןותעה  .הל םיקקזנ
 .."ימעדןב, .ןוחריה תא םג .רוטנק  ר"דה

 "ךוחפו,בו "ץילמה,ב םג "פתתשהל ר"רה ליחתה 1890 הנשב
 , םינוש תרקב ירמאמבו םינוטיליפב

 הנושארב . תידוהיה תורפסכ םג קלח חקל רוטנק ,ל ,י ריירה
 עודי ןמז ךשמב וכרוע ,םג היהש ,"טאלב-סקלאפ עשירוי, ןועובשב
 ,'קלאפ עשידוי סאד,בו "רוי" רעד ב ,ימויה "דניירפ,ב ןכ .ירחאו
 םימינורביפפ הוסמ תחת רוטנק ר"רה הברה הלאה םינותעה לכב
 הנורחאה תעב .,וינוטיליפ תאו וירמאמ תא הבחר ריב רזפל םינוש
 תורבעה הידפולקיצניאהב םידימתה םיפתתשמה ןמ דחא והנה
 ,תיסולה ןושלב .תאצויה

 תנשבו יובילב ברל רוטנק .ל ,י ר"דה הנמתנ 189% תנשב
 הרשמל וב הרחב םידחא תועובש :ינפל ..הנליוב ברל רחבנ 6
 : .הגיר רועה וז

 םימכחה ידימלת ידירשמ רחא אוה רוטנק ל ו .ר"רה

 תודהוה תרות ודחאתה ובש ,"הלכשה,ה רוד לש  םיניוצמה
 ,ולאה םילמה לש ןתועמשמ בחרב תיפוריאה הלכשההו

 > ונתורפס : יבבוחו  תימואלה וננושל יריקומ לכ םע :רחיב
 קינעהל ףיפויו  םימי  ךיראי יכ  ,לבויה ןתח תא םיכרכמ וננה
 .תוברה .ויתועידי רצואו ותמכח ירפמ ונתורפכל



 וט ןוולג 3 םלועה 4 9%

 .לֶאְרְשָיקַרֶאְל םיִרָגַהְמַה דַעָּב .תועיִדָ
: : 1 

 ,המדאה:תדובע עוצק מב

 אוצמל הברה םידוהו .םילוכי ירפכהרקשמהו המדאה:תדובע עוצקמב

 םהיתונש רפסמב  ,םנוהב .היולת .הסנרפה .תומכ ..הניתשלפב םתיחמ תא םהל

 יילאל םיאבה םישנאה לש [םיקוה וא םיאושנ) יתחפשמה םבצמבו
 .ןוה ילב םישנא א
 תוינולוקהב וא םילעופ רותב הדובע םהל אוצמל םילוכי הלאכ םישנא

 םילעופה םידבוע הלחת ,לילגב תורשה:ערזמל תובשומב וא הדוהיבש :םיעטמל
 ינפמ ,םיחריל םג הדוכע גישהל םה םילוכי כ"חא = , םוידיריכש .רותב וללה

 הרוכעה . ןמז ,םפוגב םיאירב ,םיריעצ םישנא קר הילא םירשכומ הדובעה :ישוק
 1/25 אוה הנושארה תעב םויל לעופה תדובע רכש ,םויב תועש הנומש אוה
 םינומש) 'רפ ינשל דע תעה ךשמהב םילבקמ םיסונמ םילעופ ;(תוקיפוק 50) 'רפ
 'רפ 82 הלחתב הזה .לעופה חיורמ. שרחב םימי ה"כ תדובע דעב .םויל (!פוק
 יכ ,המלש החפשמ תלכלכל קיפפמ וגניא הזה רכשה .'רפ 507ל דע .כ"חאו .

 15 ונייה ,שדחל 'רפ 75 היכרצל תשרוד םידלי ינשו השא ,  שיא לש החפשמ

 ומצע תא סנרפל לוכי יונפ לעופ לבא .לכוא יכרצל 'רפ 60:ו הריד ימד .'רפ
 תעשבו ,.'רפ 40 םיקיפפמ ותומכש לעופ לש ותלכלכלש ינפמ , הו םוכסב
 ,הזמ תוחפ םג קחדה

 ול .םינכומ תויהל .,/רפ .100---200-מ ותא  איביש  בומ .ץראל אבה
 לטב בשויש שיו , תיורהל טעממ ונרועשכ ,הנושארה .תעב  ותסנרפ יכרצל
 .הדובע ילב

 רותכ וסנתנו.ירפכה קשמב הניתשלפב תודחא םינש וקסעש = ,םילעופ
 :צוונולוק  הדוגא . עויסב עקרקה לע רומעל םהל הפקשנ חוקת \ ,םיצורח .םירכא
 םילעב לש בצמל ז"וע עיגהלו .םיטסינולוק וא םירכוח רותב תידוהי תינוי
 .םמצע ונפב
 .םיקנארפ םידחא םיפלא לש ןוה םהל שיש םישנא ב

 ,םילעופ .רותב קר -י"אב .םדי -תיח תא  אוצמל םילוכו הלאכ םישנא םג

 השאה םג יכ , סתחפשמ>ונב = תא םג םהילא איבהל תורשפאה םהל שי" לבא
 :הז ןפואב חיורהל םילוכי םידליה

 ואנתבו ,ךרעב קנארפ 150 אוה תחא חרפ ריחמ ,תומהב לודג וע (א

 5--10 לש ךס הניבגו האמה ,'בלח תריכמ י'ע חיורהל רשפא הלועמ .חופמ
 .שרחל 'רפ

 הלוע תולוגנרתו םילוגנרת לש הלודג רצח תכורע .תופוע לורג .י"ע (ב

 תריכמ .י"ע חיורהל רשפא ןמזה .ךשמהב |, 'רפ ףלא דע תואמ שמחמ ךסל
 , .'רפ םישלש רע םירשעמ תולוגנרתו םיציב

 ,(רועו םולצב םיחיטבא ,  םיאושק  ,המדא:יחופת) קריפינג ערומ י'ע (ג

 שיש ימל קר ,ןחילציש רשפא (תולוגנרתהו בלחה קסע םג אוה ךכו) קריחכונג
 זא  ,'רפ םיפלא תעברא ריחמב הלועש המ ,ראבו ןג םע ומצעל ןטק תיב ול
 תריכמ י"ע חיורהל איה הלוכיו הריד ימדל ףסכ איצוהל הכירצ החפשמה 'ןיא
 והזמ רתויו שדחל 'רפ םירשע קריה

 .ךועב 'רפ ףלא רש ע השמה לש ןוה ילעב םישנא ג
 הגיתשלפב רבדה השקש יינפמ  .םיטסינולוק רותב 4 בשיתהל םילוכי םה

 ,הבהה םינש ךשמב ןירועשל הריחמ םלשל  תנמ לע וא הריכחב המדא שוכרל

 'ןללה םומוכסה תא איצוהלו ןמוזמכ המדאה ריחמ תא םלשל טסינולוקה ךירצ
 'רפ 6000---10000---דחא לכ 'רפ 80--40ריחמב המדא םנור 200---280 דעב

 " 8000-- 0 הורא םע תיב
 * .1000-- 0 םירישכמ ראשו תופוע ,הנקמ
 " 1000-- 1500 ןושארה ריצקה דע הלכלכ יברצו תודשה ערומל ערז

 'רפ 0

 ןורקש ,הרדח : הרוהיבו לילגבש תובשומה ןנה תודשח:ערזמל תובשומ

 המדא טעמ הנשי דוע וללח תובשומהמ תודחאב | ,היניטסקו הרדג ,ףוטרא

 ,המדא תונקל םידיחי םישנאל רשפא יא תוידוהיה תוינולוקהל ץוחמ , הינקל

 תוקלח קר הריכמל תודמוע תאז דבלמו ,דאמ השק הינקה רבדב מ"ומהש ינפמ
 רחֶאתהל םיכירצ תוידוהיה תובשומהל ץוחמ המדא תונקל ידכב ,תולודג המדא
 ,הדחוימ הָדוגאל פ"הכל שיא 'כ דע ו"טמ דחו

 אוח םא .לוכי ,העירזל תרשכומ המדא םנוד 250 ול שיש  ,טסינולוקה |
 קיפסמ הזה םוכסה .,הנשל 'רפיתואמ שמחו ףלא .תיורהל  ,הסונמו ץורח דבוע*
 ,תוהתומ יוחל .תפרור הניאש החפשמ לכל ךובכ לש .ךֶרב  הוחמל הבשומב

 .םיקנארפ 95000 לש ןוה ילעב םישנא ה
 200--950 לש חטש לע ןגר:תודש עורזל םיטסינולוק רותב םילוכי םה

 ,תיז:יצעו ןיקפרפא ,םידקש יעטמ םג םנוד 0 לש חטש לע תעטלו  םנוד

 אוהו ,םונש עשת ךשמב קנארפ םיפלא תרשע לש ןוה שרוד הז ןיעכ עטמ
 תורש?ערזמ) הזכ ברועמ קשמל הנשל קנארפ ףלא םינש 9---12 רובעב םינכמ

 :תבוט תולעמ הברה ןנשי  (ירפיינג יעטמו
 .קנארפ 80000 דע 60,000 לש םוכפב ןוה ילעב םישנא ה

 קסע .םנוד 60--70 לש חטש לע םי'זנארוא םיעטמ תעטל םילוכו םה
 רע ב"ימ םוכס דבלמ , קנארפ ףלא םישש רע םישמחמ שרוה הזכ עטמ לש

 וא שש ירחא ,םינש עבש דע ששמ ךשמב הלכלכ יכרצל קנארפ ףלא םירשע

 ,הנשל 'רפ םיפלא תעבש רע תששמ  םיסינכמו ירפ תונגה םישוע םינש עבש

 חם
 .םינוש םיקפעו רחפמה עוצקמב

 הטנרפיירוקמל כ'ב .תובורמ = תוירשפא  ןתונ ונניא יאניתשלפה רחפמה
 .ץראב בשיתהל םיאבה םידדונה ליבשב

 םיברעה ידיב ובורב אצמנ ,ןיידע תטעומ ותוחתפתהש |, לודגה רחסמה
 תורחתהל .הפוריא חרזממ אבה ידוהיה< לכו אל םתא רשא  ,םידרפסה םידוהיהו
 ,(תיברעה) התפש תאו ןיראה יאנת תא :עדוי ונניאש ינפמ הנושארה תעב

 ךכופלו ,דאמ טעומ רפסמב ןנשי רחפמ לש תורוטנוקו תוכשל
 :סירוקל שי הרשמ לבקל הוקת רתוי  .הז עוצקמב תורשמה םג הנה תוטעומ
 תופשה תועירי סג םישרודש שי ,  תיתפרצה ןושלה תא םיעדווה , םיטנידנופ
 םיששמ אוה וז הרשמב שמשמה לש ורכש ,תיזנכשאה וא תילגנאה ,תירכעה

 ,שדחל 'רפ 250 דע
 ידמ  רתוי םובר יכ ,תיורהל םוקמ ןיא ןט קח ר חפמ ה" יפנעב םג

 םינשב ץראה לא ואבש , הפוריא חרזממ םירדונה ןומה ברקמ םהב םוקיזחמה

 רוחיבו ,םיטעמ תומוקמב קר םישמתשמ תויונחב םיתרשמו םירוועב .תונורחאה
 תוברעה  ןושלה תא םיערויה = ץראה:ידילי תא קר  הלאכ  תורשמל םיחקול
 ,שדחל 'רפ םיעברא דע םישלשמ--דאמ .טעומ רכש םהל םימלשמו

 רותב םא םתסנרפ תא אוצמל םידוהי ילוא םילוכי .דוע תונולגעה עוצקמב

 ,ץראב .םוקמל .םיקממ  םיעסונ םיכולומ תולגעהילעב וא םירעב תורכרכ ילעב

 ,תוידוהיה תוינולוקה ןיב דוחיבל
 ,תולודגה תוידוהיה תובשומהבו םירעב םנמא םנשי רבכ ןו ל מ ית ב

 הפיחב ומכ ,תודחא םירעב .רתויב ביחרהל ןיידע רשפא הזה עוצקמה תא לבא
 ןויקנב םיניוצמו הפוריא םעטב םיללכושמו םינקותמ ןולמ:יתב םילוכי ,הירבטבו
 ךרוצה .שגרומ דוע תורחא תוינולוקב םג  .םיבר םוחרוא םהילא ךושמל יפויו

 יתב דופי י"ע  םיבוט םיקפע תושעל רשפא ןכ = ,םייקנ לכא ,םינטק ןולמ:יתבב

 ,ץראבש םיפי רתויה תומוקמב שפונלו אפ רמל  םימוירוטנפ
 ןתוציחנש ,םירקו  םימח  תואצחרמ:יתב דסיל רשפא תומוקמ הברהב

 .דאמ ץראב תשגרומ

2 

 + תכְרעמַה לֶא בָּתְכַמ
 !םידבכנ 'םירבח

 ואיל ר"דה ,חכשנ יתלבה ונרבח רכז םיקהל רידאה  יצפחמ
 "ץרא בושיל .יסירואה .רעוה לש תיללכה הפסאה תעב יתפסא ,ןהכ
 ,'ר 80 (בוטסור) ץנימ .ל : וז המישר יפל לבור 900 לארשי

 בוזוה = לארשי  ,(הבקסומ) | סניפ .,מ = ,(הסידוא) .שברב מ .ש
 ,'ר 88 -- דחא לכ -- (הנלי | גרברלוג | ל יו (גרוברטפ)

 רי 15 רחא לכ (בויק) .םונולס ,י .ר"דו .(הסידוא)  יקפבונרג מ
 גחבדלוג .ב ,(הסודוא) ריפס .י ר"ד ,'ך 10 (הסידוא) .ןיקשיסוא ,מ
 יקסניול .ל ..או (בלפונירטקי)  קורב .מ  ,(קסנימ) .ןלפק .א  ,(הנליו)

 ,'ר 8 -- (הסידוא) רגניטא ,ח ,'ר 5 -- .דחא לכ -- (הסידוא)
 ,ר 1 -- רחא לכ -- (הסידוא) | רליפקנרפ | .גו  ןמדירפ 5

 דמועו יסידואה .רעוה רצוא לא םנכוה 'ר ₪00 הוה םוכסה
 תרטמל ופסאי דועו י'אב ופפאנ  רככש םימוכסה לא ףרטצהל

 .ר"רה רכזל י"אב .תוינע רתויה תובשומה .תחאב םע-תיב : רוסו
 ]הכל

 ,וכנא ו
₪ 

 לע ורמעב  ףטקנש  ,חונמה ונרבח רכז .יכ
 % 0 1 ו ,

4 



 רובע ףיסוהל הערב ונירבח .תא רועי ,השודקה ותרובע תרמשמ
 ןויער תא לעופה לא איצוהל ,לכונש ידכ  ,הזה .רברה תבוטל

 ,חונמה לש ורכולו ומשל םע תיב דוסי
 ןויצ תכרגב
 ,ריפסיההיל

8 
 .עּובָשה

 5 ש

 . תונויצה *
 ,יעישתה ינויצה םרגנוקה

 תרובע תא :ןווכל תקרוצהו תיללכה הפיאשה לא .בל םישב
 ,חרומב שדחה רטשמה | יאנתו םינינעה בצמ לא אבה סרגנוקה
 ,םצמוצמה .לעופה רעוה טילחה ,רומג .רוריב םש וררפתיש תו
 ינפמש ,תוצוחנה .תונכההבו וינפל תדמועה הדובעב ןרש רחאל
 ,ןתוחדל היה חרכהה ןמ ,םינורחאה םיעיתפמה | תוערואמה
 רבמצד שרח ךשמב יעישתה םרגנוקה תא אורקל

 ה א
 .תד חוימ הערוהב ומפרפתי סרגנוקל רעוימה םוקמהו קיודמה ןמוה

 יכ ,הצרמנ הרעה םיריעמ ונחנא ,תויועטמ עונמל ירכב :
 רופי לע  ,ןבומכ ,תושענ הנייהת ,יעישתה סהגנוקה לא .תוריחבה
 ,(ט"סרת ,הרשע:םיתשה סרגנוקה:תנשל) וז הנש ב לקשה םולשת

 תריכמ תא רומגל .ךירצ ,ינוו 86 םויב הרמגנ לקשה:תנשש .ינפמ ?%
 , םויה ותואל םילקשה

 , בורקב ומסרפתי ןהינפאו תוריחבה ןמז ר"ע םיטרפה רתי
 :לעופה;דעוה

 הסודוא

 .1909 ,יאמ 5 ,ןליק

 םוקמ לכב ונירבח לעו תודוגאה ,םילקושה = ידעו לכ לע
 הרובעל ןויס 'הו 'ד ,'ג ,הלבגחה ימי תשלש תא- שידקהל םוקמו
 ,םילקשה ץובק תבוטל הצרמנ רתויה

 לכב ,וז הנש רבמצר .שדחל החדנ םרגנוקהש יפ לע ףא
 ט'כ) .ינוי 7/8 דע רטגהל כ"ו תנשל םילקשה ץובק ךירצ .תאז
 + ונתורדתפה תונקהל המאתהב ,(זומת

 האיצוה היסורב לארשיל תמיקה ןרקה לש תיזכרמה הכשלה /
 ידוהי שיא לכ  ךירצו לוכי המ, םשב זורכ תיסורה ןושלב %

 ,שרוד לכל םנח חלשי הזה וורכה :."תמיקה ןרקל תושעל
 : תבתכה פ"ע תונפל

 10088, 001 נד 5 0

 :אניתשלפ:ולגנאה ד"ע טקפסורפ תיסורו תידוהיב אצי --
 לבל חלשי טקפסורפה ,לארשי:ץראב בושיה תדובעב וכרעו קנב
 + ץוחנה רפסמב שרוד

 תרבוח סופדל הניכמ הנליוב "המידק, םירפסה תאצוה --
 תורלות .ד"ע םירמאמ ליכת תרבוחה ."הוחתה תורסומ, םשב השרח
 םידבועה = םיינויצה  םידסומה לכ לש םתרובע  תוחמו | םרוסי
 םינויצ םי.קפע ופתתשי תרבוחהב | .הניתשלפ דעבו הגיתשלפב
 .הל הצוחמו לארשי:ץראמ םיבושח

 ,לופוקיג  ,ןאטסירפ-אלאה תא | םינורחאה  םימיב רקב = גוניבור ,ל--
 ילורוחו .בוקוירק ,יקאילעבאק 9

 :בוגונר'צ ךלפל יזכומה דעוה תובאלמב אצי רוט .1--

 !דאמ רבכנ ךרוע

 אורקל ןוקחאה 6 הצורה "טלו;ה דצמ תו החיה תרתי הפוט

 < םלועה =

 ,:תררונ סקמ ר"רח תאמ תכרעמה לא הוה .בתכמה ספרנ .18 ,'וג ."טלוה,ב =

 וט ןוילג

 השלש לש ךשמ קר ןנממ יתוא .ךורפמ ירעצלש ,ילש םיששה תרלוה םוי תא
 םֶוי תא לבא , אוה ךכש רשפא םירשעה תרלוה םוי ,"החמשהםוי, םשב ,םישרח
 ,הרות ריפא יתייה ינאו .החמש .לש םוי רותב שיא שיגרי אל םוששה תדלוה
 עירפהל לוכי יגנוא לבא .בל:תמושת םוש ילב הזה םויה לע ורבע אלמלא
 שמתשהל םתא םיצור\ םא .םויה ותוא תא ורכזי הערל-ירבחו ידידיש ,הז דעב
 :ןוצר רבדה ינעובשי ,ונלש .ק"הקה לש היתופנכה תא תוברהל וז תונמדוהב
 הכס וזיא וא רחא וא יכנאש ןיב ,דימת יבל תא הנינרמ הלש הפוקה תוברתה
 אבי יתדלוה םויל ק"הקהל ףסכ םוכס הזיא םירהל הצורש ימ ,ךכל םימרוג העורי
 תויחל הצורש ימ ,ערפמל הככ . לע יתדות תא ול ןתונ ינאו ,רברה תא השעיו
 הדוח>תרכהל יואר הז ,רבדה לע ולש גוחב םירחא פג ררועלו השעמו חשוע
 םיגותעב וחתפי יב ,אוה ןפוא םושב תושרהל לוכי ינניאש המ לבא .תדחוומ

 הברה םיחהי ךשמב .תומישרה תא וסופדיו ימש לע ק"הקה ליבשב תובדנ ץובק

 וגווכתהש רשפא יאו ןיתושגרב .בועלמ ןפואב עוגפל לולע הזכ רב .רהפה לע

 םידקהל ילבמ לבא ,היוצר רתויה הנווכנ םתאירק תא ומסרפש , ידידו ךכל

 .הזכ יתער תא לואשלו םדוקמ רבדה תא  יתוא עידוהו

 :םתוא ואלמיו הלא ירבדל בל ומי. י יכ ,הרומג תואדוב הוקמ ינא

 ,הדרונ .,מ ריד :ּ

 התדובע לש ח"הודה תא ונלכק ק רו י דו ינ ב ש "ה יח ת ה, תורדתפהמ
 + הב ןסינ ח"ר דע ט"פרת תנש תישארמ

 ןאצי תאוה תעה ךשמב ,רבח 60 "היחתה, לע ונמנ הנשה תישארב
 ,רבח 70 םש "היחתה,ל הל שי התע .95 הילע ופסונו ,רבח 15 הדוגאהמ

 לא ,טבשב רשע השמחבו. הכונחב ,תוכופה גחב ויה תויללב תופסא
 .שוא 700 דע 2007מ ואב תופסאה

 הלעמל דע 75-מ ואב ןהילאש , תואצרה 15 ןארקג ףרוחה .ךשמב
 . שוא
 / + רלוד 194,125 ףסאנ תמיקה ןרקה תו

 ורבח  י'ע .. רלוד 5 "על "היחתה, האיצמה ירוטלוקה רנופה תבוטל
 םילקש דוע ופסאי הז דבלמ , םילקש !20 םינוש םינויצמ ופסאנ "היחתה,
 5 ןידאה .מ +8. ר"דה :רכול ףסאנ טבשב רשע השמחב .הטצע הרוגאה ךותב

 ונסנכה ונלש היערידיפהל ,ו"אב תיז יצע 10 ומש לע עוטנל רלוה 5
 .רלוד 0

 + רלוד 7 -- תיתגלפמה הפוקל
 + רלוד 64 םוכס לע "קלאפ עשודוו סאד, דעב םימתוח השכר "היחתה,

 ,.הקותוילביב.הקיפוקה תורבוח םג הציפה

 90 -מ

 ףימויהניפוא ץינארפ ר"דה ,םשל אב בובלב ןויצ-ילעופ לש םתנמוה י"פע--
 רוסו רבדב ותעצה תודוא לע דוחיבו ולש, תוימונוקיאה תוירואיתה ד"ע תוצרהל
 .ה הניתשלפב המדאה-תדובעל םיפתושמו םייתורבח-םיבושי

 "לש לודגה םלואב צ"עופ לש ימוקמה דעוה ףרע  לירפא 19 םויב
 םואנ .אשנ רימויהניפוא ןץינארפ ר"דה ,רדהנ יאניתשלפ-ףשנ הינומראהלופה
 הצורה ,תונגיצב התע ררושה םרזה תא השק רקב ובש ,תועש יתש ךשמב
 הצרהו | תירוהיה היצרגימאל םוקמ הניתשלפ תא תישעל .תוטועפ .תודובע י"ע
 ,ןלש תמסרופמה הירואיתה ד"ע הבחוב

 םירויצו תונומת וארה , אבצה-תלהקמ י"ע ךרענה טריצנוקה ירחא
 יב. ,עירוה רשא ,ןליקמ סורג רמ םאנ הנווחאב , םסק"יסנפ י"ע הניתשלפמ
 טובושי דוסי ןויערל הבורמ היטפמופב פחיתמ תמיקה-ןרקה לש םוירוטקירידה
 ,הניתשלפב םילעופ לש םיפתושמ

 .."תורוח, םיטגידוטסה צ"עופ תדוגא םג הכרע , לירפא 91 ,ועיברה םווב
 + רימויהנופוא ר"דה לש ודובכל ףשג

 . .לֶאְרְשַיץֶרֶאְּב
 :ונילא םיבתוכ ופימ
 .רפסה תיבל שדחה ןינבה תכונה גח ונל היה הלאה םימיב

 : ,הפ תונבל
 ,גח ידגב תושובל ,ופסאתה רפסה תיב לש תודימלתה לכ

 ,: תיבה ינפלש שרגמה לע הגיגחה תלחתה ינפל .תורחא תועש
 - .רידו ףוהנויד רמ םע ןינבה דעו  רפמ | הגיגהה  תחיתפל

 7 , בורוט ,נ ר"דה ולהנמל שרחה ם"היב תוחתפמ תא םשארב ןיפיח
 הזה .רדהנה ןינבה יב ,תודליל .ןורחאה ראב תיבה תא וחתפב
 2 + ןתושרל 'התעמ רבוע

 : - תריש לוקל תיבח לא תולה תוסנכנ  םיתש םיתש
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 ,הררהנה \ הסינכה-תכוקהה
 ,םיפסאנה לכ לע קומע םשור

 תודליה וררוס ןינבה יפגא תשלש תא תרבחמה תימינפה רצחב
 .ונייחהש תכרב הלהקמה תיולב ךרב רפפ רמ הרומה . לוגע"יאצחב
 תוהליה ,תודימלתה ינפל םּואנ בורוט .נ ר"רה אשנ כ'חא
 רתויה הליחתה ,הקלחמ לכל תחא תחא םינוש םיריש ומלקד
 .הלודגה הרמגו הנטק

 ,םירישב םתוא ובבס תודליהו ,תיבה ירדח .וחתפנ .כ"חא
 , .בר .ןמול חכשי אל  הגיגחה םשור

 תישאוה ותופתתשהב םידחא םיטרצנוק וברע םילשורוב ב

 ,דאמ הפו ולע םוטרצנוקה . לארשי-ץירא תא רקבש , בוקינ'זורופ .י ןגנמה לש
 תרוש םש ךורעל םונגנמ השלש לש הרובח למנת אצת בורקב--

 ירעמ תודחא דועבו לופוניטנטסנוקב םג טרצנוק וכועי םכרדב . םיטרצנוק

 תוממעה  תידוהיה הקיסומה תרבחב :ןקסע אוהש , םהמ רחא .היקרות
 ןיב תוכלהתמה תוניגנמהו םעה יריש תא ףרגונופ י"ע םושרי ,גרוברטפבש

 .י"א ידוהי
 דבלמ , שירפהל טילחהה הפידואב יאניתשלפה דעוה --

 , םילשוריב "ל א ל 'צ ב, ם"היבל ןתונ אוהש קנרפ 1900 .ךסכ תיתנשה הכימתה
 לוזב יוחמת דוסיל םיקנופ תואמ שלש לש םוכסב הינש תיתנש חבימת
 + רבזנה "הוב ידימלתל

 התשע ,העש יצחכ הכראש

 ןפובו

 .חֶרֶוְמּב

 !תאוה המרגלתה תא ונלבק | לופוניטנטסנוקב | .ונרפוסמ \
 תודחא םינש ינפל היהש ימ ,םיורטש רקפוא

 רש ךכ רחאו לופוניטנטפנוקב הקירימא ךאלמ
 רותב לופוניטנטסנוקל בושי ,הקירימאב רחפמה
 ,הקירימאב תירבה תוצרא ךאלמ

 םינימ ןגסל הנמתי .חילצמ םיפסנ
 ,המדאה תדובע לש וא םיטפשמה

 ,לֶאְרְשַ - תוצּופְתְּב

 הל

 םוירט

 -םוירטסינימה תבצק הב הררבתהש ,הכלממה תמוד תבשיב -- <
 היסורש ,הז לע ןמ דיר פ ידוהיה טאטופירה ריעה ,הלכשהל
 תלכשהל םיליבגמו םידחוימ םיקוח תעבוקה ,הריחיה הנידמה איה
 תיתלד תוחותפ .,הב םיררוש קדצהו טפשמהש ,הנידמב .,םעה

 םיקוחה  ,רכנה-ינבל םג םא וכ .,םיתרזאל קר אל  רפסה"תוב <
 ךרדה תא םירדוג  ,םידוהיהל סחיב היפורב םיגוהנה  ,םיליבגמה
 םיאצומ םירישעה ירהש | ,םהיניבש םוינעה תלכשה ינפב קה
 הלאה תולבגהה .םיטרפ רפס-יתב הברה םיחיתפ םהינפל ףוס ףוס
 ,תויכוהיללושמ לש םתוח םתודלי רחשמ םירוהיה ידלי לע .תוחינמ
 רובכה תתוחפ לא ,תימואלה המטשמה לא םילנרתמ םיפורה-ירלי
 תונלבס-יא תולבגהה תורפמ הז ןפואבו  ,תישונאה-תוישיאה לש
 -תיבל יסורה רפסה-תיב תא תוכפהמ תולבגהה  ,תימואל"האנשו
 ,םעה לע ומצע תא אינשמה ,רפס

 ,רמא אוה ,בופואוליב טאטופידה םג וז הלאשב רבד
 .םפסכב וליפא הלכשה םהל שוכרל  םידוהיל  םינחונ ןוא יב
 יכרצ .לע םירוהיה לש רשבה-םכמ תפוקמ םיאיצומ תומוקמ המכב

 הכירצו קה י"פע .הנניא תיטנצורפה המרונה .תגהנה ה :
 טבה

 ינמיה , אבצה תאירק תלאש הרוגס הבישיב ררבתה לורפא 92 םווב--

 תישארה הבפה ייכ ,םירפסמו תותואב חיבוהל ךורא םואנב אצי יקפס בו לימאו
 םיטטתשמ םידוהיה . אבצה-תדובעמ םידוהיה תוטמתשה :אוה אבצבש ןוערגל 2?

 םה .הנתמה לא םלבקתה ירחא םג אלא ,האידקה תעשב קר אל הדובעה ןמ
 םושנא םה םופילחמ םג. , םינומה םינומה םיטלטנו םפוגב = םומומ םילוטש ,

 םיטנוצורפ ינשמ תוחפ םיליה הנהמל םינתונ םידוהיה םיבשותה ..םילוחב םיאירב
 , . המחלמ ימיב

 ויהיש דוע לכ יב , רמא (ירבאיטקוא) יק פניצ ש אווח הצרמה
 םייטסיטטפ םירפסמ לע תוארהל ןכתי אל ,.םהיתויכז לכב ב"כ םילבגומ םידוהיה
 םילבגומ םה דצ לבמש , םימעה תא םישק םירבדב חיבוהל רשפא יא .םהש ומב

 . תויחוזאה םהיתויבוב

 שפתשהש ,םירפסמה תא יקסבולימאז ןיבה אלש ,חיכומ טנימ א ג רי פ
 יאדמ רתוי לודג רפסמב אבצל םיארקנ םידוהיהש ,ו"יע קר בסומ ןוערנה ,םהב

 ,רמאל לובי , בל-רשוי "לב םירפסמה לא פחיתמש ימ קר . םימעה רתול ךרעב
 ..אבצה:תדובעמ םיטמתשמ םידוהיה יב

 יכו ,אבצה-הנחמ לא םידוהי לבקמ. וקספיש ;עיצה יקסנ יפורק
 .םשפנ ןוידפ רפוכ םהילע ולוטי

 ,הבר החמש םיחמש ויה םמצעב םידוהיה יכ , אצומ ץ יבול ב א פ
 ןיא יכ ,םשפנב םה םישיגומש ינפמ ,אבצה תדופעט םתוא וורחש ילמלא

 י םתנובתו םעבטל תמאתמ וו הדובע

 + יקסבולסימאו לש וירפפמ תא שיחכמ יקפנ אי בו ב

 םורוהיה םירחוב ן יי לו פ ב םורעה ןוטלש .רבדב .קוחההתעצה :ו"פע --
 לכב , םינפאלגה לכ לש תחא תישמח , םיבשותה תיצחמ םש םהש , תומוקמב
 העצהה י"פע . םינפאלגח לש ירי ש ע ה קלחה תא םירחוב םה םירעה רתו
 םידוהי םיאשר םינפאלגל ,  םירעה.ישא-ל תויהל תושרה םידוהיל ןיא הרכונה
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 , ירטגל םירוהיל בשומה םוחת תא לטבל דא רבדה ץוחנ יכ ,חיבומ אוה הבש

 ןגה םיִדּוהיה לש הבישיה תויכו תולבגה יכ , ררבמ אוה וז האצרהב
 הישעתהו ץראה-רחפ לע הערל ראמ תועיפשמ םגו רסומה דצמ תוקדוצ"ותלב

 ..הלש
 לש עודיה ראלוקריצה תורמל ,םיברתמו םיכלוה  םירוהוה ישורוג--

 + 1007 .תנש יאמ 22 םוימ
 קפבוטיוו יכלפמ םירוהי לש תוחפשמ הברה ושרוג םינורהאה תועובשב

 + רועו פוקיאמ , לבלסורי , בלסניריטקי , לערוא
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 י"ע  חוטבדטלקמ שוכרל תפאוש | תונויצה
 - :, לארשי .ץראב לארשי םעל יולנז"טפשמ

 לב תמר צשמ)

 : [ כתהה

 + רלפנרב .ש ר"ד . לארשי ץרא שובכ

 + ןיטנבל ףסוי לאיחי , תויצרפואוקה .(ינשרמאמ) ,בושיה יכרד 6%

 ,ם"ז ,י'א תובשומב םילעופה תודלותל

0 - 0 0 
 ", ןולייב א צ - ,(רופפ) םינבה םא

 ,השמ"ןב = = ' . לארשי-ץראמ .םיבתכמ 6%
  םיובנירנ .ןילופמ םיבתכמ %

 .ן--ז ,ם מ : ,היצילגמ םיבתכמ 8

 ,הנליוב םינברה תפסא 9

 . הירטסואב תוילארשיה תולהקה תדוגא ירבח תדיעו 9

 .חימטופוסימו א"טי (1

 ..היצרגימיאה רודסל תיממע תורדתסה % - / 4

 ,י'אל םירגהמה דעב תועידי 3% |
 ן לארשי"תוצופתב ; חרומב ; לארשו-ץראב ן תונויצה) עובשה (4 . ,
 ([ םישדח םירפס ; תונמאו תורפס - 5
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 פוק 88 שרחלו ,לבוו 1 הנש עברל ,לבוו 5 הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל :היפווב "םלועה, ריחמ

 ,רלוד ₪ 3/2 הקירימאב , גניליש 9 הילגנאב , קראמ 9 / הינמרגב , םירתב 0 היראגנוא-הירטסואב : ל*ותב

 ג ,הנש עברלו יצחל הז ןובשחכו , קנרפ 18 תוצראה ךתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץיראב

 .ק 30 הסירראה יונש דעב

6 
 י'פוק 40 םידומעה ראש לעו ,'פוק 60 ןושארה דימעה לע -- ,םיתעברא תקליחמ שיטפ הרוש לכ דעב : תועדומ ריחמ

  ק6תומווה גסה"
 :הפירדאה : :
 אהמהה) 1עתמונוטמ 00 2תהצסאהה 9. 1) 13603100ת ,,11301גמו", \1!םג. |
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 - 'קלאָפ עשירוי סאד.
 יסיורא ןערעוו 9 ןוא ,ופוז ,19%% רהאי םאד ראפ ןעמקעלפמאק 9 %
 עלא ראפ .טקעלפמאק א לכור + וצ (עמהאנבאנרעפ ףיואו טקושעג |
 .פאק 5 םימ--דנאלסיוא ןיא .אטראפ טימ ,לכור 0 ןעטקעלפמאק 2

 ' .רערעייט טעלפמאק ןפיוא |
 (גינעוו ץנאג ןיוש ןעבילבענ)

 תוז זו, 600048 35 '"םלועה, עיצקאדער ןיא :ןעדנעוו ךיז
 וז בז. 1015991" 10. :רעדא

 .לארשי--הצרא םיעפונה דעב
 .רפפ

 ₪ כ ₪
 ,לארשי  ץרא :תועידיל

 שטירט דוד תאמ
 םגרְממו רבעמ

 < :הקסבוזרג ו י'ע
 . ןיקנייש ,מ .ו'ע ל"ו

 הפסוה םע : ל

 ,יברעה .רובדב םיליגרת < -

 :םינינעה ןכת

 ,ץראה חטש ,ג (ץראה הארמ .ב ;לארשי"ץרא .תולובג א
 ,ץראה םילקא ה ;ץראה יבשוי  ,ר  ;היבשויו  תינידמה :.התקולח
 ןהתמדא ביטו ץראב םילקאה יונש ו .(הנשה | תותעו .תוחוהה
 ;המדאה תרוכע ,י ;ץראה חמצ ,ט ;ץראה תויח ,ח ;ץראה ינרעמ .ז

 ;תוגררמה ןינב .רי ;ירפ יצע לורג ,גי ;חגירה ,בי ;ןאצו רקב לודג א
 + ןראודה זי (ןהקשמ .ץירא---לארשי ץרא ומ  (תואירבה .בצמ-
 יפוח .אכ ;םיעסונל :ןולמ יתב ,כ ;לזרבה תולסמ טי ;ףרגלטה

 .ןלארשי-ץראל םיריתח עפמ ,גכ ;םופוחה ןיב םיכרדה רובח .בכ ;ץרא
 ;לובגה םכמ ..זכ םילוסנוקה .,ּוכ ;תועבטמ ,הכ ;לקשמהו הרמת
 ;םירומםיהה תומוקמה ,ל ;לארשי ץראל תועסמ ,טב ;הלשממה יסמ
 ;םיטפשמה ,גל ןלארשו ץראב הנגהה בצמ ,בל ;ץראב תועסמה

 הל ;תחקרמ יחב ,םינש יאפור ,םיאפור .הל ;םירובצה .תנה
  ץראב ם"הב ,חל ; ;ךרדל תחקרמ תיב .זל ןי'אב םירבעה םילוחה

 .םיקח ,אמ ןלכוא יכרצ ריחמ ,ם ;םהיכרצו םייחה ןפוא ,טל ;לארשי
 :ןינב ןפוא .גמ ;י'אב המדא ריחמ .במ ;המרא תינקל םיעגונה םָ

 ןתוינמרגה תובשומה המ ג ןלארשי ץראב תוירבעה תובשומה ;דמ ןםיהבה

 ;ןהיבשויו י"א ירע חול .ונ .ןםונותע - ,הנ= ;תוירפפ .ךנ פולק
 ןהנשב .רכאה תודובע חול .חנ ןםירעב - בושוה" תוחתפתה תול
 ;ופימ .ואצוהש תורוחסה חול: ,ס ופיל וסנכנש  תורוחפה חול

 : חולט מח םע ו 16 .רפסז
 ליו, גרברל לא

 * שמ .;תיתיבה הישעתה ,חמ יב הישעתה ,זמ - ןי"אב = רחסמז
 -ןתוירחאל תורפח .,בנ- .ןהולמ תורבח .אנ .ןםיקנבה .נ ;העונתה תמ

 אצוו ,םירוענה ינבלו תוקוניתל .םידליל .ריוצמ  יעובש ןותע
 ,עובשב 'א םוי לכב קוירב 5

 : ידנב ליימיי--לאמהו .ףהועה 0-20
 .הנש עכרלו יצחל הו ךועכו כ"ור 5 הנשל ןותעה ףיחמ

 : הסירדאה י'פע הנליוב ק"צה ידו לע םג םתחל רשפא

 4 1 60100078 ומה

 | 160. ,כ118 001 וזמ* 1 מ

 11. 7. תסב5160ק2צ. תמה |
 : תכרעמה תבתב

 הצעה 305, נסה 1 ה1קסצערז'*

 טנעמענָאּבַא סָאר .ןעמונעגנָא טרעוו םע

 1909 טאנאמ סעדעי ןעט:1 ןופ
 גנוטייצ עשידיא עטסעטיירפשרעפ יד ףיוא

 א זה רי י ה,

 (גנאגרהאי רעטייווצ)

 :ןיירפ:סטנעמץנָאּבַא

 רהָאִי לעטרעיפ א ,לבּור 8 רהָאי פלאה א ,לכור 6. .רחֶאי א
 .'פָאק 50 שרוח א ,לבּור 0

 ןופ רע כי ב 80 יד ןעמוקעב ןעלווו עבלעוו ,ןעטנענָאּבא עלא
 םלֶא .ןערָאוועג ןעבעגעג .ויא  עבלעוו  ,"קעטאילביבדויוה, רער
 ןעפראד ,רהאי 8 .םענעננאגרעפ .ןיא "טנ וי ה, .םּוצ עגַאלייב
 פפ) רעדנעב ייווצ יא ןערנובעג .ןדנאכ ןהַא לכור 2: ןעלהָאצוצ <

 .לבּור 1,965 -- (דנאב א .רעביב |

 "קעטאילבוביזווה, יד ראפ טלהאצעגנייא ןיוש ןעבאה עבלעוו ןעטנענאבא יד
 ירד עטצעל יד .קורד .ןופ ןהענפיורא .ןעלעוו ךילצריק וא ., עידומ רוט .ןענעז

 + ןץמאווצ רעביב 50. עלא .ןעמוקעב רוז :ןעלעוו ןאד .ןוא  ,רעביב

 .סעררא

 תג לא 5%
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 "הסתה. [ל% תישילש הנש

 == .טיסרת ,רייא זכ ,אנליוו =====%

 1[. , 18-66מ 18; 9

 .רלפנרב ןועמש ר"ד

 . לָאְרְשִיץִרֶא שוב
 הכלממה לא םעפה דוע תואושנ םייתוברתה םיטעה לכ ייניע

 יםילודג םיינידמ תוערואמ  םינורחאה םימיב .הילע ורבעש ,תיקרותה
 הנש תואמ המכ הזש ,תינמוהועה הכלממה תלאש יכ ,אוה רורב
 ןורתפ .םויה דע הרתפנ אל ,המצע חכב  דוע  תמייקתמ הניא
 התע וזיגרהש ,תוערואמה םתוא תירחא היהת המ ..טלחומו רומג
 םראל ול בוט הלאכ םינינעב :,שארמ רעשל הָשק .,םלועה לכ תא
 אוהש העשב טרפבו ,עדוי :יניא- :רמול ונושל .תא רמלל ןיבמ
 שבי םרט :רוץ הדבחי אמש .  סופרב וירבד תא עובקל בשוח
 רע יכ :קיפסמ רומל הלא ונימיב ונרמל הז תא ,רינה לע וידה
 םיכרדה רובח ידי לע חרומה ימע לא תעכ ונא םיבורקש ,המכ
 תא קר םיריכמו םיערוי .ונא ןיירע  ,םיפתושמה םינינעה רשקו
 . דבלב םתוינוציח

 תודיתע רבד .לע.םינורחאה םימיב םדא ינב ורברנש ,העשבו
 לרוג םג םהינפל ןורכול הלע ,ללכב תינמותועה הכלממה
 ,םיליכשמה םירוהיה ,ונא יכ ,ינא בשוח ,טרפב.הניתשלפ
 ,לארשי"ץראו .םייתוברתה םימעה ןיבש סחיה תגבהב הברה םיעומ
 יתדה ם'רזה 'ףקות תא ןוכנ לא רעשל םיעדוי ונא ןיאש ינּפמ
 יכ ,ונל המדנ ,םיפעה לע עיפשמה ירוטסיהה ךונהחהו
 תועיבתה תרבגה ,םיירמחה תוחכה ןוטלש תפוקתב ונא םידמוע
 ,תאזה הפוקתב לארשי-ץרא איה ' המו ,תוירפומה לע תוירמחה
 ,"הברחו הממוש .ץרא, + םימעה לש םיינירמה םייחה לא הפוחיב
 תונורכז וזיא לש ןינע תאשונ איה ,"הלפמ ייעו םירבקה ץרא,
 ןוכסת המו  ,ורבעש "םימיל תכייש איה  ,םישמשוטמ .םיירוטסיה
 םלמע לכ תא ודימעי /רשא ,םדא ינבל הלא ונימיב תאזכ ץרא
 ןיא תמאב לבא + תישחומה תושיה לע ,תישממה תלעותה לע
 םג איה הלודג ,היהתש הרוצ וזאב ,תדה תעפשה .ןכ רברה
 תונורכזה זכרמ איה לארשי-ץראו :,םידמולמהו םיליכשמה בור לע
 רדנב  םילפונ םניאש ,תושגרה ולא לש ;םייתרהה תושגרהו
 תובל תא :םוצע חכב רוע  הילא 'תכשומ איה  ,ינוינהה ןובשחה
 ,ירוטסיהה. ךונחה .תעפשה תא לטבל רשפא-יא .םייחישמה םימעה
 תוריקחה לכ ,רתויו הנש תואמ שמחו ףלא ךלוהו ךשמנ היהש
 תיסהל םיקיפסמ םניא ,םיינידמה םייזזה ינפוא לכ םגו ,תויערמה
 " תותרה תדלומ ,תאוה ץראל  ןהיעונעג תא םלועה תומוא בלמ
 ,תומכסומ תוחנה המכ תלטבמו תנחוב תיעדמה הריקחה .,תויבויחה
 ךשמגו ךלוה ,שונאה שגרה לבא  ;תולבוקמ תודגא המכ .תושיחכמ

 .ש6
 1 \' ועו הז, 5-0 0188, 1909

 ה'רוטפיהה ירופסב :םירכזנה תומוקמה ירחא רתסנ ישפנ הכב
 ,תורפסב ,םהמ םתער תא וחיסי אל םייחישמה םימעה ., הדגאהו
 םיקוסע םתוא הארנ םיירובצה םייחב םגו תונמאב ,הרישב
 . הלאה תונורכזב

 תולעל םיבהלנ םיאנק ןומח ופסאי אל הלא :ונימיב יכ ,ןבומ
 לבא ,בלצה יעסמ ימיב ושע רשאכ ,השבכל השורקה ץראה לע
 אוה ימונוקיאה שובכהו  ,רחא .ןפואב תויהל/ תעכ לכוי שובכה
 םישבוכה םתואש ,רשפא , ףייסה חכב שובכה ןמ :טלחומ רתויו השק
 תילכתה איה המ ,םשפנל רורב .ןובשחו-ןיד םינתונ םניא ,םמצעב
 ירוטסיהה  ןויערה חכב .תקפסמ הרכה םיריכמ םניא ,םהישעמב
 ,תיממע העונת אקוד .רברב' ךרוצ :ןיא לבא ,םהילע עיפשמה
 ,םלענ שגר .הזיא .אוה הבש עינמה חכהו ,רורב הנובשח ןיאש
 תולועפ המכ םיאור ונא .,רתויב החילצמו תרבגתמ ,יביטקניטסניא
 ,םדוקמ םכפ ה ב ןהילע ואב אלש תולועפ ,וז הרטמל תופתתשמ
 ןדחאמו ןתוא ףתשמה אוהש ,ימינפ חכ הזיאמ ןאצומ .יכ אלא
 .תחא הרטמ יפלכ

 ,הטוצע הכח ךותמ תאצויה ,תיערמה הריקחה ,לשמל ,הנה
 יא . םוירוטסיהה :הימושרו :היתולובג תער ,תאוה ץראה רקחב
 תררבל\ הרקחל ,הב םהיניע תא םירקוחה ומש אלש ,ץראב הדוקנ
 '\ הטלש תורפס וילע ורפי אלש ,ירוטפיה םשור ןיא ,דצ לכמ
 אלא ןלעופה לכשה לש הדוכע ,אדירג תיערמ הדובע תאז ןיא
 הבחה .ןמ  .,ישפנה ףותשה ןמ הב שיש הרובע  ,שפנה-תרובע
 םושמ .תיבויחה .ההובעב : רמולכ ,הוה רבדבו ,המוצעה תירפומה
 ונאש טעמה ,ונלש מ לודג םהלש יכ ,קפס ןיא ,י'א תבח
 העפשהה חכב קר ןכ םג אוה ,ברעמה תוצראב הז עוצקמב םישוע
 ונתובהלתהו  ,המ .תושעל :ונחכ תא םיצמאמ ונא לבא ., ץוחה ןמ
 ןמ ,היושע  ,תיתוכאלמ קר -- +תמאה תא "רחכנ הטל -- איה
 תכב יאשהב המלש הלועפ םישוע םהש דועב ;ץוחלו הפשה
 לש עויסב ףסכה ילעבו  ,ינחורה םחכב םירקוחה .ימינפ ירסומ
 רסומ וב 'אצמי .אלש ,םלועב יתוברת םע ןיאש טעמכ ,ןוממ
 + םיירוטפיהֶהו .םִיָיפָארגויגה . הינינע תעידיל ,השודקה ץראה רקחל
 רשא  ,הרקוסל רשפא-יא טעמכש ;הבורמהו הבחרה תורפסה
 תאצרהה ןמ + םינווג המכל תקלחתמ איה ,ץראה תעירי לע ודסי
 ךשומו  ,שפנ לכל הושח :,טושפה רופפה רע הקומעה תיעדמה
 תותכה :לכמו ;תאזה תואלפה"ץַהֶא לא רחוימ םסקב תובבלה תא
 | 000 .+ץראה תכחל .תושפנ איה השוע תויטמעה

 ךלוה .,טשפתמו ךלוה ,ירסומ שובכ ,ץר אה שו בכ והז
 ,םיימואלה םילוהיה  ,ונא םאו ,ץגר לכב ,העש לכב ,רבוגו



 העיטפו העיספ ; לכ" לעו/ ,תונטק  תועיספ רע .םושעמב -
 שש תולעהל-' ]בלו ררבל, > ,זפותהל. לחפומיןממכהנמב

 ןיא  ,ןכ .םושוע .ונא םא == םוצעה ו ונלופלפב 8 |
 .וניתופיאש : לכ תא .םכרהב *ןריבעיו נתא ומרקי -ם ה"כ ,ןל -

 הזיאו + לחהל 'גגולע !המב +, תעְדדרמנו תמכטה"יריל -אופני\םָףט ה
 אוה המ :. ץףאה 'לא אובל !יּכ ,לארשי םע ול .רוביש" \ךרדה
 ,הב ובשיתיו .םוקמ 'םש.'ם הי ושפתי = < + השעמ "א: שרדמ סרו
 ונימי ';תימלוע -הלואג "רועהל ןיִא ,ָהְב םֶח ופשיתוש ןויבמו
 ,תוחבועהו תוערואמה ימי ,הפוריא יש הש עמה ימי מח הלא
 , תרבגהב םישוע 'םהש המ ,םיי יר םו מ הו.םיייר מח ה ,תוחכה וובר
 תושממ .הלועפ .איה .,דח*  םיינחורה .תוחכהו םיימונוקיאה תוחכה
 המ ,ונמצעל ונררב אל ,דוע +ונאו . תואצותה תבר = ,המלשו
 יש , םיצפח ונא

 - "םיעדוו .ונלוב- = .תימואלה ונתדובעב- תשקובמה תילכתה
 םיפלוחע םה .ןיידעש ,הלא דבלמ ,,הב םידומ ונלוכ .,התוא םיריכמו
 ,םידאמ 0 לע וא הקירמאב וא-;הקירפאב -"ץרא .םהל .רותל
 תוריהמ ב י"אב ירבעה בושיה תלדגה איה" תימואלה""ונתפיאש
 ייאב ירבעה :בושיה - ,ינשה רצמ רומג ןוחמ בו דחא" רצמ
 ול :היהיש = ,תרוכ ייאה- לודג: ,םגו תו מ כ ה..הבורמ : היהיש ,,ךירצ
 ,תימואלה ונָתְפיִאש :תומלגתה .לבא .חוטב ינחור ו ירמ חח םיפב
 לודג:ןוםא.תחא םעפ עריא  םיימואלה  ונייחב ! איה השק .חמב

 ונפוג תא :ונרקע  יכ . : םויתובְרתה .םימעַה. תוקלותב : והמכ ,ןיאמ +
 ,וקיוחה םימעה ראש ..ונקמדא לעמ .ונקחרתנו תורוטסיהה .ונצראמ
 המ-לכב :תירוטסיהה .םצראב רמעמ . ,םהמ בוש .קלח תוחפה לכל

 םעב .ןכ-ןיאש .חמ =, םויודהו םישבכנ. ויהש .תעב  ,םהילע .רבעט
 :םיהה תוערואמב- ותבגוד .ןיאש .רבדב םילמע ונא וישבעו ,,לארשו

 ,םלובגל .םינב תביש ב :(םו*
 "הנורחאה הלמל, ,תשקובמה תולכתל םימיכסמ ונאש .העשבו

 ויל <> םלע ה <

 ,םיעצמאה רבה לע תוקלוחמ תוערה .,תימואָלַה .ונתפיאש .לשו <
 בהלנה חוכוה ,םיימואלה  הנחמב .שרחתנ -םינורחאה  םימיב /'ם
 ? תורה תָדובע וא" תימונוקיא הרובע %.םרוק המ :הלאשה רבדב
 -רחא לש  וירבד+ ירי לע שףחמ ונשההמרתיבב הרפועתנ וז הלאש
 ,תוהבעבו תיכורב ;תחא תבב וספדנש ("! העשה העיִנה) םעה

 לבא ,תאוה .הלאשה רורבב המ רוע ש רח ל רוע רשפא-יא |
 םוחיסמ םתוטשפ :ךותמ "אקורו ,םהילאמ ,םינבומ 'םונינע  ןאב שי

 םא ,,י"אב: תימונוקיאה  הרובעה .:, פהמ .םתערי תא .(ומברקב \םיבה
 ןפואבו ,תלעומ הדובע יארוב איה ,ןורשכבו.ןובשחב איה .תישענ ;
 , ושממ -:ירבע -בושי :תואיצמ  ונחומב: רניצל : ונל .רשפא-יא . רחא]
 הרובעה תושעה ןפואב ,םיטרפב קר" תירשפא "הזב תקולחמה

 ,התוהמו העבטב יקב ינא ןיאש ,תושומש"הלאש יהוז ..תימונוקיאה
 ./ יאנתב םיאיקבה ,הל םיחמומ ידי לע קר רתפהל איה  הלוכיו
 , לארשיץראב :םיילכלכה  םויחה

 בושיה תלדנהב ,תימואלה ונתיחתב עינמה חכה לבא
 ,תובבלפ -תא .ריעהל .,תונחמה תא עסמל .,לארשי"ץראב ירבעה
 ירסומ חכב קר רשפא הז לכ-- תישביה .תומצעה תא תויחהל
 קלוח 'םדא ונברקב אצמיש רשפא :ךיא ,וניניעב אלפו ,ינחורו
 "םיקפעתמ, | םהא 9 תצק ונעמש השא .,םינש המכ הו ,הז לע
 תפקשה ךותמ ק ,תימואלה :ונתיחת ןינעב (םירבדמ : ךמולכ)

 םיאצמנ הש ינב :יפולבוא בור, + ,ונמעל 'ךרצנה שירמחה.-עויסה
 ;הרואל .הלפאמ םאיצוהל .ידכו -- הלודג .הרצב| תונוש -תוצראב
 ,"תירוטסיהה  ונתמדא לע :םש  םבושונו "יא לא םעיפהל. להתשנ
 :  ,תישממ תונויצ ןיא :,"תונצבק, לש .וז תונויצ: הלעפ המ .,וניאר. ךבפ
 םיירסומה 'תוחכה  תיחת :לש  ,ח\ ריח :תייח ת/ לש וז אלא .;תמאב

 ונתלועפ רקיע  היהתש "וליפא ייכ " ,תורוהל -ונולע 'ןפוא לבב -,ונמעב
 םהבש ,םיירסומהו םיינחורה : תוחכה :ילב  ,םוימונוקיא םיעצמאב
 ונא "םיכירצ = ,םולכ השענ אל : ,ונישעמל 'עונמה חכה תא: אצמנ

 םָיורפ-טָמְש חע בע יִָלָפ
 0 ה ה מ תֶרְרַפִ ו 0

 , תוממוהה הת תועָשל

 , ,.;תומולהה ילא םיִבָגנְקמ ו

 שח יא םעוה 0
 3 יבמ םיִצָיִצִמ ,םיִלחיִמְו םיִצָ מ

 יב לאם םיִכָדוה ה ,םידר ה ללא

 יִבָא שא יצוצינ םיִביִהְלמ ברקו

 יִרְבְש לכ תובל ויל ל תומָשָנ
 ו ענר אל דַעְל ּןעְמ 2 םִא שיא

 .ייעַבְרָה ןורחא -ע ל אה כ אוח

 ,יִבָבַלַּב םיוילע הַתשִמ וא אל

 :.אְְבְנ לכ ,םסוק ל ּהְומַּב הֶזַה אל

 ביִבָסִמ תוצָּבְקתִמ לפה וְליִלַצְל

 / 7 תווקת לָּכ ;רקכה תור .

 יםימלע םיִרָתיִמ םּואָהּפ ודעה

 , םיִמָלע .יִספאָמ , תורופס ןוא תוחוהמ

 לע םיללטו ו תובל



 תת ןוילג 4

 ,ןפוא לככב .י'אב וניחא  תובשיתה היהתש 'ידכ * ,ירסומ חכל
 ונא ..םירוצעמהו  םיבוכעה .לכ לע  רבגתתש | ,יאנת" םוש ילב
 "ורב ,לבָא ,םילועהל רשפאה לפב 'עייסל .,תאו לקהל םילדתשמ
 < רקעי .היוצמ הניאש חור וזיאב יכ ,םעפה רוע ונל עראי אלש
 פא הח ירבעה בושיה תא רשקל ירכ  ,י"'אמ ירבעה בושיה
 חבל :רקיעב םיכירצ נא ,אמייק לש רשקב תירוטסיהה ונתמרא
 . ירפומ

 םדוק רוע .י"אב םידוהי לש לודג בושיל םיכירצ ונא
 .ץראה תרפת םֶא .ימונוקיאה הבצמביץראה תחרפהל
 תא יוצרה ימונוקיאה הכצמב הילא ךושמל .,ךשומ .חכל היהתו

 ראשמ םג אלא  ,המש ואובי  םידוהי קר אל הנה ,םדא ינב %
 םא ,קת אה .י"אב .םידוהי .לש לודג .בושי דוסי  תורשפא ,םימעה
 ,תוחכה תורבגתהב קר " היהי הז = ,םינושארה םילועה ונא .היהנ
 םג וניחאמ םיבר לע .הביבח ץראה אהתש ,םיימואלה  ,םיירסומה
 ךותמ בושיה תלדגהב עייסל תלוכיה ילעב וברישו ,יחכנה הבצמב
 םישקבמה וניחא לא .םיאב .ונא םא .םיירסומה תוחבה תעפשה
 רכש האיבמו תקפסמ הרובע י"אב הנה :םהל םירמואו הדובע
 תאזה .ץראב .םיבוט  םיקסע הנה + ןוממה ילעבל רמאנ םאו ביט
 רמ אנ ש דע הנה - - תוריפ .םכל ואיביש ,םפפסכ תא םהב עיקשהל
 םה ,וניתוצע לוקב עומשל ,ונירבדב .ונ ומ אי וניחאו ,תאזכ רנא
 ובשיתי = ,י"אב .בשיתיש דחא ידוהי לעו ,םהילאמ וריכיו ארי
 ,הטעמ הרובע שי י"אב ג וניחאל תע כ םירמוא םא ,םה מ האמ
 ;ץראב שרתשהל ידכ םיכירצ םתא :תונלבסו  בלה"ץמוא הברהלו
 ירישעל םירמוא ונא ,הב ראשהל ידכ ,רתול םכילע הברה לע

 םהב .עיקשהל .,ל"וחב .םילועמו םיבוט םיקסע שי .יארוב .: םידוחיה |,
 ,אובל דיתעל .ןופצו .ינחור אוה םכרכש ייאב יכ אלא ,םבפסכ תא = /

 תונברק םישרוד ונא .י"אב ירבעה בושיה תא תעכ לירגהל ירכ
 םהילע בבחל ,ירמחה ןורפהה תא םילשמ עינמ ירסומ חכו ,ונמעמ

 , ןילויב וא

 םיִנָּבַה "םֶא

 . ,א

 םוגצו שלח .ידוהי ,ם"תפ רפופה קתצידםהרבא 'ך לש ותמשנ .הקלתסנשכ
 תבל .תואיכ הקבר-הרש .ותגמלא הרמ .וילע התכבו הדפס | ,וימי לכ לעתשהש
 !רפפנה תא הלהקמב  ובבס ,הל ורועיו, היתונכש םג וסנכתה ,הרשכ לארשי

 ררחתנש ומטוח טלבתנ .היתחתמו ,הרוחש תרדא הסוכמ, הפצרה לע חותמ בָכשש +
 : קחצי .םהרכא 'ר לש הורהו להה וגה לא ללכ המיאתה  אלש .,ההובג .ןטבו
 ןהיתוחפטמ ילוש ךותל ןהיפא ץימ וקירה ,ןהיתפש ומקע םישנה 2
 , הקבר-הרש לש היתורושו .היתוגעטל .ובישקה ,ןהב .תופוטע ןיחש תולודגה
 ונענ ,לבוקמה ןונגסבו ןוגנב "םלוע לש וגובר,הל הנעטו הפצרה לע הבשוש
 ןהיבורקל םולש  תוסירפו םינונחתו "'תושקב .ילת רטפנה לע וסיטעהו ,ןהישאר

 22 .תמאה םלועב ןהירכמו = =
 ןתוטח תופט ודירוהו רטפנה לש ושאר ביבס ודמעש , תורנה םג וכב

 0 .הטמל ולגלגתה ןהיתועמרו ,תונולהה תושמש םג ורחאתה

 בבלל .קחצו-םהרבא 'ר לש ותומ רבד דאמ .עננ אל תמאד אבילא ] ,
 ,טעמ הל לקוה ומכ השח חורבקה תיבמ הכושב ,ךפיהל  .הקברדהרש ותנמלא 2

 םועברא לש תעח ךשמב !הלילחו סח .הלעב .לע תומוערת הל ויהש םושמ אלו =
 ויה ,םנמא .הבירמ לכ .םהיניב * הצרפתה אל .ןותא .היח 'התיהש  םינש שלשו ."
 ,וילא הרב תושק םגש ,ערואו .ן5תויבי ונמיה .ןוצר תעבש 'התיה אלש ,םיעגה 7

 "אלש הל היה רצ המצע :ליבשב :אלו םידלוה .ליבשב :עריא ;הז רבדש אלא
 היה ,םתוא  רקבוש ול הקיצמ התיהשכו ,יוארה םוקמה תא וכלב םידליה וספ
 .תבב  הגועו / הינוריאב ושאר \ ענענמ ; ויד = תועונתב  \הלטבל  ליחת
 פי תא .איכהל  הנוכנ איה םליכשבו כ 8 + הןוגרמ ק

2 1 - 

-=-== 

 * : שותינידמ::העונת- לכ ללכב = ,םייוצר .יתלב םיאנתב .םג .ץראה ,תא
 "?הלוכ .ספובת- תימואלה :וגתעונתו ---ירפומ .חכל .,ןווער. חכל .הכורצ
 , וליפאש :.ןומאמ ..ינא :ןיא + תומונוקיאה .האגהה .ןובשח לע קר
 : םיראפתמ .םהש סח - ,תיטסילאיהטמ  הלוכ איה .תילאיצוסה .העונתה
 ?;ותוברתה .םלועה-: לפ :תא < ודימעהו םינושארה .םימיב ומיזגה ..הזב
 < הבוחמה 'תוינוציקה :םג = לבא + ועט-.הזבו :,םיינחוהה .םומרוגה .לע
 < תואיצמב - שוחכלו .ימונוקיא םיסב .לע .לכה תא .דימעהל .,ינשה רצמ
 קר: םיישפנח- ויותב :םראה ןיא ..הלורג תועט .איה .,םיירסומ .תוחכ
 תחל . , הבלב :תונובשח .ףורצ

 :'גניניע -תא םוצעל .םולנופמ ונא המכ ..דע .,תוארל.אוה אלפו =
 =יחאש .יכ -;הומת- .ונרמא - הנה. .ףירחה,..ונלופלפב = תואיצמה | ןמ
 < :םיירמחח/םהותוחכב שמתשהל .ּוניבה .יעבטהו.אירבה םשוחב םימעה
 --ונייה הז. תמועלו -.וחילצהו ושע - םתוחתפתה . ךרוצלו םמויק .ךרוצל
 < ויוה םיחלצומהוא-ןכלו . ,הזרפל .תוונחורב םימיה לכ םיעוקש .ונא
 :ןויערה = חפ- .אוה המ. ;רוריבב- פח .םיעהוי- תמאב .םלואו ..ונייהב
 < ;םינשב+ ; תואיצמה--ןמ-.היאר .ּונל ירח ..,םוימונוקיא .םידסומב .וליפא
 %:>;םדקח  תוצהא ,תא..שופכל ..,םבל לא. םונמרגה .ומש . תונורחאה
 ויה חמכ- נא םיעהוי - ,ומונוקיא -.שובכ ..,הירופו  הימטופוסימ
 > ןינב תא: םריב :רומחלא .דבע ..ןטלושה .םויקש דע.םילרתשמו םילמע
 קלע :תויטמולפיר תועיגי .המבב ,הלאה  .תוצראב .לזרבה תלפמ
 ילעבל-'םיכירצ | ויח ;אלה .-,םחקמב -וכוש .רחאלו ..םריב רבהה
 האמ טושפ .רברה .יכ - ,ונא םוהובסכ .,הז קפעב ופתתשיש ,ףסכה
 קר "יאדופ :אוה הירוסו .הימטופוסומ  תונירמב .לורבה תלסמ ןינב
 % קפעל תוירבח :תא :וכשמי ןפוא  הֶזְיאבְו .רתוי אלו .ימונוקיא .קסע
 <. קורבמו:\ רזרב \ ןובשחב .קר..יאדוב .+ םגוממב .וב ופתתשי .יכ .,הז
 ":תווקל:ה שי ךכו- .ךכו - ,הז .קפעב . .עוקשהל-..ךירצ .ךכו ,,ךכ
 | :יהחא .לבקי לורה . תולפמ -ןינבל-ופסכ .ןתיש .ימ . .תורופ אבי
 " םיאיבמש הממ רתוי ,הבושח הדמב תוריפו ואולמב ןרקה תא

 יש .

- 

 + 'ןוא ->:- ?הקבר .- חרש -..,תא. .תעמוש ... , . םָרְְ .ונל .,ןיא ,ילרח --
 -- ,,יםודלי = ונל

 ." הפ חושקו בא ?ןכתוה .הזכ הנעמ עמשל השארל ףצ היה הבל םד
 ."םא .,היתונשו היתוחכ לכ השידקה : ימל .?הויח- ימי לכ ,חלבס .ימ לובשב ,!ובל
 ב ? תאוכ עמשנה ?םהל אל

 קחצי םהרבא 'ר: הל תולועומ ויה .אל היתועובתו היתונעט לכש אלא |
 ' 7 אוהו וע באכמ ומכ" הקוחב "תומוצע :וונוע וירו יתש לע ושאר תא ךמות
 א :ןנסמ אוה-לועשו לועש :ןיבו ,םושקמו עמוש

 ג .ויםידלי ונל .ןיא ".,,םידלי ּונל ןיא -- 0:22 5 5 ,
 .האחמ רותב תיבה תא תבוועו וופח לש התוגלבס תעקפתמ

 ותחפטמב איה . תפטעתמ ,הקבר"הרש

 . .םןשו . ,תענכגו ול .תחלוס ,תסיפתמ ,איָה ,רכדה חבשנ וליאכ--הבושבו
 ץע לש .וימיב .,הרבכ . הנלש לשו . םולש לש .םוכורא ,םימי םולחוו םילוחתמ
 , 1 מ + בקור .אוהו .,בקנר או ,וילע ורשנ רבבש ירירע לבוג

 ה ןעבר ףא טקש אל ,תבהוא םא בל ,הבלש אָלא ,תענכנ התיה איה ,ךכ
 + גייחש ,טרפבו.,השוא ,ירחא ,םחנתתש .המרגש וה ,הידליל .המוצעה התבהאו
 " תא שקב ..תחא ,אלו .ןללכ .םווח ,ןיה .אל .םינורחאה ..וימנב קחצו"םהרבא 'ר לש
 ו 2 =; = .יםישקה, גובואבממ .ותוא ..לאגיו, אביש .תומה

 :והעסל :, ותטמל:התופכו ולצא - תאצמני .רודת התוה :ותלחמ .ימי ךשמב
 " והזחאי :אמש- ,תולולב :.הוניעמ = הגיש = לוזגל",ץוחנהי .לב.רל :שוגהל ,ולבלמל
 :יאלא .םד"תואלמ .ןהורוחמ' תוטלבתמ יגיעו ;םיקירומ' :וינפ ודי" לעש ,זעה ולועש
 אלא: םירליה תא: רקבל .יאנפ- הל 'היח אלש: ,אוה .רקיעה ,הגאד אל .המצעלש
 ושפא םולכו :הבורט .רעצ הל :בסהש :רבח ,םידחא .םיעגרל 'הזו ,תוקוחר םיתעל
 כ5- 0ח15(ם?וצצוה רבכ הימוש -;הלוחי'ליבשב .לכה:רוקפהל

 הלובי וישכע  .הלוטג ןירוח תב איה ורה וישכע
 % / ימורמ הילווג, .ליבשכ | היוגפה , התעש

 "ל
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 הָסולכואב איה המוא לכ חכ .ימואלה ונריתע לע ורתו רבכו לארשי | םפסכ תא םינמרגה ועיקשי המ לע הז תלוז ירהש ,םירחא םיקסע
 תובישחב הדומ נא םג הז לובג דע ,ירמחה השוכרב םגו | :ופימ תונידמלו םהל המ : + וללה תונורמב לזרבה /תולסמ :ןינכב
 לארשי יסולכוא לכ תא רשקנ ןפוא הזיאב לבא ,םיירמחה תוחכה ,ירמגל רחא ןפואב םינינעה ךלהמ היה הז לכ םעו . זהורומו הימטומ

 ךרוצל .ירמחה ונשוכר לכ תֶא זכרנ ךָיא + תימואלה ונתעונת לא ןויערה תא ,ךותה 'תא ואצמו ושקב הוה הבקב םג
 ,םיירפומה תוחַכה עויסב קר אלה + תימואלה תילכתה ולדתשה רבד לכ םרט ,תירומלוקה 'העפשהה תא ,יהפומה
 םנמא .ראמ .הטעמ הנה דע ונתלועפ התיה הו עוצקמב םירובח ידי לע הינמרגב הלאה תוצר א ה תר כה תא:לודגהל
 --הלונב ונייח יאנתב םיאצמנה םיבוכעו תועינמ המכ הזב שי = תויעדמה ויתושרד וליפא ,םיברב :תושרד "ירי ןלע :,םינימה :לכמ
 קיחרהל ,תייִנחור הלועפ לכל זו ב ל ונבייחי אל הזה בצמה לבא | תא ריעהל הברה ועייפ "האילביבו לבב, רברב שטיויר לש

 תוחפ םוירשפא ,םיבושח םימרוג המכ ונל שי , תורה-תדובע תא | םקופפ יד ומש אל ,םעה תובלב חרזמה :תא ' בבחלו תובלה

 ונהוש המכ הע שמתשהל נא  םיכירצ םהבו ,ונתולגב םג רתוי וא = ,"םיישממה,םינינעה רופסב ,תונידמה לש ימונוקיאה בצמה תואצרהב
 תיחתב קר ונתריבע תא םצמצל ונילע יכ ,רמוא יניא ,תענמ תא ,ןהב םירושקה םיירומסיהה :תונורכזה תא :הזל ופתש :'אלא
 אהיש דע תוכחל ,ךכל .יואר .אהיש אבה רודה תרשכהב ,חורה = .םינמוסמה תומוקמה לא ירוטסיהה םסוחי תאו .ירוטלוקה רשועה
 ירמחה וגבצמ .תחלצה יכ ,רבדב ינא הדומו ,יאכז ולכ רודה | םג אלא ,לזרבה תלסמ ןינבב: דסיל :ורמא :ימונוקיא .קסע :קר :אל
 שי  .ונמע .לע .ץראה תא .בבחל ,לודג םרוג ןכ םג אוה י"אב תפעתסמ התיה הדנגפורפה .ךרעה ברו * בושח 'ירוטלוק ! לעפמ
 ,ץהאה .תבחל םבשמל רשפא-יא רחא ןפואב רשא ,םדא ינב | .היתובקע תא רימת ריכהל היה השקו  ,םיבושח 'םיטרפ .המכל
 תובישח םהל ררבל ,םויה לכ םבל לע רבהמ התא םא וליפאו | תונורחאה םינשב הברה ומרג הלאה ם קס ע ה ילעב יכ'; יל קפסןיא
 .ךל םיעמשנ םה ןיא ,םיירסומהו םיימואלה ונייחל  עגונב י"א = תא ונעמשב ונאו , םינמרגה  ברקב ."ץראה תבח, "תא .םג :לודגתל
 ןורסח איה התובישח ,תטעמהו תינחורה הרובעה ךרע תנטקה לבא ,תאוה "תונלטבה, ינפמ .ונוחאת .תוצלפי ,"ץראה  תבח, .תלמ'

 דימתנ :םא ,יאדוב .שיגרנ הערל ותעפשהו ויתואצות רשא ,לודג = ;"הונלטב, ינחור חכ 'לכב םיאצומ םירומנ םינלטב קר
 , . תאז ונתועטב > תלפשהו ,ןינע לכב ,םיומונוקיאה קרו ,םיימונוקיאה םימרוגה  תמעטה
 רבדב  ךהוצ .שי יכ ,םולה דע רבכ ונאב | תמאב יכו ,חיאקררד הפקשה יהוז --- ירפומה חכה .ךרע

 ונתעונתב חורה-תדובע לש הבורמה ךרעה תא ונברקב םיעטהל לכ תרבגהב קר .חילצת= תימואלה .העונתה :יכ ,אוה" רורב
 ,םויה דע ונתודהיב םימייקתמו םייח ונא חכ הזיאב + תימואלה  תוחכה לכ תא  ףתשל ירכ , םיירמחהו םיירסומה :,םיימואלה תוחכה
 תכב אל םא ,ונבל לע תירוטסיהה ונצרא רכז תא דוע .םילעמו = ונל ץוחנ ,עינמ ירסומ חכל ונא םיכירצ תאזה הרופעב םיירמתה
 אל יכ ,ונתוא .ריכזהל ךירצ םאה + תירסומ העפשה חכב ,ןויערה םבל תא ריעהל ,םהירוזפ תוצראב םידוהיה לכ תא" םייא לה ל
 םג םא יכ ,י"אב םושקבמ ונא םידוהיה תלאש ןורתפ קר > ,תירוטסיהה ,תימואלה הרכהה תא שדחל ונילע', םטמוטמהו אפקנה
 תא ונבלמ רוקעל ונל רשפא םא יכו ,תורהיה תלאש ןורתפ תא ףופאל ,ילארשיה .ימואלה שגרה תא !שרחל ,וניחא ברוח "בלב
 .1 הילאמ .הלוגה תוצראב םג םידוהיה תלאש רֶתפְת ,תורהיה תלאש = תיב לעמ וקחרתנש הלא תא ,ירסומהו ימואלה ןבומב "םיחדנה,

 ה

 לכ תקרוב ,חאוב תא תרשבמו הילע תקפוד ,הבצמ לכל איה תשגנ יב

 + םיבס ביבס לועשמה תא תרשימו רפעה תא הקנמו תנקתמ ,קדסו רוח | ,הקבְר-הרש לש הפוגב סכרפל' הליחתט חתיה השרח \ המשנ וליאב

 החונמב הנתמ ,הבל תא החישמו תובצמה די לע תכמות איה ךכ רחא הכו ביבח הכ לפה .הידלי לש םהיונ תא דוקפל האב התיהש העשב

 ןמ הל שי ,ריעב הנוא הטלקש ,תושדחה לכו ,םויה יערואמו היתורוק לע :הבלל בורק

 *יחו םיכרבאה וירבה תודא תופסמ איה בקעול . דחאו לכ ליבשב ןכומה ,תורק ,תופי שיש תובצמ | תוססונתמ .,רדפב .םיעוטנ .םיצע .תורוש ןיב

 תולותבה לע--על'הנידל ,ןהיתודופו תוריעצה םישנה תודא -ה'לחרל ,םתחפשמ  םהיפוחיבו םהיחבשמ.תורפסמ ,תוריהומ בהז תויתוא םע םינוש םיחותפ ןהילעו

 לע--קחצי םהרבא 'רל ,םירוחבה ווער לע--ל'ףסוול ,ןהיאוושנו ןחראו ןהידגבו = המיזגמ. תחא.לכו , תובצמה .ןה ,ףוהחתמ ,ןתיעקרקב . םיגומטה , םירטפנה . לש

 ..,האירק תעשב לוספ הב אצמנש ותרותו ,וטוקטב אבש שדחה ם'תס רפופה .הב הסוחה לש ויתונורתיו .ויתולעמ לע תתרכח .ינפל

 שרח םידעוְרו םיחתמתמ תובצמה יללצו ,תעווג המחהשכ ,ברע תונפלו המ םושמ .ןה תוריכומו ,לוהב .יכבש .תופקומ תודמוע ןה וזמ וז תודרפנ
 ורבק די לע הקבר-הרש תבשוו---,תורוחשה | םהיפנכב תומה רוס תוריתסמכ = תומלעו , .םיהובנ םיָיארו םיקלח ,םיבע םידומע לע םינעשנ םילודג םימלוא

 םהונ בלה .הינפ  תטאולו ,הממדב ותבצמ לע השאר הביכשמ ,ל'רתלא לש ;םירוחש תופוטע ,תומלא ,תוגונ םהב .תועות תווח

 הללוע תא איה תענענמ וליאכ ,טלב עעונתהל ליחתמ הפוג ןםיעונענ אלמתמו : הבצמ ,לג לע לג .תול הו םה םיקחרנ .םעה תלד יובק--דרומכו
 םינש רסח הפמ תועבונה תועוטק תולמכו ,דורצו שלח לוקבו ,ותסירעב | תובצמ ירויש ,םירובש ץע ירזג ,תובצמ לכ ילב םימְורע רפע ילתו הבצמל

 :תרוושמ איה .רטממו סרומ ,תעה ינשמ .ובקרנו ופרהנו ולפנש
 עשו--ףאלש :,עשו --ףאלש ינפל הרוומ תשר ,םירבאה לכב תעפעפמ תואיל .םיגרא רעי חיר ףדונ

 +. \ וינוינהוז הכ ,רוו רק הכ ,רחא םלוע יז תרפסמו הדבכ "הקיעמ הטמדהו ,םיניעה

 תורבקה .תופ יבשעו ,רוה לוקהל תובישקמו תועמוש תומלאה תובצמהו :בורקו הגונ

 ךותב הָנושמ הכ לצלצמה ,יח םדא לוק הלוקל םיניזאמו םהישאר םיניכרמ .הידעצ תא הקברדהרש תגנוכ .הזח .םוקמח-לא
 ,המלאהו הדבכה המטרה תילו תופי רחו'ח - תובצמה ו ןיב ה דחוימ גנועב

 .םעפה רוע תרחמה םויב אבל ליבשב ןולל הריעה הבש איה ןנאש בלב םורא רששב תושמ עובר ץע"לש נפא"ןימב דחא .לבל .םה .הידלול / תנפב
 ,הרצק תבותכ וילעו .ויתורוקמ דחא .לע :ףער .םע- ,עופש :גג םע

 .ג םיושעה תנשב .תמ ,בקעו' .רובבה לש .ותכצמ:.:תינשה-' הרושב הנה
 םושנאה . ייחבו רועה .ייחב  ןינעתהל הקברדההש \ הלדח .טאל-טאל ;הלתר לש ורכק .אוה יעיבהה רבקה  תיששה  הרושב םש ,וויח .ומיל עבראו

 הל האצמ .אל איה .היבצע תא .ועוועויו .הוזוגרה .שערהו ןואשה .התוא .םובבופה = ינש רטפנ ,ל'ףסוי הטמלמ .על'הניד- -ןימי רעב ,תדלל.  התושקהפ .התמ  אוה

 קלח .החקלש שי .הותונכש תוכמ .הילגר .תא רוקוהל .הליחתהו , ןכות לכ ,הפ הגש .התואכ תמ אוה .,הינוקז .ןב ל'רתלא---וילא בורק -..ותגותתל םרוק תועובש

 ךותמ . אלא .הול -ימונפ -.ךרוצ הל .הוהש . םושמ .אל | םומעפל | ןהיתוחושב = קחצו"םהרבא-.'ר- לש .ורבק--דרומב :.חול הז :םיכורק םהירכקו ,ל'ףסוי הב תמש

 .ןשיה .לגרהה = וינב לבלש ., םיאפורה ומס ..ןוצלח צוי .לב,.לש .םתרובקכ האר .אוה .,ןמצעב
 וו .םינורחאה םימוכ .הגסמ ,קחרתהל .וליַחתה .ןה .ןדצמ .הותוריכמ םג | < דה תג .התואו .לועשה ,ותוא ;תפחשה .תֶלְתמ ,ותלחמ תא ..שירוה ,ויחנבו

 ] % ותחא תחא הגטס תוטמחשמ = "= < = םתתלסב ותא וטיהקה סהש אלא ,ןורגה ףרד
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 <> ו ןוילג

 .םישעמה אלא ,החכוהל םיכירצ הלאה .םירברה ןיאל. ,יל .המודמכ
 יעצמא  רבד לע חוכוה > .ידמל  .םתוא | םיחיכומ . תוהבועהו
 קר אוה ,חורה תרובעב וא ,תמדוק תימונוקיא הרובעב םא ,היחתה
 םיהסומ ירחא רתוי ךשמנ .םעה יכ ,איה תמא .השעמל אלו .ירומל
 בשוח לבא .ותער תא חיסי תוינתור .תודובע .ןמו  ,י"אב .םיירמח
 ,.ץוחה ןמ תובס הזיאב אלא : ,םינינעה עבטב חנומ הז ןיא .יכ .ינא
 המכ דע .,תעכ תימואלה :ונתעונת .םויק כ. ,יל :רורב . ןפוא לכב
 רע לשומ היהש .ןויערה חבב קר אוה  ,ונמעב .םוקמ השפתש
 הקושתה תאו  םיעונעגה תא ונבלב םייק .איה  ,לארשיב התע
 . דיתעה ןיבו ילארשיה רבעה ןיב .רשקה .היה אוה ;וניתובא ץראל
 לא ,ו:תוחתפתהל עינמ חכ וב אצומו ןויערה חכב ןימאמש ימו
 העשה ןיאש ,הארנ תעכ םא וליפא ,חורה תדובע ןמ שאיתי
 ףכית לעפי .אלש .המו .הקספה ןיא חורה תדובעב ..הל .תלגופמ
 רשקה אוה חורה:תדובע = ,םימיה תירחאב לעפי ישחומ ןפואב
 אוה ;םיישפנה .תוחכו ובש המשנה םויק ,םעו םע לכב ירוטסיהה
 .תירובצ הלועפ לכל .הנורחאה .תילכתה

2% 
 . ןיטנבל ףסוו לאיחי

 .בּושיה--יִבְרִר
 ,ינש רמאמ

 .תויצְרָפואוקַה

 (ךשמה)
 עדנ :ןעמל ,םינמאנ .םינויצ .ביצהלו םידקהל -ונילע תישאר = =
 םירחא ואבי לבל  ,ןיפא תאו תויתמאה תויצרפואוקה :תנּוכת תא
 " .ןשונ ןשי הזה ןקנקה תא .אלמלו תועטל
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 ,תויצרפואוקה תא ורצי .רשא . םירצויה .ינושארמ דחה
 . הרוהטהו תיתמאה תייצרפואוקה .הרוגאה, :רמוא 11011080 ילגנאה
 הדואה ןהל דבעל לטיפקה תא הרבעשמו העינכמ
 תופנכהב  חויר .םוש | ,לטיפקהל ,ןוההל תנתונ הנניא
 תיברה קר הל אבומה ףסכה דעב תמלשמ איה  ;תורוגאה

 התוא תטעממו ,איהה תעב םיסנניפה קושב הכרע יפל הטעומז

 ירבח ןיב .ק ר- קלחתי .חוירה .הנוהחאה אטוירה דע :(תיברה .תא)
 והל ואיבהש תולועפל .ךרעבו :הושב הילעופו הירבוע ןיב ,הדוגאה

 ןתנוכת, :!רמוא =, ]18166 6166  ,יצנרפה ערונה םכחה

 ,הוב .םיאצומ ונא תויביטרפואוקה :תודוגאה לש \ הרבכנ .רתויה
 תא ול" תונתונ םא  יכ ,למיפקה תא  תותיבשמ | ןנוא = ןהש
 ,םילעופהו םיי למ ע ה ידיב רצו יחי לכ ל תויחל ול יוארה .םוקמה
 ,ותלעות יפל ותחרט דעב םלשלו

 לטיפקה ול חקי .תויצרפואוק םש .ןיאש .תומוקמב רשא .תעב
 לש םתחרפהלו םתבוטל קר ורבעי םילמעהו = ,םיחורה לכ .תא

 ולב קי ,ךפהל = ,תויצרפואוקבש = ,םיאצומ ונא ,ןוהההילעב

 םילעופה = תבוטל ודבעי ןוהחהילעבו ,םולמעה קר םיחורה
 .םידבועהו

 ןויערה :ירצוי :ילורג .ולבג רשא הלאה .םיקהבומה םינמסה
 'תיתמ אה :הרוגאה ןיב ,ןיחבהל ךרד חרומל ונל אהי ,תודגאתהה לש
 לידגהל התויצנדנמ רשא הרוגאהו .טועפה רכאה .תבוטל הדסונה

 -- .שוכרההילעב לש םנוה
 , תויצרפואוקב .םירקע .השמח ונמ .םימכחה
 ומצעב ףתתשמ הדוגאה רכח לכ יכ ,ןושארה רקעה

 לש .קלחה אל  ,הינמה אל  .הל התותהש היתולועפבו התדובעב

 .טפשמ ול .ןתו ,הדוגאה = תורפיתה  .תושארב .איבמ .רבחהש ,ןוהה
 :לכ תא .האלממה .תירימתה .החובעב  תופתתשהה םא יכ | ,רבח \

 'ןיב .קלח ול ןתת איה -- ,הרכחה-ישיא לש  םירחוימה .םיכרצה

 ןהשכ בוחרה לש רחא דצל ,תורבוע .ןה עודמ ?ןהל הלעפ לוע וזיא
 הניבה אל .תאז תא-- ?ןהילא תסנכנ איהשכ .תואבחנ ןה .עודמ ?התא .תושגפ
 .ןפוא םושב

 תחאל הנופ איה--?וו הליבחב .ךלצא המ ,היתב , אבט ארפצ --
 ?תרחס המ--כוחיב התא תשגפנ איהשכ היתוריכממ

 ,היתת יתב ליבשב ..פודאה .לירב לצא . יתונק--היתב  הנוע--ןרב.--
 האמ דע תחלצומו הבוט העשב התנותח תא םוגגוח :ונא :םיחרו .ינש דועב

 .הנש םיהשעו <

 תלאוש--?המאה - ריחמ  תמלש המכו ..ער = אל דב .ונוארה = ,ןמא --
 + דצ לא רצמ ותכפוהו וב  תשמשמו דבה הצק האוצוהב הקבה-הרש

 בורבש אלא ,רחנ ינורג,המלש העש וז אלו הרונא םירשע קר שרד-

 ,רשע הנמש דעב ודימ איצוהל יל הלע למע
 ,עבשהל הז לכב ינא הנוכנ . . . ללכ הער הנגיא הרוחפה : , , מה ---

 קר יתמלשו הומ עורג היה אל על'הניד לש היכירכתל יתינקש .רבהש
 +. י הרשע-שש

 דיה . התעב תואלמ תושוטל היניעו האופקכ המוקמ לע. תראשנ היִתְב
 ! סעבמ הרוח תארוק איהו תדעוה דבה תא תוחואה

 ?תא ימ יעדתה ...!תפרוטמ ךנה --

 + תחווב איהו
 םואתפ .הרק המ ןיבהל הלוכו הניאו ןוהמתב הירחא תטבמ הקבר הרש "

 , .היתב תא

 + ןוזפחב תרבועו השאר תא היתב 'הנפמ ךכ-רחא תושגפנ ןהשכו
 איהשב ,התנכש תא הקברחהרש תלאוש ---? תורנה תא :תינק ימ .לצא --

 + תורנה תכרב .ירחא תבש לילב- התיבל תסנבנ
 ? המ יבו .ם'רתפא לבול לצא --
 םג ,הנחצו ןשע ךימת תולעמ ויתור. , תונקל בוט םוקמ ךל תאצמ --

 היה תבש ברעב | ,ילש עליסוי תמשכ אלא ,ויתונוקמ תחא םינפל יתייה ינא

 ,,וריאהו ויתושארמל ותקלדהו ןקוה .עלעמוש לצא תורג תחקל יתחלשו ,רבדה
 ,עלעמיש לצא רוטת הנוק ינא ואמו ,היולהה ירחא תבש יאצומ רע יל ינימאה

 ו /

 . + הנממ רטפהל תרהמט איהו הנכשה לש הפוג לכב רבוע דער

 < תריעצ השא דעב  הקבר"הרש | תכבוע --?הלהובמ יופחת קכ .ןאל --
 6% ₪ ,הנולח די לע תרבועה .תחא

 םידליה 'תא  יתבוע .רקובה ווומ . . . ? החפ תא המ .. .!ול יללא --
 ! יל .היוא , םולכ ולבא אל .דוע . . , םידומלג

 'שי םולכ 'יבו -- החנאב הקבר-הרש הארוק --! םידלי ,.םידלי ,וה --

 /תורנ'רחמ , הבצמ םויה . דימת .דעור בלה ?  םליבשב < החונמ לש עגר יל

 5 + + יתריקי ,ןכ ןכ .,. שמש ,ןוח , שידק
 + רתוי עומשל הלוכי חניא הריעצה השאוש אלא

 + הנמיה חצרו תפטעתמ איהו הילע
 לכ .לע .לפונ היה .הזכפרחפו

 לפונ .ארונ רחפ

 רבכ ;הלדח איה . התא שגפנ היהש שיא
 + םימחר ררועל

 + תושחלתמ םישנה ויה -- !התא האיבמ איה תורבקה תיב חיו --
 ! ןלצל .אנמחר .,הנמיה .ףדונ .ןנימ רב --

 ו
 קחרתהש המ" לכו ,םייחה הנממ וקחרתה םיתמה .לא הברקתהש המ לב

 ..רתוי דוע םיבורקו םיבוהא םותמה הל ושענ םייחה הנממ

 הלש וה םידליה , הלובש םא בל לש באכ/ו תא דוע השח אל איה
 + תא רוע הריכוה .אלו- החכש איה ,.הידלי ויה תובצסה | ,וישכע םהש ומכ
 ָףה 0 + םייח הידלי ויה םהבש םימיה

 ו" אלש .אלא .לגרהה .ךותמ םתוא . הדירוה | ,היתועמר .ויה .םיחולד םימ
 יתוכבל .'םיגהונ  םירחא םגש םושמ  םימעפל התכב איה , הבלל .דוע :ועגנ
 + םהיתמ לע

 םתיחתב איה הצור םא םואתפ התוא ולאש אול רבדה היה : רוומו
 7 + הידלי לש

 הילא םיסתיתמש סחיה ותואבש ,השפנ תא םיקרפל העוגרהש שיו
 ל 2 2 ,השובכ האנק שי .תוירבה

 יסג .עיגה םינאוסה  םייחה .דהשכ וא ,םיללח ליפתו הצרפתה םא הפגמ \\
 ויה .ןא == , םדא \ תונברקו - תומחלמו תוגוסאו תולהב רבד לע עמשתו ,הינואל
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 וי ןוילג 3 םלועה < 6
 שש-בש קשה 2.1 בצק. -םכמ גש קמ -לבשמ םשתמב הנטטרה ו לט לי המה ו צד דמו מבב םככמבמבמ ה במבה שק כהמה ביט אלבה דש. שהר ור קלה

 ,תויללכה תופפאב םיפתתשמ םירבחה לכ .ישי לש ה רקעה תויצרפואוקה-יבא ריש תורוגאה .תופסאב תעדהיוחמ ןיבו הינוב
 רחאו ותינמב הברמה דחא : תחא העד קר שי הרבח וא רבח לכלו = ,ןהירכחמ תונושאר תוינמ וליפא וחקל אל ,ןזיאפיר ,הינמרנב
 םהיתובוחבו םהיתויוכזב םיוש םירבחה לכ ,טיעממה אוהו  ,םיחורהמ תודונאה לכב ףסאי (יורזר דנופ) םיאולמה-ןרק
 רסמהל לכות אל הפסאב ול שיש הערה .םהילע םילטומה | אלו תיזכרמ הרוגאל אלו יטרפ רבחל :אלו ,הדוגאה לכל .ךייש
 אל ומצעב אוה םא ,ותיב .ינכמ רחאל םא יכ ,הרוגאה רבח ,והערל = ונוהב קיו רבחה תופתתשה .יממע = רסומ ולופא  ,רחא דסומל
 הנש לכב תרחוב םירבחה לכ תפסא -- .הפפאב ףתתשהל לכוי = ,יממע קנב וליפא ,ירובצ דסומ הזיא תופתתשה ןכ ומכו ,ופסכבו
 שלשמ תוחפ אל רקבי רשא תרקבל דעו םגו ,הגהנה לש דעו הנשו = ןיבו  הידסימ ןיב תויהל הקרצה םהל ןתת אל ,הרוגאה השעמב
 לבקל ולכוי אל דעוה ירבח ,הדוגאה ינינע לכ תא הנשב םימעפ | תא קר לבקל .לכי אוהה דפומה וא אוהה  רבחה : םתעד-יוחמ
 -ירבח וכרעש ירחא ,הדובעה תנש ףופב קר ;פתחרמ רעב רכש | ןעי ,טרפב הוה רבדה 'בושח ונלו .איהה תעב הבצקנה .תיברה
 ,הדוגאה בצממו םהיתולועפ לכמ יטרפ ןובשח תרקבהדירבחו דעוה = םוירובצה םירפומהמ ףסכ-תרזעל  תודוגאה הנכרטצת יאדוב יב
 החוגאה חוירמ םצמוצמ .םוכס הגהנהה ירבחל עובקל הפסאה לכות = הזה רקעה .יפ  לעו ,'וכו ק"פא ,לארשיל ק"הק ,א'קי ומכ ונלש
 ,ןובשחדיאור  תויהל  ודקפוהש םירבחה .התבוטל םתרובע דעב | םצפח יפכ ןתומהלו תורוגאב מולשל הלאה םידסומה ולכוי אל
 תרובעב םיתרשמה םיטרפ םישנאכ םרכש םילבקמ ,ריכומו .רבוג -- .ריבכה םנוצרו

 --, םרכש םהל תעבוק  הדוגאהו ,הדוגאה יפל ןפוא םושב םיקלחתמ םניא םיחוהה ,ינשה רקעה
 רעב ברע הרמאה לש רבח לכ ,יעיברה רקעה םיקסעה תפוקתו תולועפה םוכס יפל קר םא יכ ,תוינמה תומכ"
 ,תודוגא ןנשי .ויפפנ בו ושוכר ב יא רחא אוהו התדובע לכ = רבח הזיא לעפש המ לכ רמולכ  ,הדוגאה ירבחמ רחא לכ .השעש
 םיהבחה תוירחאש ,הלאכ ןנשיו ,הל בגומ םירבחה תוירחאש המ לכ ,ורבחמ רתוי הולש המ לכ ,הדוגאה י'ע .ויברצל .רתוי
 ,תעדל ונל הארי תויצרפואוקה ירבד רקח ,תלבגומ יתלב "םירמח הנקש המ לכ ,ורבחמ רתוי הריכמל האובת םינכהש
 ,תלבגומ-תלב תוירחאב  דובעל הנפאשת תודונאה יכ טנצורפה לדגי ןכ -- ,והערמ רתוי ותאלקח יכרצ וא :ותוב יכרצו
 ,תורוגא השעמל הנמא ונתי .םילודגה םירחופהו םיקנבה יכ ןעי "רברה כו ,הרוגאה הצמקש םיחורה לכמ לבקמ אוהש חוירה לש
 ,םירבחה לש תומלש תוברעב ןדוסי רשא = תא אלמל תודגאנה תודוגאהמ תחא ההברהש ,תווזכרמה תודוגאב
 ,תופתושמ תופוק ,הולמ לש תופוק רסיל לחה רשא .ןושארה לע תוירה םוכס םנ לדני רתוי ,תיזכרמה הדוגאה י"ע \היכרצ
 ,ןיטנוביל ,ה ..ז ,קנב הנותשלפדולגנאה להנמ ,ייאב םיבשיתמה ןיב = -ןרקל לבגומ םוכס הנושארב םיכנמ  םיחורה .תוקלחתהב .הקלח |

 ונלצא, ... + יונמלועבו .םלועב תופתושמ  תורוגא, ורמאמב רמוא = , וזה ןרקה הלודגו .תכלוהש המ לכ יכ  ,הדוגאה לש םיאולמה
 .םצקנה טיררקה לש םוכסה תדמ יפל רחא לכ םיברע םירבחה | ,הנשל הנשמ היתולועפ תא לידגהל הרבחהל המצעו זוע ףסותי .ןכ
 היה .,םירבחה לש תוברעה תרמ תא  לידגהל הזה יאנתה .ול = דעב םימלשמש תיברה) הרוגאה ירבחל .תיברה תא םימלשמ ןכ"ירחא
 לש הפוקל .םירבחה תא ךושמל היה השק יכ .ינפמ ,חר כומ = לש תואצוהה ללכב אבת םיטרפ םישנוומ וא םיקנבהמ חוקלה ףסכה

 הרסה יכ ,הזה  ןקסעה  ןנואתמ ןלהלו ...תלבגומ יתלב  תוברע =. ,יוומאכ ,םהיקסע ךרע יפל םירבחהל רסמי ראשנהו ,(הדוגאהדוקסע =.

 תרפועב הקיעמ ,הפשח , הדבכ הננע תלחוז הליחתה השרוחה ירוחאמו .םלוכ םה הביבסו הידליב איה החוטבש ,רשוא ילג הבלב םימרוז
  ,,םיתפהמ תוגנ ערק  ,לוח יננע םירהו הינפל ךלה רידא :חורו ;ץראל ןחגת| = םיחלושו ומא תועורזמ דלי םולווג--תובצמל החישמ התיה--!יל יללא --

 בבותפיו קורשיו ברעתה לכהו םיצעהמ תוולד רבש = ךירצ םא בל .ותרובק ערוי שיא ןיאו המש לפונ אוהו ,הקןחר הטחלמל וה א <
 לדח + הקינחמ ,המלא הממד ,הממדה כושתו ,םימשה תא ןנעה סכיו ,וללה תורצה לכ תאשל ליבשב לזרבמ קוח תווהל <

 : םושנלמ לכה | ,איבה אלו ויניעב הגח ןתיו .התוא םחר רשא לע ,לאל התדוה איהו

 , הצרא ךתנ ףטוש םשגו םימשה וחתפיו , הננעה תא עקביו קרב קורביו ו
 םירוהטו ,ףורב הינרקב ץראה לע הקילחהו ,בוש שמשה הריאה .ךכ רחאו

 התמועל = . ןח תאלמו החונ התיה םיריהזמה היעבצ םע תשקהו ,םיקחשה ויה ,ה 2

 , < קחוצו םקו ותובבותשהב לפנו לקתנש בבושכ ץראה הקחש + החונטב הילע ורבע הכ .םיבר םימי

 תא םהילגרב וחילדה םיפחי םירליו ,הצוחה םישנאה וצרפתה םיתבהמ הזיא הבל ןויבחב  םיררועתמ ויה ,דאמ  תוקוחר ,תוקוחר םיתעל קר

 / + ליגו העורתב םימ ילגא וזיו םימחה םימגאה | שי הל וקיעיו וצומיו םימהונ וליחתה םירתסנ ןימינ וויא ,םירורב אל תושנר

 תיב לא הליבומה ךרדב ןוופחב הצר 4 .הקבר-הרש הארנ העש התואב העשב ,תושמשה ןיב תעשב ןולחה דיל תבש וא גה םויב .תבשוי \ התיהש
 + תורבקה = ריעה ישנאו , ןמגרא רהנב עבוט לבה ,תורבקה תיב ירוחאמ תעקוש שמשהש =

 וריסה ,ושרחתה שיש לש תובצמה . רחוימה םחיר תא וציפה םיצעה םע .םישנא  םירבוע הנולח ךרד .םיטשוקמו םיחמשו םייח יאלמ ליטל םיאצוי
 בהו לש םוחמרב ןהיתויתואב הפטל שמשהו , וצצונו קבאה תא ןהילעמ  .םיאלטמו םיקחושו םיצצולתמ םהו ,תולותבו םירוחב ,םהידלי םע םירוה ,ןהישנ
 .הקחצו ןמטחו = . הידלימ  הקוחרו הרומלג ,הרדוב  תבשוי אוה קרו ,העונתו םייח .בוחרה תא
 חבונל החוטש הקלקלח טיט תכימש וילעו קיר רככ דמע דרומב םשו הטמדב םישגנ ,םיכראתמו םילדג ,הרדח תויוזב םיבוצע םידמוע םירוחש םיללצ
 טיטה .ךותמו דירש ףא ראשנ אל .תובצמהמ ,ץראה  הרשיתנ ,תשביתמו שמשה = ל'חתמ רבד הויא היה העש התואבו ,רחפב םיקישמו םישחלתמו דחאל רחא
 ; .תומצע קר וצבצב | :תוטומקה םייחלה לע תולחוו  תוליחתמ ויה תועמדו ,וצוכלו הבל לע דיבבהל

 !הארונ הקעצ לוקב ריעה .תובוחרב הצרו הידגב תא הערק הקברדהרש תוררגתמו ובצ  הילגר ,היתוחב תסיפא שוחל הלחה תונורחאה םינשב
 | ידלי ! ילו ! דלוג -- , , איה .דצ לא דצמ איה תכפהתמו היניעמ הניש דונת  הלילבו ,בר למעב ה
 0 הרמ האירקו ,דעצ לכ לע הל ברואו דמועה תומה לש ותברק תא שוחל 'הלחה

 : הגאשו היתורעש הש ה 0 /
 ֶּז ַ 0% ה ה ו איה :הוחמ תצרפתמ התיה באכ האלמ

 יא--
 ו ו ?םנעמל גאדי ימ ?ןיע - םהילע  םישי ימ ?ילווג תא בוועא ימ לע --

 + "פרת , ןודנול ,תויחל הצור .התיה םליבשב רו = >>

 ה +

 שי בח : 1 .,םיצעח ופלעתה , םושנא ובפותסה םוללצכ . ברש םוי , ץיק םוי היה
 8 ב % : וכל שה ושש *-  רחנה ץוכתהו ובהצנ םיבשעה



 ו ןויפנ

 ...המצ ע ל המ ב תונבל ץפח דחא לכו ,והערב שיא הנומאה ונל
 היהי ןפ ,הארימ .הלאכ תודוגא לא םנכהל וצפה אל םיכרו
 ,"םירחא ומרגיש דפפהב תאשל םהילע

 רוע המכ רע ,לילעב ונל וארי הלאה םירמה םירבהה
 ,הריבכהו המוצעה תלעותהמ ונתובא-ץרא-יבשיתמ תנבה .הקוחר
 תויצרפואוקה תונובשח , תימצע הרזעמו תפתושמ הרובעמ .תאצויה
 האיבה אל תלבנומ-יתלבה תוירחאה יכ ,ונל םיארמ
 :ואוקהל ןתנ הזה רקעה -- ךפהלו ,םירבחהל רספה םוש
 הרבחה ילהנמ : ןתרובע .תא חירפהלו לידגהל המצעו חכ תויצרפ
 יקסעב ורבעי ןכלו םהילע הלטומה הברה תוירחאה תא םיערוי
 קסע לכב המה םירהונ ,הבר תוריהזבו הרתי תוזירזב הדוגאה
 ,תערל ונחביו ורקחיש רע רבד ושעי אלו .הפקה לכבו הולמ לכבו
 איבת הולמה וא הפקהה יכ ,הרוגאה רבחל יחרכהו ץוחנ אוה יכ
 תופסאה דימת תודמוע תאז דבלמו ,השקבמל הצוחנ תלעות
 ,החוקפ ןיעב תוחיגשמו הפצמה לע הרוגאה ירבח לש תויללכה
 -- .הרבחה-ישרקב הליעמ רבד םוש לופי אל :יכ

 רבח לכ לש תישפחה המכסהה אוה ישימחה רקעה
 תושרהו ,הצפח שפנבו םלש בלב הדוגאה לא סנכנ .אוה ,הרונאה
 ןוצרו ץפח אצמ אל םא ,ןמז לכבו תע לכב התוא בוזעל וריב
 רעב ברע תויהל בוחה תלטומ וילע קר ,התגהנהב וא היתולועפב
 רעו םהיניב ורשפתיש רע ,םירחא תועובשל הרוגאה תולועפ
 לכות ןכו .הדונאה ןיבו וניבש םיטרפה ויקסע ןובשחב ואוביש
 םיבושח םימעט שי .םא ,רבחה תא הנממ איצוהל התפסאב הרוגאה
 ,הול .ראמ

 (אבי ךשמה)

 6 נו

 ,םייז

 ,ייא תובשומב םיֶלעופה תודְלּותְל
 (ךשמה)

 תואלחנ תתל םיקרפל הפיפומ התיהש בידנה תוריקפ םג
 תונבב ומכ תובשומה  יריעצלו הל םיוצר ויהש םילעופ וזיאל
 אצומב ולחנתהש םילעופ םגו ,ןוילעה לילגב ,ל"רב ,בקעי ורכז
 ירחא םיטונה םילעופה לע עיפשה הז לכ ,תורחא תורבח תרזעב
 רוחיב .םירחא םינינעב וקפעש תועצהה תא עירכהל היצוינולוק
 תא התנק בידנה תוריקפ יכ ,ואר רשאכ ,םילעופה תאנק הלדג
 ,וינרת 'שב םיבר םילעופ הב בישותו הלותמ .לש לודגה חטשה

 היניטסוקב םהירבחמ קלח צ"וח םג .ובישוה םידחא םישרח רובעכו
 בידנה רצמ רעצ לכ ךכיפל ,םילעופה תבוטל ופסא רשא ףסכב
 תורחא תוחפשמל המדא ליחנהל (א'קיו "הרוע, כייחאו) ,צ"וחו
 ,םיעצמא שקבל םילעופה תקושת תא לידגמ היה ,םילעופה ןיבש
 .תונטק .הנייהת םא ףא ,תוזוחא לבקל םה םג 'ולכוי םדי לעש
 ד"ע ןויערהמ דרפהל וצפה אלש ,םילעופה לכ ופיסוה :ןכל
 הרשוא לעופב ךא . ,תוינויצוינולוק תורטמל דגאתהל | ,לולכש
 םעה דחא יי'ע א'פרת 'ש תישארב קר יאסירואה דעוה םעטמ
 ילעב 348 םהמ ,506 זא ללכב םילעופה רפסמ ,י"אל זא ואובב

 היה ןורחאה רפסמה לכ אל םג 6 םיקור 168--ו ,תוחפשמ
 רתיו ,עקרק תודובעב וקסע 84 קר םהמ יכ ,םיעקרק םילעופ
 ,םיידימת םילעופ = רותב .םיבקיב םיקופע ויה  םילעופה 4
 םילעופה רפסמ לחה ןמז- רובעכ* ,המודכו םינתבה ,לורב ישְרח

 םילעופה לכ ד"ע תומישר בוהמוק 'ה אובמ 'ד הנש "הגשה רפסב,, (
 : : : ! א'פרח תנש תובשומב ןאצְמנש

 4 35- םלועה <

 א'קי  הרבחה תושרל תובשומה ורבע זא יכ ,ראמ טעמתהל
 תא ובזעש הלאל בר ףסכ הקינעה .א"קי םגו ,הריבעה התחפנו
 ץראה תא בוזעל ורחב םילעופה ברקמ עודי קלחו * ,תובשומה
 ךולה םרפסמ ךלה ןכו ,לולכשל בורקב וכוי אל :יכ ,םחכוהב
 האמכ םהמו ,םילעופ תואמ עבראכ קר וראשנ יכ רע ,תוחפו
 ,הרובע ירסח ויה

 ּופיסוה רועש ,םיבר ואצמנ ייאב וראשנש םילעופה ןיב
 אל םילעופה תבוטל תוברנהש ירחא  ,היצזינולוק ר"ע םולחל
 ,תוימוה ישארב תופסאנו םינותעב ריבכמל תוספדנ ויהו  ,וקספנ
 תולשל םילעופה לע עיפשה הז .ןוגה םוכסל ועיגה םעפ רועו
 יבוט תֶא ללכשל ןורבהו א"קי ינפל לרתשהל הזירפ םיחילש ינש
 ךכב התע תעל ךומתל ןוכנל אעמ יאסידואה דעוהו ,םילעופה
 ירחא .םלרוג ררבהי רשא דע ,םילעופה תא שרחל קנרפ 0
 ,יאפירואה רעו? םילעופה ונפ ,םתחלשמב וחילצה אל םיריצהש
 םוכסב ףתתשהל טילחה רעוהו ,םלרוגל גוארל וילע לבקי אוה יכ
 קנרפ .ןוילימ דוע ופיסוי ןורבהו א"קי םא ,קנרפ ףלא ₪00 לש
 ינש- קלחו םירכא רותב רחא קלח ללכש ןעמל ,תאוה ןרקל
 רעוה לש  תיללכה הפסאל םילעופה יריצ אובב ,תיבדישרח רותב
 'ללכשל ושרדיו תיב תשרחל ודגנתה (א"סרת 'שב) יאסירואה
 ינבו צ"וח יחילש ועסנ הפסאה ירחא ,עקרקה לע םילעופ האמ
 תתל החטבהב קר קפתסה ןורחאהו ,בידנה ינפל בציתהל י"א
 ףוס .תוימשרה תויכזה הנלבקתת רשאכ ,ןלוגב תולחנ םילעופל

 >> תולחנ ולבק םילעופהמ ןטק קלח קר ,לעופב יכ ,היה רברה
 ,םיכוזה ןיב ויה לילכבש םידחא םילעופ םג ,6 . הרוהיב
 תא .וחקל .םהמ וזיאו רברה  בכעתנ תונוש תובסמ ךא ,לולכשל
 הפיסומ םינשיה םילעופה תרוגא ,הרוהיב ויחאתיו םלולכש ימד
 "3 "יפ לע  ףא ,הב םירכינ םניא םייח ינמיס לבא ,תעכ םג םיקתהל
 < יאסידואה דעוה יכ ףאו ,םירבח האממ רתוי הכותב הנומ איהש
 טעמבש ירחא .,תימצע הרועל הפוק דוסיל קנרפ 15,000 םהל ןתנ
 ,םילעופ תויהמ. ולרח םלוכ

 "  םיאב ויה ,ךליאו א"נרת תנשמ ,הנש לכב טעמכ יכ ףא
 .; םימרוקה םילעופה תואצותו ,תובשומב דובעל םישדח םי-יעצ
 לכב ,םינושארה וללסש ךררב תכלל ףיסוהמ םדעב ורצע אל
 ורדתסנשכ םג םילעופה תעונת ךלהמב החימצ ינמיס וארנ אל תאז
 י"עי .הלעמל יתרבה רבכ םילעופל תודיקפה סחי ד"ע ,הרוגאל
 תדו./ ',בורל ,התיה םירכאה יניעב םג יכ ,םעפה ףיסוהל
 ןמ .םיאצוי םירכא ואצמנשכ םנ ,הלוספו העורג ירוהיה לעופה
 ןמול וז םתיטנ הפשמנ אל ,םידוהי םילעופ לבקל םיטונו ללכה
 ;םידוהי םילעופ לבקמ טמתשהל םיליחתמ ויה םה םג ,בר

 ורבע רשא ,םהה םילעופה לש רכינו טלוב רתויה ןורסחה
 אל םהמ לודג.רתויה קלחהש ,אוה תומדוקה םינשב תובשומב
 לש םרזה ירחא ופחסנ םה ,םילעופ רותב י"אב םיקתהל ףאש
 םהידיבש ,הזב םירשואמל םמצע תא םיבשוח | ויהו ,ןויצ תבח
 התיה אלש ינפמ םימעפלו ,םהיתובא תמדא תא ודבעי שממ
 םונושארהכו ,תובשומב רובעל םיצלאנ ויה תרחא הרורב םהל
 ,בר ןמזל .םילעופ ראשהל םיכסהל ולכי אל םינורחאה םג ןכ
 . ידכ ,םתרובעב תוחמתהל היטנהו ןוצרה םהל ורסח הז ינפמ
 ,הרובעה תועוצקמ לכב םיברעה םילעופה םע .תורחתהל ולכויש

, 
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 עו התה -  הב שש הר מ ה

 יריחבל םמצע תא םיבשוח :ויה םהמ :עודי קלחש אלא+ דוע אלו

 לובסל ולכי 'אלו ,ימואלה ןויערה תבומל .רובעל :ואבש > ,המואה
 וכרעי -- לארשי ללכ תבוטל םידבוץה -- םתוא םגש .רבדה תא
 ,יברעה לעופה תא םיכרועש ומכ ",חתוכיאו :םתדובע תומכ .'פ"ע

 אלש--תעכ םג ןכו --םימדוקה | םילעופל * היה דחא | ןורסח-< רוע
 ירסח ויה י"אל .םאוב ינפלש ,אוהו ,יוארכ םדקתהל םהל  ןתינ
 לעו ,טרפב תיעקרק הרובעב ןויסנו ללכב  תינפוג הרובעב לגרה
 ףגנ ינבאל ויה הלא 'לכ' .תולחמה  יוברו 'תומלקאתהה :ישוק  םלכ
 תא בוזעל םיברמ :ויהש ,םילשחנה אבצ לדג :ןכלו ,םילעופה ךרדב
 םירכאה ופחיתה ךיא ,ןיבהל  היהי ' לקנ הז יפל = .הכרעמה
 .הלאכ םילעופל

 שמתשהל םיצורי םירכאה ויה ולש ,רמאהל  הנתינ תמאה \ \

 ,לעופל םתבשחמ תא  איצוהל ולכי אל םירוהי םילעופב קר
 םירכאהש הז רבלמו ,תקפסמ הרמב םידוהי םילעופ ורפחש ורחא
 םינורחאה ויה ,םיברע  םילעופל ' הרובע תתל םיחר כומ ויה
 םנירשכב ,ץראה תורובעלו םילקאהל םלגרהב ,ינפוג חכב םינימצמ
 הלעמב רוע םיברעה וננוח הזל ףסוג .,טעומה םרכשבו :לובסל
 ,םתוחתפתה רסח ,איהו ,םידוהיה םירכאה יניעב דאמ הלוקשה תחא
 לעופה ,הרובעה :ינתונמ .שורדל המ םיערוי םניא הז .ילנרלש
 ,תומהבה םע הוראב ןולל םיכפמה ,בומ דבעל םירכאל היה .יברעה
 לכ .ץורל ,קוניתה תא ןשיל | ,תיבה 'ןמ ןיכפושה תא ' איצוהל
 תומי לכ .רובעל םיכסמ יברעה .הלגעה וא .רומחה ירחא .ךרדה
 ,רחא םוי ףא חונל ילבלו םיפוצרו םימלש םישדח םגו .עובשה
 רדעה רחא רצמ ,ןכבו ,ליגרה ורכשל הפסוה שרוד וניא הז:לכ דעבו
 רבע לש תולעמה לכ ינשה רצמו ' ,תקפסמ הדמב םירוהו םילעיפ
 תא בורלויכבי יפ ,םירכאה לע עיפשהל .וברה הדובעב ליגרו .ענבנ
 ,םיברע םילעיפב םירכאה ולגרתה ךכ לכו ,ידוהיה לע ,יברעה לעופה
 תא םגייכ ,ינפוג חַכ קר תושרודה תופגה תורובעה :תא קר אל יבידע
 תושרודה ,המודכו .הרימז ,הבכרה ומכ תוירוטלוק .רתויה תורובעה
 הלאכ תודובע םג ,תנחוב ןיעו בל תמיש ,הנובת רתוי" לעופהמ
 יכ ,םידומ םמצעב םירבאהש ,ףאו . םיברעה יריב  רוסמל ולחה
 לגוסמ ,חור ןומאו תורכמתה רוחיב תושרורה  ,תוינויע תורובעל
 פגרהה חכ תאז לכב -- ,יברעה | לעופהמ רתוי | ירבעה  לעופה
 םירכאה"ןיב קזח ךכ לכ םיברע | םילעופב שמתשהל הימנהו
 זורובעל ידוהי לעופ לבקל ורתוי הלקנ לע אל יכ רע ,םידוהיה
 לע םיברע  םיחיגשמ םג ונמ  םידוהיהש ,םירקמ יהו  ,הלאב
 6: ,םידוהי .םילעופ \

 ירחא הליחתה י"אבש תובשומה ילעופ .תעונתב השרח הפוקת
 תובשומב רובעל אובל ולחה זאמ ,למוהו בוגישיקב .ויהש .תועוזה
 קפסל קר ואב אל םה ,למוהמ ואב רוחיב ,שדח סופטמ םיריעצ

 םתוקתמ אלו ,שדקה .תמדא תא ריבעל .ימואלה שגרה תא <
 ,שממ םילעופ .תויהל םצפחב םִא יכ ,הרובעל .ונפ .ללבתשהל
 ,היניפי תמחלמ הליחתה םהה םימיב םגמא .םהיפכ למעמ .םייחה
 תדובעל ןכ םג ונפיו י"אל ולגלגתה סויגה ינפמ וחרבש עודי קלחו
 ,הריבעה םשל ודבע .אל -- טעמ:יתמ רבלמ -- םינורחאהו ,המדא
 ץמוקה .סינכה | תאז לכב ,הרירב ןיאמ  ,חרכהה .ןמ םא יכ
 ולחהש --- ןויצ ילעופ ויה  םבור -- םושרחה םילעופה לש ןטקה
 ,םילעופה תורדש ןיב םייח לש שרח םרז---,הדיקשבו קשחב רובעל
 םילעופה  ,םהיניב םילטוכמו םילטב ויה .סויגה ינפמ םיחרובהו

 ק-

 לע יברע חיגשמ דיקפה םירבאה רחאש , ג"נרת 'שב הרק תובוחרב (1 =
 ,ידוהיה .לעופה תא הכה יברעה ףיגשמהו ,םירוהי ינש םג ונמנ םהיניבש , וילעופ
 א ג < + ול תגבומ הגיאש .תינוגר'וה הפשב והער תא רגדש ל

 ו ןוילנ

 ,םתרובעב ןיטצהל וצמאתיו ,הדמתהבו קשחב רובעל ופיסוה םישרחה
 תא לוספל ולגרתה כ"כש ,םירכאה תער תא םהילע בסהל :ולחיו
 םילעופה ,הרובעל םלבקמ ענמהלו םידיהיה םילעופה תרובע
 םתפיאש רדעהב ,רוחיבו ,אלא םתובהלתהב קר אל וניטצה םישרחה
 ונש אלו העודי הרטמ התיה םהלש ,הול תורוה ,היצזינולוקל
 םתרובעב קוסעל ולכי ,י"אב םילעופ תויהל םצפחב וקפתסיו תונוימדב
 ,הביבפה תואלתו םוקמה יעגנפ לכ תא בל ץמאב לובסלו .םנוצרכ
 םילקירילקה רצמ ושגפש תורגנתהה | ינפמ 'רוחא וגוסנ אל םה
 ,םתוא ועיגוה אל טהולה םוחהו הרובעה ישוק , םירכאה ןיבש
 תא ופרה אל תולחמה תוקוצמ םג ,םליהבה אל טעומה. םרכש
 ,םכרד לע ןטשל ורמעש םיברה םילושכמה לכ תורמלו ,םהידי
 תוברגתהה ,םילעופ .ראשהל ופיסויו הרובעה םהילע הפאמנ אל
 רוחיבו ,םיעורג םיאנתב דובעל ףיפוהלו םילושכמה םע קבאהל
 תרומל ויה דצה ןמ תוכימתל תודגנתההו טעומ רכשב תוקפתסהה
 םיקתהל תורשפא ןיא יכ ,םיחיכומ ויהש ,םימדוקה םילעופהל חור
 ,תונג ,םיתב רבד לע םולחמ ולדח אלו ,רבלב הריבעה רכשמ
 לובסל ולכי אלש ,הלאכ ואצמנ םירכאה ןיב םג .המודכו .תואלחנ
 תוריסמו .הבהא לש יח תפומל ויהש םירבעה םילעופה הא
 הבהאב םלבקבו ,יברעה לעופה לבקמש רכשב רובעל םתוצרתהב
 םירכאה בורש ןמוב ,ףוגה זא תכרפמה הדובעה לש םירוסיה תא
 השקש ,הקוספ ;כלהל התיהש טעמכו ,םהייח יאנת לע וחנאנ
 ;םבצמל המאתהב םהייח יכרד תא תינשלו םהילגרה לע רתיל םהל
 ל"וחל דודנל ףאוש תובשומבש ריעצה רורהמ לודג קלחש ןמזב
 ,םישדחה םילעופה ואב--טרפב רכאה תפורפו י"א ייח תא םלספב
 .- וםהילע .ולבקו. ,הלכשה ילעבו םירימא ינב םנ .ואצמנ םהיניבש
 תויחלו תירוטלוקה הפוריאמ. .ררפהל ,ץרמנה .םנוצרל .\ תודוה קר
 אלא רוע אלו ;םירכאה  ייחמ םינומ המכו המכ םי;ורג םיאנתב
 < ,ולבסוש םיפונסה לכ לעו םלרוג עור לע םיננואתמ םניא םגש
 ינב יניעב םינינצל הלאה םיריעצה "ויה הז רובעבש ,ןבומ וילאמ
 םג יכ ,ןתוארב טקשהל ולכי אל םירכאה  ישנ  םג  ,תיבשומה
 תורובעהבו תויעקרק תורובעב תוסאומ ןניא הפוריאמ ואבש תומלע
 .ןהל תולפטנ תובשומה ישנ ןיאש  תוסגה

 ידיב ךומתל םינויצו צ"וח תונורחאה םינשב וררועקהשכ
 םילעופה ורהמ אל .רפ ףלא 'םיעברא לש םוכסב םילעופה
 לודג קלח .הכימתהמ תונהל ינשה תא רחא םידקהלו די טישוהל
 ופחיתיו השדחה הכימתהל ירמגל דגנתה םישדחה םילעופה ןמ
 קוסעמ  םילעופה תא עירפת קרש ,וז העצהל שפנ טאשב
 םא םיפיעסה יתש לע חפסופ היה עודי קלחו ,יוארכ םתדובעב
 הפימתה תא לבקל .וטנש םתוא םג ,הכימתה תא תוחרל וא לבקל
 התיה ל"נה הכימתה ,םתמכסה תא ףכית עיבהמ וענמיו ושיבתה
 םיחוכו .הדילומ החיהו ,םילעופה תודוגאו תופסאב .תקולחמה עלסל
 ויה .הכימתל םידגנתמהו ,םינושה .םיטבמה | ילעב ןיב םיבהלנ
 אל םינשיה םילעופהו םירכאה . םימיכסמה תא  םיחצנמ  בורל
 תא תחק יתלבל םילעופה תונשקע תא גישהלו .ןיבהל  ולכי
 םיצורה םיכדנמ ואצמיש ,ןושארה  ןויזחה .ילוא היה הז ,הכימתה
 וטמתשי ,םינפ רבסב הכומתה תא לבקל היה םהילעש ,הלאו תתל
 יכ ,ועירויו םינשיה םילעופה וצפק ךכיפל ;הנוגה הנתממ תונהמ
 םינמוזמו םינכומ םה ,י"אבש : םילעופל .שדקומ ףסכהש ןויכמ
 םינוש םירותוו תורשפ ירחא ,,,הצפח  שפנב הכימתה תא לבקל
 ףסכה יכ יאנתב ךא ,םימוכסמה ועירכה .הכימתל םידננתמה דצמ
 םרט  הטלחהה ףא .,םילעופהל לוזב .םוריכשיש םיתב : ןינבל .ןתני
 ינפמ ,הנשמ רתוי הילע הרבע ירבכ יכ ףא ,לעופל האצי

- 

 ,ןיב עופוה .כ"חא  ,םירכשנו םיזירזה ןמ תויחל .וטנ אל  םילעופהש
 ה'ניפ תמרא לע  ללכתשהל ןכ םג  ףאשש ,ןטק ץמוק םילעופה



 ,וטילחהו יתבר הפסאל וז .ריעב 'המדקו תוחחא, ורבה

 9 3% םלועה <

 ןתנתש ,יאנתב קר :וצרתה  םינורחאה םג ךא ,הוקת חתפ י"עש
 דאמ םיצפח םה יכ ,ק"פאה ןוברעב םינש עבש לע האולה .םהל
 ,לעופל רבדה אצי ןורחאה ןמזב .םהמ עיגמה לכ תא םלשל
 םג ,םילעופ 80 ןיב הקלחנ "םינג ןיע, םשב הארקנש 'פ תמדאו
 ,םישרחה םילעופהמ םירחא רבעה ףרחב ולחנתה בקעי ראבב
 ,םינושארהמ ולהכנ םינורחאה םילעופה ,ףסכ .טעמ םהל היהש
 ,בוחה קולסל בל ומש אלו. לולכשה תא לבקל קר םיפאוש ויהש
 םוכס םמצעב | םינתונ  ןושארה  רעצהמ ,ךפהל :,םהש | ,הוב
 רותב אלו האולה רותב םהל ןהניש ףסכה רתיש ,םיגאודו עודי
 ,בוחה תא עורפל היהי רשפאש ,הלאכ םיאנת פ"ע םהל ןתני הבדנ

 (אבי ףופ)
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 .לאָרָשיץר ומ םיבתכמ
 תוררועתהל | םרגש ,ץרואמ .הר'גסב .הרק הלאה .םימיב

 ,םירבע םיריעצ ינש וחצרנ הר'גפ לצא  .תובשומבו. פיפ .הלורג
 ןפמח = ,הר'גפל ךומפ = רחא :יברע - לצא | : חיה ךכ  השעמה
 םידוהי ינש ..ורבש -,הביבסה לכ -לע .הכיא  תלטהב \ ליגרו עודו
 ונתהו רכש ול ובצק םידוהיה .הר'גפל םהב אבל :םיסוס םיריעצ
 יברעה .ליחתה .ךרדב . הבוצק העשב הר'גסל םתוא איביש ,ומע
 קפע ול שיש 'בשח ןסמחה ,הטטק םהיניב חלפנ ,םהל הנאתמ
 םמוח ליחתה ,יתיול-ינב לע לפנתמ ליחתהו "תימ:לא:רלו, םע
 דחא ידוהי .איצוה .,תוארתד הברה ירחא קר ,זאו ,םהיצפה תא
 ,רחא דצמ הביצעמ איהש יאדו וז הרבוע ,ותימהו וב הריו חדקא
 הנגה ךיהמ אלא ושעש המ ושע אל ,רעצמל ,דלא םיריעצ לבא

 אקודו  ,םירוהיהל : רמולכ .םהל  ומלש הז א םוקמבו ,םהייח לע
 ומלש--הרומה  ריעצל  תוכייש םוש םהל ןיאש ,הר'גס ידוהיל
 םהיתורמשמ לע  םירמועה ,םירבעה .םירמושהל וברא .בראמב
 ,םהב .םינש ותימהו ךבסה ךותמ םהב :וריז .הלילע

 2ץרא לָכב ומלש םיגורהה םירבחה ינש  רכזל .בוחה תא
 ,ופיבש דו הרכזא המוחב הנייטצה רוחיב לבא ,הנומאב ' לארשז
 םינדפסו ,דאמ לודג להק ףסאהה םירוחש טשוקמ לודג םלואב
 ,תונברקה רבק לע תומח תועמד ודירוה תוגלפמה לכמ םינוש
 ואצמ םג לבא וכב םינדפסה ,תולגה לש אלו היחתה-תונברק
 םתרובעל םתוריפמבו וללה םיריעצה ינש לש םתמזעב .םימוחנת ונל
 הביבסה יברעש ,ולא ויה  םיעדוי .ההובעה שובכ .תרובע---השודקה
 רוחיב הנכפב םהייחש ,ויה םיערוי ,לובג .יגיסמכ םתוא : םיאנוש
 םהיתורמשמ לע וראשנ תאו לכבו --ןפמחה לש 'הגירהה יירחא ושבע
 םיממוד :תורצפהו למע .ךכ .לכב- הושבכש ,הריטנה תא ובזע אלו
 וטוני אל .יכ ,היה  רכנ לבא ,לודגה להקה לכ דמע .םילבאו
 ,עבש יפ  תודבאה הנלרגת םא וליפא הכרעמה ןמ היחתה. ידבוע
 םהירבר | ריואב = וללצ- -"םמוקמ לע ואבי תורשעו  ולפנ םינש,
 ,םימאונה לש

 ,תוקומע .רתוי תונאר = ריואב ופחר רבכ העשה התואבו
 םידעוה ,אבצה ררמו הכפהמה ר'ע תועידי .ולבקהנ \ אטשוקמ <

 :יטסנוקה תא קזחל תורוקפ ולבק "המדקו תודחא, .לש םיימוקמה
 .תוערפו םילובלבמ םוקמה תא .רומשלו .היצומ

 וז  ,ופי--התשענ הדובעההוכרמל ,ירמגל ז'לבלבתנ םילשורי
 לכב .העירתהש. ,הנוילעה לע הב ."המרקו  תוהחא, דיש  ,רועה
 וסנכתנ ,דקתשאר .םיבוטה םימיב  "הירוחה, תארקל תובהלתה ךכ

 ,תישאר
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 ררועלו ,תימואתפה הכפהמה יפלכ הלודג היצרטסנומר ריעב רדפל
 *המדקו .תודחא, לש דעוה---.היצוטיטסנוקה תבוטל שדחמ םעה תא
 (* "תימואלה תילארשיה תורחא ה תידוהיה .הרבחהל השקבב םג הנפ
 ףתתשהל לאותש ,(םהל העוריה הריחיה תימשרה הרבחה)
 םויוצר = רתויה ויה ולא  םידוהי  ,הירבח  לכב וז. היצרטסנומדב
 םיעורי .םלכש \ רחאמ ,וז תיבמופ היצרטסנומד ךרצל  דעוהל
 תשבלת םנ םישובל םבורו תיברע םירבדמ םלכ ,םימדקתמל
 אלא ,הנמוהה תא לבקל התצר אל תידוהיה הרבחה לבא ,תיברע
 יפלכ ןויזבו יאנג ירבד םושש ,ולש "ןהב, דעוה בייחתהש יירחא
 םיעדוי וז היצרטסנומרב םיעמשנ ויהי אל (דימה-לודבע) ןטלושה
 םה םיעדויו םינימאמהל ןמלושה שודק הטכ םוקמה  ירוהי םה
 ;םידוהיהב ,םהב .רלוקה לכ תא תולהל רבדה לק 'המכ כ"ג
 ,לזאועל .ריעשל כ"חא םתוא- תושעלו

 םעה תא וביהלה םינוש םימאונ ,הפי התלע היצרטסנומרה |
 גיטסנוקהל ןמאנ ראשהל ןרוקהב עבשנ םקמיקה ,המדקלו תורחל
 תלשי אלש ,עבשנ ("ריעצ יקרות,  כ'ג) סכמה-תיב שאר ,היצוט
 היצוטיטסנוקה .ססבתת .אלש ןמז לכ תחא .המורפ םג אטשוקל
 .הוחיב וז היצרטסנומרב .רכנ היה = םידוהיה לש  םעויס .ןגוהכ
 ,תחא-תבב םלכ ואב "תימואלה תילארשיה תורחא,ה הרבחה ירבח
 ןיב ולא וברעתה תושרדה תעשב ,םהיריב םילנרו םירדוסמ
 הז:המ ול .וריבסה ,םינינעה תוהמ תא ול וריבסהו יברעה ןומהה
 ררועל םינוירב וזיא ופנשכ  ,ףוסבלו ,תורח הז המו היצוטיטסנוק
 ורדתפה (םירמשמה תתכ י"ע ויה .םירוכש) להקה יב  המוהמ
 להקה לכ תא | ועיפהו םהידיב םילגרה תא | וחקלו םירבחה
 ,היצוטיטסנוקה 'דובבל = הבהלומ .הכולהת | ,תובוחרב .הכולהתל
 ישארמ = הרות  יבתכמ הברה כ'חא .לבק לאיומ | ,ש  ר"רה
 וטילבה  ,םלכ = ,דועו* םקמיקהמ | ,"המדקו  .תודחא, לש  דעיה
 תיטקטה | םתוגהנתהו םידוהיה לש | תינידמה  םתורגבתה תא
 ,םויה .ותואב

 ררפה ןוחטבל  "המדקו תודחא, דעו לש ינשה השעמה
 םעפה םג ,תינוריע  היצילימ  דוסי .לש העצהה  התיה---ימוקמה
 ,הנושאר ולא ול ונענ םעפה םגו םידוהיהל הנושאר דעוה הנפ
 ומשרנ דחא םוי לש ךשמב .םידי יתשב העצהב ווחאו ונענ
 םינכומ .רומעל  םצפח תא ועיבהש ,םירבע םיריעצ םישמחמ רתויכ
 התיה .הכירצ העצהה יפל ,ריב קשנב םיררפה לע ןנהל .סינמוזמו
 'תחת ,ופיבש םינושה םימואלה לכ ךותמ רחבהל וז היצילימ
 ירומלב . לוחתהל התיה הכירצ ,םיקרות םיריציפוא לש םתחגשה
 "רהבתמ קפואה ליחהה םיתניבש .אלא ,דועו ,הירידירומלב ,םיסכת
 ,תודוהל .ךירצו ..קרפה ןמ ע"על הררי היצילימהו ,אעמק ,אעמק
 + .וליחתהש  תועידיב = רתויב םיחמשה םירוהיה ויה םעפה םגש
 ,אטשוקמ  תואב

 הגיגח הכרענ ישמחה ךמחמ לש  וכלמה םוי"תרחמל
 'םעפה ,ריעה יתב לכ לע .םילגרה ופנפנ רבכ םעפה .תימשר
 " ריעה תורוקפ תיב תא) הלשממה תודסומ לכ ומשקתה רבכ
 ,אגניחו אלולהב רבע םויח -לכ ,("לארשי הוקמ, ירימלת וטשק
 הליחתה טאל טאלו ,םינוש םיסקט רוע ושע ,תונברק וטחש
 הוה םויב םגו ,בלהב המוקמ תא בוש הל תחקול תמדוקה הולשה
 "ופיל ואבש םיימשר חכ-יאב רבלמ ,לודנ . םודוהיה  וחקל
 ימשר ןפואב ףתתשהל םויה ותואב ואב תוכומסה תובשומה לכמ
 רמעמב  .רועו *ןיעירומה:תבשל | ,"הלואג, ,קנבה חב .יאב הגיגחב
 ."נ, תירבעה .תרמותהו  ריעה .ינבר לכ ואצמנ .ןמריפה תאירק

 הרטמב  םידרפסה םידוהיה ךותמ לאיומ ה'דה י"ע הדסונ וו הרבח (* ֶל

 2 יםידחא םיונכשא םירכה םג הרבחה ףותב שי לבא ,םחור תא םירחל
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 רתוי .וא ,םידוהיה םעטמ ךרענ םויה ותוא לש וברעבו ."ןויצ
 דחוימ טקנב ,"תימואלה תילארשיה תודחאה, הרבחה םעטמ :ןוכנ
 םידוהיה:יבשות לכ רבלמ ופתתשה טקנבהב ,תורחה .ןוחצנ םשל
 שיא םירשע ,םירצונה לש "תלסה, (םשארב םינכרהו) ריעבש
 רשע םינש םהב) "המדקו תורחא, תרבחבש .םיבושח  רתויהמ
 ישארה ןהכה ,(םימלשומה לש לודגה ןהכה) ,יתפומה ,(םיריציפוא
 .הלשממה יריקפמ הברה רועו ,םינויה לש

 ,ןיוצמ ןפואב ךרענ ,לאיומ ר"דה לש ותיבב ךרענ טקנבה
 רבדב .תימשרה המרגלטה תא ואירקה הנושאר  .ןחב .םעטב
 ,לאיומ .ר"דה ,הרבחה אישנו ,ישמחה .רמחמ לש ותורתכתה
 רמחמ לש ותוכלמ תא םהילע לבקל םיפסאנה לכ .ינפל עיצה
 רותב ובשי .רמעמה ותואב ואצמנש םינברה ..העובשבו .הלאב
 תוכלמה לוע תא לבקל דחא:רחא םהילא ושגנ םידוהיהו .ןידה"תיב
 ןטלושהל הרבחה םעטמ החלשנ כ"חא .רודיס ןינקבו ,ףכ-תעיקחב
 !ישמחה דמחמ ינויצומיטסנוקה ןמלושה וננודא, --- + ןמקלה הטרגלטה
 םהינב ינבמ ,"תימואלה תילארשיה תודחאה, הרבחה ירבח ונחנא =
 עברא ינפל ולבק ךיתובא:תובאש ,םידורשהו .םיסורהה םתוא לש |

 םויה ונפכאתנ ,םימחרו הבהא .ךכ לכב .םתופה .תחת הנש תואמ
 ידוהי ד"יב .ונעבק .. ךתוכלמ אסכ לע .ךתולע םויב .חומשלו גוחל-
 ידוהי לש ברהו םינמותועה םירוהיה לש .ברה ,םילשורי לש .ברהמ
 אלש ,יתמא יתד ןפואב ךתוכלמ תא ונילע ונלבקו ופיב .הפוריא
 ונחנא םיעבשנ ,ותמדא לעמ לארשי  תולג םוימ והומכ היה
 היהת התאש ןמוה לכ ךשמב וננוממבו ונפונב םינמאנ .ךל . תויהל
 ךתוכלמ .דוהב םיריצפכ ונחנאו ,ונלש .היצומיטסנוקהל ןמאנ
 0 לעו : ,"תונמאנה = וניתוכרב תא .ןוצרב ..לבקתש

 עשוהי = ;ןנפה -- ףונגזיד  ריאמ = ;הרבחה = שאר -- לאיומ = ,ש =
 + ריכזמה -- היברבא =

 ,לאיומ תרבגה ,.אמוידדינינעכ םימואנ םימאונ ולוחתה כ"חא
 הריקס םיפכאנה ינפל הריבעה ,תיברעה תורפסב העורי .תהפוס
 י"א 'ר ברה םג שרה .םיחאה?םינטלושה | ינש :ייחמ  תיללב
 .הבהאב םירג לבקמה ,יקרוהה םעה לש .וחבשב שרה --- קוק
 ,םידוהיה חבשב יי ושרד םירצונהו םימלשומהש ,ןבומ אליממ |

 העשה דע ךרא טקנבה ,'וכו "וכו .תורוהטה םהיתודמ :הבשב

 0 . הלילב :הינשה
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 .םיובנירג  .י

 .ןילופמ .םיִבְתְכמ :
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 + תילקירילקה תוימשיטנאהו יקסנילי .ןאי

 תילקירילקח תוימשיטנאה רצוי  ,יקסנילי ןאי תמ רבעש לירפא שדוחב
 ,םינש ששו םירשע ךשמב האטבמ ילכ היהש ,"אלאר,  ןועובשה ךרוע
 םיאצויה - םינלופה םינותעה | בורב ותומ ירחא ןספדג | תורצק תומישר
 ורבה ,ויתוהלות תא  ץרמנ  רתויה רוצקב ורפפ | ןלוכ .שעמכו , ונְריעב
 ותמחלמ לע .,ידמ רתוי דחה וגונג לע , יטסוצילבופה ונורשכ לע םידחא םורבד
 יקסגוליש ,הרמ ןנואתה ,ןיוד, דחא ימוי ןותע קר , וקפתסה .הזנו -- םידוהיב
 - לש םיששה תוגשב הנכנש , תוללובתהה ןיגב .לכ תא סרה ותלועפב |

 רתוי םירמאמ תמהל ושידקה םינש קר םייעובשה םינלופה םינותעהמ , הרבעה
 *ראדנאטש,ו תוערב םישפחה לש םאטבמ ילכ -- "אלגילדופינ לשימ, + םולודג
 םהונש ב ,רבדה אלפנ הנהו ,"תירצונה  היטרקומידה, לש האטבמ ילכ-

 אלש םרא  ,יאמרו לכוג רותב אוה ראותמ ןושארב .חבוח ףכל יקסנילי  ןודנ
 האנשה לע "טפעשעג, השעש , ןולופל םיארוג רתויה  םימיב 6% ינפל תח
 - :ינשבו ,םעה לכ לעו תיגלופה תורפסה לע ןולקו הפרח טימהש , םידוהיל
 ,םידוהיה תופיררלו האגשל קר .אבגו  תויתרה .אנחב שמתשהש גוגמיד רותב

 : "רארגאטש ה + הבר .הער הל רו תוירצונה 0 הפרח 77 טיפה .ותלועפ לכבו :

 םחלנש ,וישכע תווקל  וליפא הצור . "*אלאר,ה לש הקיזמה התעפשהב דימת
 תיתדה העונתה לש הבצמב הבוטל יונש אבי יקסנילי לש ותומ ירחאש

 . התוחתפתהב הבכעתנ וישעמ ירי לעש , ןילופב

 הגיגח לש הנומת הספדנ הריטסלו ' קוחשל םישדקומה םינותעה דחאבו
 העומשה םש העיגהש ירחא (םידוהי קר םירג ובש בוחר) יקבולנ בוחרב תידוה'

 , םירופ לש תינש הגיגה --- םושר הנומתה .תחתו 0 לש ותומ דיע

 םירמאמ :וליפאו תולודג רתוי תומישר רככ ושידקה ונלש םינותעה
 ירהש , הגיגח לש חור םהב השגרנ אל םנמא , ויתולועפו הונמהל םימלש

 ןתטוש םג .תומת ותומבש ,תווקל השקו ,ירפ האיבה יקסנולו לש ותלועפ
 ןבומכ  ותלועפ ךוע לע , חונמה לש ויפא לע םהיתופקשהב . תימשיטנאה
 שיא רותב ןתוא םיראתמ המכו "אלגילדופיג לשימ, לש התפקשהל םה םיבורק
 ותעפשה תחת ימשיטנא ןותע איצוהו םדקתמ ןותע איצוהל הצרש , לעילב
 ויה םויעצמאה לכש , עצב ףדור שיא רותב ובשחה ינפמו * ,יקסניוחייקסי לש
 בר ירובצה ןויזחה לע  ,םייתמאה םייסורה םע  תורשקתהל --- דע ול  םיבוט
 הלועפ ,םינש 26 לש הצרמנ הלועפ , יקסינילי לש ותלועפב הלגתמש , ךרעה
 י"ט םהיתויכזב וושוהש ירחא ,םידוהיב הרמ קרזש ןושארה היהש םדא לש
 זויזח לע --- , תלבגומ יתלב הלשממ הלשמ תוללובתהה תטששבו יקסלופוליו

 + תינלופה .תונותעה הדמע אלש .ומכ תידוהיה תונותעה ללכ הרמע אל הז

 ירחא אציש , ןוילגב םימלש םידומע , ןבומכ ,ושדקוה המצע "אלאר,בו
 ויריקומ , ותמחלמב :וירזוע לש םהיתומרגלתו םהיבתבמל :ךרועה לש ותומ
 םימותח תומרגלתהו םיכתכמהו . תמה לש ונורא לע םינפד רז -- ויארוקו
 יאשרוה ןומגה:יכראה םש וליפאו ,,םיילוטק םירמכו םיפושיב תומשב םגור
 םיואה םע .וייח ימי לכ םחלנש , הז םדא הבשב םה םירפסמו ,רסח וניא

 ליערמה , םעה ןומח לש ומד תא ץצומה , םינלופה לש ןכופמ .רתויה ימינפה
 . פת תא

 לע ןרבדב ,ולש ךרועה אסכ שרויו יקסנילו לש ונב .,רבדה אלפנו

 לש ותלועפ ימי לכש ; שיגרהל , ץוחנל אצומ , ןיבא לש תימשוטנאה  ותלועפ
 ןתנש -הרמאה .ירחא  ךלה םעה יכ .,ןילופב םודוהיב תוערפ ויה אל .ןובא
 עודי דצמ ןכבו + "םדיב ונמצע תא רפמנ אל ךא םידוהיה תא הכנ אל, :ויבא
 יוהש ,תועדה לכל ומע םע םג אלא ,וגתא קר אל ביטיהל יקסנולו לודגה
 אלש ,הזב ללהתהלו תואגתהל םינלופה ולדח אל היסורב תוערפה ימימ

 + ןילופב תוערפ וללוחתה

 ירחא םיתנשכ רמולב , 1888 תנשב "אלארפ ונוהע תא דסי יקסנילי ןאי
 םיפתושמה םייחה לש .הילידיאה תא תחא םעפב ופרהש , אשרוב ויהש תוערפה
 תטשב םיזחואה יפב םיארקנ םהש ומכ , תחא:ץרא יגב , םינלופהו םידוהיה לש

 תא איצוה 1876 תנשב הזל םדוק דוע םלוא ,םיררצה ינשמ תוללובתהה
 . "ונאו םיגמרגה םירוהיה, : הנושארה תימשיטגאה ותרבחמ

 תוימשיטנאה הקחרתה אל , תוגושארה היתונשב "אלאר,בו וז ותרבחמב

 לארשי יבהוא לש םהיתופקשהמ וליפא , ןילופב הליגרה התואמ ךכ לכ ולש
 חתרוצ תא ןיידע  הלבק אלו , םידוהיה ייחמ םיעודי  םיררצ לע  םימסרופמ

 תורהיהו םידוהיה דגנ אל המחלמל אצי יקסנילי ןאי = . תינצחשהו תילקירילקה
 םוקיזמה םידוהיה םינרגתה דגנ אלא 8 םעב םתוללובתה דננ אל ,  ללכב
 ןפש םירוהיה םיטפיסנניפה דגנו ,רכאה םד תא םיצצומה ,ןיראה תות

 ונש .ןיב  םירירפמה םיגהנמה לכ דגנ ללכבו ,ץיראה תבוטל םנוהמ םושידקמ
 , הרומגה .תוללובתהה תטיש ירדצמ ןיב אוה םג היה הנושארב , םימעה
 ףיטה והלועפ תישארמש , תופתושמה תורבחב  ,.ינלופה רחסמה  תוחתפתהבו
 רובעל םחירכהל אלא .ץראה ןמ םירוהיה תא ףחדל אל יעצמא האר ,ןהל
 רשקו סחי םוש ,הרומג העימט עמטהל םיכירצ םידוהיה ., תוירופ רתוי תורובטל

 ןיניעב היה דושחו ,ותעד יפל , לובפל רשפא:יא ץראל:ןיוח ידוהי ןיבו םהיניב
 םאטבמ ילכ היהש ,"אמילעארזיא, תינלופ ןושלב ידוהיה ןיתעה יכ ,רברה
 ןיטצהשכ , ץראל" ץוחב םידוהיה ייחמ תועירי איבהל ליגר הי ה , םיללובתמה לש
 ' , תוצראה לככב םידוהיה לש סרבעב קטע , הילגנאב וא 'זנכשאב ידוהי .הזיא
 השדח הלובחת אל+ הניא וז תוללובתהש ,אנקסמ ידיל יקסנילי אב טעמ טעמו
 ,ץראה תא לצנל , םינלופה תא עינכהל םידוהיה לש

 יכרוע = , לארשי  יבהוא =, דיחיח  יקסנילו היה אל הלאכ  תופקשהבו
 + "םודוהיח ידע, יקסגילו םהל .ארקש ,םישנאה םתוא , םימדקתמה םינותעה
 תודע ,  םידחוימ םיגהנמ תואיצמבו ,הרומג העימט םידוהיהמ ושרר םה םג
 קר אל ואר ינלופהמ ירוהיה הא לירבמש הֶמ לכב ,  תחא הלמב , תודחוימ
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 האנשה לש

 היה ןורחאה
 תמורל שממ

 הנבומ הכס םג אלא , תוללובתהה לש קזח רתוי וא  תוהפ ,ע רפמ

 ןמזבש שיאה הז ,יקסבוחוטניוש וליפא . תוערפה לש , םידוהיל

 שפנ ףרחב .םדי לע רחכהל ךירצ היהו ,םידוהיה לש םניגמל כשחנ
 ירחא דוחיב הלאל תומוד תופקשה תחא אל עיבה אוה וליפא ,  הכלממה
 תא תינזהל : םידוהיה ינפל תחא ךרד ותעד . יפל םג .אשרוב 19591 לש תוערפה

 תודעה תא םורהל ,ונייחדיגהנמל ארוק אוהש ומכ "ייסאה םסיפב,, ,םהגיהנמ לב
 םידוהיה וכלי אל םא , םינלופה לש םמלועל יאנת םוש ילב סנכהלו תולדבנה
 ,ןמזל ןמזמ הנחקלתתש  ,תוערפה הנקפפה אלו האנשה קספת אל , וז ךרדב

 :וטנווש לש דחה  ורובדב ןיוצמו םלש רתויה האוטב תא האצמ וז הפקשהו
 רימז םא וליפא, : תוינויצה ד"ע והלאשש דחא ריעצ ינויצל ןתבושתב יקסבוח
 דאמ קיזי םיפי רתויה ויתורימז תא םש = וליפא רמזי  םאו ,הרז הביקב היחי
 והואיצוה אל "םירוהיה יבהואש , אלא , הרורב איה הנקפמה , "סומזינגרואהל
 ,התוא איצומ םעה ןומהש ,םיארמ ויה קר ,םמצעב

 אוה , תכלל קוחרה אלא ,וזה הנקסמה תא איצוהש קר אל יקסנילי ןאי

 םידוהיה ,יקפבוחוטנווש הב שמתשהש  ,וזכ היושהב םלועל שמתשמ היה אל
 אל םהלש תוללובתהב ,ינלופה םעה ףוג לע םיטיזרפל ויה .ןיתופקשה יפל
 , םיללובתמה םידוהיה ,הב הצר אלש אלא .,ןימאהל ןמזה תוברב לדחש קר
 תא םיתיחשמ ,ןוכקר הלאה םייחה לא | םיאיבמ םעה:ויח לא ןסנכנש הלא

 ,םתאנהל םלוע ינקתמו םימדקתמ לש 'אגתב סישמתשמ ,תודעה

 טועפה רחסמה * דגנ ,ידוהיה .רחפמה לכ םדוק  םחלנ יקסנולי
 אוה ,רכאה תאו הבאלמ לעבה תא---הנוקה תא לצנמ אוהשו יירופ וניאש
 רחפמ יחב דוסיל .םג אלא ,תופתושמ תודוגאל .םינוקה תורכחתהל ףיטה קר אל
 וליהתי ,רחפמהמ םיקוחר ויהש ,םינלופהש הזל  ללכבו . םיילותק- -םינלופ
 רספהה ינפמ ,ללכב טועפה .רחפמה דגנ אל םימחלנ  םיימשיטנאה ,וב קוסעל

 אוה קרו אוהש ,ידוהיה טועפה רחפמה דגנ אלא ,וב םיאצומ םהש ימונוקיאה
 היתופקשה .תא אטבמל לכ תורמל יקסגילי היה הזבו .המרמו המרע לש רחסמ

 ללכב םירחופה  תגלפמו טרפב .םיטועפה  םירחוסה  תגלפמ לש. :היתושירדו

 ןררחתשהש ירחא , 1863 תנש לש ררמה ירחא דוחיב ןולופב חתפתהל הליחתהש |
 הדובעה לש המרגורפה ,לשמל ,הליחתה ינלופה רובצה ךותבו םירכאה
 ,הירבא לכ קוזח ידי לע המואה ףוג תא קזחל הכירצש , תינגרואה , תימאה
 תונח לכבו ,םיטועפה םינורועה לע ,  םינלופה םינונחה לע הנעשנ "אלאר,ה

 , "אלאר,ה תא אוצמל היה רשפא , תונטקהב רוחיב , תילותק תוגחו

 (אבי ףוס)

 ------- יב
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 ן-ו ₪ מ
 .הָיצילגמ .םיִבָּתְכמ

 / ו

 תיצילגה הלוגה תצופתב ריעצ דסומ אוה = ימואלה .ירבעה רפסה:תיב
 "םתהלומ ץראב תומוהמה ימיב הנה ואבש ,היסורמ וניריעצ יטולפ ויה ןידסימ

 ולחה הבורמ 'היגרנאבו םתדובעל הבר הבהאב ,ונתפשב תונונה תועיריב

 םייחהב ימואל יח םרז איבהל ,  היצילג:תצב תא טעמ טעמ שביל --םתלועפ

 םודיסחה לש תרעוכמה תורעבהו םיללובתמה לש הזבמנה תודבעהש הלאה

 .םימעושמו םינ ירל םתוא ושע
 רועו . ,םירבעה רפסה:יתב תא רפיל הכאלמה התיה הלק אל יכ ,ןבומ

 לבא ,םינימה לכמ םירוחשה תוחכ םע המחלמה התיה הדבכו השק רתוו

 יבוט לע םיברה תונכרקהו הברה הרזעהל תודוהו ,ומחל םימואלה םיריעצה

 -- !וחצנ םג -- ריעו ריע לבב םינויצה

 תונוש םירעב םימיקתמו םידמועה םיבר רפס:יתב רבכ ונא םיאור התעו

 בור יכ ,  םהיתודימלת רתוי דועו --- םהידימלת תא ונא םיעמוש ,  היצילגב

 תירבע תורבדמה --, תו ממ ל עה ו תו ד לי ה הנח םירבעה רפסה:יתב תורקבמ
 תומלעה הנה ןה הירבחש , "הירבע,, תודוגא רבכ ןנשי תודחא םירעב .ןגוהכ

 הביבפ הארכנ .וללה תודוגאה י"עו ,ירבעה רגפה:תיבב ןדומלדקוח תא ורמגש

 לע ,תורחא לע םג בוטל העיפשמה הביבס ,תאזה הלמה ןבומ אולמב תורבע
 םירועש ועמש אלו רפסה:תיב תא ורקב אל תונוש תוכס ינפמש תומלעה ולא

 יכ םא ,תירבע תורבדמ ןה -- !אלפ הז האר --- ז"כבו ורכע הרומ יפמ \
 סודלי .תוארל רשפא  רככו = , ןגוהכ תחא' תירבע .הלמ ףא .בותכל תוערוי ןנוא <

 ןיוטיאיבוהו םיזוחה .תפשיאיה מא תפשש םינט

 יתבב  תושמשמה -ולאמ = , תוירצונ תוחפש םג ןנשי "יב ,ףיסונ , דוע פאו
 שוגפל רשפא תללובתמה גובל תובוחרב ףאשו ,תירבע תורברמה םימואל םירבע
 םיעדויה היסנמגה יריעצשו ,תימואלח ונתפשב םמצע ןיבו םניב םירבדמה םידלי
 חנומת םכינפל ירה--הזב ץירפנ יתלב ןוזח ונניא תירבע יוארב םירבדמו כטוה
 ,וז ץראב ונתפש תחלצה לש חמשמה בצמהמ הנמאנו המלש

 תוטעמ .תודרוב ךא ןנה תוחמשמה | תודבועה ולא לכש ,רבדה ןבומו

 ונינפל ךרחה בר דועו ,תרזא תוכז רפפההתיב ול הנק רבכ ןהבש ,םירעה הנה

 רפסה-תיב תוציחנ תא םיקודאהו םידיסחה לש םעה:תורדש םג  וריכיש דע
 .ותלעותו

 יגיהנמ ןהב המה םינויצהש | , םירע שלש:םיתש ולא דבלמ --- ,ןכלו
 םרההל סילולע המה ןמזו תע לכב ,םנב םימיקתמו רפסה:יתב םירמוע --- ,להקה

 .םלועה ןמ  רחכהלו
 ףשיגרה ,הזה בצמה תוילמרונ" יא תא רבכ הז וניבה הפ םינקסעה יבוט

 םינוכנ םיעצמאב ץוחאל , רפסההיתב םויק תא םפבלו ודגנ םוחלל ךרוצה תא
 הלא יריב ךומתל ןכלו , םיחיכש:יאו םימואתפ םירקמב רפסה:יתבל- רוזעל
 2 .,םישדח רפס:יתב חותפל םוצפחה

 תוררתסה דסול ץוחנ ,םידיחתולועפל הז רבד איצוהל ידכ יכ ,.וטילחה

 חב ופתתשי רפסה:יתב ידעו םגשו ,תויתנש תומורת ומלשי הירבחש ,הדחוימ
 . םפסבב

 חשעי אוהש ,רליש המלש רמל בובל לילג ינויצ תדיעו י"ע רפמנ רבדה

 םירבעה רפסהייתב יגיהנמ תא תיללכ הפסאל ארקי אוהשו תושורדה תונכהה

 % ,תאזה תורדתפהה תא רפיל ידכ .היצילגב
 ,וובע םישדח השלש:םינש  ךא * ,הנומאב ותחלשמ תא אלמ רליש למ

 ינותע י"ע בתככו הפב תיביסניטניאה הלומעתה , ותדובעחתואצות םיאור ונא רבכו
 ,תורדתפהה דופי תבוטל םוקמה

 הפסאה םג התיח --- חיצילג ינויצ לש תיללכה חפפאה ימיב היהו
 ,"ופסח"יתבב תוכמותו תולהנמה תוימוקמה תורבחה יחולש לש הנושארה תננוכמה

 ןושארה .דעצהו ,םידחא םימסרופמ .םינקסעו םירבעה םירומה תורוגא יחולשו
 "יתבב ףומתל היהת תישארח התרטמש ,תירוטלוק תורדתסה דוסי רבד---השעג
 , -- !חוטב -- םירבעה רפפה

 חב ופתתשה טיריעצ םישלשכ  ,"ןויצ-תוקת, 'חה םלואב התיה הפסאה
 .םיבר םיחרוא דבלמ

 ,ירבע םואנב רליש המלש רמ תתפ הפפאה תא
 ,רמאו היחתה תכרבב םיפסאנה
 תובוט תואצותל איבהל לכותש ,הפוקת ,לארשי הנחמב התע תשגרומ תימואל
 םושעמ דיל תושגרה תא איבהלו הזה בצמהב שמתשהל עדנ םא ,תוחמשמו

 ,תוללובתהו העימטמ  תודהיה תא רומשל ידכ םיעצמאב זוחאל ונילע ,תולועפו
 ךונה ,  ךונחה -- איה תאזה תיתולגה הלחמה דגנ הלועמ רתויה הרימשהו
 ונתוימואלל הברה םנמא ושעש ,םירבע רפס:יתב םנמא -ונל שי ,ישונאו ירבע
 ,העובק המרגורפ וללה רפסהייתכל ןיא ,תונורפח םיאלמ םה םג לבא ,ןננויערו
 ןיהיש ,הקזח תורדתפה אופא הצוחנו -- םודומלה רודפב רטשמ ןיאו םירדס ןיא

 םירדפה .לע .חיגשת וז \תורדתסה ..הניבוקובו היצילג .ירע לכב םופיגס םג .הל
 .תורדתפה ,הזל םיכירצ ויהישכ ,םירמוח םועצמאב םהל רוזעת םגו רפסה:יתבב

 -=- תונונב ךונח תאו ונדיתע תא הנכנ וילעש ;הנפה:ןכא היהת וזכ

 עשוחי ר'דה םיפיו םירצק םירבדב הפפאה תא ךרב הזה םאונה ירחא
 ,םוריכזמו ר'וי תריחבל ושגנו היצילג ינויצ לש יזכרמה:דעוה םשב ןוהט

 ך'ע רבדמ םירומה תדוגא לש זכרמה שאר ,ןמרפופ לאפר רמ

 היצילגב םירבע רפס-יתב 24 םנשי ה"פב , היצילגב םימיקה רפסה:יתב בצמ

 םהירומש ,הלא תא ךא ןובשחב איבמ םאונה יכ  ,ףיסוהל ץוחנ) הניבוקובבו
 םניאש רפס:יתב לש ןוגה רפסמ דוע ונשי לבא  ,םירומה תדוגא ירבח המה

 הפפמו 48 -- אוה םהב םישמשמה םירומה רפסמ (םירומה תרוגאב םוולת
 תואמ עבראכ ךא ,תורָע ג המה םודימלתה בור ,2123/ םידימלתה
 ,םירבעה רפסה:יתב תא םירקבמ םירעבנ

 תופידר ר"ע ,הפפה:יתב לש ערה ירמוחה בצמ ד"ע הבחרב רפסמ \םאונה

 תגחתפתהל םיעירפמחו םירוצעמה ,םילושכמה הלא לכ דגנו ,דועו דועו םידיפחה
 הוסי רבד ה ,ףחא יעצמא האור אוה היצילגב ימואלה ירכעה | ךונחה

 ,תירוטלוקה תורדתפהה

 תא .ךרב אוה

 \ ,תירוטלוקה תורדתפהה תא דפיל | טלחוה ךורא אירטו אלקש ירחא
 די ונתוש - טורבחה :תויוכןו תובוח  רבדב ,  מכ , תונוש .תוטלחה .ןלבקתנו

% 

 " תוררועתהו םימואל םייח לש השדח הפוקתש



 9 , 3 םלועה < וי ןוילנ

 ושארבש  ,םינמאנ םינויצו .םיבושח םישנא. לש דעו רחכנו ,המורכו תורדתסהתל
 , ,הדובעב ליחתיש ,רלוש ה מ לש רמ דמוע

 ליחתה רככ הנורחאה תיללכה הפסאב רחכנש ןנויצה יזכרטה?דעוה --

 תא םהיניב םירבחה וקלח ,הז עובשב .התיהש ,הנושאהה ותבישיב ,הדובעב

 ול רוזעתש תדחוימ היסימיק דפיל  דחאו דחא לכל הנתנ .תושהו ,הדובעה

 לקשה םויל רמועב ג"ל םוי תא וז הנשב תושעל טלחוה ,ותרובעב
 םעהל ראבלו תויכמיפ תופסא היצילג ירע לבל הזה םויב רדסלו הי צילגב
 תוריחבהב ףתתשהל טלחוה !לקשה .תרטמ תאו לארשי:ץראב שדחה בצמה תא
 ילגרל ,הקרבוב-ןיטשרוב לילגב םישדח ינש דועב הנייהתש = ,םיקקוחמה-תיבל

 .ותרמשממ ,ץיבומרבא ,רטסינימ היהש ימ , ינלופה:ריצה .תריטפ

 תועד םע דחיב לבא ,םידוהי לש טלהומ כור םנמא ןיא הזה לילגהב
 .ינווצ:ידוהי רחביש הוקת שי םיניתורה

 ,ץלמ ר"דה .וגרבח תוריחבה לע המש דמע םיתנש ינפל תוריחבה תעב
 רטשמה?ירש יכ ,רבדה ןבומו , ץיבומרבא  ינלופה בולכה:שאר  םינלופה רצמו
 ,וזה הריחכה:תמחלמב  לופנל םינלופה שאר תא תת ילבל לכה ושע םימוקמה
 המויא ךכ לכ היהת אל םינלופה דצמ המחלמהש הוקת שו החע לבא

 תויהל ינייצב הזה לילגה לש םיניתורהו םידוהיה ורחבי זאו ,תי רז כא <
 ,ירטסואה טיקקוחמה:תיבב םריצ

 שדחב הדסי :(היצילג) ץי בו הו רד ב = תיאניתשלפה הופימוקה --
 התבישי אהתש | , הרטסודניאלו רחסמל הדוגא ,'הניתשלפ, םשב חדוגא רכעה
 + ץיבוהורדב

 הדוגאה ,ילאירטסודניא לעפמ הגיתשלפב דפיל איה תאזה הדוגאה תרטמ
 ,תונורק 180000 לש םוכס הל  היהיש רחאל התרטמ תמשגהל תשנל תבשוח

 ריחמב תוינמ האמ ,םינויצ םלוכ םהש ,םירסימה ומשר תנגוכמה הפסאב
 :תחא לכ תונורק האמ

 תוינמהל םישדח םינוק תשיכרל הצרמנ היצאטיגא ץראב םישוע םירסימה
 .תוצראה רתיבש םינויצה דצמ: םג בושח עויסל םיוקמו

 לא ףאושה ,הוצולגב ןושארה דסומה איה תיאניתשלפה הדוגאה

 .לארשי ץראב הירטסודניאב ךומחל הרטמה

0 
 .הָנְלְוְּב םיִנָבִרֶה תַפְסא

 הנד .רמעב ג'ל ,ןושארה םויה לש הנושארה הבישיב <>
 . הרות-דומלתה יתבב ךונחה תלאש רבדב םינברה תפסא

 לכ ת"תל ןיאש ,העד וידיל ואב .הפסאה ,ירבח לכ טעמכ
 סופט תא .תיזכרמה הלשממל תוארהל ץוחנ כלו ,המיוסמ תינכת
 חורבו ינמעל םינמאנ םינב וכנחי םהבש ,ונל יוצרה ת"תה יתב
 :הז חורב היצולוזיר .ךורעל םינבר השלשמ היסימוק הרחבנ ,תרח

 לש ךונחה \ ןוקתל םג גוארל  ץוחנ .יכ .,רבוס .ץעג רמ
 םירפוסה לש םירחבומה םירפפה תא םגרתל עיצמ אוה :.םילודנה
 .התע דע ןאמהילו שריה םינכרה לש םנמזמ . ,הינמרגמ .םיארוה

 היסורב .םינברהש ירחא = , קפירבמ ברה דננתמ וז  העדל
 ,םילוכי .םה יא - ,זנכשאב. "תדה-יקיזחמ,מ םינוש םיאנתב םויח
 רעו רסיל םהילע אלא ,םימגרותמ םירפסב קפתפהל ,והעד .יפל
 תאצוהל תדחוימ הפוק היהת ותושרבש ,לארשי ילודנמ \ רחוימ
 םיסרפ בוצקל ךירצ ןכו .תדה תמרהל םיליעומו םֶיירוקְמ םירפס
 .הז .ןיממ םירפסה ירבחמב ךומתלו .םידחוימ

 םילוכי םניא םייסורה םינברהש ,אצומ ץיוואבוילמ ברה םג
 םישמתשמש ,הנגהה התואבו םיעצמאה םתואב היסורב שמתשהל ללכ =
 םיכירצ םה . .תדה תנגהל .םתמחלמב תפרצו זנכשא ינבר םהב =
 ,הדובעבו הרותב ,םיליגרה םיעצמאב שמתשהלו רמשמה לע .דומעל

 . תושרח םיכרד שקבל אלו
 :ניפב הטיחשה רוסא תלאשל :תובישי יתש השידקה הפסאה

 עגנל וארי .םגו ,וז הלאשב הטלחה תלבקל ודגנתה םידהא ,הידנל
 תושרה הביצהש ,תולובגה ןמ אצוי .הז רֶבְר יכ ,ואצמש ינפמ ,הב =

 וזיא הטלחה  תלבק לע .ףקות לכב דמע בורה ךא  .הריעוהל
 היצולוזירה .הלבקתנ םיכורא  םיחוכינ  ירחא ,הז .ןודנב  היהתש
 ! תאזה

 לודגה הרעצ תא עיבהלו רחא הפ הטילחה םינברה .תפסא,
 וניחא לע  .הטיחשה < רומא. .תרזג הטימהש ארונה = ןופאה : לע
 ותעידי .ןורפחמ  האצי תאזה  הריזגה. .יכ ,הבשחבו .הידנלניפב
 תדה ידסיממ רחאל עגונ הזה רבדה יכ ,יניפה .טאניסה לש
 ןיר .יכ ,םפרפל .ץוחנ הפסאה האצמ---,םיידקיע .רתויה תילארשיה
 בתכבש הרותב םירומאה םיניהה ירקיעמ  דחא : אוה .הטיחשה
 ,התוקת תא הפסאה תעבמ הז םעו ,פ"עבש הרותב םישרופמו
 םעה  יניע דגנל ויהי .תינש תאזה .הלאשה  ררבתת רשאכ יכ
 השרי אלו ,הידנלניפ תנירמב םיררושה ,תדה שפוח יקוח יניפה
 ריתהל .בושיו הנידמה יבשית י"בחא יפמ .אירבמ לכוא .תירכהל
 ."םתרות יניד ופ לע המיחשה תא םידוהיל

 תנינעמ תובישיה ךשמב וררועתנש .תועצההו תולאשה ןיב
 ברקב ירובצה שגרה לוהלד לע ריעהש ,ץיבולאפאר ברה לש ותעצה איה

 ינונעל בל םוש ילבמ ורבעל הנופ דחא לכש ,םיתבה-ילעבו םינברה
 ,ונמע לש ינחורהו ימשנה ונבצמ תולפשל הברה .םרוג .הז .ללכה
 וקפתסי אל יכ ,ארוק לוק הדיעוה םשב איצוהל ותעד יפל ץוחנ
 יכרצב .רתוי ונינעתו : יכו הכלה לש תומא עבראב קר םינברה
 תדובע .רתוי דובעל םיתבה :ילעב לע םג תלטומ הבוח ,םעה
 ןוב.יריבצה שגרה .קוזחל האירקה .תאצל הכירצ הדיעוהמ . רובצה
 ר"ויה .וז העצהב :ךמות  יציואבוילה. ר"ומדאה םג  ,םעהו .םינברה
 ,היטרפל וז העצהב :ןידתש ,היסימוק רחבל עיצמ

 םידחא ,םינברה בצמ תלאשב םג  תובישיה תחאב ועננ
 תא ליפשמה רבר ,ןוממב "תונבר, תונקל רופא ולימי .יכ ,ושרד
 ; .םעה יניעב .תונברה .דובכ

 ולומנ .אלש תוקונית רבדב תחא הטלחה הררוע םיחוכיו
 אלש הלא יכ ,רמאנ, הטלחהה לש חסונב ,םירוהה תמשאב
 ררוע הזה ףיעסהש ינפמ .םידוהיה תלהק ללכמ םיאצומ ולומנ
 .תוטלחהה ףותמ ואיצוהל טלחוה :תוששחו םיקופקפ

 רוד 'ר .ברה י"ע העצוהש ,היצולוזירה הלבקתנ .דחא הפ
 : ןילרקמ ןאמרירפ

 ידיל ואיבהש תויללכה תובסה לע .הגוהב  ,םינברה תפסא,
 הול תישארה הכסה יכ ,הרכה ללכל האב ,ונמעב תדה תדירי
 הרדגההו בשומה םוחת תלכגה .ונמע לש ארונה ירמחה בצמה אוה
 הריבעמ תוינעהו :,חארונ תוינע :ידיל יאיבה  תוסנרפ :יפנע הברחמ
 הפסאה הטילחה תאולו .סנוק .תעה לעו םתער לע םידוהיה תא
 ,ללכפ ונמע לש ירמחה .בצמה לע .הבבל ןורבש .לרוג תא עיבהל
 ראבתש ,ףסאהל הריתעה ,תינברה היסימוקה תא ררועל הז םעו
 ירמחה בצמה תחירי יכ ,הלאה םירבדה תתמא תא הלשממה ינפל
 תשודקל עגונב תוביצעמ תואצות ידיל איבתש חרכהב םעה לש
 תרטמ םשל אלא הרשאתנ אל" תיחכונה ונתפסא יכ רשאבו ..תרה
 םיטעמה םירבדב קפתסהל ונילע  ,ונרעצל ,תאול .,תדה קוזח
 הברה הזב עיצהלו רכדל ונילע הכוחה תמאב רשא דועב ,הלאה
 ."םיטרפ

 לוקוטורפה .תכירעל :חסימוק  הרחבנ הפסאה תריגס ינפל
 ןיניירט .רמ ..תיסורבו .תיהבעב :ןורחאה | חסונב .תוטלחהה לכ םע
 תאזה = םינברה .תדיעו  יכ ,םיפסאנה .תא  ריכומ . גרוברטפמ
 הב .ופתתשהש ינפמ ,היסור  ינבר לכ  תדיעול 'בשחהל לכות
 םיביוחמ | ןכלו ..ןילופמו  היסורמ * ם"ירומדאהו  םינברה = ילודג
 תונברה  תכוטל :הרובעה * תא םהילע תחקל הדיעוה יפתתשמ
 תינברה היפימוקה לא ורחביש  ,הצרמנ :היצטיגא להנלו . היפורב

 ; ,הרוהו תד ירמוש םינכר =
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 עיצמו .הדיעוה .הלהנה רעב  וירזועלו  ר"ויהל  הדומ :אוה
 ,תדחוימ תרבוחב הפסאה לש .טרופמה  לוקוטורפה תא .םיפדהל

 הדית בישמ יקסניזדורג ע"ה 'ר ברה  ,שארדבשויה
 . ןיניירט רמלו .ץיוואבוילמ ר"ומדאהל הדיעוה רבדב םיליחתמהל
 לודג ךרע הל שי זא םג  ,רבד הדיעוה הלעפ אל םג וליא
 תודחאו םולש הניכשהו םיקוחר הדחא איה יכ ,המצעל .איהשכ
 תואצות . ידיל .איבת הדיעוה יכ ל לכ ןיא לבא ..םינברה ןיב
 תקולחמ ויה .ירה---הדיעוב תוער-יקולח םיקרפל ויה םאו  .תובוט
 לכו תחא הדוקנל םיל-בומ םיכרדה 0 ו ףוסהףוסו םימש-םשל
 ,הרותהו תדה ןרק תא םירהל תחא הפיאשו דחא ןוצרב םיקפוד תובבלה

 הסחיתהש ,תימוקמה היצרטסינימדאהל | הדות | תעבהב
 תעבהבו ,הפסאהל ןוישרה תא ןתנש .רטסינימהל ,רובכב הריעוהל
 :הפסאה הרגפנ רפיקה ותיכלמ ריהל הנמאנ תוניתנ ישגר
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 .הָיְרְטְואּב תּויִלָאְרָשַַה תולה תדוגָא יִרְּכַ תדיעו
 לש הינשה הדיעוה הניוב החתפנ שדחה רפסמל יאמב העבראה םויב

 . הירטסואב תוילארשיה תולהקה

 תא חתפ ,ןריטש דירפלא ר"דה ,"תוידוהיה תולהקה תדוגא, .אושנ

 .הירטסואב תידוהיה תורדתסהה תודלות תא לב םרוק וב הצרהש ,םואנב הדיעוה

 רוע  יפ | , תיחיפומה  ,תורועת ןנשי הניוב תולארשיה הלהקה לש ןויכראהב
 הרבעש הנשב התיהש , הדיעוב . ווכ תורדתסה דסיל תונויסנ ושענ 1849 תנשב

 .היטרפל התינכת הכרענ רבכ התעו ,תיללב תידוהי תורדתסהל הנפה ןבא החנוה
 ,תונומאה ינינעל  םוירטסינימה ידיקפ םע רבדב הצעומ אישנהל התיה רבב
 תוריפסב .לכקתת יכ ,והוחיטבה ,תורדתסהה תינכת תא  ורהיבש ' ירחאו
 תערכמ הטלחה טילחהל תכרצנה ,וז הדיעול יהתש ידכב . ןוצ-ב הלשממה
 ןתנת יכ , ךבל גוארל ונחרכוה , יטיטירוטוא הכהיופי ,תינכתה תבירעל עגונב
 טעטב ונלש תורדתסהה יפ ףא . תולהקה תוגהנה ירבחל קר העדה  תומז הב
 תא םג ןאכל ונימוה הז .לכב .,תולהקה לא םינברה יסוחיב ללכ תקגונ הניאש
 ידכב | , הניובש תויסכורותרואה  תוירדתסההו  םינברה לש  תוירדתסהה ישאר
 תורדתפהל םייאצילגה םיסכודותרואה תודגנתהל דופי םוש ןיא יכ  ,חיכוהל
 םירמוא יב ,םשמ ונתוא םימישאמ .תואחמ הברה ונלכק | היצילגמ .ונלש
 איה הגוכנ אל ןכ . תודחוימה תולהקה תאמ הלועפה שפוח תא לולשל ונחנא
 םאונה . תויאצילגה תועצווה לכ תא וניחד יכ  ,יוקרקמ הלבקתנש * , הנולתה
 . היזורובעב ףתתשהמ ערפמל וקלתפה היצילגמ היסימוקה ירכח יב , חיכומ

 השא ,היסימוקהש ,הז דגנכ האחמב ןושארה אצי ליב א ג ר'דה
 חוופי י"פע התשרוהשמ .רתוי התשע , תורדתסהה תינכת תא רכעל 'הדיל רסמנ
 יאבגל םינמנ םנואש = ,םיריצל וז תדיעוב ףתתשהל: החינה .אלו הל .ןתינח חכה
 + תולהקה

 תריצי דגנפ  םיאניוה םיסכודותרואה םשב החמ ריוב פיוה ריצה
 םש תואצמנש ,תוציאה רתימו היצנרפמ היאר איבהו ,היפב לש תורדתסה
 . וזכ תורדחסהל .םיכסהל םיסכורותרואה םידוהיהל ןיא יב , תוידוהי תוירוטסיסנוק

 תוילארשיה תולהקה הנדחאתת םהיכב יב ,עיצה רינויט ש ריצה
 + תוזנכשאו תיחי'צ , תוילילג:תודוגא יתשל

 תאירק תעשב יב ,חיבוה אוה .ד נ א ם ש טאטופידה אשנ לודג םואנ
 'תורדתפהה יללכ תרובעל עגונב קר אל ןגוהכ אלש םירבד הברה ושענ הדיעוה

 תומש רסוחב םיטדנאמ
 תיאצולאנה

 ,הזב םג  םא יב
 וקלחתנש , םהילעב

 תויצניבורפה .תאמ  ולכקתנש

 היציזופואה אצומ תא רריב כ"חא ..,הנווב

 ,תילפכה תורדתסההל ךרע לכ היהי .אל יכ חיכוהו ,תורדתסהה תינכת ל
 .הילא .היצולאג םנבות אל םא "

 תואחמ ולכקתנ תויאצילאג תולהק /906-מ יכ  ,עודוה .ןרוטש ר"רה

 הכרה תועד ועמשנ םידחא םיריצ ימואנ ליבשבו ךכ יגפט ,  תורדתסהה דגנכ
 ,תורדתסהה ךותמ היצילאג תא ואיצויש

 תורדתסהה דסות םא כ ,ריכיורטש ר"דה  עודוה וא
 .הניבוקובבש תוילארשיה תולהקה םג .הילא הגסנכות אל

 דגנכ טארסביירהב ואצי םה יכ ,ורמא ירבעה .כולקה לש םיטאטופידה

 ,היצילאג ילב

 ,הולא תואצילאגה תולהקה הגסנכות אל םא , תורדתסהה תינכת 'ש*
 ודימעה : רשאכו ,הדיעוה ירבח לע ןץרטנ םשור התשע תאוה העדוהה

 + התחדנ -- תורדתסהה ךותמ היצילג .תאצוה רבדב העצהה תא תועדה .ןינמל

 יפל הקספנ תאוה תחרכומה- הטלחהה התשעש השקה  םשורה ינפמ
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 . היִמְטופוסיִמּ אישי
 התע הז .םאנ תיקייניריקה העצהה החילצה אלש ,םויה ןמל

 םויב ןודנולב .התיהש , ,ת"יאטיה .הפסאב הנושארה םעפב ליבגנז
 אישנ ,ןמליפש רואמ המ היה וז הפסאב ר"ויה .יאמ שדחל 0
 ר"ויה ריכזה ולש החיתפה םואנב ,הילגנאב ת"יאטיה היגרידיפה
 תמרגורפ הללכנ ובשו ,וז הפפאב תאשל ליבגנז רמועש ,םואנה תא
 העצהה תודוא לע הרצקב רבר ליבגנו .דיתעב ת"יאטיה הרובעה
 ,רברה ררבתנש רחאל יכ ,רמאו ,הפי התלע אלש ,תיקייניריקה
 םישל ראשנ אל ,םידוהי לש תובשיתהל תרשכומ הקייניריק ןיא יכ
 התעמ .זכרתהל .תוכירצ תאוה ץראב ,היממופוסימל םא יתלב בל
 ליבגנז- רריבש םרטב .םידוהיה לש תוינויצוינולוקה תופיאשה לב
 :ולוק לש םוקמ רותב הימטופוסימ לש היתונורתיו היתולעמ דָיִע
 העונה לש יחכונה בצמה ר"ע הכוראב רבד ,הבחר תידוהי .היצזינ
 לבא ,המרנורפ .קר .הל שי -- ליבגנז רמא - - תונויצה .תינויצה
 ,הרובע לש .תוינכת ןנשי א'טיל לבא .  הדובע לש .תינכת אל
 תא .רחאל .א"טי האב התע םלוא .ןלוכ וחילצה אל הכ רע יכ ףא
 םיחרי ינפל רוע ,הימטופוסימב תח א הרובע לש תינכתל םעה
 לש תורשפא ר"ע האצרה סקיקליו םאיליו רמ דביע  םיטעומ
 וז ותאצרהב אב םסרופמה  ריני'זניאה .הימטופוסימב תובשיתה
 הבעל רשפא קראמ םינוילימ 150 לש םוכסב יכ ,הנקסמ ידיל

 וסינכיש ,ןפואב המרא תוינעמ םינוילימ תשלשמ רתוי הימטופוסימ
 תחנומ :תאזה העצהה .קראמ ןוילימ םירשע לש חויר הנש לכב
 ודצמ אוהש ,ךובצה תרובעל יקרותה םוירטסינימה לצא  ההע
 םשגתהל  ךירצ הזה לעפמה ..לודגה ריזיוהל רברה תא רסמ רבכ
 ;שוררה ןוהה תא תיקרותה הכלממהל תתל לוכיש ,ירבעה םעה י'ע
 תא .עיבה  הזירדרמחא םג .םעה-ינומה תאו הרובעה-תוחכ תא
 יכ ,שוהדל .ךירצ ירבעה םעה לבא ,יבמופב רבדה לא ותמכסה
 :ןוטלש לש תויכז .םע הבחר היצזינולוק לש תורשפאה ול .ןתנת
 דוע םנמא ,הניתשלפל הסינכה רוסיא תא לטבל ךירצ ןכ .,.ימצע
 ,א"טי לש תיפרגואיגה היסימוקה ירי לע הימטיפוסימ הרקחנ אל
 וז תונכת איצוהל היהי רשפא םא רברה ןיידע רורבדיא ךכיפלו
 תעצה ררבתת םא יכ ,החטבהה ול הניתנ רבכ לבא ,הלועפל
 עויס הל ואיצמי וא ,השעמב םשגתהל תרשכומכ הימטופוסימ
 םש רבכ ותעשב לצריה םג ,םידוהיב תלוכיה-ילעב ילודג  יגיחמ
 תוצראה תחא רותב ימשר ןפואב הוריכה םינויצהו ,הימטיפופימל בל
 תוידוהיה .תויורדתפהה לכ :יכ  ,הוקמ אוה ,הניתשלפל תוכומסה
 .תאוה העצהה תמשגהב רחי הנדחאתת

 ןוצרב תמרקמה ,היצולוזיר סינכה ףלאוו ןעי םו ל רמ
 תויוררתסהה לכ לא האירקב הנופו תימטופוסימה העצהה תא
 היצולוזיהה ,ןהלש היגריניאה לכ תא הל שידקהל | תוידוהיה
 , הפפאה תאמ הלכקתנ
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 .הָיִצְרְיִמָאָה רּודְסְָל תיִמָמַע תּורְדְסַה
 ,הצעומ קרוו:יונב התיה וז הנש ראורביפ שדחב דוע

 תונוש תוידוהי תודוגאו תורבח האממ םיריצ 550 הב ופתהשהש

 1 תוררתסה \ תריצי .התיה תאוה הצעומה תרטמ .תוגלפמה  לכמ
 < ירחא . הקירימא לש תירבה:תוצרא לא תידוהיה הדידנה רודסל
 תיאקירימא הדונא, רסיל טלחוה םימי ינש ךשמב וכשמנש ,םיחוכיו
 ,"היצרגימאה 'רודסל תידוהי

 .. תוררתסהה לש הביט תא תונמסמה ,וללה תויצולוזירה ולבקתנ
 / :תאזה השדחה

 תיתגל פסייתלב .תויהל הכירצ .השדחה הרוגאה (א



 גליון  < םלועה < 4

 ,תודפומה לכ  רגנב = תמחול  תורדתסהה (ב
 הדוגאה יהת הז םע .םירזה תסינכ תא םיליבגמה םיקוח איצוהל
 .תורחא תוצראמ היצרגימאל הלימעת םוש תושעמ תרהמ

 תוקלחמ דותב תוימוקמ תורבח הנדסות הקירימא ירע לכב (ג
 תובחרה תורדשה תא ךושמל ידכב ,היצרגימאה רודסל הדונאהל
 ,וז הדובעל 'םידוהיה םיבשותה לש

 םיפאושה

 ירעבש .תודסומה םע רובחב אבת השדחה  הדוגאה (ד
 הרטמל רשא ,םכרד לע ןהב םירבוע םירדונהש ,םירעבו האיציה
 תוענונה ,תולאשה לכ תא רותפל ימלוע  םירגנוקל אורקל ךירצ וז
 י ,היצרגימאהל

 ךומתל השקכב תירבעה תוניתעה לא הנופ הצעומה (ה
 ,השרחה הדונאהב

 ר"רה רמוע ושארבש ,םירבח ח"מ לש הגהנה:רעו דסונ
 ;תוידוהיה תויטילופה תוגלפמה לכמ חכ-יאב וילא ופנכנו ,ןירפלאה

 ובש ,ירבעה םעה לכל ארוק לוקב הדוגאה התנפ התע הז
 ץחל .ידוהיה םעה ייחב היצרגימאה לש הכרע תא תררבמ איה
 םיריהי לש םינוילימ םיחירכמ תויטילופ:תוימואל .תוקעהו ימונוקיא
 תאצל ןכה  םידמוע םירחא | םינוילימו ,םיה  תונידמל  רודנל
 רידת םייקתמו קומע  ןויזח. אוה תידוהיה הדידנה . םהיתובקעב
 יוארכ בל הכ רע הילא .המשוה אל הז לכבו ,םיימואלה םייחב

 תא רייצמ ארוקה לוק ,היצניניליטניאהו  תוירוהיה .תוגלפמה רצמ
 םינכוס י"ע .הדידנה תוצראב םילבופה ,םיטנרגימאה שפנ .תונע
 תונובלעה תא םהל םימרוגו םפסכ תא םילזוגה ,תוינא לש תורבחו
 םיבוזע םיריהיה  םיטנרגימאה . םיאב- הקירימאל :,םילודנ  רתויה
 םילפנתמ םה ץראה םינפב הרובעה:יאנת תא תעד ילכמו ,םשפנל

 תואצות .םילודגה = םיזכרמב  הישעה.יפנע .לש : ןמק  רפסמ לע |
 ןיב .ראמ הלודג .תורחתה :הנה  תאוה תלהובמה היצרגימאה
 תועירג ,תוילארשיה תולהקה לש ירמחה .בצמה תדירי  ,םירוהיה
 תוטהל תפאוש הדוגאה ,ףונה  תואירבו .הרירהו : הלבלכַה .יאנת
 ,םישדח הד ובע:יפנעלו םישרח תומוקמל תידוהיה הרידנה םרז תא
 ,המדאה תדובעל דוחיבו

== .== 

 .לֶאְרְשייְקְרֶאְל .םיִרְגַהְמַה דַעַּב תועיִדְי
 נז

 .תתוהובג .רתוי תויסיפורפ ילעב רעב הדובע תועוצקמב

 .םיאפור ,א
 תולחמלו םינזאהו םיניעה תל חמל םיחמומ דוחיכו ,םודחא םיבוט םיאפור

 םיאצמנ םולש ריב ,י"אב הסנרפ םהל אוצמל םילוכי * ,םידליו םישנ לש
 תותדה ינב לכ לש םילוחה-יתב םיזכורמ הבש יינפמ , קיפפמ רפסמב .םואפור
 ךרוצ שי רוע תאז תמועל ..ידוהי אפור בורקב אובל דמוע הפי ח ל .תונושה

 םנשי רבכ תולודגה תוידוהיה תוינולוקהב , תפצו הירבט , ופי םירעהב םיאפורב
 + םיאפורל םוקמ ןיידע שו ןהמ תונטקה תוינולוקהבש ,רשפא לבא  ,םיאפור

 , בר אל רכשב םיקפתסמה
 יב , היקרותב .ותנמואב קוסעל אבה. , אפורמ- םישרוה .םייקרותה .םיקוחה

 םודיפקמ ןיא לבא ; לופוניטנטסנוקב ךכל הנוממה ,היסימוק ינפל ןחבמל דומעי

 ןחבמב ודמע אלש \ ,הברה םיאפור הניתשלפב םנשוו , ןודה רטוחב הז .קוחב
 ,ןוטלשה ידיקפ .ינועב .הבורמ רתוי .תובישח שי ןחכמב .ודמעש :הלאל .םלוא הז
 ןיא , הירוב .לע תיתפרצה ןושלה .תא םועדוישו הפוריאב .ונחבנש . הלאל

 ..ךכ לכ השק הזה ןחבמה
 תולוע - לופוניטנטסנוקב םוחרו = ינש .תבושי םע .דחי ןחכמה תואצוה

 . ךרעב .קנרפ 1500 לש םוכסל
 גישחל הוקת שי ,םש ועדונ רבכו י*אב עורי ןמז םיבשויש ., םיאפורהל

 םופלא תעברא דע םונשמ ךכשב תידוהי הבשומב וא םילוח:תיבב הרשמ םהל
 רנדה השק לבא , םיטרפ םישנא יתבב יופרה תוכז ךבלמ הנשל םוקנרפ
 פורל

2 
 2 . םיבשויה םיאו

 םיאצמנ םישבוח .הכשומ .לכב טעמכו | רוע .לכב םיאצמנ תחקרמ:יתב
 תיזכשאה ןושלה תעידי הקיפסמ אפור לכל ..הניתשלפ יבשות ןיכ הבְוְרמ רפסמב

 תיברעה ,תירבעה תונושלה תא םג עדי יכ , רבדה יוצר הז םע ., תיחוהיה וא
 . תיתפרצהו

 דע .דחא קנרפמ אוה ,ונועמב ולש רוקבה:תועשב אפור לש רכש

 .םיקנרפ העברא דע םיגשמ הלוחה תיבב רוקב  דעבו , יצחו קנרפ
 םינש:יאפור .ב
 הב שיש ,רוע לכב , תאזה תעב איה השק םינש:יאפורל הדובע תגשה

 םינושארהל , םיברעו םידוהי םינש:יאפור המכ םיאצמנ םידוהי לש ןוגה רפסמ
 . םיסור ה רפסהיתב לש םימולפוד בורה יפ לע םנשי

 לוכי םא ,רפרה קפוסמו ,  ללכ םינש:יאפור  ןיא  תוידוחיה תובשומהב

 רתויה הבשומב םיבשותה רפסמש :ןעי ,הבשומב דמעמ :ול :ןווכל .םינש:אפור
 ,שיא תואמ שמחו ףלא רע ףלאמ רתויל עוגמ  ונניא .הלודג

 לכב . םינשה תאופרב דיפקהל ןוידע | םיניכמ  םנוא .הניתשלפ יבשות

 . ותסנרפ תא ול אוצמל םינשראפור לכוי .הפיחב וא ופיב יכ ,רבדה רשפא הז
 . םונשה תא.ופרב קופעל םולפיד תשרוד תיקריתה הכלממה ןיא
 .םילכירדא ,ג

 הלפתו רפסה:יתב , םולוחה:ותב ,דאמ הנותשלפב תוכורמ ןינבה:תוכאלמ
 םריחמש .םינטק םכוה ,,םיטרפ םישנא יתב םגו ,הנשל הנשמ םיברתמו םיכלוה
 םילכירדא םולודג  םינינב ךרוצל  ונמזוה הכ דע |, בר רפפמב םינכנ |, בר אל

 לש םתרזע ילב םהיתב תא .םבורב ונב םיטרפה םישנאה רשא דועב , הפוריאמ
 ,רבדה רשפא ז'כב לכא> ,םיימוקמה םיאנבה  תו?צמאב םא יכ  םילכירדא
 דע ,  םילשוריב וא הפיחב * , ופיב הדובע וד ןל אצמי הסונמו  קודב לכירדאש

 + תולכירראב םיקסועה ,םידוהי ינש לילגבו םילשוריב קר םנשי הב

 ,םייאמיהח .ד
 םא הניתשלפב הדוכע םהל גישהל הוקת לכ תאוה תעב ןיא םייאמיחל

 %/ קנהפ ףלא רשע .השמח דע הרשעמ םהל שיש ,םישנא ,ןוה םמצע םהל ןיא

 םוחקור:ישעמ לש תשרח י"ע םתסנרפ םהל אוצמל םילוכי

 + תרקה:תנוכמ תועצמאב "תוכאלמ
 .םיריני'ניאו םיקינחיט ה

 תטעומ  הדמב ךא הניתשלפב חכ דע החתפתה הירטסודניאהש ינפמ
 . םירינו'זניאבו םיקינחיטב לודג כ"כ ךרוצ ע'על םש ןיא ךכיפל , דאמ

 : ע"על םיאצמנ  םירוני'זניאו  םוקינחיט

 תרק תישע י"עו

 ..ןנונבב םוקפוע ולוחתה רכבש וא תונבהל תודיתעה ב"הפמ לצא (א
 תולודג רתויה .תווקתה היקרות . .תלשממ י"ע םישנא םינמחמ וז .הרטמ לא
 יתיתפרצה ןושלה תעידי השורד .םיזנכשאלו םיתפרצל , םינמותועל שי הרשמ תלבקל

 + הפיחו רולב ריתע , ופיב רינגאוו ןייטש לש תונוכמל תשורחה:יתבב (ב
 רחאל ,הברתי םיקינחיטו םיריני'זניאב . ךרוצה .  יונפ םוקמ םש ןיא תאזה תעב
 תנכה ,תיתוכאלמ האקשה רבדב תועצהה ןומה .ןתומשגתה לא .רתוי הנברקתתש

 ,ץיצח לש תולפמו תוגטק ב"סמ , םימארט לש ןינב , ןירטקיליאו זאג לש .רואמ
 :הדש הניתשלפב םהל .םיאצומ ןוה ירסוחמ  םירזני'זניאו  םיקינחיט  ןיא ע'על

 .'םהל תואנ הלועפ

 2 .תומהב:יאפור

 ,הניתשלפב חיורהל ןוידע םוקמ שי  םידחא םיחמומ - תומהב:יאפירל
 , היקרות תלשממ י"ע הנמתנש .,רחַא .תומהב-אפור :קר הניתשלפב שי ע"על
 תוכשומב םגש ינפמ ..תובשומה תא רקבל דאמ :תוקוחר םיתעל ךא אב אוה לבא
 רקבה .ברקב תולחמהו | חברה הנקמ שי םיזנכשאה לש :הלאב סג תוודוהיה
 תקפסמ הדמב הרוכע םהל אוצמל תומהב:יאפור םילוכי ,  דאמ תויוצמ ןאצהו
 תעב תומהבה:אפורל :היהי ךירצ ןפוא לכב , ןותחתהו ןוילעה לילגבו הדוהיב

 :תאופר איה תלעותה:תברו הבושה המכ דע ,םיטסינולוקהל חיכוהל חנושארה
 םג ינכ ,קפס ןיא זא ,רבדה חלצי םא .הנמזב האב איהש העשב ,תומהבה

 . הנשל עורי רכשב תומהב:אפור תחא לכ ןהל הנינמת תוידוהיה תובשומה
 הרטמל ויס הנאצמת תוידוהיה תוינויצזינולוקה תודוגאה יכ , רבדה רשפא

 םע רברב הזוה | תוידוהוה תובשומה התע הנישעת יב , תווקל ןיא םלוא .וז

 5 . םובתכמ תפילה י"ע. הפוריאבש  תומהב:יאפור
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 .עּובָשה
 , תּנויצה

 םוקמ לכב ונירבח לעו תודוגאה ,םילקושה ידעו .לכ לע --
 הרובעל  ןויס .'הו ד .,'ג  ,הלבגהה ימי תשלש תא .שידקהל םוקמו
 ,םילקשה .ץובק .תבוטל .הצרמנ -רתויה

 לכב ,וז הנש רבמצר שרחל החרנ סרגנוקהש יפ לע ףא
 ט"ב) ינוי 29/80 רע רמגהל .ב"י תנשל םילקשה ץובק ךירצ תאז
 .ונתורדתפה תינקתל המאתהב ,(זומת
 =סורפה תא יזכרמה דעוה תאמ שורדל תושקבתמ תוינויצה תודוגאה -- %

 תא .תיסורו תידוהיב ואציש קנב.אניתשלפ.ולגנאה ד"ע םיוווכהו םיטקפ
 , תסנכה-יתב לכב םקיבדהלו להקה ןיב ץיפהל ךירצ םיטקפסורפה

 יולגנאה לשו ירבעה קנב.לאינולוקה לש תוימשו תוימתפ תוינמ --
 1: 1[ סתפה66קע'. םאתממס 1 לצא גישהל ךשפא  קנבדאניתשלפ
 הפוקוב םג הנחלשת תוימתס , 9.50--תימשו 10.22 הריחמ תימתס הינמ

 ..ערפמל ןריחב לבקתמש ירחא קר -- תוימשו

 םידוהיה םיבשיתה לא זורכ רבכ אל הז איצוה וקאבב ינויצה דעוה --
 , לקשהו יעישתה סרגנוקה רבד לע

 , ןיבולוב ינויצ . םואנ קפיורבכמ בורוזולרא רמ אשנ רמעב ג'לב --
 רעב בורוזלרא רמל וחדות תא עיבמ ןיבולוב  ינויצה  דעוה . בוליהומ = ךלפ
 .הז ומואגב איבהש תלעותה

 האצרה תושרה ןוישרב יסקרשטב רבעה עובשב ארק גרבנירג ,ח רמ --
 !השדחה תעב לארשי תודלותב םיידופיה םימרוה ד"ע

 וחולדת ;הבו ,אוורנ תא םינורחאה םימיב רקב לעווערמ ץנרמופ .ש --
 . היפיעס לכל תינויצה הדובעה תא ררפל השגנ רשא ,תינויצ הצובק םש הדפונ

 תמיקה ןרקה , תבוטל היפורמ וסנכנש םיפסכה לש ח"וד תירבעב אצי --
 ראוניב 1 דע 198 טראמב 1 ןמ בוניל'צ לאי חי ר"ד  רוטקירידה י"ע "לארשיל \
 : :(םישדח הרשע) 1909 9%

 הבש | ,תוינויצ תופפא ,ןטסגד לכח ,הבוקב ויה רבכ אל הו --
 ,יקחצי ילתפנ םינודאה דנברדב תינויצה הדוגאה לש םיחרוא כ"ג ופתתשה
 , בוריאמ , בונורגא ,בוסחנפ ומאנ הפסאב .בוסחנפ ףסויו בונורגא ףפוי
 הדובעה הרדתסנו שדח דעו רחבנ .בולילג רמו , בונורגא .תרמ = , ץיבוילא
 םיפלא תשמחכ ףסאנ וו הרטמלו ןקיתמ רפס תיב ןגראתנ . תישעמה תינויצה
 , "בור תואמ עבשב ופפאנ תימוקמה תינויצה תורדתכהה יכרצל םגו ,לבור

 .לָאְרְשָיְץֶרָאְּב
 ,הרוהי .תובשומ .לש תיאלקח תורדתפה

 הכשמנ איה ,הדוהי תובשומ לבמ תיללפ הפסא התיה ןויצל ןושארב -
 + הדוהי תובשומל תיאלקח | תוררתסה דוסיב הרמגנו -- רייא 'הו 'ד םימי ינש
 + וגגסל ןמבול רמו לעופה דעו שארל רחבנ ןיןפולג ןודאה ה

 !ולאה תונקתה ולפקתנ וו הפסאב
 ,ימוגוקאה בצמה לש ותמרהו ותבטה ,תודתפהה תרטמ (1

 תוחכה לכ תודחאתה י"ע הדוהיב תוירבעה תובשומה לש יטילופהו  ירוטלוקה
 .הו עוצקמב םידבועה

 ! לעופה לא איצוהל לדתשהל םיעצמ אה (9
 תואצות תריגמ לש הרודפ תילכתל םינוש םיטקידניס דופי (א

 + תובשומה תמדא
 + התחבשהו .הדיבעה תלקהל םינוש םירישבטו םילב תצפה (ב
 תחגשה תחת תושדח תועיטנלו תועירול הגיחב-תודש תנכה (ג

 . החמומ םונורגא
 -אפור תנמוה| ,תומהבה תולחמ דגנ תוירחא לש הרבה דופי (ד

 ..עובק .,החמומ תומהב
 + תופשומה לש ינעיגיההו ירוטניסה בצמה תבטה (ה
 תלביה תתלו ,ןתמדא יחטשו תובשומה לש ןהיתולובג תבחרה (1

 . םילקו םיחונ םיאנתב ןהב בשיתהל ץוחה ןמ םישנאלו תובשומה ידולול =
 םינג דופיו , תובשומבש רפסה יתבב תויאלקח .תועידי תצפה (ו ;

 / .הלאה םידסומה י'ע
 לע תובשומה יבשות לכ ןיב תובחר  תויאלקח תועידי תצפה (ח

 י'ע ,ולאב .תולאשל .שדקומ  ןותע דופי ידי = לעו = תואירקו = תוחוש ידי
 - + רועו .תורבוח

 הניגהת תובשומהש הארתו רמשמה לע דומעת תוודתסהה (ט
 . הנידמה לש תויטילופהו תויחרזאה תויבוה לכמ .ןאולמב

 דימת רועל םיביוחמ םדצמ תובשומה ידעוש ,וילאמ ןבומ .הרעה
 . ולכוי רשא לכב תורדתפההל

 השלש י"פע םיכתחנ תורדתפהה ינינע ,תורדתפהה תגהנה (8
 .לעופה דעוה (ג ,לודגה דעוה (ב ,תיללכה הפסאה (א : םינגרוא

 תגהנהל ישארה חכה איה תיללכה הפפאה .תיללכה הפפאה (4
 שיא שיא םהיתומוקמב ורחבנש , תובשומה ירחבנ םיפתתשמ הב ,תורדתפהה
 . העד תוכו ילעב הרשעל

 העד תוכו םהל שיש ,ולא לכל שי וז תוודתסהב העד תוכו (5
 . םהיתובשומב

 תופובת  רתוי םיתעל וא הנשל תחא תוחפה לכל ארקת וו הפסא (6
 ..םינינעה בצמ שורדיש יפב

 תוביטקריד תנתונ ,תורדתסהה ביצקת תא תרשאמ תיללכה הפסאה (7
 . םהיתולועפ לע םידעוהמ ח"וד תשרודו ,םידעוה תא תרחוב , לודגה דעוהל תויללב

 הפפאהב תובשומה יבשותמ רחבי לודגה דעוה לודגה דעו (8
 ומב .תולודגה תובשומה שלשמ םינש םינש ;רשע םינש רפסמב תיללבה
 , הנויצדסנ- -תובשומה רתימ דחא  דחאו ,תובוחר ,ןויצל .ןושאר , הוקת-חתפ
 .. שאר. בשוי םלוכלו , בקעי-ראב , הניטסוק ,הרדג

 םיתעל וא .םישדח ינשל תחא םעפמ תוחפ אל ףסאתמ לודגה דעוה (9
 -- ..לעופה דעוה תשירד י"פע תופוכת רתוי

 רע תוררתטהה תרובע תינכת תא טורטורפב ןיצמ לודגה דעוה (0
 , לעופה דעוה לע התמשגה תא ליטמו האבה הפכאה

 +ןובנל אצמוש ןמז לכב תיללכ הפסאל ארקל לכי לודגה דעוה (1
 לש ותבשומ םוקמב אצמי לעופה רעוה .לעופ.ה דע וה (2

 , םירבח השלשמ בכרמ אופיא היהיו , שאר בשויה
 .תיללכה הפסאה ידי לע רחבי שאר בשויה ,ה רע ה
 :וירבח ינש םכסהב ,רכשב ריבוס ול רחוב שאר בשויה (8
 לידגה רעוה .תוטלחה לכ תא לעופל אוצוהל ביוחמ לעופה דעוה (4

 .רשפאה יפכ

 . ןוכנל אצמוש תע לכב לודגה דעוה תא תופסאל ארוק לעופה דעוה (5
 תורדתכההב תופתושמה תובשומה תאמ רחוימ ביצקת .ת ו ם ב ב ה (6

 - - .הבשומה לש תויללבה תופנכההמ 1/5 %6 ךרעב
 , תואצוההב -- םינוש תורסומו םישנא לש םתופתתשה (7
 רותב ונתלשממ י"ע רשאתהל הכירצ תורדתפהה .הי צו יל ג יל (8

 . תינמוהוע תירבע הדוגא

 הטחה חמצ י"ע םיעדמה םלועב םש ול השעש ,ןו סנו ר א םוגורגאה---
 ןווסנ:תנחת תריציל ,דעוה תוכאלמב עפנ ,הנותשלפב ,הלגש תינומדקה תיעבטה
 וירבח לעשו , גרוברו 'פורפה לש ותואישנ תחת רמועה הניתשלפב הבדאהיקשמל
 ןויפנה:תגחת ךרוצל תיעדמ העיפנ--- ,תונוש תוצראב םידמזלמה ילודגמ הברה םינמג
 רמ .הולנ .היצנרפב , רו'גלאלו םינוטל ; הילטיאל  ,תימוררה .היצנרפל תרכזנה
 תעב התיה סינוטב , סינוטל תיעדמ .הרטמל העסנש , תיצנרפ הרבחל ןוסנורא
 ןגפ רות | ןופנורא .רמ וב .רחכנש , הקינאטובה תרות ירקוחל םירגנוק תאזה
 בורב :חרו:ה לבקתג רוחיב .הבורמ רובכ ןוסנורא רמל וקלח הז סירגנוקב ,אישנה
 ףמולמה תא תוארל דאמ- וחמשש ,םיברעה ןוטלשה:תוצעומ תאמ תורירי
 יבהלנ ינויצ אוהש ,ןופנורא רמ ,הירוב לע תיברעה ןושלה תא ערוי ,ינרידומה
 בל תא םיגוטב הפ םג הטה ,ינויצה ןויערל תושפנ שוכרל םוקמ לכב למעהו
 ,.תונויצה לא םירגגיקה ילודגמ הברה

 \ םילשורוב תויחל ריהע אבה יאקינאטובה סירגנוקה
 ישומחה םווב חרק ,ה פיח3 רשא ,"דות,ע, לש תשורחה תיבב <-

 ןוזנבה תקלתנו דודה עקפתנ ברעב ,ודכע םידרפס םולעופ השילש ,ןוכא
 רחא . ווכנ םיראשנה ,רימ תמ  םילעופה דחא .תשורחה תיב תא הזח\ הכהלהו
 ֶּ + ןכוסמ בצמב ןכ םג אצמנ הלאמ

 ,םיבירעמש יפב ,הלוע קזגהו תשורחה תובמ בושח קלח הפרש שאה
 + קנרפ ףלא רשע השמח ךסל

 וגשעו ודבע םולעופה יכ ,םי ומוא שי ,ופיב רוע תועורי אל רבדה תובס
 תולעמ עקפתנ רווהש ןםירמוא .שו] ןכוסמ םוקמל שאה הלפנו העש התואב
 ְ + ןוזנבה םוח

 ,"פררפה, םשב שדח יובע ועונש רואל תאצל .ליהתה םילשוריב --

 ותכירעב םידחא םיהרי רואל אצוש ,"וזידרפ, ידרפסה ינזגר'זה ןותעה --
 + רואל .תאצל לדח .,ילזירש ו ,ש 'ה לש

 וישיבה
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 .חֶּכְוַמַּ
 :ונרפוס ונילא בתוכ אטשוקמ
 ימלואב םילגתמו םיכלוהה-(תוריסמה) "םילגרו'זד,ה ילג  ןיב

 איהו ,םינויצה תא: ןינעת דוחיבש הדועת םג האצמנ ,"זידליאנה
 ,לארשי-ץראב תידוהי הכלממ ןנוכל םיצורה : ,םידוהיח לע .הריסמ
 . רלישטור .ןורבה לש ותוכלמ תחת

 םוירטסינימל תולגעבו םיקשב רבכ ולביה הזה ןימהמ תודועת
 ,המחלמה לש

 תאירק :רימה-לודבע לש תישארה ותרובע התיה וז
 ."םזוירוק, לש םרטניא קר ולאה תורועתה תוררועמ התע ."םילנרו'זד,ה

 ובש ,אטשוקל שפתה-אבצ םע רחי ואבש ,םיבדנתמה --
 ובש םידחא .המחלמה-הרש לע וראשנ םהמ םינש ,םהיתבל
 ,םצרא שפח ליבשב ולבסש ,הממורמהו הפיה הרכהב לבא ,םיעוצפ

 תא םיבדנתמהמ שיא םירשעכ ורקב םהיתבל םבוש םרט
 ונתינ דחא לבל ,הבר הבחב ולבקתנ המהש .,ןבומ ,ישבדםכחה
 םיברנתמה ןיב ,'וכו םיטרגיס לנמל תפילח ,ףסכ תוידי'גמ יתשב
 תוארל היה רשפא םהלש ןבלה שוברתה לעו ,םינויצ םג ויה
 םינויצ ,בגא) ,ונלש "דוד-ןגמ ,ה תאו ינמיתועה שמרחה תא
 וא שפח, תיקרותהו -הרמאה םע דחי םינויצה םיבדנתמה ושע הלאכ
 השקב3 םהילא ונפשו בותכ וערי אלש םיקרותה םהירבחל םג "תומ
 ודבכ םינויצה םיבדנתמה תא (םהיתופנצמ לע הרמאה תא םושרל
 ושארבו ,ולוכ שפחה-אבצ תאו ,לצרה רעיב תיז-יצעב אמשוק ינויצ
 + םהוה-רפסב המישרב ייבדיזאינו ייבדריבנָא םירובגה תא

 ךרי לע םינמפואה ברח תריגחל תונכהה התע תושענ ---
 יתאוה הגיגחל ןמזוה ישב"םכחהו (ינמותועה רתכההגח) ןטלושה-
 ,שרחה ןטלושה תא רקבל ןמזוי הלאה םימיב

 הרובעב ליחתהל ישב"םכחה רמוא החונמה ימי ובושישכ --
 "יממעה | שיל'גימ,ה ףפאתי םוי 18 רועב ,ול הפחמה הבורמה
 , ויתופפאל (היקרותב תוידוהיה .תורעה לש לודגה לעופה .רעוה)

 ורחבי "יממעה  שול'גימ,המ םירבחה רחא תומ ילגרל --
 םוקמב ,יזנכשא ירוהי היהי הזה רבחה ,שרח רבחב הלאה םימיב
 תא | תוארהל ישב-םכחה הצור הוב ,הכ .דע היהש ,יררפסה
 ינשה יזכשאה רבחה היהי הז .תודעה יתש תא החאל ותפיאש
 *ינחורה שיל'גימ,ב .רבח םינומש התע הנומה ,"יממעה שיל'גימ,ב
 ,סוקרמ ר"ד ברה םיזנכשאהמ בשוי (םינברהמ)

 רברב םוירטסינימהל הנפ אוהש ,םכרפוסל רסמ ישבדםכחה - =
 .םיטרפה תא עירוא הבושתה לבקתתשכ  ,ופיב "םודאה רינה,

 ,לֶאְרְשָי .תוצּופְתְּב
 תעשב הבלממה-תמוד הי לע רשא ,םעה-תלכשהל היסימוקהב --

 םיחוכיו וררועתה , הנליובש יוכרמה  םישבוחלדס"היב ד"ע קוחה-תעצה רוריב
 רטסינימה לש קוחה-תעצחב .םידוהיל תיטניצורפה המרונה תודוא לע םיניינעמ

 רתוי הוה ס"היבב תויהל םיכירצ ןיא םידוהיה םידימלתהש ,הרעה האצבג

 רחאההפב ,םירחא דועו ןאמדירפ טאטופירה וחמ הו דגנב . םיזוחא הרשעמ

 ..קוחה-תעצהמ תרכזנה חרעהה תא קוחמל .היפימוקה הטילחה
 השרחה תיאפידואה  תינוריעה המודבש .םינמיה םינפאלגה ןיב = .

 הפידוא תא ואיצויש ,ןוילעה ןוטלשה ינפל תולדתשה שיגהל ןויערה ררועתנ
 .ריעה ןמ םידוהיה לב תא ושרגי יכו , בשומה םוחתמ

 םייללכה םיגונעל טניממראפידה לא ושיגה ץ ע ל ע י ב םוקינוויוסה --
 .םריעמ םידוהיה תא ושרני יכ ,םימותח תואמ שלש הילעו תולדתשה : =

 ,יגולביו פוקסיביבראה ינפל ובציתה ם ל יח ידוהי לש היצטופיד --
 תא וללשי אל דחויט ךלפל םליִח תלדבה תעבש ,לדתשי יכ , ונממ ושקבו
 להקה תעד . םתשקב תא אלמל םהל חיטבה ןומגהה ., םימיה רבכשמ םהיתויכז
 + תאוה תולרתשהל הצרמנ תודגנתהב ,ןבומב ,הסחיתה ידוהיה

 רבדב ו תא הכלממה-תמוד לא הפינכה רבב הלשממה --

 וי ןוילג

 האחמב תאצל םיננוכתמ םינלופה םיטאטופידה . דחוימ ךלפל .םליח תדרפה
 + תאוה העצהה דגנכ הצרמנ

 תכשל לא תולדתשה שיגה יאונדורגה לילגה ד"יב לש רורוקורפה --
 -תמוד רבח תאמ תוטילקרפב קוסעל תוכוה תא .וללשי יכ , תיאנליוה םיטפשמה
 לע םתחש ליבשב ,ןוסבוקעי עבשומה ר"הוע הגושארה הפלממה
 .רורוקורפה *ש ותולרתשה תא התחד תיטפשמה הכשלה לבא .תיגרוביוח האירקה

 תמא םא ,םינפה-םוירטסינימ תאמ הלאשנ תיבויקה היצרטפינימדאה --
 ךיהצ וא-,אוה ןכ םאו ,  תויגויצ  תויוררתסה תואצמנ יבויקה ךלפב יכ , רבדה
 ..ןתלועפ תא .קיספהל

 ,הניבוגוצריהו הינסוב ידוהי לש םנובלע
 הירטסוא תלשממ י"ע וררסנ רככ וכ  ,רברה ערונ- םונורחאה = םימוב

 זאיצוה םירוהיה תאו , בורקב חתפהל דמועה ,יינסוכה גטדנלה לא תורוחבה

 רחא םוקמ קר . תיכיספהו תיבוטקאה הריחכה תוכז תא םהמ וללשו ללכה ןמ
 ןוב :נואראפמ .ברהל .גטדנלהב ונתנ תעד:תווח לש .תוכז ילבו הריחב ילב

 הנוב!גוצריהו הינסוב ידוהי ולכקש תוחטבהה י !חא הז לכו , תונומאה רתו ינהכ
 - ! ןאירזב םיפסכה:רטסונומ תאמ .םג , ףסוו ןינארפ רסיקה תאמ םג

 הגווחאה התבישיב הטילחה "הירטסואב תירוהיה  תימואלה הדוגאה,
 ! תאזה רפסה:תולגמ תא ירטסואה טארפכוירבש ירבעה -ולקה ירבחל רופמל

 ש .תוכז  הכתונ , הניבוגוצריהו . הינסובב יכ ,ונל ערונ םינוהעה י"פע,
 ,רבלב םירוהיה תא קרו  ,םיקרוההו םיטאורקה ,םיברסהל גטדנלה לא הריחב
 + ללכה ןמ ואוצוה

 הלשממה הכולוה תובורמה .היתוחטבה תוטל יכ ,הדועמ תאוה העיריה

 ולכלנה בצמה תמרהל הכוומה םלמע ירחא הז לכו ,ללוש םורוהיה תא

 + ץראה לש ירוטלוקהו
 לובו ,יבויא-אסה ברהל גטדנלהב םוקמ ןתינ םנמא

 ,הלשממה דפחב יולחה ,אוה ןיא! , םעה לש ימואלה וחכ:אב תווהל ןפוא םושב

 .ויפב וורחוב ומישי רשא לכ תא רברלו םעה לא הפל תויהל לוכי
 השעמ אוה הינפוב:ודוהי תא תירטסואה הכלממה הבילעהש , הזה ןובלעה

 םהיתופיאש אולמל םיפאושה ,תחפפנה הנידמח ירוהי לכל השענ תומלא

 + תוימואלה
 יכ , השדחה  הורטפ!אבש םידוהיה .וניהא לא ןומ>הו הבהאה קר אל

 תיתובשחמ דגנכ םוחלל ונתוא חורכמה אוה אוה ,ונב עוטנה םווקה ץפח םא

 .הלשממה לש
 תכה:יאב ,ירבעה יבולקה ירבחל םינופ ונחנא הזה בושחה טנימומב

 לא רבדב הוצלופריטניא ףכות שוגהל  ,השקבב , הירטסזא ירוהי לש םוריהוה

 תורמלו ,הרובדב הרמע אל המ ינפמ םירבר:רורוב ונממ שורדלו הלשממה
 לא שדחה הרוחכה קוחב פתוושהל הינפוב ירוהיל חנתנש ,תוגורמה היתוחטכה
 +"ללכה ןמ םתוא האיצוה , ןיראה יבשוה לב

 רחכנ הנמתנ ץיבונרי'צב הירקה ןוטלש תגהנה ירבח  תבישיב --
 ץיבוגר"צ ריעה לש דבכנ חרואל ריביורט ש ר"ד ינויצה , טארפכיירה
 + הלש ןילופרטמהו הניבוקוב תבוטל ויזוולועפ לל גב

 .תּונמאו תּורפס
 ו ו

 יפטקסת6אהה ירוטפיהה ףסאטה לש הנושארה תרבוחה הלבקתנ --
 -תירוטסיהה הרבחה ידי לע םישדח השלש לכב רואל אצויה , קאמה"
 תרבודמה הפשה,) בונב ןד ,ש תאמ םירמאמ םיאצמנ הב ,  תיפארגונטיא
 רצוכ,) ריבאגיוו ,מ  ,(ז"יתו ז"טה האמב ןילופבו היסורב םירוהיה לש
 !("ןילופב םידוהי . לש ןורכזה תובצמ,) ] א ב א ל א ב .,("+ הירוטסיהב ונקסע

 תא םירוהיה ורכחה,) ש ג א לא ג ,.("אשיב יניעל םישחל,) יקס --ג א .ש

 ..("? הגוירקואב םוירצונה הלפתה>יתב
 ןהב ,תונוש תוירוטסיה תודועת ףסאמהב וספדנ הלאה םירמאמה דבלמ

 ךותמ 1881---82 תונשב םירוהיה רגנכ םימורגופה רבדב רמוחה תא ןייצל שי
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 " .  בונבוד ,ש רמ תאמ תורעהבו יפור  םוגרתב ,אטילב תולהקה רעו לש

 ,גרּבדלוג ,ל
 המרא-ירבוע :תכימתל "דעוה תועירי, םיחלשנ הזה ןוילגה םע

 .השודקה .ץראו .הירוסב םיעבו

 וננוא אזה לכא

 : ל"ומה:ךרועה

 ו-1 ו. ה. 03860.



 ,םישדח םי ר פס :

 החגשהה ,'ה תואיצמ לע םידמאמ ,םלוע לש וגוש בכי רפס 1
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 (ארקמ ינכמ) ואוק והי לא -י"ע  םופולחו  םירוצק | הזיאב . ועצוה

 .סרת האירוטאפוי
 , תישעמהו תינוועה תוהמה תמכחמ םיקרפ ישאר , םדאה תרות רפס (2
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 ט"מרת אשראוו (ארקמ ינבמ) זאזק והילא

 שרקה ירפס,.ורוגיוו יתפרצה םכחה רפס רוצק אוהו ,ץראמ תמא רפס 9
 *רושא ץראבז םירצמ ץראב לארשי  ץראב ואצמנ רשא = תושדתה תואיצמהז
 ט"סרת .,אפידוא = הגושאר תרבחמ (ארקמ ינבמ) ו א ו ק הי ל א י"ע השעצ

 שרדט תיב ירימלתל תודידיו הבהא החנמ (יפרגויב רויצ) ,ורצי צ 4
 םדמלמ | תאמ : האורוטאפוי רועב .ארקמ ינבל רשא םינוהל - רדנפכלא

 .ט"פרת ,אסירוא ואזק הילא
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 2 ס"ע .המרגלתל תונוילג-
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 צה 10410 00, 00010 0. 1

 ןיקסירב .םייח .ג"ב םע ןהאודיוואד .עניירק .תלולכ םוי ןוהכול
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 ןהחהמו 0 ןפנ 'ה .הלכה יבאמ ו לאומש

0 
0 

 ו 0 ) גה 0 2

 דג
 דג םוומו תמה וג דזה הססד וס ג חמה הש תזה

 דג עע00ת0אק5 הז

 ההה מס 0דהזא' דימו
-. 

 ([((1 ) הזז יי
5 

 | / ו

 זיק שין \ וז \ --תהצמ 606₪680גו7 060
 סתקס0ץוס תחש סקסטוס המ, ה
 .תיפבח מ 100 ינסה 5 ךכ6601005 05015 .0100-
 דטלרפ 81000806 תסוהצונ6 0 ןסתוזסצ'מ דז3ס0ק5 זז 0
 < וה התואיש 1506 הא, דוקממההההמ0ה 105 11017
 "  םסהנס 05 020. 220 הגס 5 כס ה אוזווז חכה 0 11875 875-
 098 צפס 10011 1130 1115 87095 0065 0ה-

 " תש הז הפס די תרז הנו מ וטקוה טה
06 

 " 1 הוס דססה5 אנגל וע זהה ה, 0 הי 9

 יב 056 א | ו

 = םוו1 0011 המי 2011 0

 ה עסהסמהס, 6ם0קאש 91020, 660 וז תלפ מ +0-
 עפה 08080 - העטקסמ'כ 00 ואפ 00-

0 - 

 חסה הזז סה:
 ב 0 אה 6 ו 8 ו 2

 ה וכ ב

 ה 0 600 תזה 068 60

 ו

 גצ .לאטעד ןוא ָארגנא  ףיוא .,םרעטניט ןּוא ןעשאלפ .ןיא
 ל ,נואק + נקסווענשווו רָיאמ שרה וב .ןעמוק

 , גרובזגיג ויזה

 טבורעג טונ טרעוו ., טעטילאווק ןעטוג רהיא טימ .םיוא ךיז טנעפווצ טניט יד
 + ברא5 ע'תמא יד טינ טרילרעפ ןוא

 עטראו = עגעדעישרעפ .ןעמוקעב וצ  ןוא  טפעשעכ - ןעבלעומער :ןיא
 עטארעצ ענעטבאלפעג : ךיוא = , ןעטסער ןיא (ע יל .עקנָאיעלק

 ,ןעווירפ .ץגוליב .רהעו וצ . סעקישָאק

 עטלאהרע םָיב עמהַאנכאנ .רעפ טקישעגפיירַא .ףיוא .טרעוו סע
 ;.גנולעטשעב .ןופ - ףרע ןיכנ רלעגרנאה

 / גס עהדאה
 ך% 1[. תחתוח6מ6ה0סגו | עת. 1402110, עאקמוסזק6638 הב

 ה. אא46עקז (תקסדממ האקסקא. תסגפ).

 0 מהסוג = | 281 א -
 התה הפ 0

 וז10(66ח: ניפונ [כז, ג5ג הוא

 0 ל 8 6 0 0
 % 06 6 6 | קה 1100010 ]ות

 0 ה ו



 עה607ה תפתומההה. דופהמ אקס 06

 ו 00 ה הסיפ 8888801 66000: ₪ 860.

 088603038 והפמפתוא 10 ם3זבתות הוגתואההה א ה 6-

- 

 1. א הבבההסמהיצה -- הפה (ץ. [10תץהההחה 1
 .8898המה. ץה. 2.36 1-)

- 
- 
% 
4 
 ד

 חי 1

 אש לכמ רתויב לוזו רתויב ליעומו םינטקלו
 "למרכ, .תרבח לצא הריכמה -
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 י"ע חוטברטלקמ שוכרל .תפאוש | תונויצה

 " ,לארשי  ץראב לארשי  םעל | יולנ-טפשמ
 לב  הפרכהפ)

 ,ייל ,תונויצה לא ףרדב ₪
 . הנידמב םידוהיה בצמ (א :ונייחב

 ,ליבגנו לש וטואנ הבד לע (ב =
 , לארשיל .תמיקה ןרקהו גארפב הלחקה ןוטלש .(נ
 ..שדח בלצ עפמל האירק (ח

 ,םיובנייג + ,םירבהה .ועינה .ןכיה רש
 : . יקצרורוזח .א ,ש . . ,תו יפחה :

 \ ,ןיטנבל ףסוי .לאיחו < , תויצרפואוקה .(מש רפאמ) ,בושיה יכרד <

2. 

 ה .י% תובשומב םילעופה תודלותל 6
 . ינרק -הרוחי ,(םיויש) לכיהה ירישמ 7?

 + שולת 2 .םימהכב 68

 ,(תכועמה לא בתכמ) ! העשה .העיגה 9

 ,ינומרח ,א ,היקרותמ .םיבתכמ 10

 8 :.זנכשאב םידוהיה .תולהק יריצ לש .תדיעו ג
 , 2 , ליקי גרבניזורג ףסוי ןב\ לאומש 9

 77 ו 1 לארשויתוגוטחב : חרזמב ; לארשוץהאב 1 תונויצה) :עובשה 1 -

 יו תורפס 0

 י'פוכ 88 שרחלו ,לבוו 1 הנש עברל ,לבוו 5 הגש יצחל , לבור 4 הנשל :היסוונ "םלועה. ריחמ

 ,ךלוד ₪ 5/2. הקירימאב .,גגיליש 9- הילגנאב ,קראמ 9  הינמרגב , םירתכ 10  היראגנוא.הירטסואב = : ל"וחב :

 .הנש עברלו יצחל הז ה ,קנרפ 18 "תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראב

 .ק 90. הסורדאה יונש רעב 0

 | רב
 2 \ י'פוק 40 םידומ;ה ראש לעו .'פוק 60 ןושארה דימעה לע -- ,םיתעבוא תקליחמ םיטפ הרוש לכ דע : תועדומ ריחמ

 האדריסה:  /
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 ."קלאפ עשידוי פאר,
 *סיורא ןערעוו 1908 ןוא ,1907 ,19%6 רהאי םפאד ראפ ןעטקעלפמאק 0
 עלא ראפ .טקעלפמאק א לבור 1 וצ (עמהאנכאנרעפ ךיוא טקישעג
 ,פאק 35 טימ--דנאלסיוא ןיא .אטראפ םימ ,לבּור 90 ןנטקעלפמאק .

 .רערעייט טקעלפמאק ןפיוא
 (גינעוו ץנאג ןיוש זעבילבעג)

 וזה 10, 601 אייס 3 "םלועה , עיצקאדער ןיא :ןערנעוו ךיז
 וז רז. יס מז", זו 10. :רעדא

 ירבעה .ןותעה .לע המיתחה .תלבקתמ

 "רקב ה
 ,תונמאל ,םיעדמל  ,תורפסל ,הקיטילופל שדקומ :לודג ירבע ןח -

 אצוי ,םירוענה ינבלו .תוקוניתל ,םידליל -ריוצמ יעובש ןותע : 0 תא קיסעמה ןינע לכלו תרוקבל 2
 .עובשב 'א םִוָי לכב קוידב 6 ןאמשירפ דוד תכירעב :

 .רנבל ביי .ל"ומהו .ךרועה יי םירפוסה יריחב תופתתשהבו

 = --==----הנמ כבל -גקל-ה-הכטבו ב5ה-5 תגשל ה .ב"וה 5 הנשל ג 0 /י 0 5
 : הסירדאה י"פע הנליוב ק"צה ידי לע םג םתחל רשפא 7 "םוימ  "ר קב ה ימויח ןותעה לע המיתחה .תלבקתמ

 ו 0 | 11 60100078 ,וז הנש לירפא שדוחל ןושארה
 תכרעמה תב ] .

 ל )00 1 1 :המיתחה יאנת

 : . - סיוחב / :חיפורב =
 טנעמענָאּבא סֶאד .ןעמּונעגנָא .טרעוו סע ,לבור 1% ל ,לבור 4 8

 / כ , 6 הנש יצח ! 2 7 4 הנש יצחל
 1909 טאנאמ סערעי ןעמב ןופ : וש ₪. עברל , 5 ,  עברל

 גנומייצ עשידיא עטסעטיירפשרעפ יד :ףיוא . . ( 7 ,םאק לש. שח]
 . 4% 45 7 כ : 2 \ , 2 :הפרדאה
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 ומכ ,םתואי

 ןיאש ,רחא םוקמב הרוה וז .הצעומב <
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 .תּונְויִצַה לֶא ךְרֶּב
 ונתונותעל הלאה םימיב ונתנ םיירבעה ונייחב .תוערואמ ינש

 ?וסה>תוימואלה .תוגלפמה שלש תצעומ לא ונתנוכ .רחוימ ןינע
 ,ןודנולב גניטימה לאו ,קרוידוינב .רבכ אל הז החיהש ,תוילאיצ

 היתופקשה תא .ןמסמה ,המרגורפ-םואנ .ליבגנז לארשי .אשנ ובש
 בושח הלאה תוערואמה ינשמ ,א"טי לש תושדחה היכרד תאו
 ,תוילאיצוסה תוידוהיה תוגלפמה תצעומ -- ןושארה ,ןבומכ ,רתויב
 ישאר ורבע הבש ,תולשלתשהה ךרה תא ונל התארה הצעומה

 םינשה יכ ,התארה איה ;תונורחאה םינשב ונלש םילעופה תוגלפמ

 קר ויה אל תובשחמ בושחו םנואמ הרובעדיא לש םינש ,הלאה
 ל םתוא  וחירכה ,הלאה םינשה ,ןה .אדירג .ןמז רובא
 רבכ אל הו ךא ובשחנש ,םירבד הברהו הברה רקבלו  בושל
 :ורפב דפומ רופיל  ,הקידב ךירצ וניאש רקיעל םהמ םיבר יניעב
 הנורחאה הצעומב ., םהיניב דירפמו .לידבמ ץיחלו םהלש  תומרג
 םהב 'שיש ,םירבדה םתואב קר הלאה תוגלפמה ישאר םיקסוע
 םירבדהו  ,ויתודיתעו םמע שפוח לע םתמחלמב םתוא רחאל ידכ
 םהיתופקשהב םיבושח רתוי התע םיאצמנ םתוא םידחאמה הלאה
 שארב םילעמ .םה .הומ הז םוקיחרהו םהיניב .ורירפהש הלאמ
 ,רמועו םיק ךרע םהלש תימרגורפב ול שיש המ לכ תא ןושארו

 אנדיעב םהל לפטנש הז לכ ,ףלוחו יערא אוהש ,הז .לכ יקופאל
 םיחוהיה היבשות לעו .היפור לע ורבעש םוריחה תועשב  ,אחתירד
 אבש יונשהב םירפסמ םה בל>הנוק שפנ-תומימתבו חורדזועב ,ךוחיב

 םישנא קרש היולג תימצע : תרוקב יהוו ,םירבד הברה לא םסוחיב

 הגררמה לע .םתועט תא םריכהבי הל  םילגוכמ קזח חור ילעב
 תודירפמה תועד יקולחו הגלפמה ינינע אל התע םידמוע .הנושארה

 ןמ ,.המואה ינינע  ,ללבה ינינע .אלא ,גוהנ  היהש
 שלש .תורחאל עקרקה רצונ יכ ,הארנ הצעומה לש םיחוכיוה
 םיפיעסה ינשב  םיילאיפיצנירפ תועד יקולח ןיא יכ  ,תוגלפמה

 ,הנושארה .הלעמב התע םידמועהו םלוכל םיפתושמה םירקיעה

 ןורצבו ,הימטופוסימבו לארשי-ץראב ירבע זכרמ תריצי --- םהו"

 ימ :קר איה הלאשה רקיע לכ  ,תולגה תוצראב ירבעה םואלה
 וז הלאש ןורתפו | ,היממופוסימ וא .הניתשלפ ,? הדובעל \ תמדוק
 ,הנושארה הרושב הניתשלפ תא םירימעמ םהש ,ןויצ-ילעופל רסמנ
 ר"ויה = .תוגלפמה לב .ברקב .הניתשלפ לא. תופחיתהה  התנתשנ

 לאידיא די .רחאלכ לטבל
 ישגר  םע בשחתה יתלבל רשפא יאשו ,לארשי"ץרא ומכ יממע

 ו
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 הצק .ןיאש ,ותנומא םע ,הנש יפלא ךשמב םעה חפטש ,םיעוגעג
 ,6. .לארשי"ץראב אלא תולג לש

 ךרד לע םייללכה \ םוילאירוטיריטה םג ודעצ בושח דעצ
 .ונתורדתפה םע .םתודחאתהו תינויצה .העונתה לא .םתוברקתה

 גניטימב | .ליבגנז הלאה \ םימיב אשנש המרגורפה .םואנב
 לש תודחאתהה תעש העינה התע יכ ,רמוא אוה ןודנולב היהש
 תרוקנל תויהל | הלוכי .הימטופופימ יכו  ,םינויצהו * םייצראה
 תוצראה תחאל םינויצל םג תבשחנ וז ץראש ירחא | ,םתודחא
 יפילופה יונשה ירחא ,לארשי-ץרא לש (ןאגטגואוו!גה06ע) .תוכומסה
 הרשכ .רתויה | ץראה איה ,הימטופוסימ ,היקרות תלשממב 'אבש

 הימטופופימב בושיה ,ימונוטוא ירבע זכרמ תריצילו םירוהיה תסינכל +
 םינויצה םג ,ונמע לש תודסומהו תויוררתפהה לכ תא רחאל ךירצ
 היקרות ונל הארוק הזירדרמחא יפמ ,ול דגנתהל םילוכי םניא
 םיוצר = רתויה םהל ונגה  םידוהיה | ונחנא ,הילא אבל הריעצה
 לע םירכרב ונתא אבל םג הפירצ היקרות לבא ,םצרא בושיל
 רופא תא לטבל הכירצ ,םתכלממב תובשיתהה ץרא תודא
 ,םש תוירבעה תובשומב םירכאה בצמ תא לקהל ,הניתשלפל הסינכה

 רתויב ' ,ןבומכ  ,תשגחומ .א"טי תופחיתהב אבש יונשב
 :יריטה לש תוינכתהו תונובשחה ובוכנ רחא רצמ---ץוחמ הפיחד
 ,היקרותב םימילופה םיאגתב .יונש אב .ינשה דצה ןמו ,םיילאירומ
 המרג הגיתשלפ לא םילעופה  תוגלפמ ברקב םחיה יונשל םג
 לע -ולעפ םיינוציחה םימרוגה רבלמש אלא  ,ץוחמ הפיחדה
 יונשו הבשחמה תוקמעתה -- ןהו ,תוקומע רתוי תובס ןהיתופקשה
 ,תונורחאה םינשה ןואיבה םהילאש ,םיכרעה

 ,הברה .רמלל .אבו ךרע . בה  אוה הוה יונשה ,ןפוא לכב
 הליבומה ךררב ןורחאהו רחא דעצ דוע קפס ילב איה .הימטופופימ
 הרומגה הרכהה לא רחא רעצ רוע הנממ ,תיתמאה :תונויצה לא
 יתיאליזכה המרגורפה יפל תטלחומהו

 " ,ונתעונתל שרחה םחיה תא םימדקמ וננה הדחוימ בל:תמישב
 ועינה אל ןיירעש הלא לש ןיבו + הילעמ .וררפנש הלא לש ןיב
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 מ ,המלש  הנומאב םינימאמו דימת םיריכמ ונייה 'ונחנא ילא

 תימואלה ותודחא לא  ברקתהו ךולה ,םדקתהו ךולה ךלוה ונמע
 :ךוטוריט אלא רחא ןורתפ םידוהיה תלאשל ןיאש ,הרכהה לאו
 ,וז ./ותרכה .ךררב ךלוהה לכ יכ  ,ןכ םג ונא םיחוטבו ,ילאי
 ,רחוימהו .דחאה הפופ דע .אביש אוה ןיד  ,הנממ תוטנ ילבמ
 כ | 7 % ,לארשידץרא---דע

 :ן"ןעבעל :עויג סאד, ,יקסוואלטישו ,ח ר'ד .םויגויצ ןוא  םוידנוב (1



 3 םלועה < 4

 ונירבחמ .םיבר ועתרנש העשב ,םירעטצמ ונייה הברה

 ונפו ונממ וגוסנשכ ,הקוחרה ךרדהו םילושכמה ינפמ הרובעל 2%

 רתוי . ונילא |
 רעושת אלש ,הקמעו האולמ לבב תונויצה תנבה--רתוי .תובושחו

 הכורע =: תיממע  הקיטילופמ | םולכ 'אלו | הב > ןיאש * ,ךררל
 ךרדל | הפורצ | תימואל הרכה | י"ע  הותומ |, התינכתב
 ןבומב \ תורשפו = םירותיו לא | םחרכ לעב | םתוא האיבמה
 הנושארב םהל וביצהש תירקעה הרטמה תותיחפ לא ,ימואלה
 .התומר \ טועמו

 ונילא םיפרטצמו םיבשה תא  םדקנ הריתי החמשב
 קלח לכ ונל רקי ךכ לכ ,ץוחנ ךכ לכש העשב ,התע ,רוחוב
 והשמ לכ ונל בושח ךכ לכש העשב ,ונלש היגרנאה ןמ .קלחו
 קרש ,תולורג ךכ לכ תודועת ונינפלש העשב ,ירבעה חכה לש
 .ןתוא אלמל לכוי לכי. ותודחא-אולמב םעה

 םיברקמה ,ץוחמ | םימרוגה  םתוא לא יכ ,םיוקמ .ונחנא
 תויניצר .תובס םג הנפרטצת ,םייצראה תא רתויו

 .לארשי ץרא המע שי ןכ םא אלא
 ונתחמשב םג ופתתשהו םלשו רומג דוחא  ונתא .ודחאתי זא

 ,רנתעונתל הער תעב םג ונילעמ דרפהל ילבמ ונתמחלמ ילבחב םג <
 רבגתהל וצמאתיו ופאשי ונתא דחי ,םילושכמה םיברתמש העשב =

 םיימואל םייח תריציל .םהיתוחכ תא ובירקי ונתא דחיו ,םהילע =
 .לארשידץראב ונמעל

 .פנומאב ףייגומיפ בא

 איהש רעצ לכבו ,ץראב היצקאירה תרכגתמ םויל םוימ
 ובר אל םלועמ .השק רתוי םירוהיה בצמ השענ המידק .תדעוצ

 וקזחתה - אל .םלועמו. ,הנורחאה תעבכ םירוהיה לע .תורזגה כ"כ +
 יההע ןנהש .ומכ .תופידרה :ביפ

 ,ינרק .הדוהי

 .לכיהה ירישמ

= 

 ...ףיתְב
 ךתושי דוס תֶאְו

 ףיפ יללטלו ,ןילקרטְּב שקבל יתָסנְבג
 .ףךֶתומה תַרָחְטלו יִתיָה אָמְצ יא

 . הבא ר רָשַא יּתְבַהֶא רשא

 = תיִלָע הָמיִמָשַה םִאְ
 יבוש

 תָה רשא תֶא ּךַתומְּכ תויהל :

 . בור ימַע תּומּ ַחְב יל
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 תורזגה לכל תירחאו תישאר אוצמל ללכ .רבדה רשפא יא
 ןלוכ הלודג רתויה .הפיררהו .הנטק רתויה הרזגה ,וללה .תופידרהו
 :קייבואה ןכרע .פ"ע ןתוכיאב ןלוכ הנה תוושו ,הנה רחא רוקממ
 ,םירוהיה לא הנריאהד פחיה לש בצמה:תרוקנמ יביט

 -ולעב לכ .ןיב האלפומ תודחא תררוש הזה ןורחאה טרפב
 הז סחיב והנה | בוזאירימיט "ילריביל,ה רחסמה-רטסינימ :ןוטלשה
 רטסינימ םא ,התע םידוהיל לרבה םוש ןיאו .ץראוושכ ילריביל
 הקיטילופה .ויתחת ונכוד ל הלוע ינומלא \ רטסינימו .דרוי .ינולפ
 ,אוהש לכ יוגש וליפא הנתשמ הניא :םידוהיל עגונב םהלש

 שדח רטסינימ הנמתנ :הזה ךתוחה תפומה ונינפל הנה
 :ימואנ, אשונ שדחה רטפינימה .בוזאירימיט .לריבילה --- רחסמל
 ךלוה אוהו ,היפורב רחסמה יאנת 'תוחתפתה דייע םיבהלנ יישפוח
 ןיינעל .הכירצ הנירמה לש ימונוקיאה בצמה תחרפה יכ ,ררבמו
 .'וכו .תועודי תויוכז הזב םהל תתל ךירצו ,םימואלה רתי תא םג
 :ותתוע תא ןקתל שדחה רטפינימה רהממ ומואנ ירחא ףכית לבא
 ,יסורה . םירחוסה-דמעמ דובכ רמתשיש ךירצ---רמא :-לכ םדוק
 םיימואלה רחסמה-יסיריטניאב םוירטסינימה ןיינעתמ .הנושאר הרושבו
 וסוחי יהיש ךוא יכ ,רבדה רורב השענ לכל ,יסורה םעה לש
 לע  "רומשי,ש יארווב םירוהיל ענונב לבא  ,םירחאל עגונב
 המואה לש "םיימואלה תודוסי,ה לע ,םיימואלה םיסיריטניאה
 . תטלשה

 .'השטמה, לא. שרחמה ןמ רבע בוזאירימימ :היה ןכ םנמאו
 ,םיטפיטנדה .םיהוהיה-םירחוסה .רבדב היה ולש ןושארה .רעצה
 :ניאב יארוב תעגוג תאוה הלאשהש ,המודמכ , רועו םיחקורה-ינגס
 הבורמה תלעותה ינפמ קר :יהי .אולו ,הכלממה לש רחסמההיפיריט
 ,היה ךירצ ,יכלממח רחסמהל םיאיכמ םידוהיה םירחופהש ,אדירג
 :ימיט לבא .םירוהיה רצ .לע דומעל .רחפמה-רטכינימ ,הרואכל
 ,תונעלו תיטמולפיד תומכחתהב שמתשהל הפי רתויל אצמ בוזאיר
 ,טושפ :,והזש ,., םינפה-םוירטפינימב קר יולת הבהה :תמאב יכ
 קופעל דועו םיחקורההינגפ ,םיטפיטנדה םידוהיה לע רופאל המכסה
 :ופהב הזמ תכלל רחפמה"רטפינימ .קיחרה הלאה םימיב ., רחפמב
 אפרתהל םידוהיה לע רופאה אצי עודיכ ,םידוהיל פחיב ולש הקיטיל

 2 ו -

 תעיקש םַע ,ןֶבָא שי ןילקרטה ףס לעְ

 ָה לו אָב נא ה
 ֶהיִהְּת םלחֶאְו בכָשֶא

 ...תָּמַה מע

 ,ג

 םיִריִש ,םויב יתר .םיִרש
 +יִריש תֶא רמָנֶא הָביִא

 איָה ,רישל הָתְָנַּפ אל איה

 ' . יִריָבְדִמ עקופה

 ,לילב יתְרש

 לוקל הֶאְב אל

 תֶא בלב אָשֶא יִדְבְל
 ּצ

 רואָה  תומּולֶא

 ג יִתומּולה םי תא

 = רגק עבו םה קלה
 .יִתְומּולַא רוא .תוערוז

 רול קל .ןיִאְנ ירוצמ .יתבצ ריב
 - :ישדק | /רק ךוהּב



 חי ןוי5ג-

 לדתשַה םילארינימה .תומוקמ ןוטלש :,זקווקבש האופרה-תוניעמב
 לולע רכזנה רוסאהש ,הזב ותולדתשה תא םסיבו .םירוהיה .תבוטל
 רחסמה"רטסינימ לבא ."רחסמה-יסיריטניא,ל הבורמ רפפה םורגל
 אצומ ונניא יכ  ,הז לע ,םינותעה תועידי פ'ע  ,הנע .ילריבילה
 אלשכ ,דקתשא ,תוהובגה .תוריפפל השקבה תא רוסמל "תואנ,ל
 לדתשה ,רחפמה-רטסינימ תנוהכב ןיידע שמשמ  בוזאירימיט. היה
 תכוטל חוממורה ןוישר גישהל .זקווקבש האופרה תונועמ .ןומלש
 רשפא היהש המ לבא ,הפי ההלע ותולרתשהו : ,םילוחה םידוהיה
 לש המלש הנש ירחא ,התע רשפא-יתלבל היהנ הרבעש הנשב
 !תקסופ הניאש היצקאיר

 לש ותוילריבילל םירוריב וזיא .תתל היה ךירצ רוע םאו
 אל הז ,ץראוושל -- עגונב ירמגל המה םירתוימ - - ,בוזאירימיט
 ,הלכשהה תלאש רברב םיחוכיו .הכלממה+תמורב וררועתה  רבכ
 ."תיטנצורפה המרונה, תודוא לע רוחיב ורבד םידחא םיטטופידו
 הכירצש המכ דע ,ידמל הררבתנ הלכשהה-רטפינימ לש .הקיטילופה
 םוירטסינימ לש: ותטיש  ,םידוהיהל  עגונב , ןיידע ."רוריב, התיה
 ,םימוירטסינימה רתי לש וזמ התוישקב תנייטצמ רתוי א הלכשהה
 תדה-תרמה וליפאו  ,םיעצמאה לכ אושל ,תולרתשה לכ אושל
 ,.,םולכ הליעומ הניא

 -- ,םינפה:םוירטסינימל .הלכשההו רחסמה | ירטסיניממו
 היסורב רוחיבו  ,םינפה:םוירטסינימ ,תיכלממה הנוכמה זכרמ
 ןיא .םוירטסינימה לכ ןיב ןוכותה:חירבה איה ,יחכונה .טנימומבו
 וא וז תוכייש ול היהת אלש | ,םייכלממה םייחב דחא ףנע ףא

 בוזאירימיט .םנמא קרצש רשפאו ,םינפה םוירטסינימ לא תרחא
 ...הזה םוירטסינימל םעפ לכב וחלשב

 תורזגהל : תולכתו תישאר אוצמל תמאב רבדה השק ןאכו
 וניניע . דגנלו ,הנורחא רתויה .תעה לע קר רוקסל יד , תופידרהלו
 תולילב = תוילפנתהה . תורוזגו תופירר לש המלש הרוש .תרבוע
 תוידוהי םישנ ,םיניבה ימי תא ונל ריכזמה ןפואב בויקב א תושעב
 ,םירוכשו םיבנג ןיב תדלל .תוערוכ ןהו ןולמה-יתבמ תובחסנ תורה
 ימיבכ םודוהיה תא םישרגמ םוחתל ץוחמ .תוריעו םירע הברהמ

 -רָהָה 5 רּואָה תריש תֶא בּוצָחֶא הֶבָה

 + יַתמיִא ושבע אל םְָּו

 ,לפ לַע ןנע = דַרָי , ליל אָתֶא , םוי הָנַ

 גיִריִכְד ךותּב -רוא ילו
 = ללב רישֶא םיִריש ,םויכ יּתְרש סיריש

 .י.יֶביש םִע ישפנ תּומָּת

 . שולת

 .םיִמָרָּבַּב
 תורהנ תודג לע ולדגש , תורוח םינשוש תפלועמ , הבוצע חרזמ-תדגאב

 ,םתודלי ביבאב ותמש ,תורענו םירענ ירבק לע וחמצש , ויתס יחרפו ,םיבוצע

 ,יגיע ךותל הטיבה םמוד =: . לבא הנבל-לש-הלילב יפויה  תלילא ולא האב

 לא לק חורב האשנתהו יל הקשנ ,הנידע הפיטלב הלוחה יתמשנ תא הננוח

 יו = +לדהנה קוריה הנומרא ךותל ןבלה ןומרחה

 ,לבא ידגב שובל , אוהשב ., הכוב .ליחתהו םמורו ןידע הלל אב
 ' + הטדאה לא קפרתמ

 3 : 3- םלועה =<

 םיאשר םידוהיה ןיא .בויק לצאש ץיקה-תונכשמב ,הבקסומ שורג
 בווקב  הבישיה:תוכו םהל שיש ,םידוהיה תאמ וליפא | .רוגל
 רתומש = ,םירוהיה קר " .ץיקה?תואנב הבישיה:תוכז תא םישרוה
 חצה חורה תא ףואשל םיאשר | הנירמה:יבחר לכב תבשל םהל
 איה השרח תאוה הרזגה ! בויק תברקב רשא הרשה:תואנבש
 ' םידוהיה .הנורחאה תעה לש היצקאירה תרובגת ירפ ,הנימב
 ,." םנה ,חצה וריואלו ץיקה לא םשפנ תא ואשנ רשא ,םיינעהו םילוחה
 לא ,הנש לכבכ ,ואצי רבכ םהמ הברה ,םישאיתמכ תוצע:ידבוא התע
 יב ,תוממורה ש"ע .תיפרגלת השקבב ונפ התעו ,ץיקה תונכשמ
 ,ןוזיסה .ףופ דע ץיקה תואנב םיבשוי ראשהל .ןוישרה םהל ןתני
 םידוהיה שוריג  ד"ע  בלדוזיגרמ םיטרפ םינותעה םירפסמ ע"עלו
 / = :תורייעו םירעמ םישורג ןאכ דע  ..בויק לצאש  ץיקההתונועממ
 "  םיעדוי-םיארוקה .םלש ךלפ לש השרח הרצ המק התע הנהו
 :  "תמוד לא םינפה-רטסינימ םינכה רשא ,קוחה-תעצה ד"ע רבב
 ןילבולו .ץילריפ יכלפ לש יחרומה קלחה תדרפה תודוא לע הכלממה
 םנשי תאוה קוחה-תעצהב .ימליחה ךלפל --- דחוימ יפור ךלפל
 רוסיא (א :  תושדח תורזנ יתש --- םידוהיל  .עגונב םיפיעס :ינש
 ידוהו שיא ש"ע הקיתופא-יבתכ וא ןינק-תונמ א תושעל
 .תושעל רופיא :(ב  ;ריעל ץוחמ םיאצמנה ,ידיונ .אלר יסכנ לע
 ! תגהנהל חכדיופי .תודועת וא הריכח לש תונמא ידוהי שיע
 הצורש ,הז : רוסיאו  ,ריעל ץוחמ. םיאצמנה  ידוינ .אלד | יפכנ
 | היהשפ ,םרוק ;הש רה הרזנ איה התע גיהנהל םוירטסינימה
 = המְדא םש תונקל תושרה םידוהיל התיה ,ןילופל ךייָש הזה .ךלפה
 וישכע לבא = ,ןילופ ירע  ראשב .ומכ ה התוא .תחקל וא
 -תעצה םא עדוי ימו .םידוהיה תויוכז תא ליבגהל הלשממה האב
 .-- םירוהיה דרגנכ הנושארה קוחה-תעצה --- ,וז קוח
 : ונויצקאיר אוה הבש בורהשכ ,התע המורה תאמ לבקתת אל
 ,ינלופה םעהל םג הבה הכמ איה .תאוה קוחה-תעצה !+רומנ
 .םיטטופידהו  ,ןילופ .תמדאמ לודנ חמש םלועל תערוק .איהש ינפמ
 .לבקת םא ,םהלש םיטדנמה ןמ םלוכ קלתפהל ומילחה םינלופה
 " תא םידוהיה  ונחנא עיבנ- ךיאו . תאזה קוחה-תעצה תא .המודה
 ,ונלש "היצקרפ,ה %ונטפשמ לע ןגהל ונל םוקי ימ 3 ונלש האחמה

 2 ..בצע יתישעב
 םע דחיב ורטונ יתויהש .,םרכה לש המוסה די לע .הבשומה ןמ  קחרה

 * יהעותה , הלוחהו .הפיה יתבוהא לע םלוח יבלו , ץראה לע יתבשי ,רועצ יברע
 , ינוע ואלמתנ .., ..םייחב ךרד ילב ,הרטמ 0 -- ינומב מלועב וישבע
 / "| ...רקוד באכמ ץוכתמ ליחתה יבלו , תועמד

 , .לפונ , םיבכוב ילב .םירוחש םימש תחת , לפאו רעוס הליל, : למולתבו
 .םיעות ונא ,םיהדוב , םיהומלג .. המוגעהו המוריעה , לובג-הל-ןואש הברעה לע
 " ..."ונכרדל ןיק ןיאו , הכשוממה ותימה תא ונינזאב המוה חורה ; הכשחב ונינש

 . הפש םע הנבל תחפטמב ףוטע ,, רטונה 7חשא ול בשוו םרכה תכוסב
 םירוחח .םיבכוכה לא םמוד טיבמו ,ודצ לע תצק יוטנה ושאר לע הרוחש
 .ותשא לע החונמב רשו אוה בשוי .לפא הליל ךותב םיריפסכ םיצצונתמה
 - ב התיה הפיו ,הובג רה לע רמתל התמד התמוק \ התמש השיה
 + ןורשה קמעב ןוגיו

 'תונויוח האלמ ,הלק הנשב ץיראה העקששב ,תחא:תושמשה ןיב תעשבו
 , התוא יתיאה זא .םרכה לא השיה וולא האב , םיאלפנ תומולחו םימוענ
 ,ילפרע רוסב ,אלפ-תדוחכ וא יל התמדו , תרוחרחשה

 " הללא לש דובכה אסכ תחת ., םימש ב וישכע תפחרמ איה --
 . .רחשא יל רמא ךכ -- השודק תישענ איה

 = תוטיבמה ,הינוע ןה הלא : .םיבכוכה תא הארו המימשה אנ הטיבה --
 "= תבלוח איה , םומרכה יבג לע אצוי ינאש העשב ,הליל ,הליל .יתמשנ ךותל
 דירוה <-! הללש) ,הה ..היניע ךותמ םיפקשנ םימשה ימשו םימשה , לצב ירחא
 א 4 וש ד תו כ 2/1 םיתשהש,תתוי .דוע .ושאה תא. דחשא

 < םובשעה ןיב חכה: סולקו םינמק םילג ן םיאפעה ןיב חורה המה שרח

 = ,לש .אלפ .תודגאב .םנשימ אוהשב- ,דקשהזיצע לש :םהיתוהמצ תא טאל עינהו
. \ 

: | 



 ץיבוליסינ ,הבולעו הנמק רתויל  הנורחאה  תעב התיה .המורהב
 .רבלב ןמדירפ םא יתלב ונל ראשנ אלו ,ונניא

 אל המישרה לבא  ,ונדגנכ תושדחה תופידרהו תורזגה הנה
 םוימ קספה ילב .ןתוא תנמסמ תינותעה הקינורכהו ,ןיידע .הרמננ
 ,תולודנו תונטק .תורזג לש המלש הרוש דוע איבהל רשפא ,םוול
 םגו הלשממה לש תודוקפב םרוקמש ,םינוש םישוריגמ לחה
 םירפכהו םירעה תוגהנהמ הלא לש | תוטלחהבו תונישלמב
 ,הבקסומב הבישיה רוסיאב הלכו ,םיתמאה םיסורה ידיב תורוטמה
 תא וכפשש | ,םירוהיה םיליחה לע הנורחאה רתויה תעב אציש
 לכ המל לבא .תינופאידתיסורה המחלמב תדלומה-ץרא דעב .םמד
 ,ב"כ התע השק .אוה ץראב ונלש יללכה בצמה :זוללה .םיטרפה
 אלא היהי אל ,ונבצמב הווהחיש ,ער רתויה םגו ,יונש  לכש רע
 ,ללכה לע ףסונ רחא טרפ דוע קר

 . ימנו | ומ 3

 לע החמש ישגר ךותמ אלש יארובו הקימילופ םשל אל
 .הלאה םירברה תא םיבתוכ ונא ונתאובנ המיקתנש

 לש הנורחאה התפסאב  ליבגנז ירבד םישוע ביצעמ םשור
 םישוררש אלא ,היהת דועש רשפא ,ןיאו ץרא התוה .ןודנולב א"טי
 בחר םבל ןיא .לארשי ירישעש ףאו ,םינוילימ הברה  ,םינוילימ
 ינפמ. ,ונל ויהי םינוילימהש ,הוקת .שי האו לכב .,החותפ :םריו
 ץראב ועיקשוש םינוילימהש  ,וניביו םיבוט םירחופ 'םנה םודוהיהש
 ןיא ,ןכבו .םינוילימ .לש .אוה םג חויר . ,חויר ואיבי  הימטופוסומכ
 ארקל :ןיא ,ליבגנז תרמ לש הרמאמכ ,א"טי לע : ללכ שאיתהל
 ,בוט .לזמ תכרב הכרבל אלמ הפב רשפא ,"םולשה הילע, .ללכ

 ,השדה ץרא רבכ שי הנהו ,הניאו -- ץרא התיה
 ץראה = ,הקיינירוק םג .,המרגות .תולובגב האצמנ  ץראהו

 תויגרט :וזיא .,המרגות תולובגב .התיה ,רבכ הניאשו .התיהש
 ! הז .ןויוחב

 ,ילארשידץראה .רקיעל  ודגנתה ,וננחמ לעמ ודרפנ םישנא
 פארשידץראש = ליבשב לכהו ,תורחא תוצרא םהל שפחל וכלה

 חי ןוילג

 עברא .ירחא ,םלרוג םאיבה הנהו - = המרגות תולובגב האצמנ וז
 .היתוצראו המרגותל בוש ,ץראה רורכ לכ יבחרב שופח לש םינש
 רבכ .הורכוהש ירחא המרגותב םניע םייצראה ומשש ובשחת לאו
 ןשיה "הסה רוע .היהשכ ,ןיע ומש הקייניריקב ,אל , היצוטיטסנוקה
 .המרגותב :היצוטיטסנוק ר"ע. שיא .םלח אל  הועשכו ,םיק

 ! םייחב .םימחה ןיא ,ןכ
 :םיהה תורוסמהש | ,ןויצהינויצ .דגנ .סומלופה .ימיב וא .ורמא

 תורוסמהש ,וחיכוהש  םישנא  םג ויה ,םולכ אלו ןניא תוירומ
 לש רמה םלרונ םאיבה הנהו---תועירפמ אלא ןניא וללה תוירוטסיהה
 :וטסיהה .תורוסמה תא םישיגרמ 'םהש ,ךכ ידיל הלאה םייצראה
 ,הימטופוסימ .םע  ,הקייניריק םע ונתוא .תורשקמה תויר

 -ץראב לבא (לארשי-ץראו  .ונתורלי-שרע :איה .הימטופוסימ
 םיפלא 86 קר ,ונדיב התמדא לכמ ₪6 קר ,ונא םישלח לארשי
 םיבשוי םילשוריב .,הרתוה אל ןיידע- הסינכה  ,הב .םיבשוי םידוהי
 --,יקרותה טנמלרפל םש .החבנ .אל רחא ידוהי וליפאו ,םיררונש
 המ ולופא הב ןיאש ,הימטופוסימל בל םישל ךירצ אפיא ןכבו
 ,לארשידץראב שיש

 ,םימ לש  תורונצ  ליבוהל לכ םדוק ךירצ .הימטופוסימבו
 םינומש --- אתרטוז .אתלמ .,'בור ןוילימ 86 לש ןיה שורד .הזלש
 םירחופ  םה  םידוהיה ירהש ,הוקת שי לבא --- ,לבור  ןוילימ
 הנומ ליבגנזו ,חויר איבי ץראב עקשויש ןוההש ,םיערויו .םיבוט
 וזיא ,לכא< .תוארטיל ןוילימ םינשו םירשעל חוירה תא רבכ
 ,תווקל רשפא-יא םיינעהמ ?םירישעה וא םידימאה ,םיינעה ?םידוהי
 תא הנוב איה םעה ןומה| לע אל הימי תישארמ א"טי ירהש
 אבת אל םהמ םג-- םירישעה ול עישוהל קר איה הצור ,המויק
 ,םינוילימ-ילעב םיבשוי תופרגואיגה היסימוקחבש המ תורמל  ,התוקת
 יכ  ,רמאש דע ומואנב תכלל ךכ לכ  קיחרה" ליבגנז  ירהש
 קיזמ םגו .ונמעל רז אוהש רבד לכ תבוטל ףסכ םינתונ ונירישע
 ,הימונוטוא .םע - הירוטוריט  תגנשהל אל לבא ,וינינעל

 םיעימשמשכ  ,שפנה חפמו תורירמה תויהל .הכירצ .הלודגהמ
 תא .איבהל םיכירצ םהש ,םידימאה וראשנ !הלאכ םיפירח םירבד
 ןוילימ ל0 .הנשב הנש ידמ םש איצוהל םגו ןוילימה * םינומש

 םיעונלג אלמה ורואב ריאהו הדוהי ירה ירוחאמ רקי אצי אלמ חרי . ךעהירעו
 לכה לע ךפשו ,םיטרכה , בהזה"תוברע , םותיזה שרוח , דקשההיצע .תרוש תא
 < ןיורדוזרו אלפ-ורויצ

 רטונ תמשנ -- תוטשו רוחש ,בע לצ םיבשעה לע לפנ הבוסה ןמ
 + ריהגס-לולב העות

 ךפתשהל ,רוחה הנבלה רואב דכלתהל ,קבדהל העש התואב יתייה הצורו
 + תולפשהו םיקמעה לע ,,תועבגה לעו םירהה לע ףסב-לש=לוחכ <

 -לובתה םימשה=עוקר ינפ לע תוחשל יתייה הצור הנבל-לש-הליל ותואב
 .קומע רעצו רדוק ןוגי האלמ ,תדעור היכוב הרישכ חהכ

 +. יתבוהא לע יתבשח םעפ רועו
 םעפ רוע  ץוכתמ ליחתה יבלו ,תועמד םעפ רוע, יניע ואלמתנ

 4 +... רקוד באבמ
 + םמוד וגבשי
 + םימודק תורוד לש הקיתע הדגאל , לודנ דחא דופל הלילה היה המורו

 . יפויהו הבהאה םלוע  ,ומלועל האשנו קיעמ ץחלב המשנה תא ףטע אוה .
 לע ,תומה הבד לע תובשחמ יבל לע תולוע וליחחה המ םושמ ,  עדוי יניאו
 . םיקיתע םירבק לש םילבונ םיחרפ רבד

 הרדמו = ,ולצא התיה האלפנ הביר ,סֶהְָבַא , ןקוה רטונה לא יתבשמנ
 העורה היבא תא .בבלמה הנחבו אלפגה היפיב יתוא תטפוק התיהש .,המש
 ויה תואלפנה היתוריש .םרכה לע הנקז לצא הרג איהו ,ארפ יאודפ גרה
 הגקו שקב תוריל הברה . לוכתה ריואבו הקוריה הביכסה לכב דימת תועמשג
 ; םיללמואה - םירוהבה הל וכח אושל [ הדעב
 + לולחה לע

 + "| ןקוח םיהרבא לא .ךלגו םוק, :יתרמא |" דחשא,

 םכפתשהב ,םשפנ חאָצִי אושל

 "1 (5 הלל, : ןינפ לע התארנ קוחצ-תבו ,דחשא יל הנע "| (' בי,
 םיהובג .םיאפע ןיב ונכלה םמוד  .ונכלהו ימכש לע  יבור תא יתחקל

 תחרוא הכלה םורהה ןיב תערתשמה השובכה ךרדה לע .רצה ליבשה ףרואל
 + םיוברע לש םילמג

 , םילטגה יראוצ .יבג לעש | םינומעפה ןמ עמשנ "! ןיד ,ןיד ,ןודע
 יי:ערח ולומ לע +. . ברחש ותיב לע ,התמש ותבוהא לע רש קוחו ריעצ לוקו
 + . + ותודומלג לע

 = 1 יל--ל--'ע -- !וורחו ןוהח לכ ירחאו
 ,תואיל ךותמ אבה בצע ,ועיבהל ןיאש בצע וז הריש ךותמ היה עמשנו

 תא ויתורמצ לע .הלכמו לפא רעי .ריאמ ויתס לש שמשכ ,ןשונ-ןשו בצע
 . תונורחאה ובהןהינרק

 . תובשחמב עקש דחשא . ונדמע
 ומעוה תוווחשה ויניעו ובל קמועמ חנאנ "! יל--ל--א--א--א--', --

 ל

 1 + תועמדב
 הבלה חרישהו ., םינומעפה לוק םעפ דוע .עמשנ -- !ןוד ,ןוד ,ןיד --

 + ןקו רפסמ יפב םדק תדגאכ , עוגו ךלה ,.עוקשו ךלה
 תא .עירפהל ידכ קר ,ול יתומא -- !?רחשא ,רש אוה הפו --

 : :הקיעסה הממדה
 * , ךודה דצל וכשמנ וינועו יברעה הנע (51 הנָיא

 לומ ודי תא , םירה - ,תופי .םינפ רבםב ונתברב לע הנע םיהרפא

 ! רמאו ובל

 ,ךלנ (1 בוט(:
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 5 9 םלועה < | חי ןוילנ

 לארשיל  תמיקה < ןרקה לש הכשלה | התנפ .רבכ אל הו ןימאיש ומכ ,םתלכיב ןימאי ןימאמה ,'בור :ןוילימ 10- חיורהל ידכב

 העיצמ איה ובו הירטסואב תולהקה :תוגהנה לא ארוק לוקב ,ונלש .תירחפמה .תוחקפב

 ארוקה | לוקב ,תמיקה ןרקה תבוטל ןתכימתב ףתתשהל  ןהינפל | השק הדובע יכ .הארנ .ליבגנו לש ימואנב תשגרומ תופיע

 הרטמל הל הביצהש ,ק"הקה ךרע תא הכשלה תראבמ הזה | ,לארשידירושע םע קסעו םידוהי ליבשב תוצרא שופח -- איה

 תוטהל הכירצהו לארשי םע דעב לארשי-ץרא תמדא תא שוכרל שפחל ליבגז האלנ רבכש ,הבשהמה ונבל לע הלעתש שיו

 תולהק .תונויצה לא וסוחי היהיש ךיא ,ירבע שיא לכ בל הילא ץק םישלו האצמנ רבכש ץראה לע דומעל אוה הצורו תוצרא
 קר .ןהיתומורת תא הל וחלשו הכשלה תעצה תא ולבק תודחא | ,הבומ הלכ היהתש ץרא אצמל רשפאה ,םנמאו ,הלאה םישופחל
 ,דוע אלו ,העצהה תא הלבק אל ,גארפ תלהק וז ,ןהמ תחא | רמ ?תוערגמ הב אצמת אל ,התוא רוקחל אצתש ,היסימוקשו

 ה"דה ,ר"ויה .תעצה פ'ע . בילעמ ןפואב התוא התחדש אלא | .אוהו ,הקייניריק ר"ע היסימוקה תטלחהמ ןוצר עבש וניא ליבגנז

 ,תאוה הלאשב | ןורל ילבמ ,הלהקה הרבע | ,רכאבניזוה | לכל המיאתמ ץרא אוצמל ,ותא קרצהו ,ושאר הל ןיכרמ קר

 ד"ע  עידוהש ,"רהעוומסבלעז, ןותעה רפוס .םויה רדס לא | תבשונ יתלב תויהל הכירצה ,תוצרא לש לאידיא  ,תושיררה

 תיגארפה הלהקב םיברה  םינויצה  ינפל עיצמ ,הזה הרקמה | וזכ ץרא אצמל - -הימונוטוא םע דחי  םידוהיל  ןתנהל הכירצו

 םהימולשת תא קיספהל הלהקה םמ תא .הגהנהה תפוקל םיסינכמהו ,תורשפאה "רודגמ אצויה 'רבד והז ירה

 תיבל הוה םמה תא התעמ םינכהלו תירבעה הגהנהה תפוק לא | תונשל . םילוכי ונא .שפחל רשפא-יא םעל ץרא ,אל

 רומג ןומא יאב [םיסחיתמ םה יכ ,םקומנ ףורצב ריעה תודיקפ לארשי םע ליבשב ץרא שי םא ,ליבננז רמ לש וירבד יִרָחא

 והחידהל םילוכי םניא .םרעצלש | ,רכאבניזור = ר'דהל טלחומו = .יאו ןיא- אל םאו ,השפהל .ךרוצ .ןיאו ,ףיסונ ,אוה .העודיו--הנשי
 הלהקה לש הריחבה יקוחב תוסח ול אצומ אוהש ירחא ,ותרשממ .התוא אוצמל רשפא

 בישהל ועדי גארפ ינויצ יכ ,הוקמ עיצמה , םיניבה ימיל .סיתואנה וכראי אל .יכ ,ונחנא םיוקמ לבא ,אוה :יגרט הזחמ ןכא

 תאו תירבעה תוימואלה תא הבילעהש ןובלעה דעב הכלהכ 'הבושת | ותוא אצמי :ונילעמ ודרפנש תיצראה העונתה יניהנמל יכ ,וימי

 םעה ישאר לע םיעסופה וז םיללובתמ תיפונכ תינויצה .העונתה = אציש ול רשפאהיא הוכ ןויער יכ ,תורוהל ירכ ץוחנה בלה .ץמוא
 םעה ייחמ םיקוחרה ,הול תוכזה םהל יהתש ילבמ ,ומשב םירבדמהו = , התמשנ החרפ ,חכוהל וקיפסה יאדובש ומכ  ,םתעונת יכ .,הלועפל

 , ויתודיתעל עגונה לעפמ לכל םירזהו | םייח תריציל םידבועהו םשפנ תא םיאשונה הלא לכ יכ ,ונא םיחומב
 הליבימה הדיחיה ךרדה לא ףופ ףוס ואבי ונמעל םישפחו םימואל
 .ח ב9 30 ה , לארשי םע .תיחתל

 םימיב ספדנ םירצונה םימעל ונינב הנושמ .ארוק לוק ה

 אוה = ,םיטראק ,צ + הויא ,תאמ "ןּאָא, .יזנכשאה ןותעב הלאה .!ןזחש] האנס = נפו וה ו
 חור יפל שדח בלצ עסמל אורקל .םירצונה םימעה ינפל  עיצמ ו ו

 ,לארשידץרא תא םהל שוכרל ידכ ,ןמזה = ןנא גארפב רואל אצויה ,861081וא0]וץ* יזנכשאה ידוהיה ןותעב
 / מ 1

 . לכ תא הנומאה תונש תואמב ךשמש | בגשנה .לאידיאה, םיללובתמה םידוהיה לש םביט תא הארמה תנינעמ העידי םיארוק
 יאשונ םע לילכ ףלח אל- -ארוקה לוק רמוא--םילשוריל הפוריא | םישבוכה להקה ישארו םיימשרה םיגיהנמה םה םהש ,הירטסואב
 םימעה ינפל ףחרו .םיק םהירחא ראשנ אוה ,םינורחאה בלצה | בשחתהל ילבמו םעה ןוצר תורמל הלהקה ייחב ןוטלשה תא םהל
 םיפלא תשלש הז ,הנומאה לודלרו תוקפסה תותעב םג םירצונה .ויתווקתו .ויתופיאש םע

 "! םיאבה םיכורב,

 . וניתחת תולפוקמ ונילגרשכ , ץראה לע ודי לע ונבשי
 , הבכו תבלוהש , הרודמה לומ ,  ללפתטכ , ויברב לע דמע, םיהרבא

 "1 םימ טעמ יל ןתל אנ לאוה, : ןקזה .לא . ותינפ "| םיהרבא
 , (.ח'גוח ., םיהק םומ שי -- ןקוה ארק ---| דכה תא הנה .ינת ! הרהח --

 -- !תותשל םימ שי
 .תרחרחשה הבירה התוא ,הרדח להאה ןמ האצי הידיב ןטק דכבו :תובשחמב עקוש , שאב טיבהו

 : ;הברעה לש היבחרמה תריצי. , הדיחה  התוא ,האלפנה + םיהרבא תאמ דחשא לאש "? ךמולש המ,
 ן רתוי דוע הפי .תישענו  ילוכנלימה ההגנ תא  הנבלה הילע הכפש תא תולצעב כחות אוהשב ,ןקוה הנע ! ? התא ךמולשו ! הללאל הדות,

 יניעלו הרשב לעמ העקנ התנתכ ,תדחוימ היצרגב ילא הנחנ איה .רתָוי האילפ , הרודמה ותל(! .טובנה
 ,דבה תא יל הרסמ איה ;  תושימגהו תואלמד ,תורחְהחשה ' הידש .יתש ולגנ | אוה ,יב םסות יבל ליחתה .היתאצמ אלו הרדח תא יניעב יתשקב

 : + םיפיה הינפ לע תפחרמ קוחצ תבשכ , . ןקורתנ ולאב

 / . 0 הל .יתימא -- ! הררח , הפו ךנה -- השובל ,המוריעחיצח = ,,הפנוטמו .הלאוגמ  הנקו השגנ  הרודמה לא
 + הייחל תא הסכ לק םדואו , יל התנע -- !אוה םיהלא תאמ לכה -- .הדגנ הבשוו , םיטוטרמס

 יב הצענו דקש ץע תחת הבשי ,דצה לא התטנ ,דכה תא ידימ החקל איה | התמדו ,ינש דצמ הרודמה לשו דחא רצמ הנבלה לש הרוא .הילע ךפשנ
 המשנ"תאיצי , תענושמ הואחש ,םילחנכ תורעובה , תולודגה היניע יתש תא , רעוה תודגא לש תולילל ,הלב הפשכמל

 / + ןכותמ םיפקשנ יארפ ץמואו הבהא ךותמ | םירפצ לש תורוחצ םיפנככ , םינידעו םיכר תולוק ינואל ועיגה םאתפ

 .ועוקשהב , ינויער תא ךישחה ,הביר התוא לא ינבשמ .קוח רתסנ חכ הויא ,יתוא םיפטלמ ולא תולוק וליחתהו .  לולצהו  ךוה ריואב תוכבופה , תוגבל

 . + תויזהו :תונוימד לש םלועב .רתויו רתוי ותא = לא שמשה לא ,רואה לא החא םיחרופו יתמשנ תא םיקפחמ ,י% םיקשנמ
 ה. ,ינוע תא יתמצע ,דחשאל רתוי יתצחלנו יפוגב רוק. יתשגרה + <. תילכת ילב ,ן'ק ילב םיבחרה םיריהבה םימשה

 "רוה לש !רתכו  ,הנבלה .יוק לש דגב :השובל איה ., ינפל הרדח הנהו... ,ינקבח ,ילע .קפרתה ,  םיעוגעג לש וו העשב בוט  ךאלמ ילא אב
 .םימשה ביתנב תכלוה איה .םיצצונ םיריפפ רתכומה ,רוחשה השאר לע חצנבש : ול שחלו .יניע ךותל טובה

 תואבצ 'דו , ץראה ינפ לע תאצויה הריהומה שמשה תארקלו רחשה הגנ תארקל . =- 1 ךיתבהא , יחא ךותבהא
 7 . ו, הא,

 | + + ,ותירבמ .הגחנו וחובב אסב לע בשוו : הנולמה ךותב םש הרשש , הרדח התיה תאו
 , וםירשו תֶרשה וכאלמב םידמוע דובכה אסכל ביבסמו ,וררופב ףטעתהש ירחא ,  קיתשהו רתשא חנאנ = - | הללא | הללא --

 "!תכלוה .הרדח -- , ןורשה תלצבח .החרפ, \

 + ןודא (1 .לקמ (1



 םימיב ...תוכלממה תא הקיסעמ תאוה .תרעובה הלאשהש ,הנש
 איה התע אל םאה .חרזמה לא םלועה לכ יניע תואושנ הלאה
 השודקה  ץראה יכ ,עימשהו .םכשה :עימשהל :היוארה העשה
 תויואר .ןה קרש | ,םידיה | ןתואל | רובעל ,ףוס ףוס ,הכירצ
 , םירואנה 4 םימעה | לש | דובכ  ישחרלו  ירצונה לש  לעפמל

 םירשע טעמכ הז ?וזמ רתוי תקדוצ השירד  םלועב .שיה
 ךכ לכ הבר הבח הל העדונש המילבורפ .התיה .אל הנש תואמ
 ,םילשורי .ןושארו שארבו : .הניתשלפ יכ ,חכשנ אנ לא .וז ומכ
 םילוכי רחא םע לכ ןיאו ,תרחא  הנומא לכ ןיאו ,ןה  םירצונל
 ירחא ,וז תוכז .םהל .ןיא . םידוחיה .םג . ןהילע  העיבהב אבל
 ירצונה תאיב תא רישכהל החגשהה תאמ התיה הדיחיה םתדועתש
 טעמכ הז .תובאהו םיאיבנה םידיעמש ומכ  ,ותעפוה רעל דומעלו
 ,םלועה. לכ :תעד יפל ,רבכ הנניא םילשוריש . הנש | םיפלא
 השרעלו . התרלומ ץראל רתוי תבשחנ ,איה ;לארשי םע\ תריב
 השדח תובהלתה  תורצונה ברקב תרכנ וישכע .., ,תורצונה לש
 תעבונ איה. ,תוקיתעה וניתופיאש חורב תוררועתה ,בלצהעסמ לש
 ץפח וחוש ינפמ ,הדעב רוצעיש ימ ןיאו ,םינינעה .בצממ  הילאמ
 ןכלו ,התוהמ יפל תירצונ -איהש היצזיליביצהו .ירצונה םלועה לכ
 יינפמ ,הזה .רבדה תא ןדגנל תולשממה הנמישתש ,אוה ןידה ןמ
 תושירדהש ןמז לכ ,הביאכמ השגרה הז "תא :שיגרת .הפוריא לבש
 םיקרותה = ויה ' .ןקופס תא הנאצמה אל .תורצונה לש תוקדוצה
 רהמל םיכירצ םיריעצה .םיקרותה + םירצונ יריב הכמ תא םיבזוע
 ךרדה לע ףננ ןבאל םהל תויהל לכות רועש ,הלאשה . ןורתפב
 ,ךכ לכ .תושק תועיגי .ירחא התוא. ורבעש

 הילאש ,הרטמה הנה !םירצונהל 'הניתשלפו  םילשורי
 םירואנ ןיב ,םיינע .ןיב םירישע ,םירצונה לכ ףואשל םיכירצ
 ."חור-ךראבו שפנ תוריסמב ,הדיקשב ,םירואנ םניאש ןיב

 םירצונה .ןיב םימעפל ררועתמ היה תודחא םינש ינפל םג
 תועצהב להקה ינפל אב היהו ,רחא וא הז הוזה לעב :םינימאמה
 ..הלאכ תונושמ תואירקו

4 

 ןיב זור

 לש םיב םילבוטו תובחרה תונכלה * םהיפנכב םיבאלמה  םיפנפנמו
 , לוכת ריוא

 רשק ארונו קזח אוהש.ימ לבא ,םימשל ,לע לא םמורתהל ינא ץמאתמו +
 .ןיואה לא המוצעהו הלודגה ודיב יתוא

 ילגר ךלוה , אמצו ףיע ךלה ,ינאו .םוגעו םועו , םמש רבדמ יל ביבסמו
 םיבלוה ותוחכ . הלמח ילב תטהול שמשה .דאמ םח לוחה ,וחיריל חלמה םימ

 ...טהולה לוחה לע לפונ ינא + < . םולדו .םובלוה +, םיפרו
 -- ?!ןוממשו היצ ץראב הפ םימ טעמ יל ןתי ימ ! ההא --
 ,חרופ קמע על , םוריעה ,םמשה .רבדמה תא ךפהו קוח חור םק םאתפו

 תוגועט םיבפמ לעשו דעצ לכ לע + םיקורי םירה וארנ ביבסמ ,'ד תכרב אלמ
 הברה , שמשה :ןיעל םהינוג תא םופילחמו םיקירבמ .םהינפשכ , םילחנ םימרוזו
 הברהב םיראומו םיקומע , םיקומע תלכתה-ימש . הובג , הובג םורממ םילקד
 , תפטלמו שפנ .תבושמ ,הלק חור .חור לבל םהב תוףוזפה ,ףסב לש תורוא
 <:. קמעה .ינפ, לע תרבוע

 ! אנ המוק, : הפיה הרדח לש בבלמה הלוק עמשנ '!ירוחב .,.אנ .המוק,
 תוניפב םש ! ונדעלבמ שיא ןיאו -- ןאכ התאו ינא קר ! יבובח | קוחו התש,
 !המש ,יריקי ,אנ החרבנ  ,"תינודא ,היחרפ אלמ ,  ןטק קמע ערתשמ רושיטה,
 יתבהא תא -- ידוד תא ךל ןתא םש .,רחרחשה יוג תא קשנל ךל ןתא םש,
 , "| שאב תברוצה , תרעוסה,

 .תרעוב הואת -- הלוכו -- , תוקומעה תורוחשה היניעב הקירכמ איה
 .+. האלפנ תוריהמב ריואב םיאשנ ונאו -- ידיב ינתוחא םאתפ

 לע | הטיבהו םימשב הנבלה הדמע ההובג , ההובג . יתוציקה -- -- -
 , ונשי רחשאו הנקוה ,םיהרבא .ירטגל התבכ הרודמה , םמוד ןוגיב ץראה

 ןא ומדו , םלוכ ויה .םירזומ , הנבלה לש יטסטנפה הרואב םיראומ פהיָנפשב

 חי ןוילג

 . םיובנירג

 .םיִרָבְדִ עיגח ןכיַה דע
 ..וממזש המ ןילופב םינברה :ושע ןכא

 ,המסרופמה םתפסא לש לוקוטורפה תא תושרהל | ושיגה
 ] ,היתושירדו .היתוטלחה לכ םע ,תיפור םגרותמ

 דבאש ,וטשפתנ תונוש .תועומש ,רבדה .חכשנש טעמכ
 ,תינויצקדירה  היסימוקה ירכח ןיב הבירמ הלפנש  ,לוקוטורפה
 ,להקה-תעד לש התעפשהל תודיה ,היסימוקה ירבחמ םידחאש
 תונשל וצרו  ,םיעיגמ םירבדה ןכיה דעו ,םישוע םה המ וניבה
 לע הדקש היפימוקה .ויה אוש תועומש ,הארנכ םלוא ,המ רבד
 ,,תיסור תוטלחהה תא םגרתש ,ןיד-ךרוע הל  האצמ ,התכאלמ
 .4 הפסאה .הילע הלימה רשא תא רמג ידיל האיבה םולשבו .החונמבו

 הפסאה לש הישעמ  דגנכ הררועתנש להקה-תעד הליעוה אלו
 הנמזב | האציש  ,.תירבעה = תונותעה  הליעוה * אל .,היתוטלחהו
 ,ץוחה ןמ הרוע .םישקבמה ,םינברה  דגנכ  םיפירח .םירמאמב
 להקה תערלו םינברהל המ יכ ,הלא לארשי םש יללחמ דגנכ
 המחלמבו ,םמויק לע ,םתעפשה לע םה םיניגמ ?םינותעב תאטבתמה
 .המואה דובכבו םיברה יכרצב ,להקה תעדב םיחיגשמ ןָיא : וזכ

 אצמנ תושרה דיבו ,םהל וותהש םכרדב וכלה םינברה
 -יאב יריב :םותח טנמוקודה ..דאמ בושחו .אלפנ .טנמוקוד וישכע
 תדחה לש ,הרותה .לש החכהיאב ,תינלופה .תונברה לש .החכ
 :,הלאכ = תונויער  ועבוה ,הלאכ םירבד | וב  ורמאנו .,תירוהיה
 " ,םירוהיה  תויוכז תא  םיליבגמ םיקוחל רוסיל .הכ רע ושמשש
 ,םהילע רערעל וקפפ אל םינימה לכמ לארשי יבהואשו

 !ןיד לעב .תאדוה הנהו
 %:ולבגהה ןינב לכ טעמכ הנבנ וילעש רחא רקיע

 תא .םיסרהמ : םידוהיה  ,ילאיצוסדימנא טנמילא = םנח = םירוהיה
 ונבומ אלמב הז רקיע .רשאתנ וישכע ,תמיקה .הרבחה = תוישא
 .תירוהיה .תדה --םשב ופיקהו

 :אוה ךכ תינברה הפסאה לש התבשחמ:ךלה ירהש
 תא סרהמ אוה, ירה ,תדה תווצמ תא רמוש וניאש ימ לכ

 ,ונשי

 םינק לש תלצחמ יבג לע  ,הנולמה לא טאלב יתשגנ .הקיחע הדגא ירובגל
 תינמיה ףדישב ,החונמב המשנ איה .רתימב החותמ ןדקופא הרדח הבכש
 לקה חורה .קדה ..הכרי לע תלרלודמ- תינשה הדיו ,תילאמשה הרש לע תחנומ
 , הקרזנ תולה ןרק .תופיה הילגר תינבת תטלוב האציו הפוג לא התלמש תא
 "תאו ,םופיה .הינפ תא הריאהו העורקה תלצחמבש קרסה ךרד הנולמה ותל
 ה יניע ,הצחמל תוחותפה הי תותפש לעש המיסקמהו הנידעה קוחצה-תב

 +. .הראוצ תא , היניע תא  ,היתותפש תא קשנמ ו תינתחדק הואתב
 , הקשנמש אוה ינאש ,התארש אלא ,העתרנש טעמבכו הציקה איה

 , רעוסה הזח לא רתוי דוע יתוא הצחלו

 םו .בלב קורי יא : ימולחבו
 תא תפטלמו יתוא תקבחמ

 ,םעפה דוע יתמלח רחשה תולע םעו...

 , דרו יננע :תטמ לע חלודב לש ןומראב |, רעוס
 + . + הרדח -- ינפ

 תורהנ תודג לע ולדגש ,תורוח םינשוש תפלועמ , הבוצע חרזמ תדגאב
 ,םתודלי רחשב ותמש , תורענו  םירענ .ירבק לע וחמצש ,ויתס יחרפו , םיבוצע
 , ינוע ךותל .הטיבה םמוד  .לבא הנבל-לש-לילב | ,יפויה תלילא ילא האב
 לא לק חורב האשנתהו יל הקשנ , הנידע הפיט'יב הלוחה יתמשנ תא הקנעו
 + לדהנה קוריה הנומרא ךותל ןבלה ןומרחה

 + ח'סרת , תובוחדצ

 " הקתתשנ



 ,ויתוקוצמו ויתורצ תא םיניבמ םינורחאה

 .וירוסחמבו =

 םיריעצהו ,הפרו תכלוה תווצמה תרימשש ןויכמו ,הרבחה .תוישא
 אלו ,איה הרורב הנקפמה ירה ,הו ןינעב ללכ  םידיפקמ םניא
 ,רודח ירועצל עגונב שוריפב הרמאנ וז הנקסמש אלא  ,רוע

 ןכבו ;םיקח רטשמהו תידוהיה תדהל דחא ביוא אפיא ןכבו
 רטשמהו תדה יפרטניא .הרומג .תודחחא םידחאתמו םידכלתמ .אפיא
 כ ,תושרה לש יפתכא ךמתסהל הצור תונברהש ומכו ,םיקה
 ,םידוהיה היביוא םע .התמחלמב הילע ןעשהל הנורחאה וז הכירצ

 ,ידמ :רתוי .םירורב םה םירבדה
 תודוסימ דחא איה \ תירוהיה  תדה

 .הילע םיניגמה ,םיימשרה החכ-יאב םימסרפמ
 לש תורוסיה ןמ .דחא איה, תידוהיה תדה :תרמוא  תאז

 .תוירטנמילא רתויה םידוהיה תויוכז תלצגה
 לכל .תוישממ = תואצות | הנייהת םא ,וישכע איה .תחאו ' *

 --םינברה תמשאב אל--הנר:ושת םא ,אל וא ,םינברה .תוטלחה
 ןלוכ ,תולועפל הנאצת וא ,ןהירבחמל םלוע .ןואררל רינה לע קר
 ונייח לש  ןויזחה ותוא אוה . בושח רתוי הברה . ןתצקמ וא
 לגרהיאשונ לש .ןויוח ,טלוב ךכ לכ ןפואב הלגתנש ,םיימינפה |

 ,התעפשהו הרובכ לע םיניגמהו תדההיקיזחמ לש ,הרוסמהו הרותה
 םיארוקה םעההיביוא םע תחא הרושב םיבציתמ ,םעה דגנכ םיאצוו
 תופיררה תא םהלש יתרה טטירוטואב םירשאמו ,ויתויוכז  ליבגהל
 .ללכב = תולבגההו

 יחה םעה ןיבש ,םוהתה .בחרתנו קמעתנ הממ
 ןיא טושפ !המודקה  ותרוסמו ותרותהיניגמ ןיבו .,הנעתמהו

 ויכרצב םישיגרמ ןיא

 ךכ--םיקהח .רטשמה

 לבוסק

 'דב םייחה םינברה | יבגל | תולבגהה ןה המ םנמא
 תוכז תא םיליבגמ ,םולכ אל +הנשיה | תודהיה לש מא
 םיבירחמ אלא םניא םלוכ  רפכה:יתב ירהו ,רפסההיתבל :הסינכה
 השדחה חורה לש ההעפשה תא םיקוחמו םילידגמ ,םמלוע תא

 םידוהיה תא  םירגוסו  הבישיה-תוכז תא םיליבגמ ..תיסרוקיפאה\
 םישיגרמ םה  ןיאו = ,םמלוע :ףקיה .אוה רצ = ירהו -- ,"םוחת,ב
 םינפל האיצי י"ע | םהייחדיאנת תא תונשל ךכ לכ" לודג ךרוצ
 םהילגר תחתמ עקרקה טמשנ אל רועש ,םה ןילופ ירוהי  ,ץראה
 ; םלש תויוכז יווש םידוהיל םהל שי :ירהו -- תויוכז יווש , לילכ
 + דוע המו -- הרות דומלל ,ללפתהל ,רוחסל רשפא

 ,םיברה וניתונועב ונל .אב הז לכ --יתוערפה ,תוימשיטנאה |

 תווצמ תא םימייקמ ונא .ןיאש לע ,םימשה ןמ שנוע .אוה הז 'לכ-
 המ יכ ,ללכ םישיגרמ םה :ןיא  תוימשיטנאבו = ,ןתכלהכ 7

 ירה ,םד תכיפש ,תוערפו + םלועה תומוא ינכ לש םסוחילו םהל

 ,ריעצה רורה תורקפה ירפ אוה  הוש ,אוה עוחי
 הו םיאונש אלא םילרבנ קר אל  תומלוע  !תומלוע .ינש

 ,השדחה תודהיהו הנשיה תודהיה לש םלוע  ,הול
 השרחה לע המחלמ םישידקמ הנשיה .תודהיה לש החכדיאבו "1
 דע -- הנורחאה :הדוקנה דע ואב וז םתמחלמבו ,םינש האמ הז]

 ,תדה םשב םידוהיה תויוכזחתלבגה ,םיקה רטשמה  רושא
 !םירבדה ועיגה ןכיה דע
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 ןח , יקצרורוה = ,א
 .תּודיִסַחַה
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 יר ,ם"שעבה לש "ומוקמ אלממ,ה תומ ירחא ,תודיפההו
 ו

 .תמדוקה הנשה לש "םלועה ב :וספדנ .םינושארה .םירמאמה .תשלש 5 /

 :הלא

 / -2>- םלועה < 2 הי ןוי לגש

 תחתו ,םמוקמלו\ םצראל ובש  םינושה  וידימלתו ,ץיריזעממ רעב
 לכיה הנב רחא לכו ,םיבר  םיזכרמ .ושענ דחאה .ינחוהה זכרמה
 ,תונוש תורוצ לבקל .הנורחאה הלחה--תודיסחה הולאל  דחוימ
 -הער לככ ,הכרד לע השנפש םידוהיה עבטו םוקמה יפל לכה
 םייחב ךרד הל שובכתו רצה הגוחמ אצתש ירהא השדח תיתד
 תנשמ ,איהה .הפוקתב םיאור ונאו ,תובחרה םעה תוררש ןיב
 התרוצ תלבקו תודיסהה תוססכתה תפוקת ,ךרעב פ"קת דע מ'קת
 ןיבו הז םוקמ תודיסח ןיבש לדבהה .תא--,ללכב דחוימה היפאו
 לורג לרבהה היה אל ,ףופ לכ ףופ ,לבא ,רחא םוקמ תודיסח
 ןכותו םינפו ,ץוחבמ קר תונוש = תורוצה ויה בור י"פע .,ךכ לכ
 ןיאשו ,םינפב ןהו .ץוחבמ ןה ,ירקעו לודג לרבה לכל היה דחא
 רכינ  ומשור . רשאו ,תודיסחה: .יקלח רתי ןיב ותמגוד  אוצמל
 ןיב קר :םיאצומ ונא ,ללכב \ תודיסחה לש הירוטפיהה  ךלהמב
 ,הב .תוללכנ הילורופו הניירקוא םגש , תיני ל ה אה  תוריסחה
 הלא יתש לעו .הב הללכנ .ןיפייר םגש ,תי א ט ייל ה תוריסחה ןיבו
 זוב רבדל .יכנא ץפח

 םע  תונברה תרותל הינסכא םלועמ ההיה אל ןילהאו
 אל .םהב םירג םירוהיהש תומוקמה ראשכ ,היקולחו הילופלפ
 הזב הז .םיחננמ,ה םימכח ידימלתו ,הרות .ץיברהל תובישי הל ווה
 הז ןואגב הב .םנמא ,םישנופ ונא םשו הפ .הב ויה םיטעמ "הכלהב
 ובשוש ,הינואג בורבכ אהרטסוא ריעה העודי ,דוהיבו ,רחא וא

 ,ואב .קוחרמ הלאה םינואגה בור לבא ,תונברה אסב לע הב
 ראשנ םעהו ,השולחו  הטעמ .התיה ובורב  םעה" לע םתעפשהו
 , הידומלו  תונברה 'תריתמ קיחר

 ףירחהל ליעוהש ,ינברה לופלפה תעפשה ררעה .הזוה רבדה

 < -חבוטל אל בור -יפ"ע + יב .םא :,לפשה תא ררחלו חמה תא
 םתנוכתו םעבטמ םילגופמ ויה אל  ללכב ןילהאו ינבש ,הארמ

 םרז לקנב לבקל 'םירשכומ רתויה .אופא ויה םהו .,הלאכ םירומלל
 תקקותשמ תילארשיה שפנה רשא ,ירתפמו .ישנר יתד

 הוה נר תה םה לר תפ מ קה שר ה הם לה קם א מ. הוזל

 ןיאש ,םינוש םירקמו ןמזה תובסמ קרו ,םיתמאה היפאו

 דומלה לוע תא הילע ודיבכה ,םתורא לע רברל םוקמה הפ
 שגרהב דימת .המחל רשא .תונברה לש םונצה | לופלפהו שביה
 ,לארשי תלחנמ םשרגל תורהיבש ירתסמהו

 תעפשהש ,ןילהאוב הלבקתנ תודיסחהש ,אופיא אלפ לכ ןיאו

 תודגנתה .םוש .ילבמ .,תוחותפ תועורזב ,השולח םש התיה תונברה
 שפנל תמאתמה הרוצ :ףכיה :הלבקו ,אוהש ימ ךצמ טעמב
 הרוצ :התונברה לועמ ',טעמב .וא ברב ,וררחתשנש םיָדוהיה
 אלו ,תירתפמו תישגר :בלה תא  האשנמו שפנה תא היחמה
 םג םא יכ ,תוצמה תוישע רתיו הלפתה :הבש ישעמה קר
 ,ירתסמו ןוימד הלוכ ,שגר הלוכ ,התטישו התרות :הבש ןויעה

 = איהה .תפוקתב תינילהאוה תוריסחה תורפכב ושפחת אושל
 ואצמת וז .תמועל ,ואצמת אל יכ ,הבשחמה תוקמעו לכשה תופירח
 ייחמ  םיאלפנ | םירופסו תודגא ,ירתפמו רוס ,ןוימדו טויפ הב
 ,וירימלתו טש"עבה

 הנממו ןילהאוב רצונ ,הבש ירתסמה ,תודיסחה לש ויפה
 :תודיסתה שרעל ןילהאו התשענ הכו ,תוצראה לכב טשפתנו ךלה
 הרומה בבס הב :השענש המל השענ הבו ט'שעבה יח הב
 וידימלת = י"ע אל ,ומצעבו + םירפכהו םירעה לכ תא | ומצעב
 אלממ,ה יח/הב ,ותרות תא ץיפה , תומוקמה ראשבכ וידימלת ידימלתו
 > ,ןחכה ףסוי בקעי 'ר ,תוריפחה לש לוטפופאה יח הבו ,רעב יר "ומוקמ

 * תורבגתהלו  תינילהאוה .תודיפחה .תוחתפתהל ורזע .הברחו
 והמעש ,רעב 'ר ידימלת ינש ,המש ירתפמהו שגרה :לש רוסיה
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 ברה ,קחצי יול ירוליבונרשטמ םוחנ יר :השארב וא
 .בוש טידרבמ

 ילעב ויה םהינש : בהלנ ןוימדו קזח שגר לעב ויה .םהינש
 םבל לכב תודיפחל םירופמ : ,םיבהלנ  םידיסח,םיאלפנ  תונורשכ
 ץירעהש ,ינילהאוה ירוהיה לע .תודיפחה תא ובבח םהינשו ,םשפנו
 .ךכ לכ םתוא בבחו

 םרט ינירול .לבוקמו "ןרמל, .היהש .,ליבוגרשטמ .םוחנ ,'ר
 תינירולה הלבקה תאו .תונדמלה תא בווע. ,תוריפחה תא .ריכהש
 לצא םימעפ יתש תויהל הכוש אוה ,יט"שעבל השענש ירחא .דחי
 םלועה לכ תא :שוכרל אוה ץפחש ,וילע רמא ןורחאהו  ,ט"שעבה
 למס :היה אוה ,תודיסחל ותמשנו  .ופוג לכב .רוסמ : היה-- אבה
 האוה אוה ,רבד .לכב . חמשו . טעומב ..קפתסמ ,הונעהו  .םותה
 ",םלועב ער ןיא :ובר .ירבד ויה . ויניע" דגנל- ,בוט 'קר םלועב
 שי,  רמוא חיה .,םוחנ 'ר ,אוה םגו .,(1 "בוטל .אסכ .אוה, ערה,
 .(5"רבד .לכב בוט

 םעפו .ילגר םעפ ,דדונו ךלוה היה ,הזה עונצה שיאהו
 ריעה .םעה תא .ריעהו ,רפכל רפכמו ריעל  ריעמ ,רכא תלגעב
 .האכרנה ושפנ תא ,םדרנה ושגר תא וב

 תונברה תרות דומלל "תובישי,ל .תכלל םעל ףיטה אל אוהו
 : ונמזב "םימכח .ירימלת,ה בור. ביט תא בטיה ערי אוה .היקוחו
 המהו--םוחנ 'ר .רמאי--לודג לופלפב הרות :ידמול םישנא המב,
 חומינ אלש םלצא םלש ר"הציהו ,ותרובטמו 'ד תארימ  םיקוחר
 ויקסע תא בוזעל םעל ףיטה אל אוה -- 68 "ללב ץצופתנ אלו
 רשאו ,תינירולה הלבקה התרוה רשאכ ,תוכבלו .םוצלו .ותכאלמו
 ,יט'שעבל השענש םרט תאז לכ תא השע ,םוחנ .'ר ,ומצעב .אוה
 םעב היעה אוה ,התע ושפנ תאשמ החיה הלא לכ אל ,אל
 5כלו םיהלאל הבהא וב .ריעה  אוה ;םיינחור םילענ = םישגה
 הלילח :תודיפחה ידופי תא ףיטהו ךלה אוה ., רוהטהו. שודקה
 תא השע ,רחסמב :קוסע ,םייחה ןמ  ךמצע הא  שורפל ךל''

 ויז לע גנעההו שמשה רואב חמש היה ,ההשו  לובא  ,ךתכאלמ
 םיהלאה חור תא שיגרהלו ןימאהל ,תערל ךילע קר ,םייחה
 ,שיגרהלו ןימאהל ,תעדל ךילע ;הלאה םירברה לכ לע תפחרמה
 --ךרי לע השענה לכו השוע התא רשא לכו התאו םיהלא יכ
 יוליג - לכה, : ,(4 "ת"י .ותוהולא רוס רחא ,תורחא לכה, ,דחא .לכה
 ךותמ :םגש ,וילאמ ןבומ ,תאז לכל אובת רשאכ ,זאו ,(5 "ותוהלא
 ער :ןיא ,ןילוח ןיא יכ .,(6 "םשה תדובעב ךליל לכות ךלש תויצרא
 ,םיהלא לכה ,שודק לכה ,בוט לכה ,םלועב

 ולימרתבו ולקמב םוחנ 'ר אבש םוקמ לכבו .ררועתה םעהו
 בוחרבו קושב םעפ ,תסנכה תיבב םעפ ,וירבד תא עומשל .וסנכתה |
 ,םיערמ תרבחב םעפו |

 (אובי  דוע)

 .א"ה בוט םוי.רתכב ט"שעבה (1

 , אריו םיניע רואמ (0

 ,ורתי םש (3

 * ךל םש 6

 . רומא םש (5

 + םיטוקלב םש (6

 חי.ןוילנ 3 םל

 .ןיטנבל ףסוי לאיחי

 .בושיתייכרד

 ,ינש רמאמ

 .תויצְרָפּואוקַה

 (ךשמה)

 . תויצרפואוקה- יג ו ם המה הזיא רקחנו התע אנ הנפנ
 תונברעב הולמל תודוגאה--ןושארה גופה 1[

 תודוגא :םישאר הש לש ל תודרפתמ הלאה תודוגאה .תפתוש מ
 תודחאמה  תונטק תודוגא .רמולכ ,רפכו רפכ לכבש תוימוקמ
 תאו  המדאההירבוע תא ,וננושלב ,וא הבובסה ירכא לכ תא
 תודוגא ;תחא הבשומב םיבשויה םילעופה תאו  םיעטונה
 וא תחא הביבסב הולמל .תורבחה לכ תא ודגאמה תו יז כר מ
 ןכרמהו רחואמה קנבה ן(וכו לילגב  ,הרוהיב) דחא זוחמב
 -- ,הנידמה לכל רשא

 ףאשי .הילא רשא ,הבגשנה הרממה יּכ ,רמא ןזיאפיר ,א
 ,"הולמ תפוק .היהת רפכ לכבש, ,איה ,םירבועה רשוא שקבמ לכ
 םג םשגתי הזה לאידיאהו ,ורבעי םיטעמ םימו יכ ,קפס לכ ןיאו
 קרש ,טידירקב  לודגה .ךרוצה טלבתי םוקמ | לכב .יכ עי  ,י"אב
 ויה הינמָרְגב יכ  ,ונא םיאצומ ,ותאלמל לכות תפתושמה הדונאה
 ועיגה רבכ 1905 תנשבו ,הולמל תורוגא 1989 קר 1899 תנשב

 :ואוק יתשב . תודגאנ (89,7 0 םלוכ טעמכו ,18811 לש םוכס
 ! דאמ .אוה הנוש . תודוגאב .םירבחה רפסמ 6 תויזכרמ .תויצרפ
 ךכופל יכ ,םיעטהל ינא םידקמו ,רתויו ףלא דע םירבח העבשמ
 תוטועפה .תודוגאה .תרזעל תואב ןהש ינפמ ,תויזכרמ תודוגא םידסימ
 תינמרגב , םיירמחה ןהיתוחכב .תולדהו םיבר .תומוקמב :תורוופה
 הרוגאב  תורחאנהו  תוימוקמה תודוגאב םירבחה רפסמ לדגתה
 -=ל רָבִח ףלא 98.4--מ םינש הנומש לש  ךשמב תילריפמיאח
 1887- -ל קרמ ףלא ?46--מ לדגתה תופוקה רוזחמו ,ףלא 4%,
 תובר\ב יכ ,תנינעמ הרבוע םיאור ונחנא תע.התואבו ,קרמ ףלא
 הפוק 'לכל .םירבחה לש .ינוניבה םוכסה תחח פכ תודוגאה רפסמ
 ,84 רפסמל דרי 1894 תנשבש רבח-רשע דחאו האממ :הפוקו
 ךולה = ךלה  רבחו רבח לכל .רשא תונובשחה רוזחמ לש םוכסו
 +.,!קרמ 9898- -ל עיגה .קרמ 181%--מ :לודגו

 לודג רפסמב אל יכ ,תעד ונדמלי הלאה  םירפסמה אלה
 ,הירבח תבומל הישעמ יוברו הדוגאה .תחרפה היולת םירבח לש
 ,התנומאבו התוזירזב .,הדוגאה השעמ לש תויביסניטניאב םא יב

 תונובשחה רוזחמ יכ ,םיאצומ ונחנא םיקנב-הרובע לא עגונב
 8% רע) ןהלש לודגה. בורה הינמרגבו ;אוה רעצמ תודוגאה לש
 960 דע הנשל קרמי ףלא 50 לש םוכסב םהיקסע םישוע (ןהמ
 םינטק .םיכרצ תואלממ .טרפב ןלוכ יכ  ,םידמול ונא הזמו ;ףלא
 לעופו דבוע לכל ,רכא לכל דאמ םירקיו םיבושח לבא םיטועפו
 -- :וקחר תעשב ןוממל ךרטצמה

 - תורואנה תוצראב תודוגאה .דחא בושח רבד  דוע ןמסנ התע
 יכ ,םירבחה תוינממ אל ץבקנה ,רז לטי פק י"ע .בורב תולעופ
 :ורפה טעמתי הנשו הנש לכבו ,םיקנבב תוולמהו תונודקפהמ םא
 התואבו ,הרבחל רשא ןוהה לכ ךרעל ימצעה לטיפקה לש טנוצ
 תוולמה תותחפנו ,הביבסה ישנאמו םירבחהמ תונורקפה םילדגתמ תע
 לש ימצעה לטיפקה רוזחמ היה 189% תנשב .קנבהמ תוחקלנה
 םכרעב 190% תנשבו ;98%6 רזה לטיפקהו ?%/6 הינמרג תודוגא

 םיקנבהמ הינמרג תודוגא וול 1896 תנשב ,95,7/0--ו
 ו

 :בורופיצנא רוסיפורפה לש ורפסמ םיחוקל ירמאמבש םירפסמה"יבור (* =
 ( 7: ; "היצנרפבו  הינמרגב .רשא תואלקחב תויצרפואוקה
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 9 3% םלועה < ₪ ןוילג

 ,קרמ .ןוילימ ₪8---ל הלע רבכ תונודקפה םוכסו ,קרמ ןוילימ %
 וולו  ןוילימ 98. -.ל תונודקפה םוכס הלע 1908 תנשב לבא
 . ןוילימ ה ע ש ת קר םיקנבה ןמ

 תונובשחה םיחנומ ינפל ,היפורב םג הארנ הזה הוחמכו
 תונש יכ םא .יבשומ ריע ןאזאיר ךלפב רשא הולמ-תופוק לש
 תופוקה םיעבראב יכ ,ונא םיאור תאז לכב ,הנה רוע תוטעמ ןמויק
 הנש תישארב םירבחה לש ימצעה לטיפקה היה הוה זוחמה לש
 - .םיאולמה-ןרק  ,הפוק לכל לבור ₪6? וא לבור ףלא 10.7" קר וז
 עיגה רזה לטיפקהו ,הפוק לכל טצל וא לבור ףלא 86 ךרעל
 ,הפוק לכל יר 8000--ל וא 'ר ףלא 380 ל

 לש ינמרג קרמ לכ לע ,בורפיצנא רמולמה ןובשה יפל
 יפלו ,םירז-ילטיפקמ קרמ 933/, הרבחה הל האצמ ימצעה ןוהה
 הלוע תורכזנה תופוקה לש ימצע ןוה לש לבור לכ לע וננובשח
 ףיסומ , םלועב קנב ןיא אלהו, ,רז ןוה לש לבור 16  ךרעל
 הארנ הזמו ןהלאכ םיטטלוור גישהל לוכי רשא = ,רכונה רמולמה
 ,ל ט י פ קה אל ןתוברע רשא ,הלאה תופוקהל ןוחט בה לוד ג המ
 םירשוקמהו למעלו הדובעל םירשכומה םירבחה םא יכ
 -- ,"תיללכה הפוקל תפתושמ תוברעב

 םירבחה תוינמ לש ינוגיבה - רועישה היה 190% תנשב
 םידנופה לש ינוניבה רועישהו ,קרמ 910% | הינמרג  תופוקב
 תופוקב רשא רועישהמ השלש יפ וא קרמ 999% -- םיור'ורה
 , תורכזנה .היסור

 תודסונה הולמל תופוקה לש תונובשחהל התע הנפנ םא
 וסינכה תודוגא הרשע"םיתש ,ירמגל רחא הזחמ הארנ ,י'אב
 קנרפ 8840 לש  רועישב וא קנרפ 99,948 ךס לע תמיק-רק
 ,1900 תנש ףוס לש ןיבשח יפ לע קנבהמ ולבקו ,הרוגא לכל
 העבש קֶר ולבק םנוממ לש קנרפ לכ לע וא קנרפ ףלא 8
 ,רז .ןוה .,קנרפ

 1908 תנשב ,ראמ תורעצמ הינמרגב רשא תודונאה תיאצוה
 וא קרמ ןוילימ ₪31 ךרעל .תודגאנה תופוקה 4 לכ .ואיצוה
 --ל ךרעת תאוה האצוההו ,הפוק לבל הנשל קרמ 888 ךרעל

 קרמ ףלא 988 ךרעל) הפוק לכ לש ינוניבה רוזחמהמ
 -- .(איהה הנשב

 םירבחה לש ןוכסח לש תונודקפמ תודוגאהל ץכקתמ רזה ןוחה
 תוחקולש תואולההמו הביבסב רשא םיטרפ םישנא לשו םמצע
 תולדה ינפמו תאוה תעב י"אב םינינעה בצמ יפל , קנבהמ תודוגאה
 רשפא"וא .היקרותב ע"על םיררושה םיקוחה ינפמו ץראה יבשוי לש
 םינש חנרובעת רשאכ יכ ,קפס ןיא לבא ,ןוכסח לש תונודקפ אצמל
 הנומאה לדגת רשאכו ,ןתולדגתהו תודוגאה תוחתפתה לש תודחא
 םישנא אבל  ופיסויו י"אב בושיה םג לדגי רשאכו ,ןהילא ןוחטבהו
 ,הלאה תופוקב תונודקפה םוכס לדגי ןכ ,בר וא ןמק ןוהדילעב
 שדחה רטשמב תופוקה תבוטל הכלממההיקח ונושי רשא ירחא טרפב
 לבקל תחא ךרד קר תודוגאל שי ןכל -- ,היצומיטסנוקה לע דסונה
 אלמל שורדה ףסכה תא ,קנב"אניתשלפרולגנא  ,יממעה קנבהמ
 תוברע .תויהלו ,ןהילע תשוי רשאכ תיבר 4 םלשלו ,הירבח יִכרצ
 .הוה קנבה ינפל הרוגאה ירבח יסכנ לכב

 תישארב < תודוגאה ולכי אל הינמרגב םג יכ | ,וניאר ןכו
 קנבה ןתונ היסורב םגו ,םיקנבה תרזע ילבמ םיקתהל .ןתודסיתה
 יפל םירפכב תודסיתמה הולמ תודוגאל בצקומ םוכס הכלממה .לש
 6/4; תיבר לבקמו ,םיפתתשמה םירבחה רועיש יפלו םוקמה ךרוצ
 ,ללכ שרוד ונגיא קנבה םלוא ,םירבחה לכ תוברעב
 לש דעוהל תושרהו ,םהי תו ינמ ב אקוה ופתתשי םירבחה  םגש
 לואש ילבמ ,ויניע תואר יפכ ,הירבחמ רחא לכל תוולהל הרוגאה
 תונודקפ םג  ,ןבומכ  ,תולבקמ תודוגאה ,קנבהמ רחוימ ןוישר .הזוא

 לש ,קנבה םלשמ רשאמ רתוי הטעמ תובר תומלשמו ןוכסה לש
 ,וילא םיאבומה = תונודקפה רעב הכלממה

 ,ירמגל םירחא םירקע לע והשעמ תא  ןנוכ י"אב .ק"פאה
 תוחפ ויהי אלש ,םירבחה רפסמל  לובג  ביצמ אוה  ,תישאר
 תונטק תודוגא תוחתפתהל תלוכיה ןתי אל ןכלו ,שיא םירשעמ
 ,םלועב הדוגא םושכ ןיא תאזכ הלבגה יכ ,וניאר אלהו ; תובשומב
 תוחנומ הלאה תוינמהו ,הינמ םינכי רבח לכ יכ ביחמ אוה ,תינש
 :וכ הדוגא םוש הפ ןיא ןכ םאו ,ומצע קנבה תפוקב אקוד
 ינפל עיצה ל קר ותושרב רשא ימוקמ רעו םא יכ  ,תיבימרפוא
 תרועל קנבה אבי יכ ,םש קב לו טידרק תודוא לע  קנבה-ילהנמ
 לש טידרקה ,תישילש -- ,ותינמ תא רבכ םינכהש ,ינומלא ינולפ
 -ןרקל איבהש ,ותינמ םוכסמ הרשע יפ קוידב בצקי רבח לכ
 ,םינכה רשא שיאה ,ןכבו ;קנבהב ןודקפל חנומה תמיקה
 500 םינכה רשאו ,קנרפ האמ קר לבקל לכוי קנרפ הרשע ,לשמל
 רשא דימאה שיאה יכ ,הזמ אצויהו ,'רפ םיפלא השמח לבקי קנרפ
 םוכס ,םיינעה וליפא ,וירבח תוברעב לבקל לכוי ימצע ןוה ול שי
 ףחדנ .היהי ינעהו  ,ותזוחא-יקפע תאו יתאלקח תא | לדגיו לודג
 אופסמ. תונקל ומכ  ,םייחרכהה ויכרצ תא וליפא אלמל לכוי אלו
 יכ ,וניניעב : אלפי אלו -- .והרש תא עורזל םיערז וא ותמהבל

 םגו ,םיחלפהמ ליהבמ ךשנב ףסכ םיחקול םינורקעה "תוזוחאה-ילעב,
 תא .ושרגיו "םירבעה, םיחלפה ומקו ואובי םימי יכ אלפתנ אל
 -- : םתמרא לעמ םתוא ולשניו ,םהיבוח ילעב ,"תוזוחאה-ילעב,

 ירחאו תושקבה תא "דעוה, קודבי רשא ירחא  ,תיעיברבו
 םקיר  בישהל םהל תושרה ,קנבה-ילהנמ ינפל השקבה תא ועיצה
 יכ .רועו ,.,'החוטב הנניא האולהה יכ ואצמי, םא ,דעוה תעצה
 םעט דעוהל וא םירבחהל תתל ק"פא תרבח הקוקו הנגיא, וליפא
 ,"האולהה תא התחר עודמ הישעמל

 ,םיעממז היפור לא םא יכ הרואנה הינמרג לא אל הנופ ינא
 ,תואולהה ינינעב ברעתמ ונגיא הכלממה לש קנבה םש םג יכ
 לכ תא הרוקפל הרוקפמ רקבמו קריב הכלממה לש ריקפה קר
 האולה וא ,םשאו אטח רבד אצמי .רשאכו ;הדוגאה לש דעוה ישעמ
 ,רכאה לש תואלקחב בושח רבדל אל הנותנה וא ,החוטב הנניאש
 םהינפל עיצהלו םירבחה לכמ הפס א ףוסא ל טפשמה ול וא
 -- ,דעוה-ישעמ ונוריו וטפשי יכ שקבלו אצמ רשא לכ תא

 השעמ /השק טפשנ אל יכ ,ונתאמ תשרוד תמאה לבא
 תטישב םא יכ ,םב אל םשאה יכ ןעי ,ק"פא לש ' םילחנמה

 ,הנטקה "ןויצדיבבוח, תרבח םגו בידנה םג הב וזחאש  הכימתה
 'יפכ ,לכוי אל ,התע ובצמב ,קנבה יכ  ,תאוה הטשה תואצותו
 שקבל םתוא וליגרה תובוטה-ילעבש ,םישנאב ןומא תתל ,הארנה
 םיכלוה הלאה םימיהש ,ונחנא םינימאמו , תימצע הרוע אלו תוברנ
 ,תוספורטפאה : לוע הבשומה ישנאמ רפוי רשא ירחאו ;םירבועו
 רידאה םצפחבו םחכבו השרח הלסמ םהל ולוסיו םישנאה ומוקי וא
 תוזירז ,ןוחטבו הנומא ןרקעש ,תויתמאה תויצרפואוקהל די ונתי
 י ..,תימצע הרועו

 (אבי . ךשמה)

| 6 
 .םייז

 ,ייא תובשומְּב םיִלַעופַה תודְלותְל
 (ךשמה)

 הארקנ תחאש ,תויורדתסה יתשל ורדתסה םישרחה םילעופה
 תורדתסהו ,י"א ינב קר םה הירבח לכו "עצה .לעופה, םשב
 .תובסמ ..הלונה תוצראבש וז תורדתסהמ ףינס איהש "ןויצ ילעופ,
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 תויורדתסהה יתש ךרעב עוגנל םעפה לוכי וונניא  תונוש תועודי
 סוחי רבד לע ירבד תא רומגל בש יננהו י"א - ייחב ןריקפתבו
 .םישדחה םילעופהל י"א ינב

 אל המכ דע תצק ונל ררבתה הלעמל ורמאנש םירברהמ
 הרה םתוגהנתהב םישדחה םילעופהמ םיצורמ םירכאה ויה
 םילקירלקה םיבורמ הבש ת"פ הבשומב ,לודג  ןוהמת הררועש
 לש לקולקה ףסכמ לבקמ םג םיענמנ םניא היבשותמ | םיברו
 לש לודג רתויה קלחה כרתה וז הבשומב אקוד---"הקולחה,
 םילעופהש ,םתוארב םירכאה ופחיתה ךיא .ןיבהל לקנ  .םילעופה
 ינתונ ינפל םיפפרתמו םיענכנ  תויהל ללכ םיצפח םניא הלאה
 ינב תעדב םייולת םניאש ,ןירוח ינב תויהל םיפאושו ,הדובעה
 .הדובעה ינתונ תפפשה םע בשחתהל םיצפח םניאו ,הבשומה
 םיקתהל ופאשי םידוהי םילעופ יכ ,םנוימדב .ראתל ולכי אל םה
 היה אלש ,דחא סררפ לעב ןוהמת לדג המו ,הדובעה רכשב קר
 םישדחה םילעופה. רחאל ופיסוהב ,םידוהי םילעופ ירחא .הטונ ללכ
 שררו לעופה אב ,םיברעל םלשש לינרה רכשה ילע רחא שורג
 ,הנתמ רותב ףסונה שורגה תא םלשמ אוה םא גול דיגיש ונממ
 רתוי ותדובעש ינפמ ול ףיסוה םא קרו ,ףסכה תא ול ריזחי
 ול ףיסוה יכ ,תונעל חרכוה םדרפה לעב .הפסוההל םיכסי .הוש
 ,והבזעי אלש ץפחו ויניעב ןח אצמ .אוהש ינפמ

 ןכוסמ הבשומה ךותב הזכ טנמילאש ,בושחל ולחה םירכאה
 םינבה בל תא קיחרהלו הבשומבש ריעצה רודל .קיזהל .לוכיו דאמ
 וקרמשכ ,םירכאה תובלב רשתה לדגו ךלה דוחיבו ,תובאהמ
 יאוזרוב ,ןוירטילורפ :םיצצופמה םירוברה םילעופה יפמ םומעפל
 תעכ םירוגש כ"כש ,אתוילעמ ילימ ינה לכו "ףפמאק-ןעסאלק,
 תכובמ תא לידגהל ףיסוה הז לכ .היפורבש םיריעצה | יפ לע
 םישדחה .םילעופה תפיאש רבד לע תורז תובשחמ דילוהלו םירכאה
 םירכאהש ,םילעופה רצמ הלק רתויה הפיחרה התיה ידו ,םהיתונווכו
 הסנ םילעופה רחאש ,העומש וויא .היולג תושגנתהב םתא "ואבו
 הדובעה םוי תא רצקל ומרל וא םיברעה םילעופה םע .רברל
 םילעופה .תצע ירחא לעופב ואלמ םיברעהש ואר םרט יכ ףא)
 םירצוי םה .יכ ,ורמא םירבעה םילעופהש העומש וזיא ,(םירוהיה
 ןושל, טעמו הלאב תועומש ,תובשומבש ירבעה  לטיפקה תא
 רבכ ויהש ,האנשה יקיו תא חיפהל ורהמ םילעופה לע "ערה
 םוקמ הל השקבש ,תרעוב שאל וחקלתיו םירכאה תובבלב םיסומכ
 םישרחה םילעופה םהל ושרה הכונחה  ימיב ,הצוחה ץרפתהל
 רכול רוחש לגד שורפלו ףשנ ךורעל הבשומה רעו תמכסה ילב
 םחנתהלו היסורבש תולהק וילרתב םישרח ינש ינפל ורקש תועוזה
 ורסאי. םירכאהש ,יד היה הזה רעצה ,םינומדקה םיבכמה רֶכְזב
 ,םהיניבש םינכוסמה תא םירחהלו םיהבעה םילעופה לע .המחלמ
 םילעופה ורסיש הקיתוילביבב ואצמנש םירפסה תא הבנגב איצוהל םגו

 םותחי רשא רע קר הרובעל לבוקי אל לעופ םוש יכ ,שורהלו
 םהל ושרה הבשומה ירכא ,הבשומה דעול ענכנ אוהש ,וָרִי בתבב
 , םדרמב ורמע םילעופה לבא ,תומלאו היפכ ישעמ םילעופל םחיב
 ,יפורה סויגהמ םיחרוב ויה םבורש ,עודי קלח רבלמ םותחל וצפח אלו

 טרחתהל וליחתה םמצעב םירכאה רשא דע ,בר ןמז ךשמנ םרחה <
 םידוהי םילעופ לכקל םילעופ רפיח ינפמ ופנאנ םירחאו ,תצק
 עובשל עובשמ םרהה הכ הפרו ךלה ךכו ,םתמיתח ונתנ אלש
 יהבדב ירוטסיה םתכלו םירפוסו םינשרדל רמוח רותב קר ראשנו
 ,תיפ ימי

 הגררמב תעפ םג תדמועו הרמע הוקת-חתפש :,וניאר רבכ
 ,תינשה זא התיה הר'גס ,םישדחה םילעופה תלבקל עגונב הנושארה
 םילעופה דבלמ--ולבק ןויצל-ןושארב .תובוחה .הבשחנ תישילשה,
 -ידוב ,ריצבה .ןמזב םילעופ לש לודג רפסמ---בקיבש םיעובקה
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 עגונב .קבטה תרובעל םישדחה םילעופהמ טעמ םילבקמ ויה :ןינח

 ,םישדחה םילעופה ירחא ללכ ושרד אל ןבור תובשומה רתיל

 ריצקה וא ריצבה ,םימרכה תרימש ןמזל םתוא ושרד תודחא קרו
 ןמזב ,םישדח וזיא קר תוכשמנ ויה הלאה תודובעהו ,םיבקיל דוחיבו
 תובשומלו הרהחל םג םישרח םילעופ שורדל ולחה | ןורחאה

 םילעופל  תוקיפסמ  תונורהחאהו ,הליתמל םגו  ןותחתה  לילגבש

 ןמוב יב ,הארנ הדוהי תובשומל עגונב , הנשה לכל הרובע

 תובוחרב ,םייטרפ םירכא לצא םידבוע םילעופה לכ טעמב .ת"פבש
 ןושארבו ,םייטרפ  םירבא לצא הדובע ול אצומ ןטק קלח קר

 ןויזח ,םירוהי םילעופ .םיקיוחמש ,םיירובצה תודסומה דבלמ ןויצל

 ןיאו .םירוהי  םילעופ קיזחי יטרפ רכאש ,אוה  תואיצמה רקי
 ,םירכנ ידי לע השעי םא םג ןייהל רשכה םינברה ונתנ ולש ,קפס
 ,םפאכו .ןיאכ היה תוימרכה תובשומבש םילעופה רפסמ זא יכ

 ב"כ תדגנתמש ת"פ הבשומה  התוא יכ ,םיאור וננה ןכבו
 עירכמ תאוה. הבשומב אקוד ,ואב בורקמש םירוהיה םילעופהל
 ,הדוהי תובשומ ראשבש םרפסמ תא םידוהיה םילעופה רפסמ
 תעכ איה ת"פ ,םידוהי םילעופב ךרצה אוה הזה ןויזחה תבס
 חכוהל רשפאש המ ,י"א תובשומ ןיבש הלודג  רתויה .הבשומה
 תורענהו םירענה רפסמ ןיא י"אבש הבשומ םושב יכ : ,הרבועהמ
 תואמ שלשמ רתוי ת"פבו ,שפנ םיתאממ רתוי הלוע םידמולה
 ראשל ךרעב לודג רתויה איה הירכא רפסמש קר אלו ,םישמחו

 לודג .םירכאה י"ע דבעיש .התמדא הטש םג יכ ,י"א תובשומ
 ,םיברעל םינוגה םיקלח םיריכחמ תורחא תובשומבש םוקמבו ,דאמ
 החיבש הלא לבל ףסונ ,םיברעהמ המרא םירכוח ,ךפהל תי"פ ירכא
 קשמ הבש ירחא ,הנשה תיתע לכ טעמכ וז הבשומב הרובעה
 :.רתויה הדמב הב וטשפתהש םיפררפל ת"פ תביח דוחיב ,ברועמ
 אלו: ,ייאבש הבשומ םושב הוה ןויזחב .הארנ .םרט רועש ,הבר
 רתיב רשאמ וז הבשומב  לודג- רתוי םילעופב ךרצהש ..רבלב וז
 םיקוחר ת"פ תביבסב םיאצמנה םיברעה ירפכש אלא ,תובשומה
 רפוח ,םילעופ יד ןיא ת"פל םיכומסה םידחאה םירפכהבו ,ראמ
 לודג רתוי ת"פבש םילעופה רכש יכ ,םרג .הכרצנ הדמב םילעופה
 יכ ,תותוחפ הרובעה םוי תועש םגו ,תובשומה ראשב רשאמ

 ,הבשומל ואובי רשא רע בר ןמז תכלל ךורצ םיברעה םילעופל

 םילעופ םינכהל ת'פ התברה הז לכל  תודוה ,הרזחב ןירה ןכו
 איה תאו ,תובשומה ראשב רשאמ הבר רתוי הדמב םירבע

 ,םידוהי םילעופ לכקל םייטרפ םישנא םג .םיברמ ת"פבש ,הבסה
 םילעופהמ ענמהל םרוברב רומעל םהל היה השק הז .ינפמו

 ילעופ לש טנדגיצניאה עריאשכ ,הרבעה הנשב םג ,םימרוחמה

 ,ת"פב זא ודבע םישדחה םילעופה לש רכנמר אבורו ,ל"רב בקיה

 לפנתהל םהל תתל ,ןויצל ןושאר לא אובל וארקנש ת"פ ירכא ושרד
 ידיב חילצה בר למעב קרו ,םיטפש םהב תושעלו םילעופה לע

 םיברש פ"עאו ,םילעופה ימד תכיפשמ םםתוא רוצעל םידחא

 ילבמ ,ל"רל ואבש םילעופה תא םירחהל זא ושרד ת"פ ירכאמ

 ו"כב ,ןנובתהל קר וא טנריצניאב ףתתשהל ואבש הלא ןיב ןיחבהל

 -,םתמח לעו םפא לע םילעופה תא לבקל ופיסוה ת'פל םבושב

 ,תורחא .תובשומל םוחיב ,םיכרמ ה"פבש ,םעפה ןייצל ילע

 ,ללכב םילעופ רסוח ינפמ קר אל םישדחה םילעופה תא לבקל

 םתרובעל םירופמ םישרחה םילעופה יכ ,וחכונש ינפמ םנ יב

 ךרע .ת"פ ירכא תעכ םינתונ ךכיפל ,הרובע םושב םיסאומ םניאו

 ,הז םשל םיוארה םילעופ םעכ םתא םיבשחתמו הלאכ םילעופל
 הכ רע ונאבהש המ לכ לע יביטקפסורטר טבמ ףיענשכ

 התוה התע דע י"אב תובשומה רפוהל ןושארה ןמומ יכ (א : הארנ
 ,םידוהי םילעופב .תוציחנה רברב הרכהה םעפב םעפכ הלגתמ
 =-"הלחנו .החונמ, יריקפו .ןורבה יקופאל---הךובעה ינתונ דצמ ךא
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 קרו ,םירבע םילעופב אקוד שמתשהל תולדתשה םוש התארנ אל
 לא םירדוחו םיצרפתמ ויה םילעופ רותב דובעל וצפחש םידוהיה
 םהל םישבוכו  םינפמ ויהו .םיאוהק .אל .םיחרואכ  תובשומה ךות
 םילעופה יב ,אקע אה ךא ;תובשומה ילעופ ןיב  עודי  םוקמ
 תרוגא, .ירבח םג ףאו  םייוליבה םג ונמנ .םהילעש ,םימדוקה
 ויהו ;בה ןמז ןויפנב ודמע אל ,הרובעה שובכל ופאשש ,"םילעופ
 ן;תובשומבש תיעקרקה הדובעל ףרע תונפלו רוחא תגסל םירהממ
 רוחיכו .,םימדוקה םילעופל סוחיב .םיהכאה דצמ הנומא רסח (ב
 תא אינשהל ברה  תודיקפה 'רצמ \ תופידרהו ילילשה | םוחיה
 ּולש ,יאדול בורק םלוא :םירוחיה םילעופה לע המושפה הדובעה

 םיעיפשמ ויה זא יכ ,םתעד לע דומעל םיפיסומ םילעופה ויה
 ;םתרובע לאו םהילא םסוחי תא תונשל הדובעה ינתונ לע

 ימיב .התיהש  םייעקרקה םילעופה לש הברה | העונתהל םג
 םתוררועתהו ,העובקו הרורב הטש הרפח הלודגה  היצרגימאה
 םא יכ ,םילעופ ראשהל תנמ לע אל בורל התיה תובשומב דובעל
 וא תויטרפ תורטמ םשל תועיטנה תודובעב העודי .תואיקב שוכרל
 ימי, .רובעכ (ד;הלק- העשל בהלתהש ימואלה שגרה תא קפסל
 הרוחב ףוטשל םילעופה .תונחמ וברה ,איהה הפוקתבש "שערה
 ופצש הלא לכ טעמכ .וראשנ י'אבו ,הלוגה תוצראל  בושלו
 ,םירכא רותב לחנתהל םה םג וכזי הרי לעש ,השרח היצזינולוקל
 תונוש תועצה ודלונשכ- םעפו םעפ לכבש ,הארנ הו ינפמו
 העצהה לע דוחיב םיניגמ םינורחאה ויה ,םילעופה תבומל
 םהמ ושרדש תועצהה ןתוא םילפופ ויהו ,םירכא .רותב םללכשל
 םילעופהמ ןוגה קלח רחא רצמש הול תודוה (ה ;םילעופ ראשהל
 תאצל םילעופה רתי וברה ינשה רצהמו ,עקרקה לע ולחנתה
 ,תובשומבש םירבעה םילעופה רפסמ רדאמ טעמתנ ,ץראהמ
 תוחיבטה ירחא (ו ;םייערא םילעופ לאכ םהילא םיפחיתמ םירכאהו
 תובשומבש םירבעה סילעופה .תורדש ולחה.למוהו בונישיקב ויהש
 םתונשקעו הרורבה םתרטמל תודוהש ,םישרח | תודוסיב לדגתהל
 םילעופ רותב םיקתהל ,תויעקרקה תודוכעה תא שובכל הצרמנה
 םהילא .בפהל וחילצה ,הכימת לכמ ענמהלו הרובעה ןמ םייחה
 םילעופה םג כ ףא 0 ;םיבר םירכא לש םבל תמושת תא
 םיברש אלא  דוע אלו ,ןוצרב הנושארב ולבקתנ אל םישדחה
 ,הדושחהו הרזומה םתוגהנתה תא לובסל :םתלכי יאמ םירכאהמ
 ,םהמ רטפהל ידכב .םישרחה םירבעה םילעופה תא וקיצהו ופדר
 תא וכישמיו ,הכרעמה תא בוזעל םינורחחאה ורהמ אל .תאז לכב

 םדוקה' םסוחי תא ונש םהידגנתמ םג יכ דע ,בר קשחב םתרובע
 ,םישדחה םילעופל

 םירבעה םילעופה תועונת רבדב הלאה תונקפמה דוסי לע
 םילעופה ןיב לרבהה לודג המכ דע ,ונל ררבתה ,י"א תובשומבש
 םינשב ואבש םילעופר ןיבו תומדוקה םינשב וניתובשומב ודבעש
 ישערה | ימיב, קר .דחא וק :דוע  ףיסוהל | ונילעו ,תונורחאה
 ,םישדח םירבח תארקל םיחמש םימדוקה םילעופה ויה .םיעודיה
 ופאש אל ,עודיה רבשמהו "שערה ימי, ורבעשכ ,כ"חא לבא
 ואובי יכ ,היצזינולוקל םתיפצל תודוה ,תובשומב וראשנש םילעופה
 ,לולכשל םיטדירנקה ,רפסמ לרגיש 'רתוי .ירה יכ ,םישדח םירבח
 םילעופתש ,הארנ הו תמועל ,לחנתהל תורשפאה ןטקת ,רתוי
 םיקתהל תירקעה םתרטמ התיה הכ רעש ,הול תודוה ,םישרחה
 ,םישדחה .םירבחב .הרצ הניא םניעש קר אל ,םילעופ רותב
 םירבעה םילעופה רפסמש ,םבל לכב םיפאוש םה ,ךפהל אלא
 ןיב םג :יכ ,רמאהל הנהנ תמאה .הנהכו הנהכ לדגי תובשומבש
 רבכ רחא דצמ יכ :,תולחנתהל  םיטונה רבכ םיבורמ .םינורחאה
 ,ץוחה ןמ םיאב םגיא םישרח תוחכו ,םינש : 3-4 -םהילע .ורבע
 הֶברְמ :,םיטסילאיריא לש  דחוב | ץמוק .וראשי םהש  ,הרכההו

 םילעופה לש םויקה יאנת ןיידע םישק ינשה רצמ ,םהל קיצהל
 הלא לכ ונקותי אלש ןמז .לכו ,םיבורמ  ןיידע םיעגפהו ,םירבעה
 םהילע .דבכי ,םילעופה ייח תא "םיליקמה | תודסומהו םינוקתה
 תוזחאתה ירחא םתיטנב םנ םלוא .םימי ךראל םילעופ ראשהל
 םניא םהש ,הזב םימרוקה םילעופה ןיבו םניב קחרמה בר
 םילעופה ושרדש ומכ ,לולכשל םיקנרפ תובבר אקוד םישרוד
 תויהל ולכווש ידכ תונטק תוקלחב םיקפתפמ םא יכ ,םימדוקה
 לצא ודבעי ןמזה רתיו ,שילשלו הצחמל קר ולו ,םירכא םג
 תולחנתהה לע .תואצוההמ עודי קלח םגש אלא ,רוע אלו ;םירחא
 , ותומלשב קלפל םיריהז ויהי ףפכה רתי תאו םה םסיכמ ונתי
 םיפאוש םהש ,םילחנתמה םישרחה םילעופה םילדבנ הוב םגו
 .םירבע םילעופב קר שמתשהל

 קוזהל םישדחה םילעופה ןיבש םינוציקה וברה קפס ילב
 הזו ,רצה ןמ םתבוטל קש דסומו ןוקת לכל ורגנתהש ,הוב
 תויהמ .ולדחישכ יכ  ;תווקל שיו ,םהיניבש םילשחנה .יוברל םרג
 ,תורסומה ןמ םינהנה תוירוטלוקה תונידמבש םילעופהמ רתוי םיריזנ
 םליבשב .םירסימ = םיפורטנליפ וא תויטרפ .תורבח וא  הלשממהש
 ,תופתושמ תויונח ,םיפתושמ הסיבכו לישבת יתב ,לוזב תונועמ :ומכ
 תונהל םהיניבש םינוציקה .ומיכסישכ--הלאב אצויכו האולה תופוק
 ,לעופ רותב םויקה יאנת תא םיליקמה םינוקתה םתואמ ןכ םג
 רעב ךרד לולסל וחילצי . ,הכימת לש קבא ינפמ שושחל ילבלו
 םידוהיה .דעב ,הלוגה תוצראמ ואובוש םירבעה םילעופה .ינומה
 .ללכב םייביטקודורפ יתלבה י"א ירעבש םיריעצה רעבו ,םייחרומה

 !הָעָשַה העיִגִה
 , (.תכועמה לא בתכמ)

 הל הצוחמ רג אוהש ןיבו ץראב רג אוהש ןיב ידוהי לכ
 אפיא  ןכלו ,דחוימה .ךרוצה תא , בטיה שיגרמו .עדוי
 ,רנצראב בושח ירבע ןותע וישכע רואל .איצוהל ,תלוכיה

 ונתוא .םיעיתפמו תוריהמב וישכע םימרוז .ונצראב םייחה
 -- םגו .ללכב םישנא  רותב | םג/ ונל תודבכנ תושדחב םוי םוי
 תושדח וב ןיאש ,םוי ךל ןיא , טרפב םירבע רותב :-= דוחיבו
 םיכירצו םיצור - .דיתעב ונתוקתלו וננויערל :רתוי וא .תוחפ תועגונה
 רשי ןפואב ונל עגונש .ןיב וניתוביבפ השענה לכ תא  תערל ונא
 ,תעדל ונא םיכירצו םיצור .;רשי .יתלב ןפואב ונל 'עגונש ןיבו
 תלעות ונממ איצוהלו הזה בושחהו רבכנה עגרב שמתשהל רציב
 וניתוביבס השענה לכ לע טיבהל ונא םיכירצו םיצור ;וננויערל
 דע םא ,ונתפפשה ךותמ ,תידוהי אירלקפסא ךותמ ונל עגונהו
 --אל םא ונצראב ירבע ןותע ץוחנה ,הלאשל םוקמ רוע היה וישבע
 שגרומהו רחוימה  ךרוצהו ..וז הלאשל םוקמ םוש ןיא וישכע הנה
 רתויה תוכרעה אוה אוה ,בושח ימוי ירבע ןותעב ץראב וישכע
 !תלוכי םג. שו ךכיפלו ךרוצ וישכע שי ., תלוכיה דעב םג 'הבוט
 ארבנ םירחא ליבשב םינותע  םירסימה ונחנאש ,העשה העינה
 ועמשי .הנממש ,המב ,ונצראב הפ תָירבע המב ונליבשב ונל םג
 :תופרח ועמשי אל םשמש ,המב ,תירבעה הפשב םירבע  םינינע
 לכ םע זירפו ןילרב :ישעמ יוקחו רחא דצמ ונמע לע  םיפודגו
 ,ינש 'רצמ ללכב הפ לובנ םגו םהיתוערגמ

 וגל שיש = ריחיה ימויה .ןותעה לש וכרד ! העשה .העיגה
 ""ונחנא, .ורמאמב הטלבתהשו  ללכב םינורחאה .םימיב \ ונצראב
 :.לוכי ,הזח .ןותעה  ,אוה ןיא .יכ רגל התארה טרפב (גיפק "יכצה,)

 . תא םג
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 ,היהיש ימ תא הזב ףרחלו טינקהל ונצפח ןיא ,וניתושירד תא אלמל
 םיגאודהו ץראב םיאצמנה םינושה תודסומה לא םינופ וננה הזב םלוא
 ,הדוהי תובשומ תורדתסה ,תיאניתשלפה הצעומה ןוגכ .,התחרפהל
 ירב? ןותע רוסי לא דימו ףכית תשגל ,המודכו םירומה תוררתפה
 עירוהל וזה הדובעה תא וילע חקולה דסומה לע ,לארשי-ץראב
 והעירוהל הזה ןויערה יכמות תאמ שוררלו הז תודוא לע להקב ףכית
 איצמהל םיבשוח םהש םייונמה םוכס תא תירשפא רתויה .תוריהמב
 ,"הרזע, ,םינויצה ,ןויצדיבבוח יכ ,ונא  םיוקמ ,םריעמ .תכרעמהל
 ןושארה ןמזב היהתש תערגמה תא הנאלמת א"קי םנ ילואו
 תא אשונ תויהל לכוי רשא רע ,הזה ןותעה לש האצוהה ביצקתב
 רפסמ תא תוברהל לרתשהל בוחה לטומ ידוהי לכ לעו ,ומצע
 ,ןותעה לש ומויק תא הזב חיטבהלו וריעב םייונמה

 לש וכרעו ותוציחנ לדוג תא ונריכהב הטמ םימותחה ונא
 ונריעב תושעל רשפאש המ לכ ונרצמ תושעל ונילע םיחקול וננה רברה
 תונוילגה תצפהב ןהו םיידימת םימתוח תשּופרב ןה ,הזה ןויערה תבומל
 .ונומכ ושעי םהירעל ונירבח םג יכ ,ונחנא םיחוטבו ,םידדובה

 !חילצנ יארובו הדובעה לא .שגנ
 הלא ונירבד קיתעהל שקבנ םירבעה םינותעה ל"ומ תאמ

 .ערפמל םהל הנותנ ונתרותו םהינותעב
 ,למרכה .תכרבב
 ,ןמסייו ןועמש ,טלבנויו הליא ,םירפיש ןתנ : ,ךילרָא רשא
 ףסוי ,ץישפיל ףסוי ,ןופנמחנ בקעי ,ןיול ןועמש ,רברג בקעי
 ביל ,יפסב יכררמ ,ץכ בקעי ,ןמדירפ המלש ןרהא ,לוהק
 .מ ,יקסבורטסוד ,א ,רטשנומ קחצי ,רמרופ קחצי ,דרג
 ,יקסבצורק רתפא ,רנייו .ר- ,םילכמ ,ב = ,ילרדנב .,ב ,םייח

 ףסוי  ,ץיבוריאמ האל ,ץנול ךונח .כוד  ,ןיול .לטונ השמ =
 אבא ("דיתע, להנמ) רנובופ י"ש ,םיובזיירק היעמש  ,רגרב
 ,(ק"פא .להנמ) ןמרזיק .נ = ,רוטקפס ,א ,א  ,ןהכ ןתנ ,ןיול
 ,יחרז םהרבא

 . םתת 'א ריא הפיח

 \ ,ינומרח ,א

 .הָיְקְוִמ םיִָתְכַ
 -- + םונגסה -- .. םורחבנהדתובב --- . ברחההתריגה גח
 םסרופמה םקמייקה לש ופוס -- . םידוהיהו  םירמשמה
 לצא  הזיר-רימחא -- .ידוהיה שיל'גימב -- . ופימ

 -- . ישבדםבחה
 ןטלושה רהמ ,ררתשהל הלחה ,ץראה הפאש הלש ,החונמהש ירחא

 למס הנה וו ברח :וכרי לע םינמפואה ברח תא רוגחל ,ישימחה דמחמ , שדחה
 רגחש הוו ,םינפל ץנציב תא שבכ תאוה ברחה אשונ . היקרותב ןוטלשה
 הריגחה לש סקטה . התע הושבבש ,הלא ידימ התוא לבק רבעש עובשב התוא
 הבצמ תא םיעדוי .ץראה יבשות לבש םימיב ,התע .רחאכ טושפו הפי היה
 ,תוריהומהו .תורדהנה תוגינחה ןתואל םוקמ םוש היה אל ,םצרא לש לפשה
 : .דימח-לודבע ןתכירעב ןייטצה הכש

 היקרות תא איבה. יקינולפה אבצה .יאבצ םתוח האשנ הינומיריצה
 הלא לכ יוחאו .הב תישאוה תפתתשמה התיהש םג איהו ,תאוה הגיגחל
 .הב ופתתשהש הלא לכ לע קומע םשור ריאשתו תאוה הגיגחה התיה האלפנ
 לגד-יאשונמ  רחא לש ורבק םוקמ  ,בויאב ףסאתהש ,ברה םעה לבק דוחיב
 ןטלושה תא תוצילעבו החמשב ,םייצנציבה תא ותמחלמב ללח לפנש ,איבנה
 , תיחכונה הכפהמה ירובג תאו , וטע ןיבו וניב גיסו רדג לכב הצור וגיאש , שדחה

 רתוי ומצעב לבסש ,תולודגב ךלהתמ וניאש ,טושפה , שדחה ןטלושה
 ינב לע .בבחתמו ךלוה ,רוכבה ויחאכ ץירע .ותנקז תעל היהיש ליבשב ידמ = <

 : . "בוטה ןטלושה, .םשב 'והנכוו רהמ .ןומהה . ומע
 י *% + * /

\ 

 ,ולש "םויהירדס, לא ףוסיףוס רבע םירחבנה-תיב םגו

 , םיכוסבסל , םישנא-תובורל ורבע ולש םינושארה םיחריה תעשת
 ץראהשכו ,הלא | הריל.יחרי רובעכ קר ; הדובע-אללו ךכב.המ לש םיכוכחל
 .הרוכעה לא הז ריעצ םירחכני.תיב בש ,רבשמ . דע האב

 רע םיקוחה תא הוה תיבה דבע תועובש השלש ךשמ !אלפ הז הארו
 ,םילגרהו שארה-תרסה , "היצוטיטסנוק,ה יקדב תא ןקת ,םידנהו-םיענה , תונותעה

 ינש םיראשנ רועו םיאבה םישדחה ינשל ביצקתה תא הלבק ,החפ-טחדימ לש
 + םירחבנה-תיבל הדובע-יחרי

 עידוה | , החפ-טיקביש ,אטשוק שבוכ .סנ ךורדב השענ אל הז םנמא

 לש "היספ,ה ךשמב ודבעי אל םאש , םירורב םירבד .םיקרותה םעה חב-יאבל
 ומכו .הריבה ריעמ רוצמה-בצמ תא ריסי אל הלאכו הלאכ םיקוח ץיקה
 + םירבדה וליעוה , םיאורש

 תחא לגר %ע םינחבנה.תיבב .התע ולבקתנש םיקוחהש ,רבדה תמא
 רכנ העשה םתוח . םיקקוחמ לש 16]6[-0500צע6 סניא םירצמדואצוי ןוזפחבו

 . הרתיה םתוילרבילב ללכ םיניטצמ .םניאו , םהילע
 םירחבנה-תיב .תוקלמה:שנוע תא ירגותה קוחה ,לשמל , עדי אל התע דע

 ולאכ תואיגש לבא ., תונותעה-קוח םג ןכו , םודנהו-םיענה ד"ע קוחב וגיהנה
 רוכעל לכוי םירחכגה-תיבו , התחונמל בושת ץראהשכו ,הלקנ לע ןקתל רשפא
 "תושמשה ןיב, ףוסו , םיקוח התע םנשיש ,רקיעה לבא . ונקותי תעדה בושיב

 + אב השדחה היקרות לש םיימינפה םיינידמה םייחב
 , תורבחה קוח .רבדב םג ונודי רפסמ םימי דועב

 ."תיטפשמ תוישיא, תוכז
 םידעצהמ .חמשל קר היקרות ידידי םילוכי הטדק הלאה םידעצה לעו

 תא ריכוהל דוע שי םינורחאה תועובשב םירחבנה-תיב לש םיבושח רתויה
 -רכש תא . םירטפינימהל  םינגסה יונמו םיהובגה םידיקפה ביצקתב "רוצקה,
 םנטא וננואתה םיריצהמ םיבר . הלמח ילב וטיעמה םיהובגה םידיקפהו םירשה
 יונמו תוריחבב לודג ישוק הלשממה השיגרמ התע םאש \ ,םרמאב , הז לע
 !המכו המכ תחא לע --- רבשה תא וניטקישכ , םתרשמל םיוארה םידיקפ

 םהש--,ם פי כ ל עגנ רבדהש--- ,םייוטסינימה םשב הנע החפ-דירפ לבא
 .דאמ קוחד בצמב התע האצמנ ץראהש ירחא , הוה דעצל םימיכסמ

 תלעות קר איבהל לוכי םינגפה יונמ
 ,הבלמטבש תוהובגה תורשמה ליבשב םישנא התע דע הכנח אל היקרות

 ,'התע . גלומה הלעיש המ לכמ רצחה לא * םיבורקהו .תוחפה"ןיב :םיחקול זיה
 ןורפחה תא םג תואלמל םיצוו ,םיתמא םוירטנמלרפ םייח היקרות ב ולחהשב
 00(1₪---ל םיאתמה םירטסינימל םינגס לש .תאזה הרשמה תא ורצייו , הוה
 םירחבנה-תיב-יריצ ןיבש םירשכומ רתויה ןיבמ , הינמרגב 6

 ,שורדה ןויסנה תא םהל ושכרי תודחא םיגש ךשמבש , םירטסינימל םינגס ונמי
 ינפל "םלועה,ל יתמרגלתש ומכ . םימואלה יגב לכמ וחקלי םינגסה

 הו רבד . תורכאה וא םוטפשמה-רש ןגסל חי ל צ ם ונריצ הנטתי םידחא םימי
 לבא . וז הלאשב קסע אל רוע םירחבנה-תיב יפ ,לעופה לא אצי םרט דוע
 + תאוה הלאשה םג רתפת הו עובשב

* +. * 

 םהל תתל םיצורש

 גרה רבעה שדוחל 94--ב ךןורעל וצפתש , םיאטשוקה םירמשמה יכ
 ןוטרפ לבל ידוהי "םורגופ , תבירע ד"ע םג לוגפדתבשחמ ובשח ,"םירפוכ,ה לכב
 : "ןמותוא דיולל,הב המסרפתנש ,האבה הדבועה דיעת ויתוכלהו

 "הבטשרפ, יחרומה קושב ,רחסמה"יזכרממ דחאב דמע ישימחה םויב
 היה ובש ,רמאמ ,םינרקס להק ינפל אירקיו ודיב יקרות ןותעו םילכורה דחא
 ,םימרדנ'ו-דיקפ רבע הרקמב . ולתי םיידוהי םידבכנ דועו ישב-םכחהש , בותכ
 תא ןותעב ול הארי אירקמהש ,שקבו רמע אוה ,אירקמל אוה םג בשקיו
 לכורה תא ליבוה םימרדנ'וה-דיקפ . הדבתג יכ , ךובנ ולה . הלאה םירבדה
 "םורגופ, ךורעל הרטמב הדסונש הנטק הרבח ד"ע םהל עהונ םש , הרטשמל
 + םנוע תא ואשיו ורסאנ תאזה הדוגאה ירבח . ידוהי

 תוערפה תא םירופב יצחו הנש יפל ךרעש ,ייב"ףסא ,ופימ םקמייקה ותואו
 -רש .היהש ימ ,ייבדםירקא לש ותצלמה ילגרל) ,הלודגל הלע הכ ןיבשו ,יפיב

 ןיבא תוכזב דרוה אל אוה םגש ,גלפיכראה לש ילוה התעו םלשוריב ךלפה

 :יטומל .הנמנו---.(הריעצה תיקרותה תורפסה לש םילודג רתויה םיררושמה רחא
 ררבתמש ומכ ,ףוס-ףופ לפנ ,הנדאל בורק ,טקריב לבי'גב * (רוטנרבוג) ףירס
 םימרגלתב םישאה  ,גוהנכְו ,וזוחמב ינמראה "םורגורפה,-תא התע אוה רדס

 ולפנתיו ."םורגופה, תא וכוע המהש ,םינמראה תא ,תיזכרמה הלשממה לא

 רפמיו הזה לבנה דרוה | םוירטסינימב יל . ערונש ומכ ,םידמחמה לע
 --ךואבצה:טפשמל

 ,עובש דועב .ארקתש הלודגה הפסאל חתע םוננוכתמ "ידוהיה שיל' גימ,ב

 / החפהידיטיפירא :םהירוקבב ישבדםכחה תא ודבכ םינורחאה | םימיב
 , סירחבגה"תיב שאר ,הָיר:ריִמִחאְו ,םירהה>תורכמו .תורעיל רטסינימה
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 8 0% םלועה < . : חי ןוילג

 דםכחהל, עידוה , םייקינולפה לש ישארה דקפמה , החפ:מוקביש םג
 יהזה עובשב והרקבו יכ ישב

 :םיאבה םיטרפה יל ועדונ ישב:םכחה לצא הזיר;דימחא לש ורוקב ד"ע
 יללכה בצמה דע ורבד .העשל בורק שיל'גימב ראשנ םירחבנה:תיב שאר

 וירבד לע רזח ,הזיר:דימחא ,היקרותל תידוהיה הרגהה תלאשב ועגיו ץיראה לש
 ,התחונמל בושת ץראהשכ ,התע יכ , ףיסויו , שרח ינפל ישב:םכחהל רמאש

 דע הילע םיביבחה ,היסוהמ  דוחיב םידוהיה תרגה תא לידגהל הלשממה גארת
 + תטרופמ תינכת הלשממה דבעת םיבורקה םימיב ,המ:ןמז תוכחל ךירצ ,דאמ
 הנדוע תאזה הרזגה יכ , עדי אל  הזיר:דימחא ,"םודאה ריגה, ד"ע םג ורבד
 + הריבעהל םוירטסינימה ינפל לדתשהל חיטביו רמרמתה ול עדוהבו * ,תמיק
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 תדוגא יריצ - הרשע:תחאה הרועוה ב החתפנ יאמ 16 םויב
 יזנכשאב םידוהיה תולהק

 לש קוח-תינכת ר"ע הלאשה רוריב היה תאזה הדיעוה תרטמ רקוע

 ,היסורפב םידוהיה תולהקל .תיללכ .תורדתפה
 תולועפ ר"ע ח"וד הצרה  ,ןוספיליפ .רוסיפורפה = ,הגהנהה:רעו אישנ

 ,תונורחאה םינש עברא ךשמב תולהקה:תדוגא
 תושעל תולהקה-תדוגא הלידגה תאזה תעה תפוקתב יכ ,חיכוה  הצרמה

 ג"יו  םירענ ג"כ ואצמנ םיטוידיא םידלי ךונחל טוטיטסנואהב ,םינוש תועוצקמב

 םיתאמ .1906 תנש רבוטקוא 1 םויב ותלועפ ליחתה יללכה ןביכראה ,תורענ
 ןביכראה ,יללכה ןביכראה לא .ןהלש םיביכראה תא וחלש תוילארשי תולהק

 םא יכ ,ןידו תדב קפוע טסורויל וא  ,הירוטסיהה רפוסל רמוח קר אל. שמשמ
 המכב ןתבומל תואנ ןורתפ אוצמל םידוהי לש תוחפשמ הברהל עייסמ םג
 .תויעדמ תורבח ח"מו תובר תולהק רבכ ושמתשה ןביכראהב  ,תוכבוסמ תולאש
 םירענלש דפומב .ליח ושע םיבוזעה םידליה ךונחל תודסומה ינש

 תלעות = ;תודימלת ---.48  יזגוצילפב תורענלש הזבו ,םידימלת 165 םיכנחתמ

 הנורחאה הנשב  ,ייזנעסויווב םידוהי םילעופל הינולוקה דוחיב האיבה הכורמ

 םידוהו םירועצ 8195 הב וכנחתנ המויק תונש עבשבו ,םיכינח 635 הב ויה

 רתי לא הצרמה רבע הזמ .םיצורח םילעופל ויהיו רפומ:יעורפו םשפנל םיחלושמ

 הלע הדוגאה ןוה ,תולהקה תדוגא לש דסחהו הקדצה יתבו םינושה תודסומה
 .קרמ 965,716 לש םוכסל 1909 תנש ץרמל 1 םוו דע

 תולהקל תוודתפה יקוח תינכת ד"ע הלאשה רוריבל ושגנ כ'חא
 ןעיצה הפילמ ףלאוו גאטדנאלה רחבנו  ןוספיליפ ,פורפה ,היסורפב תוילארשיה
 תואחמ הדגנכ הררוע תאזה העצהה לבא .וז הלאשב יללכ חוכו ררוע ילבל

 תורדתסה םא ,יללכ חוכיו י"ע רבד טלחוי יכ ,ושרד םיבר םיריצש ינפמ ,תוצרמנ

 .ללבב איה היוצר וזכ היפב לש
 ולב .יב | ,ונעט טרופקנרפמ וויל רסו \ יוגולנמ  ןמדירפ םיטפשמה:ץעוי

 העצהה התחדנ ףוסל ,םיפיעס 183 חליכמה תונכת ררבל רשפא יא יללכ חובו
 4 ,תועד 202 דגנב 278 לש בורב

 .תלאש ד"ע תואצרה וארק ןידנימ ר"ד רוטקירידהו ןופפיליפ רופיפורפה
 םודיקפ יונמ , תודעה ןוטלש תגהנה יקוח , ןלוטבו  תולהק דוסי ,הלכשהה

 יהת אל ,  תולהקה לע םתסנרפש 5 יכ :,ועיצה םיבר .המודכו םיתרשמו

 ,תיביספה . הריחבה תוכז םהל ןתנת יכ ,ושרד םינכרהו םירומה .הריחבה תוכז
 היהתש ידכב ,םמצע:תעדב םייולת םינברה ויהי .יכ , השירד ועיבה םיריצ המכ
 ,תיללכ האצרהל רמח רוחב | היסימוקהל וחסמנ תועצהה לכ  ,תושפח 'םתרות
 ,הריעוהל  ןתודוא לע .היסימוקה איצמה רשא

 1 ןיצפירב

 ,םינברהל םיעגונה = ,תינכתה יפיעס ד"ע הצרה ןקשאלב ר"ד .רוסיפורפה
 םינברה תאמ ללושה ףיעפה דגנכ וחמ םידחא םינבר ,.תדה>ירומלו םינזחהל

 .תויתד תולאשב עירכהל תוכזה תא
 הררועתנ ,תינכתבש םיבושח  רתויה םיפיעסה תא םירבחה וחדש ינפמ

 תתורדתסהה ןינעב הדוכעה תא ךישמהל ללכב רבדה יאדכ םא ,הדיעוב הלאש

 דחי .תינכתה תא רופמל הדיעוה הטילחה םיכשוממ .םיחוכו ירחא ,תולהקה לש
 ןבללו ררבל ףיסוי רשא ,הגהנההדדעו לא רמח רותב ולבקתנש תויצולווירה םע
 .הדיעוה הרמגנ הזבו ,תאזה הלאשה תא

 ר"ד ,ןריוצ ר"ד ,יקסניצשעל , עעלק ר"דה הדיעוב  ופתתשה םינויצהמ
 ,רועו .(ןיטעטשונ) יול .ריד ,רענפעה ברה :,(אנאטלא) קנארפ ר"ד ,יקסבוקטיו

 תוינויצה תורובחה תדוגא תפסאב הלבקתנש ,היצולוזירה איה תניינעמ

 .תולהקה:תדיעול עגונב יאט 12 םוימ התבישיב ןאכבש תורחואמה

 תדוגא תא בוטל | םירוכמ --- הוצולוזירֶהב רמאנ ךכ --- ןולרב ינויצ,

 :קוחב םייונש השעתש ,הלשממה יינפל התולדתשהב זנכשאב םידוהיה תולהק

 .1847 תנשמ יטורפה םירוהיה

 יכ ןתולהקה תדוגא לש הרשע:יתשעה הריעוה תאמ םישקבמ םינויצה

 :וללה םייונשה השעמ תודוא לע .רבד טילחה
 ,תוריחבה לכב  תיאשחו הרשי ,הוש ,תיללכ הריחב לש הבוח:תגהנה (א

 ,הכ רע ןהב .תוררוש ויהש ,תולבגהה לכ לוטכו
 הריעוהו  תוילאיצניבורפה תולהקה תודיעו יריצ לש הרשו הרוחב (ב

 .תודעה:ירבח י"ע תלצראה

 לש ומצעה ןוטלשה תודפומ לע הלשממה דצמ הגהנהה לוטב (ג

 תעיכק םגו תדה:ירומו םינבר תוניחב תעשב הדצמ הלורטנוקה תא םגו םידוהיה

 ,ארקמו דומל ירפס
 ,"םירומלו םינברל תוקיפסמ .תוווכז קוחה פ"ע תתל (ד

 יללכ הדיעוב רוריכל האב אל וז היצולוזיר יכ ,ריעהל ךירצ
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 9 ב ו גז |

 .גרָבְניּורְג ףסוי ןֶּב לָאּומש
 00 ו

 גריבניזורג = ףסוי ןב לאומש ר"ךה םואתפ תמ גרוברמפב
 ,וייח ימיל שמחו םישמחה תנשב

 דומלל הברה וירוענ ימיב .שחיה עזגמ םירוהל  רלונ ר"דה
 ! רמגש .ירחאל ,ההובגו תינוניב תיללכ הלכשה לבק כ'חא ..תירבע
 לא  םנכנ עבטה | תועיריל | טיטליקפה תא  הטיסריבינואהב
 , הניצידימל ר"ד ראותב םשמ אציו ו תיאבצה .הימידקאה

 < תורפסב קסוע ליחתה הטיסריבינואה לפספס לע .ותבשב רוע
 ונוושכב להקה בל תמושת תא וילא בסהו  ,תירבע:תיפוחה
 ,םידוהיה לש ונפוגה בצמה רבה לע ,היה ןושארה ורמאמ \ .ןיוצמה
 "ץילמה,ב .םג םתכ | אוה :.""הינרוזיבוא | ,רבי, ףסאמב  םפדנש
 לע בישה ובש ,תערצה  תודוא לע  תירבעה .ןושלב יעדמ 'רמאמ

 .הז .ןינעב ןוסליניצאק 'ר'רה לש .ורמאמ
 םייניצידימה  םילנרו'זב - העוכק .תיתורפס הרובע ,רבע ןכ

 ",האופרל תיללפה .הידפילקיצניאב ערמ:ירמאמ .םוגרת .תדובעבו
 להנו ,"דוחפווה, לש ימשר:יתלבה ךרועה היח תובר םונש '

 תנשב | .("ץעסיפאטעל,  םינודביספב)  "ל"וחב, .הקלחמה תא וב
 ,, שדקומ  היהש ,"טסאנ'צשורוב,ה תא ומצעב איצומ .ליחתה 0
 . לכ תא םצמצ  תאזה תעב | .תונויצהו  ימואלה .ןויערה תצפהל
 יבוה תא ומצעב וב בתכש ,הוה ןותעה תואצוהב- וחכו ונמז
 :,לבוה ףלא םירשעמ רתוי וב ריספהש ,הזה ןותעה לע  ,וירמאמ
 תימואלה ותויהב  שממ  ושפנ תא .רסמ
 ,ובורו ושאר הב סנכנש ,הלודגה

 םינש שמח ירחא קר "טסאנ'צשודובה, תא איצוהל לדח אוה
 רוע ול רשפא היה אלו ,ראמ ומצע ויתובוחש העשב ,הרובע לש
 קוסעל לדח זאמ .תיתורפפה .ותדובע תא ךישמהל ןפוא םושב
 ,םיבורק ןיהש ,ידוהיה רובצה ינינעב ברעתהל םגו 0 וב
 תירבעה * הקיטםיצילבופהל ,האופרה תדובע .לא בשו ,דאמ ובלל

 הדובעה \* ירחא ךורכ

 , .,דאמ ןיוצמו ץורח דבוע דבא ,תונורשכב כ"כ הינעה ,היפור תפשב

 ,ירבעה .ימואלה | ןויערהל םג ותתימ איה הלודג הדבאו
 .םינמאנה וימחולמ חונמה

 ,הבצנת

 :היהש

/ 



. / / + 

 , תּונויצה
 תורוגאה ,םילקישה ידעו לכל הוב עיצמ יוכרמה דעוה --

 הצרמנ קרובע רובעל םהיתומוקמל םיינויצה םינקסעהו תוינויצה
 רמג יריל האיבהלו וזה .סרגנוקה .תנש דעב םילקשה ץובק תבומל
 , בורק .רתויה ןמזב

 לכב ,וז הגש רבמצד שרחל .החדנ םרגנוקהש יפ לע ףא
 ט"כ) ונוי 17/80 - רע רמגהל ב"י תנשל םילקשה ץובק ,ךירצ  תאז
 .ונתוררתפה ו תונקתל המאתהב ,(זומת

 לכל םיחלשנ .ק"פאה ר"ע תיסורו תידוהיב םיטקפסורפ --
 להקב ץיפהל | ךירצ םיטקפסורפה תא = .שרדנה  רפסמב שיא
 י'ע .םיטקפסורפה םיחלשנ םירע הברחב .תפנכה .יתבב קובדהלו
 ,ידוהי תיב לכל .הטסופה

 לשו ירבעה קנב:לאינולוקה לש תוימשו תוימתפ תוינמ --
 : לצא גישהל רשפא ק"פאה

 ךן. 4. ן0ה560קע5 חתמו.
 הנחלשת תוימהס ,9,50---תימשו 10.85 הריחמ תימתס הינמ

 .ןריחמ לכקתמש ירחא קר --- תוימשו ,הפיקוב םג

. 

 תפוק לא וסנכנ ז"ש יאמ שחל 4 רע לירפא 9? םוימ --
 הלאה \ םימוכסה | היפורב תמיקה ןרקה לש תוזכרמה הכשלה
 :הזה רדסה יפ לע

 ,ב"ור 3 ל תויללכ  תובדנ
 "1 ימצעהסמ
 ה תורבוש-יסקנפ
 ,, 8 תואספוק

 100 םימלש םימולשת )
 98 םירועשל : | קפל

 , 50,84  - (לצרה-רעי) תיז יצע תודוגא
 2 1.06 "תורעק,

 ,-- 5 ס"ע תמיקה-ןרק יות

 ,- 0 , .המהגלת תונוילג | פה

 7 ב"ר 801,856 ה'ס
 דנבהדמ בופחנפ ףסוו רמ לש ותולדתשהב ההסונ ארוש-ןח-רימטב --

 םיבשויה היסור-ידוהי לש הדונא כ"ג | הדסונ . םיריעצ לש תינויצ הדוגא
 .תאןה ריעב

 ,הקבונמורמ כ"ג םיעידומ  תינויצ הדוגא רוסי ד'ע --
 .תחתפתמו תכלוה תינויצה הדוגאה יכ ,ונתוא םיעידומ קפבילואמ --

 הילא .וסנכנ ע"על .י"אב עקרק תונקל התרטמש ,ןוכשחו האולהל הפוק הדפונ
 ,רבח  םישלש

 יםיריעצ לש תינויצ הדוגא הדסונ בלסונירטקיב --
 , שיא םיפלא תעבשב הגומ ונריע :ונילא םיבתוכ קסבורדנפכלאובונמ --

 רוקב :םינוש .הקדצ תודסומ הפ שי .עוער םידוהיה לש ימונוקיאה  בצמה
 השדחתנ ףוחה תישארב .דועו תוטועפ תואולהל קנב ,הרות-דומלת ,םילוח
 רבכ אל הז .תבש) תבש לכב תופסא עבקל וליחתה .תימוקמה תינויצה הרוגאה
 תפסאב :םגו לודגה תסנכה תיכב םואניו  קסניודמ רטיפ .ז רט וגרוע תא רקב
 ,םיביטקאה .םירבחה

 .לֶאְרשידְֶרָאּב
 ;םידליה ינג לארשי ץראב םיברתמו םיכלוה הנורחאה תעבש .ינפמ --

 תורשמה בו לא םלוא ,וללה ךונחה:תודסומ דעב תורומב לודג ןוחסח שגרומ
 םודליה-ונג לש לודג רתויה קלחה . לארשי ץרא יבשות תונבמ תומלע תולבקתמ
 תורומ .תורשמ לבקל תוצורה .יזנכשאה ןייאריפ-םפליהה י"ע ךמתנ הניתשלפב
 ? איה התבתכש ,תרכזנה .הדוגאה לא הוב תונפל תוכירצ י"אבש םידליה ינגב
 + ב" רפסמ ץילגיטש בוחר , 5

 ָצ
 חי ןוילנ ְ 3 םלועה <

 תוביוחמ .תורומהו , תירבעה ןושלה קר אוה םידליהדינגב רובדה תפש
 . הירוב לע התוא תערל

 תפצב , ופיב רחא דחאו , םידוהיל םילוח.יתב ינש םנשי םילשוריב --
 ופיבש הוו םילשוריב ךחא ח"יב . ןורקעו ןויצל-ןושאר תוידוהיה תובשומהבו

 םישיגרמ ח'הב רתיו ,ןתנמואל תוחמומ תוינמחר תויחא הפוריאמ םהילא ואיבה
 אוצמל תולובי םילוחל תורמוש תויהל ודמלתהש תוסלע .לודג ןורפח ןיידע הזב
 .ןועמ םע שדחל קנרפ םישמח ריחמב הרשמ םש ןהל

 , תיזנכשאה וא תידוהיה ןושלה תעד וז הרשמל תקפסמ

 : . תיברעהו תיתפרצה תונושלה תעידי םג איה

 , לארשי.ץראב "ןויצ.ילעופ, תאצוה , "אבכוכ-רב, תרבוחה הלבקתנ --
 236 8 ,תודחא

 רודה, תדוגא י"ע - רואל אצוי ץבוק  ,"תוצוצינ, תרבוחה הלבקתנ --
 . לארשיץראב "ריעצה

 היוצר לבא

 .חרומב
 ל

 + וגרפוס ונולא בתוב אטשוקמ

 יקרות דחא = ,םינותע .ינש התע רסימ  חילצמ  םיסנ --
 ופתתשי | םהבו = ,םיימוי = ויהי  םהינש .(1/0םו0ַו) .יצנרפ דחאו
 ,טניסהו . םירחבנה-תיב  ירוצו .היקרותבש םיבושח יכה םיינידמה
 הנמנ הכרועל ;םידוהיה ינינעל הרחוימ הקלחמ היהת <(, הב
 רחאב כ"או הירבטב רפסה-תיב  להנמ .היהש ימ ,גרבכוה .רמ
 ,םרפב רפסה-יתבמ

 תא שובכי חטבו םיעובש רועב עיפוהל לחי ,0מו0ח* ה
 לש תיבויחה ותוסחיתה .הפ תיתפרצה תונותעב ןושארה םוקמה
 .העודי  ונתעונתל חילצמ

 : ילובאק בקעי ה ונילא בתוכ רומויאמ
 רכזל .שדחה .ת"תה = תיבב :הגיגח  הכרענ .רויא א"ב "םויה

 ישימחה דאשיר רמחמ ןמלושה הלע וב רשא רשואמה  םויה
 .הגיגחב קלח וחקל שיא תואמ עבראכ ,ויחא תחת הכולמה אסכ לע
 ואב גחה לא ,ןבלו םודא םיקרות םילגדב טשוקמ היה םלואה
 .ונריעב .ליחה ירשמ םיבר

 הרות רפס אצויו .ןוראה תא חהפ רויביפ ןב ףסוי ברה
 אוה ,םויה ןכת תא םיפסאנה לכ ינפל ראב ודיב ותוא .ווחאבו
 דובעל היקרות יבשוי וניחא .לכ לע לטומה .בוחה רבד לע רבד
 ,הרשאלו התמדקל דימת גאדלו. ונתדלומ ץרא תבוטל

 הרומ ,ילומירטנפ לאפר ןודאה המבה לע הלע ןכ ירחא
 הרעה םשב  רבריו = ,ח"יכ 'חל רשא רפסה תיבב תיקרות תפש
 ןשיה רטשמה ןיב ליבקמ .וק הטנ אוה היקרות תפשב תירוהיה
 הנידמה ןברוחל איבה ןשיה רטשמה ,שרחה ,רטשמה | ןיבו
 ,ץראה .תא הליצה שפחה-ימחול תרובג קר ,התוררופתהלו

 אל יכ ,לכ ןיעל חיכוהל לכונ שדחה רטשמה ימיב התע
 ,םהומכ תוברח ינב ונחנא םג כו ,הפוריא יבשוימ ונחנא םילפונ
 .ונרכועב התיה תוצירעה רי קר

 ליבונ הל, ןותעה יכרועמ רחא ,יגרוג ןנמילק ןודאה םג
 תוציחנה לע רבר ,םיאורקה ןיב היה רשא ,יקינולסב ל"ויה "יכרת
 ץראה איה  ,הכורבה היקרות ונתרלומ ץרא מרקל ץרמב דבעל
 .הב הל .ןק האצמ אל םידוהיה תאנשש ,הריחיה

 תא .וכרביו .םהילגר לע םיפסאנה לכ ומק הגיגחה תולבכ
 ,ותכלממ לע םימי ךיראי .יכ ,שדחה ךלמה

 .לופוניטנטסנוקב תולהקה תודחאְתה

 לופוניטנטסנוקב | תוילארשיה  תולהקה] ךותב תשגרומ הגויחאה תעב
 הכ דע ויהש ,תויונכשאה תולהקה ךכל תופאוש דוחיב .דחי רחאתהל .הפיאשה
 + תתוערמ תחא תולדבומו תודרפומ

 : ןנה .לופונוטנטסנוקבש תויזנבשאה תולהקבש תובושחח
 ןאב .הנש 0 "נפל .תי שטר ו תלהק (א
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 חי ןוילג 32 םלועה <

 -הדשו דחוימ תסנכ:תיב םהל ונב הרצק תע רובעכו לופוניטנטסנוקל םישטריקה
 .תוחפשמ תואמ הברה לש הצובקל ויה ןמוה ךשמהבו , םמצעל 'תורבק

 הלהקה םע הדחאתה םינש שש ינפל ."הרות.רוא, תלהק (ב :

 ש םורשעכ הו שי "הרותירוא, תלהקל , ןהיתשל רחא בר ןהל ונמו תושטריקה
 ינילרבה ןייאריפ.םפליהה לש ותושרל רבכ אל הז ובעש , הרותידומלת תיב
 +.ראמ בושח רפס.תיבל ודי לע השענו

 תודחא תוחפשמ תואמ ןכ םג הנומה "םי טיח ה תדרו גא, תלה ק (ג
 :תיב שי וז הלהקל םג ,הריפתה.תכאלמב םיקסועה ,היסוו ידוהי לש
 הרכח שי ון הלהקל .הלש אשידק.הרבח םג הל התיה םינפל .רחוימ תסנב
 .םיינעו .םילוח תכימתל הפוקו תפתושמ הרועל

 הלהק לע תילארשיה תירטפואה.תיונכשאה הלהקה (ד
 . לודג תסנביתיב הל שיו ,תוחפשמ םישלשו האמ תונמנ וז

 -תיב הלש ,תישמח הלהק דוע הנשי וללה תולהקה עברא דבלמ
 םיקסועה םידוהי םה הירבחש ינפמ לבא . לופוניטנמסנוקבש הפי רתויה תסנכה
 .ללכ התא םיבשחתמ ןיאו ןובשחב התוא םיפקוו ןיא םייווב םירחפמב

 דחא ,ומ ם וטנ ם ןודאה ,וניהא טורייב ךרד רבע םידחא תועובש יגפל--
 ללוסה ,סקוקליו ריס לש ישארה ורזוע תויהל הנטתגש , םיריעצה .םיקרותה ישארמ
 + םירה:-םראב האקשה תולעת ןנוכל תיקרותה הלשממה םעטמ ןמווהש , ילגנאה

 רבד לע תודחא תועידי "הטרביל הל, יתפרצה ןותעהמ ופפדנ "יבצהב,
 / + ומס וטנס .תודלות

 ונתנידמ תא איבהל וחילצהו ולעפ רשא הלאמ דחא אוה ומס וטנפ
 ,ול ורזע םיענה ופומנו ובל רשי , ויפא בוט , חתופמה ולכש . יחכונה הבצמל
 ,םינוילעה םיינודמה תומלועב םיריעצה םיקרותה תעונת תא םסרפל ,ומס וטנסל
 -ברעמ לש תוישארה הריבה ירע תא רקב תונורחאה םינשה רשע ךשמב
 שמתשהל לדתשה , דועו המלוהקוטשב , גאהב , ןודגולב ,וירפב , ןילרבבו הפוריא
 דע חיבוהל ידכ ,  םידיחי תופסאב וא תויבמופ תופסאב םואנל תונמדוה לכב
 היה ןודדלא חבצ ךיסנה רשא ,  םיריעצה םיקרותה לש העונתה הצוחנ המב
 . הישארמ דחאל

 וכונח לבקו 1878 תנשב ,הירגלובב ,קו'צסורב דלונ ומס וטנפ
 ,ותדלומ ריעב תירגלובה "היפנמיג,ב כ"חאו ח"יכ תרבח לש רפסה תיבב ןושארה
 אמצו םידומלב םלתשה שיא ותויהב + תורגב תדועת לבק הבש

 + הפורואל ךליו ויתוגורשב חתפל בחר "תוי הדש ול ןיוחנ יכ , שיגרה המבחל 0%
 . הסדגהה תמכח םינש יש דמל ,היגלבב טנגב רשא התיסרביגואבו 4
 תא בירקה הרעבש העונתה תבוטל רובעל ריבבה ונוצר עיבשה ןעמל 0

 םידוטלל תוציחנה ושפנב שיגרה רחאו תורפפה ידומל לא 'רכמתה | ולמע
 1903 תנשב .אצי ונממש , תוללופל רפסה תיבל סנכיו ,הזירפ ךליו ,םיישעמ
 -תיבב םינש יתש ךשמב וירפב דמל ךכ רחא ,  תולסמ ללוס  ראתב רתכומ
 + תיגידמה ותלועפל לגתסהו םלתשה םשו הנידמה שרדמ

 .הזה ד"מהיבל ופנכה תעשב הליחתה ומס וטנס לש תינידמה ותלועפ
 חרומה תוצרא תלאשל עגונב "הקיטילופ,ה ינינעב תילגנאב רפס רבח אוה
 תודחא תואמ רפסמב קלחנ הו ,ורובח ."ףולובמשס ןפטסו רליפסנוקיב דרול , םשב
 הוה רובחה ודי לעו , םעה ישרומ תיבו  םיליצאה תיב ירבח ןיב .לפמסקא
 ןעיבה םינורחאה הלאמ םיבר ,םינטירבה הנידמה ימכחמ םיבר לא ברקתה
 הפוקתל תסנכנ היקרוח תא תוארל ריבכה םיואמ תא ומס רמל םהיבתבמב
 . םישדח םייח לש

 ךשמב םירועצה םוקרותה לש השרומ רותב ןודנולב דבע ומס וטנפ
 הו ומואנבו ןודנולב רחפמל םישרומה תיבב םאנ 1906 תנשב . םינש שלש
 תוארהל גאהב םולשה תפפא לש תונמדזההב שמתשה אוה . לורג םש ול השע
 הכלממה לש עוערה בצמה תא שרחהו ןשיה םלועהמ ויריצ השלשו םיעבראל
 קרו ךא יולת חרומה תלאשל ריחיה ןורתפה יכ , תעדל םחיכוהו .זא  תיקרותה
 םירכנ לש תוברעתה ילב , ימצעה החבב תאזה הללמואה הנירמה תושדחתהב
 + ינויצוטיטסנוק רטשמ .ךרדבו

 לש תונות;ב התוא ושרפש םיינידמה יגוחב הרעס המיקה תאז ותשרד
 רסיקו הילגנא ףלמ תשיגפ תעב יב , אלפ ןיאו . םינוש םישורפב הפוריא-ברעמ
 רחאל ,םולשה תפסא אישנו ,וירפב היפור ריצ , בודילג ריכוה , לבירב היפור
 תמושת ררועש ,ומס ריעצה תא ,תאוה הדיעוב היהש ,הילגנאמ וירבחמ
 ,רמא בודילנ , ירשפאהו דיחיה וגורתפ לאו היקרות לש ללמואה הבצמל םבל
 ינונעב וקסעש ,  ןויפנה ילעב םייגידמהמ רתוי הוה ןינעב הפונמ אוה ומס יכ
 ,םתדובע תונש ששו םישמח ךשטב חרומה תולאש

 דבע םא יכ ,תוינידמה ינינעב קר ותלועפ תא םצמצ אל ומס וטנפ
 , "לאנברבא ןוד, ינויוחה ורובח תא רמג התע הו .תורפפה הדשב םג הברה
 אוהש ,לארשי תודלותב הזע יכהו הארונ .יכה הפוקתה תא ראתמ אוה ובש
 .דרפס ץראמ םשורגו םידוהיה לש םבושי ףוס

 םהיגיהנמ לע רבדמה ,"הגרוט, םשכ ןמור בורקב רואל איצוי ומפ רמ /
 .םידרפסה םידוהיה לש םהיכרדו |

 ל ' קקותשמה

 "יבצה, איבה םקוקליו ריס תוינכתלו םירהנ-םרא תאקשהל  עגונב --
 : רטאל בותכ וב ,םירצמב וידידימ דחאל םקוקליו 'ו ריס לש ויבתכממ דחא

 קחרמב התיה דדגב יכ ,התע ונל רורב ,, הנכהה תכאלמ תא וגרמג התע,
 הבוגב תבשוי ריעה . רהנה ךרא תדמב סרפ ץרפממ רתמוליק תואמ שש לש
 + רתמ 30 הבגב לבב ריעהו ,םיה ינפ לעמ םירתמ השמחו םישלש

 םיבשוחש רמוחה תניחבבו ךרדה ןומסכ התע םיקוסע ונישנא לב,
 , . הלסמה תלילסב וב

 ,הרבעש הנשה לש ץרמ שדחמ הפ הדרי אל תחא םשג תפט ףא,
 ךרד םירבועש יפ לע ףא ,דאמ םירקי תוגוומה ינימ לכ , דאמ השבי ץראה
 ,הגוחש רתויה הנשב וליפא ,םינתונ םהו , לקדחו תרפ תורהנה ינש רבדמה
 רודכ לכ ינפ לע ןואש ןבלדהדש ןדפ םינוילט השש לש חטש תוקשהל םימ יד
 ."סרפ ץרפמ ךוחל תלעות לכ יילב םיפטוש םימה לכ .ולשמ ץרא

 ינומראה ןותעה --

 !מתשהל

 :התפה לש רמאמ רבכ אל הז םיפדה "גוגאס,
 רפמ. לופוניטגטסנוקב אצויה ,"ןאלרוכ , ירוהיה ילוונפשה ןותעה ,םידוהיה דגנכ
 ונימראה ןוהעה ךרוע ,ול יוארכ ןיחתורב ותוא ןדו ואולמב הזה רמאמה תא

 לא חלש ,רבד:ונוכנ םיגימרא תצע פ"ע וא טפשמה ינפמ ותארימ םא ,רכזנה
 תבסמ יב .ןקרטצה אוה ,החולפ תשקבב בתכמ אטשוקבש םידוהיה םיניתעה לכ
 יחיטבהו היצקדירה ינינעב הנורחאה תעב ברעתה אל םויטרפה ויקסעו ותלחמ

 ' הז ה חטבימה רמאמה  לכא .,ןושארה :ירבד תאי לטבוש ,ונותעב רמאמ םופדי יכ
 , .םןיה רע ספדנ אל

 רבדב .ברעתהל ןוכנל לופוניטנטסנוקב םידוהיה תלהק דעו אצמ ךביפל
 .ןידל "גוג ם,ה ךרוע תא עובתל טילחה .הנורחאה ותבישיבו הזה

 ,לֶאְרְשְי תוצּופְתְּב

 ,היסורב

 תוניעמב אפרתהל אובל םידוהיה םילוחל תוממורה ןוישר לבקתג --
 ,וקווקבש האופרה

 בויק :ידוהי --
 לכל וז הנשב תבשל

 ןוישרה םהל ןתניש  ,תוטטורה םש לע *השקב וש
 .ריעל ביבסמ רשא ץיקה תונכשמכ תוחפק

 תירטסואה הירומרדנ'וה יכ .,םיעירומ , היברפיב ךלפ , הציליסובונמ =-
 ילב לובגה תא םירבועה היסורמ םידוהיה םיטנרגימאה לכ תא תשפות
 הרוקפ איצוה יציליסובונה קינווארפפיאה , םצראל .םתוא הבישמו עסמ-תרועת
 , םוריפאה"דודג\ םע םתדלומ תומוקמל הלאכ םוטנרגימא בושהל

 וגודנש , םירכא א"י .תוממורה תאט הגינח ולבק קסלודופ-ץונימאקב -- ,
 , םירוהיב םיורגופהישעמ ללגב םינוש םושנעל

 יקסלוקוטנא .מ ,ם  םפרופמה לספמהל  ןורבוה-תבצמ םקות בורקב --
 ,גרוברטפב םידוהיל רשא תורכקה הרש לע

 , "היםורחודוהי .ןיב הלבשה-יברמ, תרבחל ףינפ חתפנ הנליוב --
 הלכשהל רטפיניט היהש ימ תדוקפ תא לטב הלכשהה םוירטסינימ ---

 לכקתהל  ,הינופי.היפור תמחלמב ודבעש , םידוהיה ידליל הריתהש , בוזאלג
 + תיטגיצורפה המרונה ילב רפפה.יתב לא

 ישאר תא וילא אורקל חלש בו'צמלוט יאפירואה  קינל'צנודרגה --
 םיספדנה ,םירמאמה לכש ,אוח עדוי יכ , םהל רמאו םידוהיה היצניגיליטניאה
 אצומ והנהו , םירבעה םיטניגיליטניאה י"ע וכרענ םיילאמשה םינותעב ודגנב
 םיבשויו הקיטילופמ םיקוחר םידוהיה יגומה . המחלמל הנמוהכ םדצמ רבדה תא
 ,היהשב םהילע ןגהל ףיסוי ןכ לעו , החונמב

 9רב וכ = ,עודומ  היסור  ידוהי ןיב הלכשה יצופמ תרבח דעו --
 םוסרוקה לא סנכהל םיצפחה הלאל תוגיחבה הגייהת 1900 תנש טסוגואל
 , םינש יתש םיכשמנ םיסרוקה 4. הגדורוהב םיגוגרפה

 , שדחל ב'ור 20  ךסכ הכימתו םגח:רומל  םילבקמ םיפרוקה יעמוש
 םוליחתמל  הרומ ראתה תא םילכקמ | ,האיציה:תוניחבב םידמועה םידימלתה
 .םהל ןאלמש םיריעצ םילכקתמ םיפרוקה לא | , םייללכהו םירקעה םידומלל
 םיפרוקב .אבצה תרובעמ רבכ ןררחתשנש הלאל ןורתיה ,הנש 16  תוחפל
 ,.הקיטמתירא) .ןובשחה תרות ,  תיפורה ןושלה :הלאה םירברה תא םודמלמ
 <  הקיגוגרפ , עבטח תועידי = ,הי פרגואיג ,םימיה ירבד , (הירטמואיגו הרבגלא
 " |" \פש הניעיגוהה תרותו הקידוהמ , הקיטקריד , הקוגזגדפה תודלות ,  היגולוחיספ)
 / טוטרש ,(ותורפסו: לארשי ימו ירבד ,קודקד , ךנת) םירבעה םידומלה ; (ם"היב
 / + הקיטסנמוגו .הרמז

 תא 'םידמולו םיליחתמל רפס:תיבב םירועש םודימלתה םינתונ הז דבלמ
 2-27 / , השעמל הארוהה .תרוח



 הנדורוה ריעל םהיתועדו הב תונפל םיכירצ םוסרוקה לא לבקתהל םיצפחה

 תקתעה וא ףדיל תרועת (א ףרצל ץוחנ הערוהה לא . (םייגוגדפה םיסרוקה)

 . תירכעבו תיפורב היפרגויבוטוא (גו , רמעמה תדועת (ב ,החפשמה תמישר

 םגיא הנמזה ולבק אלש הלא |, תונוש תונמזה י"ע רארקי  םוטרודנקה

 + אפורה תרקב ירחא םידימלתל ובשחי הניחבב םידמועה , הניחבל םוס מנ

 .הלבקה תוניחב תינכת

 קדה יקוח יפל .ארקמה תאצרהו הריהמ האירק (א : תיסורה ןושלה

 , סיסקטניסו .היגולומיתא תעירי ,  עצומה ןינעה לש כתכ תאצרה (ב

 , שלושמה ךרעה דע :הקיטמתורא

 תאצרה (ב ,קודקדה יקוח יפל ארקמה תואצרה (א : םירבעה םידומלה

 ירבד תעידי , ך"נתב הבושח העידי .  קודקרה תועידי , עצומה ןינעה לש בתב

 םיניכה ימו תורפפ בטימב = , תידומלתה תורפסב העידי ,ללכ ךרדב לארשי מ

 + השדחה תורפסהו

1 1 

 לוב
 הדובע דע מ"ומ להנתמ א"קי תרבחו איטי ןוב יכ ,םיעידומ ןודנולמ

 תמדא:יחטש המכ הז התנק רשא ,א"קי יכ  ,םירמוא ,היטטופוסימב תפתושמ "

 ,היקרותב היצוטיטסנוקה תגהנה ירחאל ,התע הטילחה  ,הימטופוסימב םולודג

 מ"ומב  ךוותמה ,הזה םוקמב | םידוהי לש * ינייצזינולוק בושי = דוסוב .לחהל

 ההושה ,ףיש כקעי עודיה יאקירימאה, פורטנליפה אוה א"קיו א"טי- ןיב להנתמה

 .םומי .חרומ .רתוו הז .הפוריאב
 ליבגנז םאנ הגש ,ןודנולכ רבעה עובשב התוהש ,תיא'טוה הפסאב

 א ,ס ליפ ףפוי עוריה ידוהיה רינוילימה עידוה , הימטופוסימ תעצה ד"ע

 הנקמל ןנוהמ תיצחמה תא שידקהל אוה ןוכנ יכ ,*"טי לש  םיקוראה .הירבחמ

 , םידוהיה םע ליבשב תרכזנה .השדחה הירוטיריטה
 תודועת לש ץבוק .התע הז םפרפ ץוחכינינעל יאקירימאה םוירטסינימה =

 םיריצה יכ| ,אצוי הזה ץבוקה פ"ע = ,הנורחאה תיאקירמאה היצנוריפנוקה רבדב

 לא ופינכי יכ  ,ועיצחו םידוהיה .תלאש תא היצנירופנוקב וררוע. םויאקיהומאה

 הזה ףיעסה לבא = \םידוהיל תוובזייווש .תגותנ רברב ףועפ תיאקירמאה הנמאה

 סחיתי יכ , הצפת תא העיבהש הזב קר הקפתפה היצניריפנוקהו .,/ לבקתנ אל

 םיריצה יכ  ,חיכומ .תודועתה>ץבוק ,בוט  רתוי ןפואב וקוראמ ידוהיל ןוטלשה

 ףוסבל וקלתפה ,םידוהיה לש םהיתויוכז רעב הלחתב ומחל רשא ,םיאקירימאה

 םילגנאהו םייצנארפה םיטמולפידהש ינפמ .,התוה רבדה תבס ,םתשירדמ םמצעב

 םינינע י"ע  םיכוסכפ ררועל .אלש  ידכב םתשירה לע ודמעי לבל םהב .ורצפ

 םיריצה וחיטבה הז דבלמ , כ"כ תכבוסמ תושארה הלאשהש העשב ,םיינוצח

 םירוהיה  דגנכ | תוריזגה יכ ,  םואקירימאה םהירבח תא  םילגנאהו םייצנארפה

 ,לעופב רשאמ רתוי  רוינה יבג לע  תומייקתמ וקוראמב

 טעומ ןמז יפל .יזנכש אה אבצה:הנתמב תוימשיטנאה

 "ףרגה ,םיסזליאה םיבכורה ליחמ םוגורדקפיאה רחא דקפמ ןיזיוהלימב ןירל .רסמנ

 ידוהיה ליחח תא דאמ סג ןפואב רידת בילעמ היהש  ,הזב .םשאנה ,ףדורטריג

 שנע 'ד"היב ,תערל ומצע תא הזה ריעצה דבא ןוגיו רעצ בורמו ,ךאלב ריעצה

 ינאה ףרגה לש הזה לקה שנועה ,םימי ינשל תיב:רפאמל ףרודסריג ףרגה תא

 ריעצה תא ,ועדי לכה יב , ןוזיוהלימב להקה | תער תא דאמ. שיערה יימשיט

 רשא תופרחהו תונובלעה קר יבו  ,שפנו בלב ותרובעל רופמ היהש ,ךאלב

 ףאלב יבא דצמ עבותה ,וימולע ימיב םלועה ןמ ותוא ואיצוה ןלש דודגב אשנ

 ,ןוילעה אבצה ד"ובב םונורחאה םימיב ררבתנ טפשמהו ,ריהספ לע .הנלבוק שיגה

 םרוק .ןילע םיליטמש תומשאה לב תא ר"יבב שיחכה ףרודסריג ףרגה

 ויה אלש , םירבד וזיא יפמ וטלמתה םאו , יימשיטנא יננוא --- רמא --- לכ

 איבהש ,אבצה:הגהמב תעמשמה ןויפר הארמל תאז יתישע ,עמשהל ילוא .םובירצ

 ועירבה וירבדו ,דודגה דקפמ ןעט הֶלאכו הלאכ תונעט ,םיבצע יורג ידיל יתוא

 והזה ןידה:קספ תא םיטפושה ואוצוה יכ ,ותבוטל ףכה תא

 הלק הבלעה ןוועב שנענ ףרורפריג ףרגה . לטבתמ ןושארה ר"הפפ

 ליחה יבא ןובלעב .םוי רשע השמח ךשמב יתיב רפאמל ותדוקפל רפה דָןבבב

 תוכויש .םוש :ןוא .יכ  ,ד"היב אצמ ןכ ,םשאנ יתלבל ותוא ריכמ ר'היב רועצה

 ,ליחה לש ותומ לא םשאנה לש ונוועל

 ( ג ,א.רמ ןנולא בתוכ ןילר במ
 ןפואב .וכרצ לכ רוע םשגתה אל "הלהקה שובב, ד"ע ןויערה םנמא םא
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 תולהקה ייח לע ותעפשה תא ריכהל .ילבל ףוס ףופ א"א ירה לכל יולגו ימשר
 ווצמה סופיטה היה וישכע דע .העורי הגררהב םג .אולו ,  הפורוא ברעמב םג
 =- הפוריא ברעמב תירובצ הנוחכב שמשמה ידוהיה הנוממהו  ריקפה לש
 ןיוכתמב שטשטל ודיב הלע רככש הז ןיממ ,עורג רתויה .ןימה ןמ .ללובתמה

 הזכ םשור | םינפה ףוצרפ וליפאו  תונוציחה וליפא) תימואלה ותרוצ לכ תא
 ברה דע נ'כהיבב רעושהו שמשה ןמ ,ברעמב םידוהיה םידיקפה בור םישו
 ירבעה םלועב םשו הפ תובשנמה תושדחה תוחורה לבא ,((המבה לעמ ףיטמה
 םידיקפה ,.בטיה רכינ רבכ ומושרש ,הבוטל לודג יונש הז עוצקמב םג ואיבה
 אבורד אבורב וישכע םנה ,תונממ ברעמב תוירבעה תולהקהש ,םישדחה םינוממהו
 תוהוכגה תובישיה יאצוי םינברה לש שדחה רודה וליפא ,םירומג םימואל םידוהי

 שיו ., הקומע תימואל הרכה ילעב  םיִוהי םלוכ טעמב התע םה לארשי תמיחל
 רוחה ינבמ .םהיתוברו םהירומ ףא לע ,אענצב וא איפהרפב , םינויצ םג םהמ
 ---םרעמבש הבושח רתויה תירבעה ,הלהקה----ןילרבב התנפנשכ ,התע םגו .ףלוחה
 השמ ר'דה וז הדבכנ הנוהכב רתכנ ,הלהקה תגהנהל ישאר רוטקריד תרשמ

 ,הלמה לש קומע רחויה ןבומהב ימואלו בכלג ידוהי --רדנלדעירפ
 תירבעה תורפפה יליבש םג ול ןיריהנש  ,זנכשא ידוהי .ןיב הלוגס ידיחימ דחא
 התלע אל .םלועמש ,וז ."הריתיה .ותודהי,ו  .תע לכב הב .הגוה אוהו ,השרחה

 וכרד לע ןטשל םעפה ול הדמע אל ,םיאור יניעב הריתפהלו המילעהל ותער לע

 דךימת התיהש ,ןילרב תלהקב ומכש לע תאזה הבושח רתויה הרשמה ןתנהב

 יתיוטב לכב הרומגה תוללובתהה רצבמ
 םידוהיה תסינכ תורבגתה תא םינמפמ הקירימאב םידוהיה םינותעה --

 םידוהי  םיפלא ו?טמ רתוי = תירבה-תוצראל ואב 1907--8 תגשב ., היצילגמ

 ןיא טשיפארובמו תוברעמה הירטפואמ יכ , ךיעהל ךורצ . הירגנוא-הירטסואמ
 ללבב הירטפוא יאצוי םידוהיהמ הברהש ,תאו םגו ,ללכ םידדונ  םידוהיה

 יכ ,טילחהל רשפא הוה יוכנה ירחא .  הילגנאלו זירפל , זנכשאל םיכלוה

 המישרה י"פע ,  היפורדידוהי לש וול התומכב המוד הירטסואמ תידוהיה האיציה

 -חרזממ תידוהיה היצרגימאה יכ , אצוי 1908 תנשמ תימשרה תיטטיטאטסה

 תובוצנה תומישר י"פע , םיבשותה לש יעבטה ווברה ןמ רתוי הבורמ ץראה

 הלע ןהירבח רפסמ רשא  ,תוילארשי תולהק 958 היצולגב .תואצמנ  תיצילגה

 היצילג ידוהי רפסמ  הלע 1900 תנשב . שפנ 798,360--ךסל 1008 תנשב

 תוברתהל םיבשותה רפסמ היה ףירצ םינש הנומש ךשמבש ירחא . 811,0.0-ל
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 ךשמב היצילגמ םידוהי 117,000 הדידנה הריפחה הו ןפואב ,910,000 --- 8

 םידוהיה רפסמ תתיחפל המרגו ,יעבטה יוברהמ םינש יפ ונייה , םינש הנומש
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 .קינאמסאפ ,ד ריד

 + תּויִצְראָקְו .תּונויצה
 םותעל ,הניתשלפל .ביבסמ :בבוס םידוהיה לש ירוטסיהה חכה

 תבאושה:ןבאכ וילא .ךשומ אוה ףופ ףופ לבא ,ונממ םיקחרתמ םה
 האור ול םיניע רשא ימ ,םידוהיה לש  םהיתוקתו םהיטבמ תא
 ,דעצ לכ .לע .םירבדה .תחמא תא

 הווהתנש ,ץרמנה .יונשה אלפ .םוש ונלצא .ררועי אל 'ךפופל
 תויטסילאיצופה תוגלפמה ןיבו םייצראה ןיב .תחא הנועו תעב

 :שלפמ העש יפל וקחרההש ,וללה .תוצובקה לכ .,תוימגאלהתוירבעה
 ןפואב לבא  ,ןואדידעצב אל :םנמא = ,הילא .בוש .תוחווח = ,הנית "

 בתוכ ,ןהלש לאידיאה זכרמל :תישענו תרזוח הניתשלפ ,ידמל.טלוב <
 רימת הוח .ךכיפלו ,רבכ הז שארמ רבדה תא הזח הלאה  םירוטה
 הריצי תדובע יכו ,ורגנכ םוחלל ךרוצה ןמ ןיא .יכ .,ותעד תא
 רחוימ למע ילב .הילא ךושמל הפי .רתויה יעצמאה איה הניתשלפב
 םיאירבה םיטנימיליאה לכ לש  םתונינעתהו םכל תמושת תא
 ךרד ורוי .םישעמו תלועפ םא יכ ,תויצולוזיר אל ,םידוהיה ןיבש
 . םידוהיה יוחל

 רתיו  םיטפילאירוטירימה יכ ,יולת רבדה ,םינויצה ,ונב
 ונחנא ,תוינויצה לא ירמגל וחפסי םיימואל-םירבעה םיטנימיליאה
 םינויצהל, יכ ,יבמופכ עירוהל ליבגנזל תורשפאה תא ונתנ ונמצעב

 ,רבדה .תמא "הרובע לש הינכת םהל ןיא לבא ,המרגורפ שי
 -גורפ אל ןיא ,ללכב םייצראהל .םג+ תוידוהיה תוגלפמה רתיל יב
 ,םינויצה ,ונחנא אלה לבא ,הרובע לש תינכת אלו .המר המר
 םיכירצו .םיצור- ונחנא יאלה ,תודהיה חלמ תויהל  םיכירצו .םיצור
 לש התיחת ד"ע' דימה םירבדמ ונחנא אלה ,םעה ישארל .תויהל
 לבא ,םעה לכל תפומל תויהל ונחנא םיכירצ ךכיפל .,הלוכ .המואה
 תינכת, .תמשגה .ךכל הצוחנ :ךכל תקפסמ .ךבלב המרגורפ .ןוא
 תורוהל יד אל  .המרגורפה לא : םאתהב .תמיופמ .."הרובע לש
 ךיהצו ,התוא : לופל .ךירצ לבא = ,הב :וכלי ךרדה תא "רידירצקל
 ,םישלחה תא ונשעמב ונרחא ךושמלו ,וז ךרדב ונמצעב תכלל
 תויהל תוינויצה הקספ ילמלא יכ ,םיחוטב תויהל ונחנא ,םילוכיו
 קלחל התשענו .םייסירגנוקה םימואנה .לשו .המרגורפה .לש ףועפ
 הדמב םג  אהי .אולו ,ונלש .תואיצמה ןמ קלחל :,םידוהיה .יוחמ
 -תוירבעה  תוגלפמה -רתי :םג .םייצראה | םג ויה =[או  ,תטעומ
 הבושתב .ובש .,תרחא  ךרדב  העש  יפל ועתנ רשא ,תוימואלה
 ,תולתמאו םיאנת םוש ילב ונילא המלש

 ה | ,היטילשהו /

 ב

 ןםיסתמהו< |

 קי

 ו ד ג, 19-20 1188, 1909 ₪.

 ,ןואפקה-בצממ .תונויצה ררחתשתש ,רברה ץוחנ  ךכיפל
 תויהל .בושתו .תונורחאה .םינשה .עברא שלש ךשמב וב האצמנש
 תחאה .ךרדב קר גישהל הלוכו איה הו רבר ,םייחה ןמ קלחל
 | ,הניתשלפל תירוהיה .היצרגימאה תא ריבגהלו  לידגהל .: תאזה
 . רצבלו לארשי?ץראב םיירוטלוקו םיילכלכ םיירבע .םיכרע :אורבל
 ,ןויצב ירבעה זכרמה תא קפפה ילב

 ,ושכע לש הזכ השק בצמב תונויצה האצמנ אל: םלועמ
 םעה ינפל הרכהה>ילעב םינויצה לש םתוירחא התיה אל .םלועמ
 הלקנלע .םה םילוכי התע יכ ןעי ,התע איהשב ,ךכ לכ הלודג
 ךותבש .םיאירכה םיטנימיליאה* לכ תא .םהל ביבסמ דחאל .דאמ
 לש ,תוללובתהה לש .םילאיריאה לכ רשא .תעב  ,התע .,םידוהיה
 * תוילאירוטיריטה לש ,הנכתמ הנקורתנש  תיביכראה | תוימואלה
 ,םיסיסרל וצצופתה ,ידוהי:יתלבה םזילאיצופה לשו תונויצל ץוחמש
 ,' הכירצ איה ,התדועת הבוג לע אצמהל הכירצ תונויצה לבא
 | ךררב (םישקבמה שארב אלע םיכלוהה שארב דומעל
 ' אל םאו ,םישדח םיירבע םייח תרצויל תויהל הכירצ איה ,ןויצל
 ,הלכו  ךולה קנע-ידעצב תבלוה תודהיה יהת זא ,תאזכ השעת
 ונלש םייחה לכ וכפהי וא ,ונלש הרומגה הסיסגה תעש אבת זא
 . , םינרקפ םינקהפ ליבשב םואיוומ:תיבל וא .ןביכראל

 םילוכי ונא ןיא ,הרובע לש תינכת תויהל .הכירצ םינויצהל
 ' ךירצו רשפא :יל .ירב דחא לבד. , היפצ לש בצמב רוע אצמהל
 " השלשו  ,השעמל תונויצה -לש הירואיתה .תא .ךופהל דימו ףכית
 היצזינולוקה ןורצכ ךרוצל לוג דנופ אורבל : ךכל התע םגשי םיכרד
 רדפו .הטיש :י"פע לארשי:ץראל ריבעהל ,הניתשלפב תירכאה
 הניתשלפ ידוהי תא איבהלו הרכהה :ילעב םינויצה לכ תא
 הרצק התויה תעה ךשמב ואיבי .וללה םיכררה ,תורדתסה ידיל
 תוברב היהי רשא ,הניתשלפב ינחורו ילכלכ ידוהי .זכרמ דוסיל
 " תמשגהב , ירבעה םעה לכל ונייה ,הלוגה תוצראל םג זכרמ םימיה
 םיאצמנה תוחכב ףכית ליחתהל רשפא תאוה הרובעה תינכת .לכ
 'רשא לכב ,השעמ ידיל וללה תוחכה ואובי קר םא ,ונתושרב
 ' םצעת רשא לכב ,הנורחאה ונתרטמ תגשהב ונתנומא הברה
 לכונ הרמב הב ,יעקרקה .דנופה תריציל הב שגנש ,היגריניאה
 -תריצי .תלחתהל : םיצוחנה םיעצמאה תא 'ףסאל תוריהמ רתויב
 הרובעה לע תודפוימה תובשומ לבא ,הניתשלפב תוירבע תובשומ

 :םינויצהש היגריניאה תרמ יפל ,םידוהיה .םילעופה לש תימצעה
 בשיתהל :ואציו .תולגה םע םהיפוחי תא הב וקיספי הרכהה:ילעב

 :היתלבה םידוהיה 'םג םהיתובקעב תאצל וברי הרמב הב ,הניתשלפב

 ירחא | ,הניתשלפרירוהיי .לש \ תורדתפהה .קזחתש לככו  .םינויצ
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 תורשפאה רתויב הברת הככ ,תינמותועה הכלממה יניתנל םתויה
 םיאנת י"פע לארשי-ץראב םירוהי לש ינויצוינולוק .בושי .רסיל
 ,םידוהיה ןיב תמאב רצוידחכל תונויצה היהת זא ,םיחונו םילק רתוי
 תונויצה לא םהל םימורה םיטנימיליאה .רתיו םייצראה  וחפסי .זא
 םהל וררבי םייחה ,םתרובעב םג םא יכ  ,תויצולוזירב קר אל
 לכל רופי שמשמ יהיש ,דחואמ ירבע זכרמ :הזה רברה תא
 אורבל רשפא ,ירבעה םעה תיחתל תושעהל הדיתעה  הרובעה

 הניתשלפב תוריהמ רתיבו תולק רתיב םיחכונה םואנתה "פע =
 וזיא רבכ םנשי הניתשלפבש ינפמ ,תישאר ,הימטופוסימב רשאמ
 םיירמחה םיאנתהש ינפמ ,תינשהו ,םינגרואמ םידוהי םיטנימיליא

 רשאמ הניתשלפב רתויב םיחונ םה תירבעה  היצוינולוקה לש
 סיצורפ .אוה היצוינולוק לכ יכ  ,וררבי םייחה  ,.הימטופוסימב =

 גורב רברה ריוצמש ןמכ ,תחא םעפב השענ וניאש  ,ירוטסיה
 לש ותעצה םשגתתש רחאל וליפא , הימטופופימב כו = ,םונמ
 תריציל םיקנרפ םינוילימ םיתאמ לש םוכס תשרודה ,םקוקליוו
 אל בשיל היהי רשפא יא ,תאוה ץראב תינווצזינולוק  תוירשפא
 לכות אל .ךכיפלו ,םידוהי םיפלא תורשע אל םגו םיפלא .תואמ
 הימטופופימב הלועפל תאצל הגיתשלפב םידוהיה לש היצוינולוקה
 .הניתשלפב רשאמ הרצק רתוי תעב

 תרובגת תרמ יפל יכ ,רחא רצמ םג וררבי םייחה לבא
 רתויב טשפתי הדמב הב ,הניתשלפל םידוהיה לש" היצרגומאה
 ינפ לע םידוהיה . לש ינויצרגימאה םרזה .תולק = רתויבו .תוריהמ
 ידוהיש תוריהמה תדמב .היממופופימב ונייה ,תיברעמה היזא לכ
 ירוטלוקדטנימיליאל ויהיו  ילכלכה .םרמעמב ורצבתי \ הנותשלפ
 -ורפהב תיביטקא תופתתשה חרכהב ופתתשי הדמ התואב ,רצוי

 וברי הדמ התואב ,הימטופוסימ המודקה םתרלומ תיחת לש םיצ
 הז ,טרפב הימטופוסימבו ללכב תייזאה  היקרותב תוינולוק .דסיל
 ,הביבסל  םיימשה"םידוהיה :תביש לש יחרכה | סיצורפ היהי
 הרידנ תוציחנ לש תחרכומ האצותו םתוחתפתה תגררמל תמאתמה

 רחיב הימטופופימ ואלמי זא | ,תייזאה הפוריאמ תידוהי .תינומז
 ,ינויצרגימא .זכרמ .רותב הקירימא לש .המוקמ תא הניתשלפ" םע

 0 .ררולופ םהרבא
 <... בֶרעַמיִרואְל

 הָעְיְִשַה סע .בֶרָעמ"רואָל
 .הֶואָנ הצל .,יִאוב יִמּוּב

 יְִדַה אֶלְמ לפא"וללצ .
 == .הְְָל"יבְְל ..

 ,םיִמְְָה א הָנָב0ֶַה םע |
 ,הָמְְתֶלַכְתִמ יל הְָ

 .הָמָמִהּ ,יִב יטֶלש ,יטֶלש
 ,יִלּב רוב ,יִנָרועְבּ

 :ְְַָּ רוב אלמ
 לק

 קיש .יִניִלַאְ

 :תייזאה היקרותל ונפצנ  תולודג תודיתע יכ ,רבדב קפס ןיאש ןעי
 לש 'תוארה-תדוקנמ תיקרותה היצולובירה תא םיטפושה הלא
 --איה תיקרותה היצולובירה ,תוארדירצק--םגה םוי לכב םישעמ
 היחתל ונינפל םיררועתמ הפ ,הימלוע-תירוטפיה הפוקת .תלחתה
 חרזמב תימלועה היצויליביצהל םינפל ויה רשא םיקרותה םיזכרמה
 -ניאה .לע תספובמה הפוריא ,תישונאה הרוטלוקה שרע ,בורקה
 -ירגאה םיזכרמה תחרפה ילב םייקתהל הלוכי הניא הירטסוד
 תינוניבה הרומלוק:תגררמב וליפא הלוכי .היקרותו | ,םיירוטלוק
 תרוגממ ,תייזאה :היקרית .שפנ םינוילימ תואמל םוקמ תתל ,הָלש
 תרבחמה הילוחל עבטה ךרדב התשענ ,הפוריא לש הקיתעה ןגרה
 ררועתהל הכירצ וזכ רשא ץרא ,הקירפאו הפוריא | ,היזא תא
 תשלש ןיב םיכררה:רובח תוחתפתה הכילומ תאזל .םישדח םייחל
 היזאב הוב הז םישגפנ ,וללה םיכרדה ,םהש ,הלאה לבתה:יקלח
 תעמ םימלתשמו םיכלוהה םיכרדה:רובח ינפאל תודוהו ,הנטקה
 .הניתשלפל הבורמ הרמב ברקתהל הימטופוסימ הדיתע תעל

 תא איצוהל ךירצ ןויגהה-לעב ינויצה ןיא רשא ,רברה והז
 ,ותלועפב חיכוהל ךירצ ינויצה לבא ., וטבמ זכרממ הימטופוסימ
 הגיתשלפ תויהל הכירצ םידוהיה-תיחת לש ישארה זכרמה יכ
 םאו .םייגולואיב וליפאו םייטקאט ,םיינחור ,םיירמח םימעמ ינפמ
 ונרמאש ומכ רבדה היהי זא  ,תיגריניא הלועפ םדצמ םינויצה וארי
 ןמאנ בלב ינויצה הנחמה לא ובושי םיימייסהו םייצראה : שארמ
 ירבע זכרמ תירשפא רתויה תוריהמב אורבל ועייסי םחכ לכבו
 םייח לש הרוא ינרק וטשפתי הנממ רשא ,הניתשלפב אירב
 ,ללכב היטטופוסימ םגו תייזאה היקרות לכ ינפ לע םיידוהי

 רתוי ונמצעמ ןוצר עבשנ אל ונחנא יכ ,ךכל ץוחנ לבא
 יכ: ,ןוזזחה הארמל ןוצר תעיבשבו החמשב קפתסנ אלו ידמ
 :ירב ונילא .וברקתה תויטסילאיצוסה תוידוהיה תוגלפמהו םייצראה
 הרתי היגריניאב תישענ הפוכת הרובע י'ע קר ,םהלש תויצולוז
 היבוברע ינפב םדקלו הרומג הברק ונילא םתוא ברקל םילוכי ונחנא
 יאנתב ונייח ךותל םינכהל הלולע תימטופופימה  העצההש ,השרח
 :נוקה יכ ,לדתשהל ונחנא םיכירצ .,ונלש םידיה-ןויפרו תולשרתהה

 .הָואַנ הָדְלַי ,יִתָלַּפְת תאז

 .יִתָבְא לע אָנ עָקְשֶא
 .הָבְהלה ָרְעְמְבְ

 ו ו ו רג

 . יקפוואטס השמ

 רכב
 םודוהי םישנא . רגפהל תויוגחה וליחתה ,לודג םויח דועב ,ברע תונפל

 תא .ורכו תונכו םינב .גחה תשודקב ףטעתהלו לוחה תא םהילעמ ריסהל םיצא
 הנורחאה אל םא ,עדוי ימ ,םהמ הכרב לבקל םיצר םהו םינקוה םהיתובא
 םולש .ושעו היהש המ לכ תא וחבש ,הול הז די ומישוה שפנב םיאנוש ...איה
 רחא לבו ,המה דחא בא ינב םלוכ ,הוחאבו שפנ-תבהאב דחיתה לכה ;םהיגיב
 ינתכלשהו ינתבזע !םימשבש יבא--,םותב םורמל ויניע תא אשנ ,וידי תא שרפ
 תויהל יננתו ייחלמ העמד החמ , ךרי יל טושפ , יתעשפו יתנוטק ;ךירחאמ
 +.:ךילא בורק

 םילק  םיללצ ,הלול יללצ ,םיללצו , עוקשל םויה ליחתה ךא ,ינאו
 יבל ךות לא ודרחו ינופיקה---ןותואלמלו ריואב טושל ולחה תוהכ םיפנב ילעב
 הבשנ ,יתדלוממו יתובמ שלתנו יכנא בווע ,םירקונו םיצחול םיעונעג ,םיעונעג
 רדב . יהלאמ , םיהלאמ .ינא קוחר .המו = , הנמאנו הבוהא םאמ , ימאמ
 "  הויאב םש ,ילוכ ינניא הפ ;ילש ינא,ה העות ...םשו ..,רוו דומלג .,.הפ יכנא
 .ורצימ ץחלג בלהו ,אוה קוח ,קפפנ אל טוחה ..,ינממ קלח ראשג ,יתובב ,םוקמ
 יצ הסו ,ולע דובכמ אשמ הויאו ,יל .אצמל לכוא אל םוקמ ,ךשומ ,ארוק

 ו ו ף,רצ המ ..,הפ יל <>
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 םימת בלבו תמאפ ךכל םיאמצה הלא לכל ןתי יעישתה םירג
 לכ יכ ,שרוד הז רברו .הניתשלפב תמיופמ "הרובע לש תינכת,
 השגנ ילמלא ,וילע תלטומה ותבוח לכ תא אלמי תמאב ינויצ
 ךכל .היוארה היגריניאב ,הבורק רתויה תעב ,תינויצה תורדתפהה
 ידי לע השענ היה זא ,יעקרקה דנופה דופי תבוטל רובעל
 ךכ לכש ."הרובע לש תמיוסמ תינכת, דובעל ראמ לודג רעצ ךכ
 ,הצוחנ ךכ לכ איה ,םינויצה ,ונלשו  ,םייצראה הילא םיאמצ

 + יתכונה טנימומה ךרע תא םינויצה וניביה

0% 
 ,היבוט רב

 .לֶאְרְשִייחַצְנ
 ,א

 ןמו .תוינחורה .לא תוימשגה ןמ םדאה חור תכלוה תבבוס
 תכלוה תבבוס . חורה הבש היתוביבס לעו .תוימשגה לא תוונחורה
 איהו השקה שואיה די הילע הקזח יכ ,התבוטב אלש םדאה חור
 חורה תקקוש ,תפאוש .האלה ,האלה דימת התוא תפחור ,תפרוה
 תשקבמ איה ;קחרמה םוהתב הינפל ףחרמה םלענה יפווה לא
 איהו .,םלש | דוחי ומע דחאתהלו םינפ לא םינפ וב לכתסהל
 תא האצומ הנניאו .תשרוד ,תרקוח ,המינפ הברקב תרתוח ,תרפוח
 איה הבאתו הבער ,תזנרנ ,תשאונ ,הל התזח רשא :ןויזחה
 איה .םמודה רמוחב  ,הל,.. הצוחמ .רשא .םלועה יכבנ לא .תצפוק
 םישודקה תותואה .תא אוצמל ,השפנ תאשמ תא תולגל המדמ
 ,תעבוט ,תדרוי ;תוימשגה תולוצמב תלבוט איהו  ,הינפל םיחרופה
 ריעהל | ,שואיה די םעפה רוע הילע תחנת רשא דע -- תעקוש
 .לע-ימש לא התולעהלו ןויה טיטמ הנאיצוהל ,התוא ררועלו
 ,הימורמ .ימוהתב ,םש תשקבמ םלענה יפויה ןמ תשאונה חורה

 לבל , תיבה-תלעב לש הרדח ךרד יתפחר ,יתרבע .ירדח לא ינא ופחנ
 יתרגט ;ןבל הסוכמה ןחלשה תא ,שודקהו ריהומה רואה תא ,גחה תא הארא
 *,.ימעו ילצא ....דהב יכנא הנהו ,לוענמב חתפמה תא יתבבס ,תלדה תא ירחא

 הלפאה ךות לא רדח הצחמל ירופאו הפר רוא ,הרונמה תא יתילעה
 .הב ברעתהו

 העגנ אל רבכ הו ,רדט-יאב םינוש םירבד םיללוגתמ ןחלשה ינפ לע
 לע ךסמה תא יתדרוה הזפחב , ןולחה לא יתשגנ . ינשגרמ הוו ,שיא די וב
 רפפ תחקל ינא הסנמ . יודח לוממ - תונולחב גתה רוא תא הארא .לבל וינפ
 ץפח ,יחור תא עיגרהל ינא ץפח ,המ רבד שקכמ ולאכ וילע תא ךפוה ,ידיב
 , וידבל , ימצע םע ראשהל נא

 ןגאה םע אסכה די לע הפ ,אוה ךמלוע-ךרדח -- רדחה הו !האר הנה
 םשו .,,ירופאה לתוכה םע 0 האלה ךשמנו ךלוהו ,ליחתמ .אוה הצחרל
 רתוי ,לכה אוה הז/ ,רמגנ אוה םהוומה םדא-ןבלה הסכמה םע הטסה די לע

 ץפח ידי יתשב ישאר תא יתוחא ...ךנוימד---ןוימדה ירפ קר  אוה ראשה ,ןוא <
 ,תוחכ תושענ ינוע ףא ,ירפסב קמעתהל ינא הסנמ ,לכה תא ינפמ שרגל ינא
 םוברעתמ וילע רשא לבו ןחלשהו ,דחא רוחש םתכב הסוכ ולאכ רפסה ףד לכ
 םחל תכיתח ,הצחמל ריושמ רק הח וכ :יניע יגפל םיפרפומו םיטש ,דחוב
 + םירווצמ םיסיטרכ ,םיבתכמ ,םילגלגתטה  תונוילגה ,הדועס לש םירוש ,שבי
 ידודומ וזוא--,תמש ירבע רפוס תנומת ,המכש לע םיילד תאשונ הריעצ תילרע
 7 רובבל םידחא םירבד יל וכתכו םבל לע יתוא ולעה םינשיה |

 םיפלוחו םירבוע םיביבח םינפ ,םימיה .רבבשמ דודיב ינויער וחאנו |

 ,םירבד ולוצלצ ו הנשי הבוהא הנפ ןורכו | ררועתמ .יבלב ,

0 . 

 תוארל ,םלועה תמאב לכתפהל הצור איה ,המורעה תמאה תא
 < !ךדובכ תא אנ יניארה : תננחתמ איהו ,איהש ומכ הלוכ התוא
 'הלבא ,רגפמ לע םירוגס ,םילוענ םהו --- םירעשה לכ לע .תקפוד
 תנחוב  ,ימשנה םלועה לא היבקע לע הבש איה שאר תיופחו
 :תחנו--הארגה לכ תא תחתנמ ,תלגרמ ,הלגנה 'לכ תא תקדוב
 יקמעמב ללוצ הארנהו הלגנה ,ברה הלמעב .האצומ הנניא חור
 םידגב יבג לע םירגב תשמולמ המורעה תמאה ,רתסנהו םלענה
 יברה םידגבה לכ תא הילעמ טושפל קיפסמ םלועב םדא ןיא
 'םאו םידגבה תחת םש שי המ ריכמ םלועב םדא ןיאו ,הלאה
 .  השלח ,יפויה-תשגרה השלח .םידגבל ץוח המ:רבד םש שי
 ןוצרה + ותרטמ תא גישהמ ןוצרה די םג .רצקתה --- תמאה-תרכה
 "  םיעצמאה לכ ,ול ביצה רשא הרטמה לא רשי"יאו רשי ךלוה
 איה הרטמה יכ ספא -- וידיב תרש ילכ השענ לכהו ול םירשכ
 רגפמה לשחנה רמוחב 1 םילושכמה היא + בכעמ ימ .האלהו ונממ
 .ןידה רוחו -- * הרטמל רבעמ סמה חורב חורה ירחא תכלל

 ב

 וס .ביבס תכלוה תבבוס תינרקנו תינקפס חורש דע לבא
 :היוהה הל תכלוה--הבש היתוביבס לעו ,רוחס רוחס היוהה
 ותוא = היולג = ,עוות אל הנממו תחא ךררב תרבועו םדאה ןיע
 אהת ךכ יאדובו םימיה תישארמ ול תוארנו םדאל ךרדה
 וו וז ? תיימשג וא תיינחור + היוהה .המ ,םימיה תירחא דע ול
 "המ %הירחאל המו הינפל המ +וז אלו וז אל וא תחא תבב
 ןיא ירתסב היכרד תומלענו איה המלענ %ערנ יב היכרד
 וח ונא הוה לועשמה ךררו ,ונינפל חותפ רצ רחא לועשמ קר
 וררמה ,יתשבו .,חמוצה לא םמורה .תגררממ .תרבוע הווהה תא
 תוימשג  ,רוחל  תוימשנ אלא  תספות  םרא לש וניע .ןיא
 יחה תוגררמ לא .תממוהתמו היוהה תכלוה זא ,תוינחור
 יק .תורוצ יתשב ונינפל תילגתמ 'איה וללה תוגררמה יתשבו
 < תלשממב הפ .תיינחור .הרוצבו תיימשג הרוצב -- וזב וז

 ש 0 ,הקוחב והאהלו ןעשהל ,המ רבדב ןעשהל ,המ רבד םע ראשהל
 ..,ימצע תא שיגרהל לחא

 :,ינורכו .לע תולעהל יכנא  ץמאתמ ןיטע תא חקול יננה
 וופ ננה טעה תא חינמו ינא רווחו ,הנעמ יינא ביח ו ןתעב .בותבל
 . רוע ,הרונמה תא ינא הככמ ,יאסכמ ץפוק--הרגוסו רווח ,ןחלשה תבית
 ו(. .ךושחה ימלוע ינפ לע רדחה לש ובראל ץר יננה םידחא
 י..יתטמב ינא םכוש הנהו ותוא  רוכול ץמאתמו המ רבד

 :ובבותסמ : רפסמ ןואל | ,םיעבצ  תואובר רפלא תושב הליל תודוקנ
 "וכ ,ול המדנ .קיעמו דבכ אשמו ךשח ,הממד .תינש םיבשו האלהו הזמ
 <.,ץחול  ץחול אוהו ריחשו דבכ לתוכ ילע

 ל - לוק רחא םלועמ ומכ--קספנו אב ,ךלוה ,ינשה רדחה :ןמ
 ו -- ינפ לע תועסונ תולגע לש םיקספנ םולולכ םיעמשנ םוחרה ןמ
 'תובס ..לושבה"רדח לומל המ רבד הרבדב תיבה-תלעב לוק תא ינא עמוש
 בוט גת, עמשנ ,תלדה תא ול החתפ הנה ,תיבה לעב בש תסנכה
 מורל תקישג לוק ,וילעו

 יתשקב ,ועבוכ תא יתאצמו יתששמ ךשחב ,יתטממ יתצפק
 ןמ תדרל .יתרהמ ,תיבה ינפ לע יתרכע ,תלהמ רי לע הנפב ילקמ תא
 ,..בוחרב יכנא הנהו ,רצחה תא יתבוע

 ... הרצה תידוהיה הנוכשה ךותב קומע קומע אצמנ ינועמ
 פק ישובל םידוהו .גח לש -/ תממד .תררוש 0 בוחרל .בוחרמ
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 תוירוכא תוחיצרו תוגירהמ ,הלטבל חכ תאצוהמ :תרהזנ ,תיינחור  וחור יניעב האור םדאה ,תמא ,הזב הז םיבכרומ המשנו :ףוג <
 לכ :ווהי. תיקרותה הפפהמה  יללוחמ . .הכפהמ תעשב | תוחיכשה | תוינחור .םש תישענו הילא .תעגמ .היוההש ,הנוילע .הנרדמ דע
 ואצמ אלש .דע ותוא  םיריכמ ךכ לכ. ,ימשגה םחכב םיחוטב ךכ = איה וז הגרדמ לבא  .ףוגה-תומדו ףוג הל .היהוש ילבמ הרוח
 + ךכל .םחידגנתמ םתוא. וחירכהש םדוק וב שמתשהל ךרוצ לכ | ,הארי התוא ,םדאל רבעמו םראה ןמ הלעמל רבכ תאצמנ
 יה ןמ הטמל :רבד לש וללכ ,ברקי אל הירעו ושפנ הלכת הולא
 ינחוה חכ  םג הל ויהש  יפל  החילצה היקרותה .הכפהמה ונממ  הלעמל = ,תוינחור אלב תוימשג שוחב םדאה האור םדאה

 3 בורקה חהזומב הכפהמה החילצה אל המ םושמ ,ימשג חכ םג  יחה תלשממב לבא  ,תוימשג .אלב תוינחור חורב | האור אוה =
 םא ,ינקפוסמ | ,ינקפופמ ?ימשג חכ אלא הל היה אלש םושמ | תוימשג האור אוה --רבדמה תלשממב לכה לע- -רברמהו -

 דולעב הברה הל ויה .טרפב ימשג חכו ללכב חכ הל היה  .וזב וז .תוקבודמ וול וז תומיאתמ ,וז תא וז תוולמ תוינחורו
 םירצויהל לבא ,םינדמלו םינשרה הברה םג הל ויה ,ןיפורגא 0

 אל--םהב עירכמ בורל אלו םלוכל אל- -הכפהמה לש םיינחורה  םדאה ינבל םימיה ירבד רפס דמלו אצ :םירמוא ונל
 םצראל תתל םיצור ויה היפ לעש ,המיוסמו העובק תינכת התיה = המ הארו אוב !םלועב ותלשממו ינחורה חכ לודג המ תיארו <
 תא" לכה לעו הלאה םישנאה תפש תא 'ה ללב .,השרה הרוצ | יבג לע םודא- םדב תובותכ תויתוא הנה ! ךיניעלו ךינפל השענש :

 ,הנטק העיספ עוספל אלא לודנ ונחכ ןיא :ורמא וללה ,םנוצר | תואפב ,ךתרות ירפס יערקב תוברועמ ,ךריואב תוחרופ .רוחש :םד"
 םילוחט  ילוטנ ונלוכ : וקעצו המכחב םהיפ תא וחתפ וללהו  חרזמה ןמ .םהירד ימטפבו םהימטוח ישארב ,ךיתויחאו .ךיחא :ןקז
 םירחא בושו ,םימשב רשנה-תצורמכ ונתצורמו םילגר-תופכהיקוקחו לכל המה תודע .הכפהמה הרשמ .,חורה םלוכ תא .אשונ .בורקה
 בטומ + תואב ןה המל = ולה תוצורמו תועיספ : ויה םירובסכ | חכה :ידי לע תומואה ייחב האב הכפהמ ןיא יכ ,םלוע יא
 לע הסרפ-'תואמ :עברא = ונל ץופקת ץראהו ,ונמוקמב רומענש | ,םייחה תא ךפהמה אוה ודבל ינחורה חכה קר יכ ",ימשנ

 תועופפב :.םיצורה- לש: םהידימלתמ :םג ויהו  .הסרפ .תואמ עברא | רבדה המל לשמ .םתוא הלעמו .ןקתמו םהיתוימומקע תא טשפמה
 ללכ:ןוקקומ ונא ןיא תטאב : ורמאש ץראה תציפקב וא תוצורמבו = החילצהו ינחור .חכב תישענש תיקרותה הכפהמהל = ,המוד

 םא אלא ץראההתציפקל אל וליפאו - תוצורמל אלו תועיספל אל : ,הרומג .החלצ
 ,\ םיטסינומוקח :לש .םנמזל תוחפל- ,תינרוחא טעמ ונתוא וריזחי ןכ לבש | ,רמולו ןועטל ןיד .לעבל שי" םוקמ .ןוידע לבא 8
 םשו הפ: םנמא ויה" , יתוברתה םלועה תאירבל ומדקש םינושארה | ןיבו המחלמב ןיב םדאה ישעמב | התלגתנש = ,תוינחורה התוא
 תא+ןוידע ורמש-וזכ  תונושל .לובלבו .הגלפה תעשב םגש ,םידיחי  התולגתה תעשב התיה  ,תוחתפתהב ןיבו הכפהמב ןיב ,םולשב-

 : טעומ:לבא+ .תוצרל שיש המ .ועדיו .ונממ קלח וא אירבה םלכש = םימרוג המכו המכמ תינתומ .התולגתה םדוקו תיימשג םג חךכה
 - תכהעמ ,לאי הז :בור -אצישכו ".עירכמהו = לודגה - בורב .לטב הז = ,חיכות | תיקרותה הכפהמה התואו \ .דחאכ םיינחורו = םוימשג
 םותכש/המ'.הז.םייק השעמב ויתובר תרות תא םישנהל הכפהמה | םדאה ינבמ םיברל תיארנ ךכו ,תיינחור הרקע לכ התיח הרואכל
 המ+תחאח  ודיב ץצקו לאמש לעו" ןימי .לע רזג = : רמולכ -- וזב = רככ איהו ,הל אלמנ םרט הנשה יצח לבא ,םינושארה .הישרחב
 |( +: וז ויה .תומיאתמ תוינחורהו תוימשגה ,  תינשה .ודיב עטנש | אוה לודג המ תעדל ונתוא הדמלו הינשה התרוצ תא ונל התל
 המ: .,םישעמ\ לש :היבוברע םשו = תובשחמ לש היבוברע ןאכ = ירמחה חכה הז אקודש  ,המוד :רבלב וז אלו = ,ירמחה  החכ

 " + םוהתה ונפי לע. ךשחו-והבו והת התיה  ץראה יכ ,אופא םמותשנ = היהתש הל דמעש אוה תיקרותה הכפהמה ירוחאמ אצמנה לוד

 חורבל ונצפח-= , וניתובל תא ףקת  דחא באפ ,הז תא הו ונא םיניבמ  ,ונא | םוקטה םואתפ הל רצ ולאכו ,בוחרה ךרד הלגע -- , םימשה ןמ הלפנ ולאב

 ילבמ .וגחנא- םועות :הנהו , וננקמ ונטלטנ , ונטצע םע ונראשנ הנהו -- ונינפמ | -- איה תמלענ :םימלאה בוחרה יטבמ תיולב טמתשהל איה הליחתמ /

 זויתועורו תא ,  הינמחד: םא ךותמ  ונקחרתה ,  םוקמ וגל אצמל לכונ .רשא יה
 וגלפנתהו האלה האלה ונקחרתה ,וגינפ לעמ וניחד החורל תוחותפה תונמאנה | לא ,םש םיאצמנה הלאל .. .! המש הלועו ךלוה ,הומ סנו ךלוה ינאו

 ++. תודידבה ךות לא | לא גחה ןמ ךשמנ יִבְל ,ול העודי ףרדה ..יפוי םיאלמהו םיבחרה תוכוח
 2 ילע בשונ רזו רק חור .הפ יל רצ ,ילע קועמ אשמ שיגרמ יננה -- הנידעה השודקהמ .הכבופמהו תנאושה ,הצורטה לא ,ןואשה לא ,לו

 | | רבד הרקי יב תאו ןיא . . .ישנא לא בושל ,יתדלומ תובל ,,המש :ךשמנ יבל . תקרבמה תוצירפה ךות לא לפגתה
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 םוחו ,אוה בוט יכ , ינלבקיו .בושי אוה , יהלא לא- בושא יכ תאו ןיא  ,המ  תושרוה ,תואבו תוכלוה , תורודה םרט-תובברמ , הרןא הברה תובוחרבו
 ..יתורעש תא אג קילחת ,ימא די לע דלי תויהלו בושל.ינא ץפח .ןונחו , תורווחו תופלוח -- ינוטונומו ךורא לוצלצ ידי לע התוער םולשב

 ..יתוטחו תוכר ,תוהוהט םידלו תועמדב הכבאו הכבאו ישאר תא ריתסא הקיחב = ןאכמ הבינע ,בוחרב המ רבד עלקנו גראנ ולאכ ,רפסמ ןיאל .תורברכ
 ינפ תא  תווחל ילע יכ ,םכילא אבא אב רחמ .,םכמע יננה בושו + . .תורבועו תופלוח --- תוקדהנו תורתנ , ןאכמ חבי

 . ,הטח הלפתב ונתובל ודחאתו ןעמל  ,יחא לא בורק תויהל ינא ץיפח ,םיהלא * ּנפ לע דחאה  םירכוע ,םורהטמ  ,םוצא םולגהו . . ,םישנא לש םו
 +... חכו הכו  ונפ לע אושנ ,םֶרזה .ךות לא לפנתמ ,,םהיניב , םהמע רחוב ננה יגאו ,

 ראשה עשה ששה שה אש < + 75 רמו לעו ,בוחרל בוחרמ סנכגו אצו ,  תובותר ינפ = לע .רבוע .יגגח
 םה ;  תוטקושו תוחונ ושענ יבל תוקיפד .  טעמ יל חור יב ,יל המדנ ,אשמה םהילע דככ . . .םידומלג . + .ידמעמו ירוד ינב ,ינומכ םישנא ובוב

 ,לכה ,סהל רפסא לכה תא =-- ,ינתוחרל ולכוי אל , ינלכקל םיחרכומ , ינולבקי = הנש יפלא ינכ םיעונענ ,םיעונעג םתא ואיבהו . . . םשמ וחרבו ,םהולע קוע
 +. .רו יל טישוהל םהילא ןנחתא יניע לע תועמדב ,רבד םהל דחכא אל ,+,לכה תא הפ םהב ואלמו , םירקונו ם
 ,יתדלומ  תיבל , יתוב לא יתבש הנה . דומלג ,ידבל .תויהָל יתלדח הנה רוק ץופמ הפיה ןגה  ;רדחו קרב םיאלמה תובוחרה הארמ אוה בוצע

 +. + יבוהאו יבורק ךותב | םשו הפ קר ,תודידב אוה אלמו ,וב רורשת הטמד ; ויביבס לע םידבכ םול
 ו א ששהה מ א א ,קד לועמ שובל. ,םורוח םיגפ לעב :רועצ שיא לצה "יבעב לספס לע הא

 "  ושנא לא ברקו ךולה  בוחרל  בוחרמ יתרבע םישדחה יתונויערב עוקש םיצעהו + .. םידעורו םיקתוש ,  םיבשוי םה , הלק הלמש השובל הבו
 חרואה ינפל םבל ןוגו םיכפוש ולאכ  ,םישחלתמ ב

 \ : בועת לא ,ונידו לע אנ וראשה : םבלב םימחה רועה



 וה 1
 היבוברעה ןמ אלא תקנוי וז .היבוברע | ןיא ,רבחה : רקיעב :

 תשנופ ברעמה  ירדס לא הפיאשה .בורקה חרזמבש  תייעזגה
 ,ץראב .וראשנש  םיירטטה תודפומב קר אל םירוצעמו  םילושכמ
 תייבלפה - המואה לש תיירטטה המשנה קלחב--לכ םדוק אלא
 וכה:רשא דע: םתוא הברו חפט ,הלאה תודסומה .תא- לדג רשא
 הפיאשה התוא לכ ווזמ' הלודג ,הלעמל- ירפ ושעו  הטמל שרוש
 הנכותב :המוגפ ךכ לכ איה  ברעמה ירדס: לאו .ברעמה לא
 אלא הרקיע לכ תיארנ הניא- תובורק םיתעש דע התרוצבו
 ןמ  :;רמולכ--התע" דעו. התחימצ תישארמ  תפיוזמו = תייתוכאלמ

 תובלב הלכשהה תא סינכהל לודגה רטפ לש םינושארה תונויסנה |
 ישנאמ םיבר לש םינורחאה תונויפנה דעו העוצרבו טושב ויניתנ
 ,חדקאבו הצצופב. םצרא. לא םימשה תוכלמ תא. דירוהל. הכפהמה
 וילעש יצובקה . ףונה לא .םינכהל ולועוהשמ. רתוי  תונווסנה ולא לכ
 הז. ףוג- ןקורלו ןשיה תא איצוהל  ולועוה ,שדחה תא ושענ
 וילא- רבוחמ. היה אלו , ןשיה  ךותמ- אצו אל .שדחה .,ותמשנמ-

 ימ.םנמא ויה ..לבעהלו טלקהל. לכו אל ןכ. לעו ינגרוא רובח
 םייברעמה לש םתבשחמב .התלעש הנומוקה תא. רבחל .ובשחש
 תוצראב ורמשנש  הנומוקה . ידירש. לא . אובל. דותעל. תוארבהל

 רשפא. יאשמ  רתוי לבא ,םינומדקה  םיארפה .תפוקתמ: תויחרזמה = =
 תא בהקל ול רשפא יא ברעְמה .לא חרומה תא ברקל םדאל ול
 לע  תחא. הצופקב. ץופקלו קוחרה  ריתעה לא. קוחרה רבעה =
 ,םינמז. רד <
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 ברעמב םנש ,יטסינומוקה רדפה:קר אלש ,הארו אוב 9
 ,ינויצוטיטסנוקה רטשמה : וליפא אלא ,אחישמל אתכלה : אלא וניא =

 תכשמנו:תכלוה:םינש" תולבוי .ינשמ רתוי הז: .בורקה .חרזמב טלקהל"
 גלשה: תובהעב: תקנחנו תהרועתמ .,תררועתמו : תקנחנ ,"הכפהמה,.
 ,בודקמו: קוחרמ  רשא: םירצבמה  ילפרעב ,קוחרה חרזמב רשא-
 חכו--הדילה' ילבח: םיאדונ- ,תוילתו תוירי" .תופתרמו תוילע: ידאב =

 יתחלצבש:'חתפמב ., רעשה תא רעושה-יל .חתפיהבחב> , ירצח םג הנה
 , ילגר .תונוהב . ישאה לע. ןושארה .רדחה תא- יתרבע  ,ינועמ תלד תא יתחתפ

 לע שיא רובעו רשאכ ,תוריהובו תומוענב , םורשואמה תנש תא .עורפא לבל |
 ֶי .:.הלוחה ותוחא תטמ די

 יתלפנתה אכדנו ףיעו ,ידגב תא ילעמ טושפל יתרהמ ,ירדח לא יתסנכנ
 יחטמה  ךות לא

 =- .יתווק- ךתעושול , ינדפו ילע .ךוכס.  ,יחור - דיקפא ךדיב- ,ינא- ךתא
 .יתמררנו

 ,יתטמ די .לע תוחא  הבשו ולאכ .ךורבו שרח  ,םמוד ,הלילה רבע םמוד
 תישירח המדרתב יתמדרנ ןשרע:יריש יל הררושב יתוא .הנשוו יניע .תא המצע

 תיברה .דעומה .תרחא :התיה .יבל לע התלעש  הנושארה  הבשחמה
 ' ,הלילה לכ רע תווחל היה ךילע רוע בושי אל ןמזה ...תדבא  .,!ללמא .,ןושי

 ,יבלרל שוכרל ,ךשפנ..ןובשח .תושעל  ,םוול רומשל ,םורק,םימב ךילגר ְּ
 ,הדב ,ךדבל .תויהל בושת התע .םיהלא .רבהל תבשקה אל .,תִחו

, ֶּ : 
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 "התע: דע ול רשפא> יא ,םינדועו  ןהיע הז  ברעמב- ררוש" אוהט
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 תמשנמ תחרכומ האצות אלו רבדה אוה הרקמ ךאה .תרלל ןיא
 רטשמה- -?םהיתודלות  לכמו בורקה .חרזמב  םיבשויה םימעה
 .אטבמה אוה ,שרחה םלועה .רדפמ קלח אוה  ינויצוטיטסנוקה
 המואה .יכ ,תוחיכומ תודבוע ונל שיה ,הז םלוע רדס לש ינידמה
 םלועה-ררפ לא איה המלוע רדסמ רובעל  הלוכי - "תייבלסה,
 .םיבלפה- יטבש ושקב  .ךפהל ?םולשב רבעמה ןמ תאצלו יברעמה
 לועה תפקשה לא םמלוע תפקשהמ רובעל ןמהבב םיבשויח
 ימלתו םוה לש םנמזמ :המלש טעמכ םתסובת- התיהו" שרחה
 יטבשי ושקב בוש ,הלאה םיטבשה לש תיינידמה- הפיסגה תלחתמ
 עמה .םלועה לא םמלועמ תאצל הינלופב םיבשויה .םיבלפה
 ואה םיבלסה םג םישקבמ וישכע: .תיינידמה  םתמשנ האציו
 בר ןמז הז םימבלתמו םיטכחתמ םהו ברעמה לא ךרהה תא
 אה תא וררחשש העשמ .,םישקבמ םה רשא :תא םיאצומ
 א תוינאה היא .לבא- -,תינרוחא  תוליבומה . תוינאה תא ופרש
 ונל  הנתנ אל תינלופה המואה,--(םינפל | םליבוהל< ידכ+ ונב
 ירואופה . בצמה ןמ תאצל תרשכומ  איהש  ,דחא .תוא  וליפא
 שא:אל  רמא הכ---"המדאההידבוע לש םתודבעתשה לע דסונה
 גהה רככ ונתשנ וישכע זורמאי- ,םכרמ לרק םא יכ: ,יניבוש
 'צהו םינלופה ?ימ- ידי לע לבא  ,םורבדה ונ תש !ןכ
 הי המו .הקזח דיב ונממ ואצוה םה ,םמלועמ ואצי
 : ,ודיני = םומו

 0 ה
 קה חרומבו . היקרותב ןהישוריפו תודבועה" ןה הלא

 ןהל שי םעט המו. ונא :ונותודבוע- ןה :המ" + המי ונחנאו
 < ,אוה  םלוע םע .לארשי :בבלםותבו .הנומאב  םירמוא
 ו ןותנ אוה .םהבש  םיירמחה .םיאנתה לכב םייקתמו
  םיקו יח היה חורה  חכב ,םהמ יולת וניאו" םהלי
 / הרימא הרואכל . םימלועל: םוקיו/ היחי חורה  חכבו
 ומוחה ילעב לכ יפלכ היח האחמ .אוה.לארשיו ,קדצו תמא

 < לכ ,רפסמ .ןיא  "םינינמ,ל  ,םיהלאה?יתב :המה םיבר

 ורב. שודקח .תא-וולא :ןימזה דחאו  רחא לכ" ;המצע- ינפב: תללפתמ
 הרות .רפס ול איצמה ,בוחרה ןמ ןזחל ארק ,ונועמב תונחלש
 ,..שודק םוקמל- תיבה יהיו

 .,,םיהלאה םהילא הלגתוש םיצור םה הפו
 .1 םדא .ינב . הלפת-תובל הלפת:תיכמ ךלוה ינאו
 וול םיהלאה .ליאוי וילא רשא ןוכנה םוקמה אוה היא

 וא. םש רשא .עונצהו הפיה ,שורקה .םוקמה תא שקבמ יננה
 ו .רצ ןועמ .הזיא לא יתברק ,תורצחה תחא לא יתאב הנה ךא
 . םודוהי ,םידוהי םושנא ...םש םיללפתמ יכ ,יתיאר ןולחה דעבמ

 | ינפל םבל תא ךופשל ואב - ,םהישארל .לעממ דע  תותולט
 ורק םח .םהינבל .םג- והוליחני רשא ,םהיתובא יהלא , םהיהלא

 ..,לעשו רעצ לכ לע םתוא

 ףס לא יתאב ,הלהה תא יתאצמו יתשקב ,יתראשנ הפ
 ₪ ,..יתיועהו- יתעשפי ,יתנוטק ,אבל זיעא אל האלה .יתדמעו

 יגזאל .עיגחו רדח החותפה תלרה .דעבמ
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 רדס וה! ,רבדמ בותכה ובש ,רמוחה ,םינש .תואמ המכ .ךשמב
 תא אלממ היהשו הלונב לארשיל ול היהש .דחוימה הלכלכה
 --המואו המוא לכ לש היתודלות אשונ, ירקיעה רמוחה לש ודיקפת
 "ישילשה רמעמה, היה הלוגב לארשיש ןמז לכ .תדלומה ץרא .לש
 תומוא לעמ לדכנ ,הלג  ןהילאש תומואה ראש ךותב דחוימה
 םייח העודי הדמב יחו תיימואל הלדבהו תיידמעמ הלדבה םלועה
 תואמב היה ךכו הפוריא-ברעמב םיניבה-תומיב היה ךכ ,םיימצע
 העשמ  ,היסורב םג .הנורחאלו הטילו . ןילופדתוצראב  תונורחאה
 ,םברקמ "ישילש רמעמ, םהל ודימעהו "םידהיתמ, םיוגה .ולוחתהש
 םדוק --יונש תילכת הפוריאב לארשי תסנכ לש הבצמ הנתשנ
 ,םימעב לארשי תעיממל םלוא .לש וחתפכ חותפ חתפ השענ לכ

 וח

 ומייקתנ אל םידוהיהש ,ודיב ותרותו אבש ימ ,רבדה תמא
 תועט העוט אוה--,םהלש הלכלכה רדס לש ותוכוב אלא .הלוגב
 לא םתדלומ-ץראמ םהמע ואיבה םידוהיהש ,רבדה  ותוא :,יתבר
 הלכלכה רדפ היה אל--,רמשמ לכמ והורמשו הלוגה תוצרא
 םתרוצ ?היה המ אלא ,םוקמל םוקממ לטלמהל וכררמ ןיאש .םהלש =

 הבורמ ןמו קחמהל הל היה השק התטילב בורמש ,תימואלה = =
 לארשיב ויה אלמלא ,הילע ורבע רשא םינודיזה .םימה לכב

 היבוברעה תולוצמב רבכ הז םיעלכנ ויה וז תטלוב הרוצ ילעב
 אלו ,םתעשב/אמור תוכלמו  ןודקומ  רדנפכלא  םלועל  ואיבהש
 םרוק בר ןמז טילפו .דירש :לארשי לש םהיאנושל ראשנ היה =

 לארשי היה אלמלא ,הפוריא תוריעב םיריזחמ םילכורל .ושענש

 םלועב םתוא וארקש ימכ -- .(00מ08 \\1(טתשמ) "ינש ישונא ןימ,
 אל .היפאב רככ --םירברפהו םיאמורה ,םינויהל \ ךוגינב \ קיתעה

 לש ובורו ושאר  ,הפוריאב "ישילש רמעמ,ל םלועמ השענ היה =
 תואלשלשב אלא רחופ תוינאב אל ברעמל דרי ידוהיה .ןומהה
 םהרבא ערו ולגלגתנ םינוש םילונלג הברה ירחא קר .,לורב לש
 ויהו ,םילעופו .םינמוא ,םירחוסו םילכור לש תופוגב .בקעיו .קחצי
 רשא ,ץחלה, :רמוא רפיש ץנניא .ןוממ לש קשמ ול רשא "נעל

 ,תיכה לא טאל טאל יתסנכנ םילק םידעצב ,תעד ילבמ
 יתנועו .,ההב הנפב ללפתמ ידוחול יתברקתה םמוד ,המינפ. יכנא הנה

 אוה ןילגר תודמוע םיהלא:תיבב ."הלפת,ב ולחה התע הז .קר הנה---ורוזחמב

 םירברהו --- .תולפתה תא ארוק ינא ,םח חור וילע ךסנו ,חרנ ןב 'וכותל" לבק
 י + י;בלה לא םיררוחו םימוענ הב

 .ץראה לכ אלמ ודוככ,
 יץראה שערתו הזגר םימשה ןמ ךלוק ךעימשהב,
 ץראה תומוהת ולחו ודרח טפשמה םוי אבב,
 : ,ץראה ףנכמ ועמשנ תורימז .קירצל יבצ,
 ."ץראה תדרחמ םידרח ובבוני ,ךרד וגפ  ,ולס ולס,

 םירדוח = רתויו  םיקומע  רתוי .םישענ  םירבדהו --- אורקל ףיפומ יננה"

 .בלה
 : *== דע .ןבוש בוט

 : רע ימש חפט ולעשב
 :יודעל רוא הטוע המלשכ
 ...בהל .וישודק ....ותראפת :ףקות
 ינא עלוב ,הלמו הלמ לכ לע ,תורושה ינפ לע עבצאב .רובעמ יננה
 ,יוחכ יל. הרקיו .ילא הבודק תוא לכ ,הבית לכ. ןןואמצ

 -- .תקספנ החנא - - תובורק םותעלו ,ישירח שחל עמשנ תסנכה תובב
 ..,ךרו ישורח יכב לוקו -- םימשבש ובא

 ב רע ותולטב ףוטע = ,ותלפתב אוה  עוקש ירי .לע רשא ורוהיה
 יתר .וכנא =-- .ומוקמ תא ול .עוציו סק אוה | ,יב - שוגרה הגה ךא

 | עגנ ולאכ

 תא עינה רשא ,חכה היה אוה ,םירגה תא רימת םימעה וצחל
 ירוהיה * ."םימכחה"ןבא, תא וחכ לכב | שקבל ףדרנה  ידוהיה
 דובכ ול ןתנ ןוממה :. ןוממה לש לודגה חכה תא תערל רמל
 םימעה םע ותמחלמב דחוימה ונייז-ילכ היה .ןוממה .תובישחו
 : ףיסוהל שי םהילעו  עורגל ןיא הלאה םירבדה ןמ ."םינפמחה
 ומויק לע ותמחלמב קר אל ידוהיה לש ונייז-ילכ היה  ןוממה
 םינוש םיכרדב ,.ימואלה  ומויק .לע .ותמחלמב םג יכ ,יטרפה
 רובעב םיבורמ ןימולשת יייע ;רשו--ונוממ תרזעב ומויק לע ירוהיה םחלנ
 ולידבה רשא ,ינוממה קשמה י'ע רשי-יא ,תוימואל תויוכז לש םירוריפ
 ,תדחוימ הרוצ וייחל ןתנו יעבטה קשמה תולעב תומואה לעמ בר ןמז

 ומ

 חורה הרמתשנ ודי לעו הלגתנ ובש ,ירקיעה רמוחה םלוא
 : הרותה לש ףוגה -- היה ,םינש תואמ המכ הלוגב תילארשיה
 -אלב .ןהש ולא ןיבו השעו םוקב ןהש ולא ןיב תוישעמה תוצמה
 םלוע לש וללחב תפחרמ חור .התיה אל תיילארשיה חורה .השעת
 --תושררמדיתבו  תויסנכ-יתב לש תומא עבראב תמצמוצמ אל ףאו
 יתשב ,ידוהיה השע רשא השעמה לכב היהו תלעופ חור אלא
 םיששו שמחו תואמ שלשבו השע-תוצמ םיעבראו הנומשו תואמ
 ורהזנש ולא לכש  ,תורמוח-ירמוחו תורמוח ןומהב ,השעת אל ,תוצמ
 רבכ םידמוע | ויה -- "לארשיבש ןינקיר  וליפא, -- ןתצקב וליפא
 ברעתהל םהל היה רשפאהיאו ולוכ םלועה לכמ םילדבומו םישורפ
 םהל התלע המ דמלו אצ  .םיפלא יפלאב וליפא לטבתהלו
 המכ ? םישורפה לועב םשאר תא םינכהל וצר אלש ,םינורמושהל
 רובעל תודמוע ןהש תולד תורשע וזיא +ןמזה ןשמ ולוצינ םהמ

. 

 .- לוע תא "םהילעמ-< וקרפש - םיארקהו .!טעומ .ןמז .דועב .םלועה ןמ
 רוע .וכראי המכו הטלפל וראשנ םהמ המכ +םה היא םישורפה
 תודהיה יאשונ לש םדיתע אוה המו +םיטילפה םידירשה ימי
 תובקעב וניניעלו  ונינפל םיכלוה םניאה  הפוריא ברעמב "תנקתמה,
 תצבורה ןודבאה םוהתל ,םיארקהו : םינורמושה ,םילודנה .םהיחא
 וליפא העימטה התשע רשא  תומשהל רפסמ הנמי ימו ? םביבס

 --ידו יתשב ישאר תא יתכמת ,יתבשיו---חור:תחג ול יתישע .וויחל דע רבדה
 ,ולא בורק ךכ לכו ,רזומו רז שיא ,ורו תא יל טושוה

 הו תא הז וקבח ,הז לע הז וקפרתה  ,ודחאָה םירזופמו .םירז םידוהי
 ...םכותכו םהמע .ינא םג -- ונאו םחב

 :.,החרנהו הבוזעה םמא לא םידנו םיענה םינבה ובש בוש
 ישאר ,דחא :עגר קר ילע רבע יב ,יל המדנ--בשוי ינא הריבכ תע הז

 ...הכובו הכובו ינא ארוק ןידי תופכב קובח ,יתועורז לע ךומת ודוע

 םינבאה תולוגנ תחא ורחא תחא---ךורו החונמ ,טקש םירדוח יבללו
 ,י,יל םחו יל חור ,יל. לקוה-- -,תודבכה

 אנ וארי) ,הלגה ,אג עפוה ונכלמ וניבא  ,ונצראמ ונילג וניאטח ינפמו
 ,םירזופמהו םיחדנה .תא .ץכק :,ועדיו .לכה

 יפוערוכל ועוגה הנה
 יהלא יכ ,יפויה ינפל ,הלודגה ינפל ערוכ ינגה ,ץראל חש ,דרוי נגה

 :י.ארונהו רובגה ,לודגה ,םיכלמה ךלמ ,אוה .םוהלאה

 .ומלענ יתוקפס לב ,טקוש בלה .,ותאפרנ יב ,ינא שיגרמ

 הנש ירחא ומכ ,םיעג םולח ירחא ומכ | ,יפויו רהז = ,יברקב .הממדו

 יי:הפוחה לולב הבוהא תקושנכ ןשרחה יצחב רהסכ ,המיענ



 ועה < "שי ןוילג

 תודהיה הליחתהש העשמ ,הפוריא חרזמב ,ירוהיה ןומהה זכרמב
 ?ןץצופתמ דמשה תוינערופ ינפמ ירקיעה םירתהו תפפורתמ הקיתעה
 םידוהיהו םיניבה-תומיב  םיארקה ,םדק-תומיב םינורמושה לרוג
 אוה ,לארשי תיראשל הארונ הרחוא אוה --- וניתומיב םינקותמה
 םלוע םע ךא :םבלב םיכרבתמה םיננאשה יפלכ הצרמנ האחמ
 ..הערל וב עגת אל ןמזה ןשו לארשי אוה

 . יו

 , תוילארשיה המואה תויחצנב םינימאמ ונחנא : םירמוא םתא
 המואה לש םייחצנה םי'חה ולגתי המב :וניתובר ונודמלי לבא
 ? תושבלתהו תולגתה לש םלוע אלא וניאש הזה םלועב תיילארשיה
 לכש ,הוה םלועב ףונ אלב הרבל תיילארשיה המואה היחת רציכ
 דחוימ היהש ,ינוממ קשמה + תופוגב םיפטועמ םלוכ וכותב םייחה
 יתוברתה םלועהקיאב לכל ףתושמ רבכ הז השענ הלוגב  לארשיל
 תיימואלה .הישעתהו ,ויללעמב לארשי רכנתי אל רוע ודי לעו
 עדוי םלועב םדא ןיא ,הליל ןויזחב םירפופה דחאל ול התלגנש
 תודחוימ ויהש ,תוישעמה תוצמה ג"ירת ,ונמלועל אובת דציכו .יהמ
 תורחא תוימואל תוצמו לודנה ןומהה לש ויהיב תופפורתמ ,לארשיל
 תניחבב וליפא לארשי תפש ., וילע ןלבקש ימ ןיאו ןנתיש ימ ןיא
 דץראו ,אקוד ואל איה ,תרבודמ רמול ךירצ ןיאו ,תיתורפס הפש
 ןואש רבר איה אובל ריתעל ותו תאשונ .תניחבב לארשי
 םולחה המ :וניתובר ,אופא ,ונודמל ! תלעות ול ןיאשו ךרוצ וב
 !+ונורתפ המו ,הבולעה ונתמוא תויחצנ לע םתמלח רשא הוה

 ,אי
 םייחצנה םייחה םולחל ןורתפה אוה רחא :ערוי ינא דחא

 ,תוימואל תוצמ אלב חורב תפחרמ. ,תינחור תילארשי המוא לש
 םייחצנ: םייח :םולח ..תימואל ץראו תימואל הלכלכ .,תימואל הפש
 שפנה תראשה \ :ונורתפו תומה"םולח םא יכ ונניא הלאכ .רשא
 ,וב קלח רוע היהי אל םירוהיהל רשא ,רחא םלועב תיימואלה
 םמצע םירוהיַהש רחאל ימלועה תומשנה רצואב תורהיה תראשה
 רתוי .קחרתמ ילארשיה רמוחהש הדמב הב ,םלועה ןמ ורבעי

 ונלש רמוחה לא םיוגה םיברקתמ המצע הדמ התואב ונבלמ רתווו "
 המצע הרמ התואבו ,רחא ןפואב וא הז ןפואב ותוא םיעלובו
 אל .םיוגה תוברת ךותל תחרופו ונתוא תבזוע תילארשיה חורה
 רבכ הז ורבע ונשדק-יבתכ תריקח ,תוקיתעה וניתוהלות-תרכה קר
 רומלת ,תרחואמה ונתורפפב תוקמעתהה קר אל ,םיוגה לש םהידיל
 וניניעלו ונינפל .םירבועו םיכלוה ןברוחה .רחאלו ונתרלותו  ונתרות
 לאש ,הדבועה תא םיריכומ םיבר !רבלב וז אל ,םיוגה ידיל

 התורפסו רבע תפש יבבוח תודוגא רפיל הריבה ריעמ אציש זורכה 4
 רסיל םשמ אציש זורכה לאש העשב ,הרשה ירעמ תובר ונענ

 ונילודגמ דחא ,בל ומש אלש טעמכ היצרגימא ירדסמ  תודוגא =
 * תוימשגה לע תוינחורה ןוחצנ תא הזב הארו הז לע םג חמש
 בר םא השענש המ לע חומשל שי +השוע וז המ החמשל לבא
 להשענ אלש המ לע חומשל שי רציכ לבא ,אוה טעמ וא

 בקעיש העשב .השעמה-רפוח לע רעטצהל ונל שי הברה ,הברדא
 ושע לש ותאיב .םהל גאודו אב ושע ,ויסולכואל .גאוד וניא
 ןמב !תמא :והכהו הנחמה לא ושע אובי םא -- ץיהמ
 יובאו יוא לבא !םירחא ידי לע תישענ םתכאלמ ןיכוז לארשוש
 ! תאזכ רשא תוכול

. 

. 

 איה ינחורה .לארשי לש .הרותה התוא לכ .רבדה  רקיעב
 םילודגה םיאיבנה . םילודגה םיאיבנה םולח לש הקיתעה ןורוטקירקה
 רהטמו ו ,ותמדא לע .בשוי לארשי תא :םחור .יניעב וזח
 ,הלעמל הלועה שדקה ךרדב הלעתמו ךלוה ,לארשידיהלא תדובעב

 לאו ןויצ .יררה .לא -- הטמל הלעמלמ יהלאה עפשה תא רי

 ' הדגאה תרפסמ ,לודג רתויה ףא ,דגנתמ היה אלו ..תודיסחל > ר
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 םימעה לכל לודגה ורואב ריאמו רבגתמ עפשהו ,םילשורי תעבנ
 תיב לא ,'ה רה לא הלענו וכל :ורמאו םיכר םימע וכלהו, ולוכ
 אצת .ןויצמ יכ - ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ  ונרויו בקעי יהלא
 : םשפנ תאשמו םיאיכנה םולח היה הז ,"! םילשורימ 'ה רבדו הרות
 בצומ, לארשי אלא ,םלוע לש וריואב סט ינחור לארשי אל
 וניבא בקעי הארש םלופל לשמ ,"המימשה עיגמ ושארו הצרא
 לא לחימ םשפנ הרצק רשא ,םינויבאהו םיינעה ואב .ומולחב
 ,רמחמ לא הכלל רהה הצר אל : ותעשב דמחמכ ורמאו לודגה םויה
 םתוימשגמ םיטשפתמ ,םעקרקמ םיטמתשמ וליחתהו ,וילא דמחמ ךלי
 םירחוסו ,תושפנ םירדוצמו ,ץראה .תופנכ עברא לכב םירזפתמו
 "ימשנה לארשי, לעמ , יה ינפל ירשא ןחלושה לעמ ולפנש םירוריפב
 רחא רחא יכ ,ועיגה אל "ינחורה לארשי, תגרדמ לא לבא ,וערקנ

 תוכלמ לוע םהילע לבקל םירצונה םידוהיה וצר אל ,םיוגב ועלבנ
 םהיהלא .ירעלו םמעל .תוחורהדתמחלמב ףתהשהל וענמנ ,לארשי
 ךכו היה ךכ ---- !יאמורה רפיקה לש ותורמ תא םהילע .ולבקו --
 . םיקיתע םירבדהו ,היהי

 גי

 תולגתהל הצור הניא .תיילארשיה חורה איה 'ףרוע תשק
 -יתבבו תויפנכ-יתבב האלה האלה תמלעתמו תכלוה איהו ףונ אלב
 רירש קר הל רתונ אל תירוהיהו תירבעה תורפסב ,תושרדמ
 -ץראב םינמוה ןמ ןמזב היהי םא -- "ינחור זכרמ,ב םג  ,טעמכ
 לכ :הווזעו המצע לכב תיילארשיה חורה הלגתת אל - לארשי
 -- .תיילארשיה חורה ,"ימשג זכרמ,מ ,התחתמ חמצת אלש ןמז
 יח םע - קצומ רמוח תעבותו הצור איה -- םלועה תוחור לככ
 םימוטרחה לכש המוד ,ותפשב רבדמו ותמדאב שרוש הכמ  ,םיקו
 תולגתהל הושבכי אלו הז הנוצר לע הוריבעי .אל .םיפשכמהו
 'ה רבה תא םלועל ' עידוה רשא  ,איבנה. ותוא וליפאו . תיאליטרע
 תודג לע אל -- "יחורב םא | יכ .חכב אלו ליחב אל, :ויהלא
 המב תערלו לארשי-שורק תא תוארל ויניע  וחקפנ. הגלוהו הנורה
 תחת ,םש .שדוקה-תמדא לע ,ןרריה-תודג לע םא .יכ- ,לודג .וחכ
 ,ןונבלה יזרא לצב ,ןויצ יררה לע ןומרח-למ תא םירירומה םימשה
 יפלובו = םירקובה ןיב ,רעלגה ןמ ושלגש םיועה ררע יעור : ןיב
 םיבנעה יכרוד ,םירצוקהו םישרוחה  ,םיבגויהו םירצובה ,םימקשה
 . תוללוחמה  םילשורי תונב ןיב ,לארשידתמדא לע ערזה יכשומו
 'חור התרש םש --- םינגונו םירש ,תופפות תומלע ךותב םימרכב
 ,"ךיריצו ךיזוחל םיהלא ולגנ, םש ,לארשי יאיבנ לע שרוקה

2 % 

 . יקצרורוה א .ש

 + תּודיִסַחַה

 (ףוס)

 = היה הקוחו הלודג רתוי .תובהלתהב  רועו הזכ שיא ןיעמו
 ,בושטיררבמ קחצי 'ר יולה ורבח

 אוה ,םוהנ 'ר ורבחכ תודיסחה תא ץיפהל עסונ היה אל אוה
 .םעפב םעפכ וסנכתהש תוכומסה םירעה לע .ומוקממ הברה עיפשה
 אר םלוכו ,םרחסמ ילגרל ,ןתמו אשמו רחסמה זכרמ ,איהה ריעל
 או ותרות תא בל ץפחב ועמש םלכו הזה יאלפה שיאה תא
 ,ובל םוח לכב  רופמ ומוקמל דחא לכ בשו הבהלנה ותלפת

 ,תחא םעפ 5 ,עמש ךא םא ,בהלנ ריסחל ךפהנ אלש ,תומימתב
 , ללפתמ ו יול 'ה תא



 ,"ד .שאב רעוב, .ולכ ,ירתסמ ולכ ,שגר ולכ היה אוה
 ;ונוק םע קבהתמ דימת ,הנונגסב .הדגאה ותוא תראתמ רשאכ
 תוניחתב םעפ ,והער לא שיאכ ודמע רבדמו ויהלא לא דימת הנופ

 ,םעכו .זגור לוקב םג .םעפו תועיבתבו תונעטב םעפ ,תושקבו =
 ,םיינחורה םג וא םיירמוחה ויכרצ ליבשב אל ,ומצע ליבשב אלו
 תא וליבשב בירקהל ןוכנ היהש ,דאמ בהאש ומע ליבשב םא יב
 ,ול .רוהטהו שודקה לכ תא םגו ותמשנ תא .םגו .ופוג

 רוגינס , רותב ותוא תהאתמ תיגילהאוה תודיפחה לש היסטנפהו
 לארשיל רוגינס :ונשי תודיסחה תרמוא ,רודו רוד לכב ,"לארשו =

 ..לאכימ ךאלמה :הלעמלמ םש רוגינס  ונשיש :ומכ ,תחתמ הפ =
 אל קר ,הלעמ :לש אירוננפל .דימת  תנווכמ .הטמ לש :אירוגנמ

 רוגינסה תא וינזאב .עומשלו :ויניעב תוארל רודה .הכוז .םעפ לבב =
 םיקידצ ו'לה ןמ דחא ,רוגינסה ,אוה | בור י"פע ,אירוגונסהו =

 הזה .דיקפתה תא אלמ אוה .הלגנה "רוגינס,ה היה ובושמידרבה =
 , בוט .רתויה ןפואב

 םוש וב אצימ וניא .,ומעב הער האור : וניא קחצי יול 'ר 2
 אוה ומעבש רבר לכ לע ,רועיכל  המודה / ףאו רעוכמ רבד
 םיהלא םע "תונעט,ב רימת אב אוה ז"יעו ,בוטה ודצמ קר .טיבמ
 ,םעפ ,ויהלא םע אלו לארשי םע קדצהש אצומ אוה דימתו =

 ,ידוהי "הלגע-לעב, םע עסנ ,הדגאה תרפסמ
 ינפוא תא חשומ  ןיליפתו תילטב רתכומ הלגעה-לעב תא האר

 לחהו ,שא הצצנ ויניעב ,ףכית בהלתה אוה ,תפוב הלגע
 רבועו ךתוא בהוא לארשי ךמע המכ ,םלוע לש .ונובר :קועצל |

 ךרבמו ךתוא חכוש וניא םינפואה תחישמ תעב םג  ,דימה
 ! תונעמבו תונעטב וילע אב התא

 אירוגגפל וב .שמתשה אלש דחא הרקמ ריאשה אל אוה
 'ר:םק ,וריעב לודגה קושה תעב ,הדגאה תרפסמ ,םעפ ,ולשי

 .קושל .ךלהו .ש"ייו רשב ותא .חקיו הלילה תוצח ירחא קחצי .י
 הו ,םיבכוש ,םירצונהו םיוהיה םירחופה .,.הממרו טק

 יגפ םידיה תא ה םגמ ןיא ןעי . ,ינא :בע
 ול ובישה םלכו ,ישילשהו .ינשה ידוהיל ךליו . ףכית * ורוא .ברה

 ,תותשלו לוכאל .והררועיו דחא ירכנ לא ברה ןפיו ,הלאק ורבה
 ,םיבהל ינפכ ושענ ברה ינפ .,תשיו לכאיו ףכיה ררועת

 ושאר תא חיניו ולש תסנכה .תיב לא ץרפיו ,שאב ,רעוב '
 ,לארשי ךמע תא האר ! לוע לש ונובר, :קעציו 0 ןוד

 דועו ;םח ינב ןיבו וניבש .לדבהה תא האר ,
 יכ בשוח התא דועו %תוער ךכ .לכ תוריזג  וילע .רווג הת

 טוקשל לוכי אל אוה ,דאמ וייח תא וררמ לארשי תורצו
 עצמאב הגפ הבתה ונפל הנשה שארב םעפ וללפתהבו .
 ךמע /תא בותכת .םִא !םלוע .לש ונובר, :ויחלא לא ה

 יול ינא ,אל םאו בוט .הקותמו הבוט .הנשל םייחה רפסב
 ;"הנשה שארב .בותכל .רופאש .ךל .רמוא .בושמידרבמ בר
 , הביבחו הבוהא תא ראתל תינילהאוה תוריפחה תערוי הכ

 וא ושעו תינילהאוה תודיסחה 2 הברה ועיפ

 1 ] קחצי :יול 'רו 0 לע םייקתנ םלועהש ,רודו  רוהבש :םירתסנ

 . רקבה .תלפת תעלו

 . קחצי יול 'רו ליבונרשממ םוחנ 'ר !הלאה ו רנ

 להנמו הרומ .םגו .תוריפחה םש השגפ ירמגל םירחא .םידוהיו רחא
 ,ידאלמ ןמלז רואינש 'ר ,החא

 ,לופלפהו .תופירחה .םוקמ ,תוברה תובישיה .םוקמ ,אטיל
 ---,הלבגומ .יתלב הלשממ םש הלשמ תונבהה תרות רשא םוקמ
 שגרה לע .דוחוב .תדסוימה וזכ .תוריפח .לבקל .לוכי אל .הזכ .םוקמ
 השענש .רחא םג ףירחהו ."ןהמל,ה .ןמלז רואינש ירו ,בלהו
 תוריפחה תא ןיבה אוה םג ,רב 'ר דיגמה לש קהבומ דימלתל
 קחצי יול 'רו לבונרשממ םוחנ 'ר וירבחמ ירמגל רחא ןבומב
 אוה ,ידיסח ףירחל םג השענ ינברה ףירחה אוה ,בושטיררבמ
 תיאטילה תופירחה  ןמ יועטניס . הנממ השעו .תוריפחב קמעתה
 ,הניב ,המכח :ד"בח םשב התוא ארקו יניליהאוה שגרה ןמו
 םג ,שגר הלוכ התיה תינילהאוה תודיסחה רשא דועבו .תעד
 התרובעב איה שגר--ת"ירבחה תוריפחה הנה ,הבש ישעמה םגו ינויעה
 היפוסוליפה איה תו"רבחה ,התרותב ,הנויעב תוקמעתהו תופירחו
 טויפה ,שגרה איה תינילהאוה תוריסחהש דועב ,תוריסחה לש
 ,"םישודק םירופס ,רפסל תעדוי ,ר"בח תיאטילה תוריסחה ןיא ,הבש
 רגאל תערוי איה ןיא ץרפסל תערוי תינילהאוה תודיסחהש ומכ
 ,הנורחאה תערויש ומכ ,תופי הכו תואלפנ הכ תורגא םקרלו

 ,םמצעב ויתוברמ רתוי תוריסחב קמעתה ןמלז רואינש יר
 ,יט"שעב 'אוה ולש תודיסחה ןינב לכ וילע הנבש דוסיה יכ םא
 ,םירחאד היפתכ לע ךומפל .בהוא וניאו ומצע תושרב רמוע אוה
 יט'שעבה תא םימעפ יתש קר  ריכומ אוה םיברה וירפס לכב
 ושמתשה וירבח רתי רשא רועב ,"ריגמ,ה ובר תא ראמ טעמו
 קר םבורב םה םהירפס לכו :,םהיתובר ירבדב קר בור י'פע
 ,םהירומ ירבדל םירואיבו םישוריפ

 = ינברה .דומלה רגנ ומחל ,שגרה ילעב ,וירבח רשא רועבו
 - ףיש רועבו  ,ךותו .רקע לעב אלו יעצמא לעכ קר וילע וטיבהו
 אל, :שרופמ בתוכ ,ט"שעבה ירימלת ןקז  ,האנלופמ ףסוי .בקעי

 !אוה .הלפתה 'קרו ,(1 "דימת ודומלב דימתמ תויהל : םדאה :ליגרי
 . ;המשירפסש ;ומצעב ט'שעבה יהבדל הזב ןוכתה רשא ,רקעה

 הברה .דמלש ינפמ  וניא, : םינוילע םירבר ול .ולגתנש הכוש
 'הנובב רימת ללפתמ .היהש הל פת .םושמ קר  ,םיקסופו 'תותססמ
 ןמלו :רואינש  'ר הנה --- (9 יהנוילע הלעמל הכז םשמ ,הלודג
 ,ןפוא \ םושב :הול :םיכסהל 'לוכי אל  ףירחהו ןרמלה
 ןילרקמ המלש 'ר :קירצה .ץפחשכו ,(8 .הלעמ הלעמל .רומלה תא
 ,ןמלז רואינש 'רמ ןוישרו םכפה :ז?ע שקבו ולובגל .ךומס :בשיתהל
 רומלהו םידמולה תא ליפשי אלש ,יאנתב קר ז"ע ןורחאה :םיכסה
 +(4 .ונברה

 םינברה  'דומלל ךכ לכ תחגנתמה הלבקה ןמ ,הריכבה ההוחא
 תא ,אקוד םילבוקמה ןמ רחא י'ע ,םינורחאה .ולבק ,םהיקוחו

 ג

 4ראק ףסוי 'ר היה "ךורע ןחלש,ה רבחמ +לודג -רתויה קוזחה

 ,ףמאש ,לבוקמה .וריאדרוק השמ 'ר לש קהבומ 'רימלת ,לבוקמה
 ילעבו .ארקמ ילעב לע הלורג אלק ילעב 'תלעמ יב,

 תונבהל .ךכ לכ תדגנתמה איה םג תוהיסחהו-,6 "בר קלח הנשמ

 םעפה רוע הקוחתנ  ,תונברה  ,הנורחאה " הנה---חיקוחו -הידומלו
 .ןחלש, רביח ןמלו רואינש 'ר .:אקווד  םידיפחה 'ישארמ רחא :ו"ע

 : ,(6 "ךורע
0 

 ,.אציו , ףסוי .בקעי תודלות (1
 +א"ח בוט םש רתב (8

 ' יםיומ אוהו

 ₪ 7 .יחריה  דוחסוו ןייע ,ג"נ ,ב'נ ,'ה : םיקרפ א"ח :אינת (8

 + ברה תודא לע :בונבוד םכחה לש .ןווצמה ורמאמב

7" 

 * הלבקל הרקש המ :תודיפחל הרק ןמלז .רואינש 'ר ירי לע



 : :ןשיה לכ טעמא !שרח "ורע חלש 5
 ,תוריסחבש דוריחהו תופירחה לעב ,ייאטילה .ןמלז רואינש 'ר

 ועגנ ולצאו" ,שרח םיקוח רפס רבחל היה לוכי  אוה קר .אוה
 תחא הרוקנ .יכ .ןעי .,ווב :ּוז .,תוריסחהו .תונברה ,תווצקה .יתש
 . תופירחה ,חומה + דחי .ןהיתשל .ולצא .התיה .תיזכרמ |

 תויוריסחה יתש ןיב םולש היחיש היה .רשפא יאו ,םולש ןיאו
 הל .קרש החוכוהו הנעטו תחא לכ הרמע וז .תמועל וזו .וללה
 ,תישגר תותד העונת איה תודיסחה :הנעט תינילהאוה .. קרצה
 הז .רובעבו ,הב קלח ול שי םעה לבש ,תיממע 'תותד .העונת
 הנורחאה יכ :ןעי  ,היקוחו הירומלו  תונברה  דגנ האחמו הממוקתה
 " ת"ירבחה תודיסחה+ ."חמה ילעב, ,םעבש םידיחי . תלחנ קר איה <

 םעל רשפא :יא הב םגו ,שדח רודיחלו .לופלפל .התשענ איה 'םג
 תא תושעל רשפא יא ; הדגנ הנעט ת"ירבחהו .קלח .תחקל :ובורב
 ילבי םייקתהל הל רשפא יא :,תינומה ,הטושפ תינילוח .תודיסחה
 ,הקומע תוננובתהו הבשחמה לע :רסוימ ,ימינפ ךות
 רשא .שיו  ,תיגילהאוה כ ואגב טיבהל הלחה < ת"ידבחהו -
 תדהש םשכ .תירפכ -,הסג. תוריסח :םשב הגורחאה תא החנב
 חורה יליצאל הבש יבשחמהו :ינויעה :םינשל .קלחל :לכונ ללכב =

 ת"ירבחה ;ללכב תוהיסחה ןכ :.ןומהה בזהל הבש ישעמהו ,םעבש

 ידיחי,ל קר" הדעוגש תוריסחבש  תוליצאה לעכ .המצע לע הטיבה
 , ןומהה .בורל .תודיסחה  רתיו  ,"הלונפ =

 .הרמה לע ןהיתש וזירפה תמאבו
 שגר התשענ הנושארה ,תכלל וקיחרה ןהיתש ,הז רצמ תיאטילהו =

 ,הנורחאהו ,יתמאה הנויבצ תא רובאל הלחהש דע ידמ רתוי .ןוימחו = =
 ימו =: ,ידיסח .לופלפ ,שרח  לופלפל התשענ ,תיאטילה-ת"ידבחה

 תחא ..לכב .םק אלול. ,תכלל, תוקיחרמ .ןהיתש ויה המכ דע ::,וערו<
 'ר .ריסחה .םק תיאטילה "תוריסחה לצא ,ץרפב רמועו רקבמ ןהמ :

 ,ןמלז רואינש 'ר .לש קהבומ .דימלת ,לעשארטשמ ןרהא
 ,סורבפ ןמח נ 'ר : תינילהאוה תודיפחה לצאו

 ,הנש םישלש ובר תא שמשש ,עלעשארטשמ ןרהא 'ר 2
 תולעפתההו .שגרה "תא ריזתהש ר'בח  ידיסח ןיב .ןושארה = היה
 םיקיחרמה הלא דגנ םחול איה .בתכש וירפסבו תיאטילה .תודיפחל
 תקולחמ וילע .בסה וז השדחה :וכרד י'ע ,תוריסחה .ןמ" הז לכ =

 תא בסה ובר םגו ,תימשרה תיאטילה תודיסחה רצמ תופיררו
 הז .לכ .לע חינשה אל אור לבא ,תונורחאה םינשכב | ונממ וונפ <

 :םידיסחה .וקלהתה ובר תומ/ ירחאו :,רחבש וכררב תכלל .ףיסוהו
 ןרהא 'ר ירחא וכלה הברהו "יעצמאה .ר"ומדאה,, לצא וראשנ הברה
 (7 , םצפחל המיאתמ רתוו ולש תוריסחה תא ואצמו

 תכלות :תיגילהאוה .תוריפתהש ,האר כ"ג בלצרבמ ןמחנ ר
 ריאָהש הראהה ;(8 "ררקתהל םידיסחה וליחתה, םשו הפו .,תדרווו
 התרוצ הקחמנ תודיסחה 69 האלה הכשמנ אלו ה;ספנ ט"שעבה
 תא הל ריזחהל בשח ,ןמחנ 'ַ ,אוהו ,ההכ ,השולח .הראשנו
 דחא "דצמ: ."רעל םייקה לבד, התוא  תושעל | ,ןושארה = הדובכ

 ןיאו ,וימיב .התיהש תודיפחה דגנ יולגב אציש ןושארה אוה היה =
 לדתשה .ינש רצמו ,הככ רקבל ושפנב .ביהרהש  ותלוז .רחא

 , א"רגה יגיעב = תוריסחה ,תא תוכזל - = ליעוה אל ,םיריסחה ישאףמ דחא י"ע

 ולשכו ןפ וארובו ."בר,ה לש ע"ושב דומלל = ילבל ריהזה ט"שעבהש  םורפסמו

 אנליווב זא םינואנה לכו ,ריויו חיוא .יניד לכ לע "םא .תמכחו,  "םדא יוח/

 ; . + ותומב קוספל וב וכמח <

 , + 194 יבר תיב (7 |
 'ח תוישעמ ירופס .א"ח ןרהמ ייח (8

 הז .רצמ :תינילהאוה

 7 םירפסה םהו  ,הזכ רפס רבחל גוצנאה .םהרבא 'ר גתוחמ תא הוצ םידימלתה וב

 = לע כ ,תוננובתהו .תוקמע רתויו תוריבסמ רתוי .םינפ הל תתל
 "= .ומצעבו ,ת"יטשעבה תודיסחה דוסי איה .אוה ,ירתסמהו שגרה רוסי

 הב םדא ךלה אל ןיירעש ,השדח ךרדב .ךלוה ינא, : רמוא .אוה
 השרח % איה כ"פעא :ר"אמ = הנשי ךרה .איהש םאו  ,םלועמ
 ו ,(10 "ירמגל

 .בּושיח-יִכְרִּה
 ,ונש רמאמ

 ,תויִצרפואוקה

 (ךשמה)
 ה-4 תויצרפואוקה לש זילנאה תא רוקחל אנ ףיסונ

 . ? טידרקה :ןתוי םירבחהמ
 כ הרטמל קר" הדונאה ירבחל הנותנ .האולהה

 האולה ול שקבל ואובב הלה ראבי תאוה הרטמה תאו ,חקיודמ
 יתמ המה .רשא .טיררקה יכ ,חינשהל  םיביוחמ דעוה ישנא
 ינש לש .תוברע שוררל .רעוה לוגר ןכל ,  הרומג :תוירחאב היהי
 םיקיפסמ  םגיא הולה-יסכנ -םא .,םהיסכנב .םיארחא םהש ,םירבח
 וא" דעוה רקבמו קרובי ןכו .הרוגאה ינפל האולהה תא | בורעל
 יעה :ותוכיא .רבדב .קימעמו בשיתמ .רמולכ  ,הולמה-יאנת
 אולהה :תלעות איבת תמאב םא ידיו ,ויפכנ תוכיאו .הולה
 ות .ילוא וא הרעשהה יפל תאזה הרובעה .היהת ותבוטל םאו

 דעוהל השקו אל ,ותגהנח ןפואו םהמ שיא לכ ביט תא
 קרוצה םטפשמבו ,םהירבח ישעמ לע  תערה"בושיב
 < תורשפא  רתוי ול שי ןפוא  לכב ,םירבחה פא  דעוה
 -/- קנבב רשא הפ רשאמ א

 ,לבגומ 2 האולה ןפואב וא = ,(צסאעתו)ה .טיגשזיפ)
 0 רבח לכ שה ו ו

 תתוירימת תובוט .תואצות הנממ רשא ,תאו פיק תא
 : : -= ,ותזוחא :תגהנהו ותיב

 ובח לכל . םינתונש האולהה | אוה -- ינשה ןפואה
 ומהב תונקל ,רמולכ ,יתווחא-תלכלכ תולובג תא ביחרהל
 ] .תונקל * ,ירפדיצע עוטנל  ,םינוש תוקריל .וננ .תא
 גבי םא | ,םימכחה ןושלב תורחא םילמב ,וא ,ותאובת
 עשי  ונובשח יפל רכאה--,"יביטרואילמ .טידרק,
 נכה מו ןמאנ חור ול ןתיו בוט .ירפ ול ןתי הוה השעמה
 ומ ןמזב . הרוגאהל = ויתובוח תא םלשי  תאזה היצרואילטה

 ול ונתיו תנו םכל הנחתב םיתמומה
 ל הוה .ןינעה םנמא יכ ,הטלחהה | יריל ואבי םא
 ומ יכו ,םינמאנ תונובשח לע .רסונ םא יכ ,דלונ
 ושוכרב .יכו ,הוה רבדב ותלכלב .תבטה .ןפוא תא
 יארחא ו ול .יה .הדיתעה



 הברה .הנשל הנשמ הנלדגת "רזוח-ןובשח, יפ לע תואולהה
 ,ןעססעה תנידמב ,תורוגאה לכב טעמכ לבגומ ןמזל תואולההמ רתי
 תופוקה ולבק ,דאמ תונטק םירכאה לש תוזוחאה-יבור םש רשא
 ונתנו קרמ ןוילימ 9.8  "רזוחה-ןובשח,ה יפ לע 1890  תנשב
 896 ונתנו קרמ  ןוילימ 96 ולבק 190% תנשבו ,ןוילימ 9
 לבקל ורזחו ןוילימ 10.4 ךס לע ונתנ  תוינמז .תואולהו = ;ןוילימ
 :הינמרג ץרא לכל ינוגיבה ןובשחה ןכו ..קרמ ןוילימ 6.7 לש .ךט
 ןוילימ 184.8 הולמל תופוקה ונתנ 190% תנש לש ןובשח יפ לע
 לעו ,ןוילימ 198.9= ולבקו םהלש | "רזוחה-ןובשח,ל  םהירבחל
 -- .ןוילימ 69 .ולבקו ןוילימ 118,4 קר ונתנ תואולהה ןובשח

 םשש ,םיבר תומוקמ לע תועיפשמ תויזכרמה | תודוגאה
 הנלכות אל ימצעה ןחכב רשא = ,תויצרפואוק  תודוגא .הנפפבתת
 תודוגאה = ;םירבחה תוינמ .טועממ וא םירבח  טועממ = רומע

 דתבטה תוחתפתה לע הבר העפ שה תועיפשמ | תויזוכרמה
 תונטק תורוגאל יכ ןעי ,היצרואילמה ,יומולכ ,המ דא הדתדו ב ע

 ץוחנה לטיפקה תא ןהל איצמהל טיררק יד ןיאו 'ףסב .יד .ןיא
 םא ,ןתרועל תיזכרמה הרוגאה האב ןכל ,לבגומ ןמול תואולהל

 קנבהמ .התונברעב ףסכ האיצממ  ,וב ןינעתהל .רבדה .יואר קר +
 תובשומב םיריבכו םיבגשנ םירבד לעופל ואצי הז .ןפואבו ,ישארה | =

 היה רשפא יא תיוכרמה הדוגאה ידע לב רשא ,תונטק
 ילבמ ותזוחאב  ררוב : דמוע ידיחיה .רכאהש  ומכו ,םגיש הל

 תא לידגהל ,ותמדא תא חירפהל תולובחת האור ,ךמופו .רזוע
 תא לעופל  אָיצוהל תוכרצנה תולוגסה ול ןיאו  ,ורשאו ורשע-
 תדמוע 'ןכ ,תחא הדוגאל וינכש לכ םע דגאתיש -דע ויתובשחמ

 הירבח .תבומל- הממז קיפהל תלוכי יתלבמ הנטק הדוגא .הרדוב =
 השקי ישארה .קנבל םגו  ,תורחאה  תודוגאה  םע  רגאתתשי דע
 לקנו  ,םינוש ןהיכרצ רשא תובר תודוגא .םע .ןתמו אשמב אבל"
 םע ןתונו אשונ אוה רשאכ ףסכדינינעב וישעמ תא זכרל ול"
 לכ לע תויארחאה תובר תורוגא לע היקפעב תנעשנה ,הלודג .הרוגא
 -- + תיזכרמה הדוגאה לש תואולהה =
 תורוגאהמ תחא לכ ,הזכ ןפואב תודסיתמ תויזכרמה :תודוגאה =

 , תחא העד הל שיו תיזכרמה הרוגאהל הינמ- האיבמ "תוימוקמה
 הניאו המראה-ירבועל רשא תורוגאה תא קר תרחאמ הגורחאה
 םירחוסל וא הכאלמ-ילעבל תורפונה תורוגאה תא .םירבחל .תלבקמ |
 טיהרקה תא הלידגמ תיזכרמה הרוגאה --- , תונוש .ןהיתורטמ .יכ :ןעו

 יממעה קנבב וא םינוש םיקנבב תורוגאה לכ .תוברע י"ע -הלש
 םוקמ רשא ירחאו ,הביבסה ישנאמ תונודקפ תלבקמ איה םגו
 בר סונודקפ הילא .ףסאל \ תלכיה הל שי  ,הלודג ריע הבשומ
 ישנאל קר תוולהל הל רתומ ,תוימוקמ תודוגא ידיב רשאמ .רתי
 תורחאנה תודוגאה רבלמ ןוממדיקפע תושעל הל .רוסאו .התירב =

 רחבנ | דעוה \ ,(ןלהל \ רומאכ תורחא  תורטמל וא  הולמל ןח
 ךרצ יפל רכש לבקמו ,תחא הנשל קה תיתנשה הפסאה לכב
 ןמ וילא תואבה תולאשה לכ תא רקבמו קרוב  אוה ,םוקמה <

 םילטיפקה םוכס יפל ןהיתושירד תא אלממו 'תוימוקמה תודוגאה
 םיקנבה םע ןתונו אשונ אוה ,הבר הקירבו הניחב ירחא ול רשא
 ראשנה חוירה . קנבהל םירופסמה .תורטשה לע םותחל תוכזה ול .שיו
 ןעמל הנשב הנש . ידמ .םיאולמה-ןרק לא ףסותי הרוגאה די תחת
 ירחא קרו | ,ויתולועפ תא .ביחרהל ףסכ .רוקמל ןרקה .ול היהת =

 תודוגאהל םג םיקלח וזיא חוירה ןמ ןתוי ותדובעל .תודחא םינש
 + תודחאנה

 קנבה :,יכרמה קנבה אוה --ישילשה שארה -נ 8%
 לודגה רונצה .אוה  ןתויצרפואוקה = לכ-יבג לע .דמועה  .יממעה
 לע עיפשמה . ,תודוגאה לכל .םוצוחנה םיעצמאה לכ תא איצממה
 לכ תא וכותב זכרמה  ,ןוממינינע .לכב הבה .העפשה = ןלוכ 'לע

 טי ןוילג

 בושי רשואלו .ןקחד תעב תודוגאהל ףסכ  קיפסמהו ,ץראה-ילטיפק
 חונמה ונגיהנמ .חור-לדג רשא  ,ןמאנו דבכנ .רפומ ונל שי ץראה
 תא .אלמי דוע רשא ,ירבעה קנבה אוה ,וננוכ לצרה רודואית
 םילחנתמהל רשוא רוקמל היהיו םיבורקה םימיב ריבכה ודיקפת
 ץראב .םיבשיתמה לכו תולגב לארשי ינב ןומה לכ םא ,ץראב
 םא טרפבו ולש םילטיפקה תא ולידגי  ,ותוא = וריקוי = ונתובא
 --. וישעמבו וב ורהוי

 תורונאה הנה תויצרפואוקה לש ינשה גופה -]
 לש תודונאה ינימ לכ תא חתננ לכ םדוק ,רכממלו הינקל

 תאו ןתוכיאו ןתוהמ תא תערל רמלנ זאו ןהיקלחל הוה גופה
 -- :ץראה:בושיל ןהמ לכקל לכונ רשא תלעותה

 תודוגא :םישאר השלשל הנררפתת הֶלאה תודוגאה םג

 ןהינימל . ןלוכ תא תדחאמה תחא הדוגאו = תויזכרמ * ,תוימוקמ

 תובשומהל - תוכרצנ ונבצמו | וננינע ךלה יפל  ,איהה הנידמב

 רשא ,ץראה לכל תיוכרמ תחא הדוגאו תוימוקמ תודונא

 איהו ,הדי תחת וללה | תויצרפואוקה לש תישארה הגהנהה

 .רכממל םגו .הינקל תודוגאה תא םג תדחאמ
 ,םינימ ינשל תוררפתמ הינקל תודונאה 4.
 :יכרצ לכ ןהירבח דעב תונקל ןתרטמ רשא תודוגאה (א

 ,תלכמ:תונח תבשומב תרדסמ הדונאה ,תיב-יכרצ לכו לבא
 ידמ םהל םיכרצנה םירבדה תא הבשומה>ינב לכ ואצמי םשש

 הוטמ ינימ םג ןכו 'וכו םיגד ,חמק ,קבט ,רקוס ,הה :םויב םוי

 רדסל םדאה לכוי אל רשא םירבדה ןמ ,המודכו םיטוח ,גראו
 ךרצל רשב ןיכהל ןילוקמ םג תדסימ הדוגאה ,םרעלבמ ותיב תא

 ,הירבחל םחל איצמהל רמותחנ םגו הבשומה

 ראבל םינוש םירפסמו תובר תויאר איבהל ונל ךרצ ןיא

 הלודגו הבר ןתוטשפתה יכ ,הלאה :תודוגאה רבדב ונתבשחמ תא

 תורוגא ודפונ הנושָארב .םירפכב םגו םירעב םג ,תוצראה לכב

 םינושארה המהו ,לגנא-ץראב רשא תשרחה>יתבב םילעופה ןיב הלא
 :יכרצל | תויונח וחתפיו "םינכרצל:תורבח, ודסייו ודגאתה רשא

 הבורמה תלעותה---,'וכו םישובלמלו תיב:ילכל | םגו .שפנ לכא

 הנתנ רשא חוירה | ,הרוגאה ירבחל הלאה תויונחה ואיבה רשא

 רשא ברה רזעה ,תירימתה הרוחסה רוזחמ .תלדגה ,םתלועפ םהל

 תוזירזהו הרשיה הגהנהה ,םקחד תעב הירבחל הדוגאה הטישוה

 ןמיסל היה הז לכ--,םמצעב םילעופה תגהנה הניטצה הבש

 םילעופה תושירדל םיאתמ | תודוגאה רוסי יכ ,הלגנו טילבמ

 םיצולחה השעמ תא וקח רשא 'םיבר  ואצמנ ןכל  ,םידבועהו

 תשרח-יתבב .םילעופה לכ "טעמכ ונימיבו ,םהומכ ושעו םינושארה

 םידסימו תורוגאל םידגאנ לזרבה תולפמב םירבועה .וא םילודג

 תלהגמה הרכחו הרכח לכו ,םינכרצ"תורבח וא הלאכ תויונח םהל

 םירבדה יטרפ--,הישעמב ראמ חילצת היקסע תא רשיבו ןומאב

 תורפסב אצמל תודוגאה תולועפב ןינעתהל ץפחה לכ לכוי הלאה
 ,(וננושלב .,וננובארל ,רבלמ) ןושל לכב .הלורגה

 ןובשחהמ ותוא ינא חקולו . ,ארוקה ינפל איבא- רחא לשמ קרו
 תפתתשמ יתחפשמ םגש ,יבשומ ריעב הרוגאה לש ןובשח הז ,ינפל חנומה
 תא הלחה הנושארה הנשב ,המויקל םינש שלש קר הנומ איה -- ,הב
 עיגח םירבחה תוינממ הלש לטיפקה לכו ,םירבח 9 הל ויהו ,התרובע
 88? הל ויה יכ ,הארנ תישילשה הנשה לש ןובשחה פ"ע ,לבור 8%0- -ל

 עיגה םיאולמה"]רקמו םירבחה תוינממ השוכרו ,םירבח
 ךפ לע לכא-יכרצ לש הרוח איהה הנשב הרכמ איה ,לבור10118 .-ל
 םיתרשמהל רכש ,הריד :רכש) תואצוהה ;לבור ףלא 160--מ רתוי
 תויר הלבקו ,הרכמנה .הרוחפה רוזחמ לכמ 5.4% ידכ .ולע וכו
 רש עדה ש ש יפ לדג הרוחפה רוזחמ יכ  ,הארג .הזמ ,לבור 8



  0עולם 

 טעמב חויר הלבק תחא הנשבו הרבחה לש ימצעה הנוה לע
 ,הנוה לבל הוש

 תחא הינמ רבח לכ איבמ הדונאה -תודסיתה תישארב
 הרשע דע השלשמ) .םירבחה תלכי: יפלו םוקמה יאנה יפל רועישב
 לכ תא להנמה ,םישנא השלש לש לדעוב תרחוב הפסאה ;(לבור
 הלהנהה דעו השעמ תא רקבמה ,תרקב לש רעו םגו ,רחסמה
 ןיעל ,טיררקה בצמ ,הרוחסה םוכס תעדל ,הנשב תובר םימעפ
 לכב קלחי חוירה לכ ,'וכו ה רוחפ ה בייט תא קו ד ב ל ,תואצוההב
 קלחהו ,םיאולמה-ןרקל ףסותי רחאה קלחה :םיקלח ינשל הנשוהנש
 ,איהה הנשב ול לבקש םיכרצה ריחמ ת ם כ מ יפל רבח לכל ןתוי ינשה
 םידעוה ,ול רשא הינמה םוכס רעב הלבגומ תיבר ול םיפיסומו
 הזיא םהל םיביצקמ הפסאב קר ,םתחרט רכש םילכקמ םניא
 ,חוירהמ טנצורפ

 אצמת ןהיתויונחב םא ,ןקסעב :ליח תושוע הלאה תודוגאה
 לבא הבשומההינבל דימת .הכרצנה תיחרכהה הרוחסה קר
 הרוחס קר ונקי םא ;ובשחי תורתומל רשא םירבדה אל
 םא ;לקלקתהל הלולעה הבר הרוחס ופינכָי אלו החבושמו הבומ
 ובצקי םא ;םיחונו םילק םיאנתבו ךומנ ריחמב תונוטיפהמ קר ונקי
 קושב םריחמל ךרעבו ןויושב הדוגאה ירבחל .לכא-יכרצ לכ ריחמ
 ,הריהזו הרשי הגהנהה היהת ללכב םאו ,הנידמה

 הדוגאב רחאתהל הוחרכומ תובשומב רשא תודוגאה לכ
 ןהל. הכרצנה הרוחפה תא תונושארהל האיצממה תחא תיוזכרמ
 ירשקב האב איה ;ץראל ץוחמו תשרחה יתבמ טעומ ריחמב
 תורטש רסומ הלש דעוה ,םיקנבהו םילודגה םירחוסה םע רחסמה
 לכו ,ונממ תאז שרוד קסעה בצמ םא ,םולשה ימי דע תוירחאל

 -ישרוממ תיללכה הפסאה לש תרקבה תחת תדמוע ותגהנה

 2 :,תודחואמה תודונאה =
 הדובעה יכרצ לכ תונקל ןתרטמ רשא תודונא--(ב

 ןהירבחל איצמהל, אוה הלא תודוגאב ישארה רקעה ,םירכאה לש
 אל תורכאה קשמב הללכושמה הדובעהל ץוחנה לטיפקה חא

 תונקל אוה ינשה רקעה--"הדובעההירמחב אלא ףסכב
 תיארוה .םתלעות רשא ,םיחבושמה .םינימה ןמ קר םירמחה תא
 הניאו הבוט םתוכיא יכ תערל וחכונ רשאכ קרו תונויסנה וארה
 היהתש ,םהיתודוגאו םירכאה םילרתשמ | ךכיפלו . קפסב הלטומ
 םינינעב. םהל ךרד הרומ איהש ,תונויסנ "הנחת םמוקמב
 --,הלא םיכסכוסמ לבא םיבושח

 תרובעב הללוחתה רשא תיקנעה הכפהמה םיברל העודי ןה
 ריאט ,טרבוש ,ךיביל ומכ ערמה ירובג תואצמהל תודוה המדאה =

 תורכאה תא איבהל המידק םיכלוהה םיבר םימונורגאו םימכחו
 תומוקמל וכפהנ :תירברמ וא תירובז המדא-יחטש ,תיעדמ תומלתשהל
 תיביסניטניאה  תואלקחה , םינגלו הטח תורשְל ,םיחירפמו םירופ
 ולחה .ההבג הלעמל ןהמ הסנכהה תאו תוזוחאה לובי תא הלידנה
 םיערזה ובטוה ןויצקליסה י'עו ,האיבת לש םישרח םינימ עורזל
 לכאמל  םינוש םיבשע ינימ התע  םיערוז ,דאמ אלפנ  ןפואב
 לש םינוש םינימב תורשה תא  םילבזמ ,טוזא  םינתונה המהב
 םכחה  דיעמו .,'וכו טוזא  ,רתנ ,רופסופ וברקב : ליכמה | לובז
 תויביסניטניאב םידבכנדיכהו םילודנדיכה םיטטלוזרה יכ ,בורפיצנא
 םשש ,הינמרגבש וללה תומוקמב .טרפב ולגנו וארנ תואלקחה
 הוה רבדהו-- תוטועפ תואלקחהו תונטק תוזוחאה
 בושיב ונינקסעמ םיבר ורמאי םויה דע יכ ןעי  ,דאמ .ונל בושח
 ,תורואנה תוצראב תורכאה קשמ ושרד אלו .ורקח אל רשא .ץראה
 תויחל לכוי ןעמל .י"אב .בשיתמה לכל הכרצנ הבר .המרא יכ

 2 וקחדב אלו .חוירב = <
 םינושו םיבר םירמח דימת לכקל רכאה

 -ירישכמו הדובע ילכ ,תובוט תועיטנו םינוש םיערז ,ותזוחא תכטהל
 ,םירחוסה תויונחב םהירחא שפחלו תכלל ול רשפא-יא אלהו .הכאלמה
 םילקלוקמה תא הנקי םגו םילפכ זא םלשי םאצמי םנ םאו
 רבדה השקו םיתעבשו ,םהה הדובעה-ילכבש וא םהה םירמחבש
 | ,הרואנ ץראמ  קוחר ,הממוש ץראב בשויה ירבעה רכאל הוה
 = = הרובעה-ילכו .הלאה םירמחה תישעת םוקממו המכחו הרות םוקממ
 2-5 ללה

 : :(אובי  דוע)

3 
 .הָיִקרְותִמ םיִבָּתְכִמ

1 
 .אטשוק

 אנ

 הלאשה -- ,םילשוריב םיברעה םורמשמה < - ,יללכה בצמה)

 לוטאנא --- .ופימ  םינמרגה לש  םהיתונולת -- . תימואלה

 -- .(תואטשוקה הרעב --- ,םנילאהה דע ה'לוב אוריל

 "  ללכהמ םואצוו םירקמ ילב רובעיש = , עובש ךל ןיאש םיחרי ינשכ הז

 0 יירוטסיה ךרע ןהל שיש ,תוינידמ תוגוגח ילב וא

 יתיב יריצ תעבשה .-- ויה םונורחאה םימיה לש םיבושחה תוערואמה

 .םיתכה ינש יריצ לש הגצהה סקטו שדחה ןטלושה  י"ע  טניסהו .םירחכנה

 - ,ושימחה דמחמ ינפל ,תונותעה חכה יאבו תותרה ישאר  ,םירכזנה

 .יתב מש שרד שרד  .היקרותב יומגל שדח והנה ןושארה פקטה

 -ותולע עגרב עבשנש ותעובש לע רווחיו סהילא אבי ןטלושה יכ - ,םיקקו חמה

 .יגפמ אל תאזב ושרד םה .,היצוטיטסנוקלו םעל ןמאנ ראשהל םינטלושה אסב לע

 גהנמל הז תא תושעל וצרש אלא ,שרחה ןטלושל ןומא-יאב  םופחיתמ םהש

 , רוגבי אלש םעה חכ:יאב ינזאב עבשיו אבו .ןטלושו ןטלוש לכש ,עובק

 יקל ל ,חיצוטיטסנוקבו

 "ומ ירחאו ,וז השירד י'ע .בלענ תצק ומצע תא אצמ ישימחה  רמחמ

 יבשנ אוה יכ ,ריכזיש ירחא  ,םיריצהמ ןטלושה שורדי פ'עש ,חסונ ועבק ךורא

 . .םה םג ועבשיש

 רכעש עובשה לש ישימחה םויבו . ,הז חסונ ולכק טניפהו םירחבגה:תיב

 " הפו התיה הינומרצה .םעה חכ-יאב תא עיבשיו  םירחבנה:תובל ןטלושה אב

 בו , ר"ןיה אסכ לע בשי ןטלושה ,םמורמ םשור התשע הללכבו ,התוטשפב

 יסעה ןיבו .וניב :רמאל ,ומט חב:יאב ןיבו וניב הציחמ לכ ןיאש הארה

 ,רבב

 .אטבהםואנ ,ןטלושה רמעמב | ,ישארה-ריויוה ארק וז הינומרצ ילגרל

 ימןאלה לכ ינב תא ןטלושה ארוק הזה םואנב .ריהבו רורב לבא ,ךורא
 !.המדקה ךררב תכלו קדצ ,טפשמ םלוכל חיטבמ ,םולשו הוחא ,תורחאל

 ,לעופל הנאצת םואנה ותוא חיטבהש תוחטבהה לכשו ,בל וילא ומושוו

 ופיה תוחטכתה  ועמשנש םוי ותואבו תיב = ותואב יכ ,אקע אד לבא

 ירב שפחה חורמ םיקוחרה  םיקוח התע םידכעמ ,טפשמו שפח  ד'ע .ולאה

 - : .ברעממ תרזמ

 ויקוחה לכו , ומעט תא םירחבנה:תיב הנש  םועוריה תוערואמה ירחא

 ,ש נגוע :יקוח לש הרוצ םולבקמ וברקב םידבועמה וא וב םילבקתמה

 יא םורחבנההתיב ירוצב הכסנ לורפא 'חל 13 ב םילוחה .לש תוממוקתהה
 תונושה תודעוב התע םירבועמה םיקוחה לכ ,האנשו הביא לש חור

 םילבנה םתואב המק ג לש .עודי םתוח םהילע םיאשונ טנמלרפה

 ילכנה  םתוא ליבשבו  .היפ לע. הרעקה תא ךופהל וצפח ףסב עצב

 וה = לכ ליבשבו .הלוכ ץראה ליבשב .םיארבנ םהה םיקוחה יכ .,םיחכושש

 כ ,הכותב םיבשויה

 : ,םיאנותעה לע םיקקוחמה לש םסעב לודג  דוחיב

 יצואמ הכומת ולכקש םודחא םינותע תוממוקתהה ימרוג ןיב ויה ,עודיב

 זה .לכ לש התוסחיתה חתיה אל ןרחא םוקמב יתוריעהש ומבו ןוירליאה

 הפי ,"חמרקהו תורחאה, לש רעוה לא .,הכפחמה ימי ךשמ ,תיאטשוקה
- 
- 



 טי ןוילג

 הענכה ,תוספרתהו הליחז .,לירפא 'חל 13 ה ירחא---ןושאיה עובשב 'ךרומו. דחפ

 ,אטשוק .תומוחל ברקתה יקינולסה סוחהשכ ,ןכ ירחא---הפונחו

 םושק רתויה תונותעה:יקוח תא םירחבנה-תיב יריצ התע . םיררובו

 ,הריעצה תיקרותה .תונותעה לע הזה" לועה .תא םישל םיצוהו הלוכ הפורואבש
 הרמגנ ההע הזש ,שרחה קוחב אצמל רשפא לכהו ,התפתהל הלחה התע חש
 םוכרועל | ,ל"ומל שנוע = ,ןותעה תריגס  ,רסאמו ףסכ שנוע + הנושארה :ותאורק

 האירקב םאו ן(רשע רע עבש . ינבמ םידלי בור .פ"ע) םינותעה ירכומל ולופאו
 ומכ ,אלא : ,תונותעה-קוח הז היהי אל זא--וז הער חרזג וקיתמי אל הינשה
 תא רקבל היהי רופא :תונותעה גב קוח ,םיימוקמה םינותעה דחא ריעהש

 רפסל היהי רוסא , םידיקפ לש 'םתונגב רבדל היהי -רוסא  ,,הישעמו הלשממה
 .'וכו "וכו תורז  תוצרא לש םיבלמו םירש לע לצ םולוטמה םורבד

 תא ובישיש םישרוד םהמ םידחא .הקעצ לוק המירה תונוחעהש *,ןכומ

 יהתע רשאמ םהל בטוו ,המה םירמוא ,זא םדוקמב הרוזנצה

 םיפעוב םוריצה םינודאה :רַמואו םיריצה תא םיטפשמ רבדמ רחא ןותע

 סתרובג התיה הפיא לבא .םימוה םתואב הרוכגב ונגהנתה אל רשא .לע וגולע
 :ורוכש .םולבנה ישעמ דגנ - תוחמל ז עה םהמ. ימ  ?םמצע .םירוצה .םינודאה לש
 רחא  ןושלב זא  ורבד םינותעה םגו . !(חילצמ םיסג) דחא קה אלה .?ןוחצנה

 0 ,הז ינפל .עובש רשאמ
 :תיב לע םשור ושעי הלאה םיחוכנה םירכדה לכ .םא ,ינקפוסמ לבא

 ףקוה לכב :הז קוחל  רגנההש | ,טעומ םירחבנה:תיבב םג  אצמנ אלה ..םורחבנה
 הרוטטקולה = סגו . ,םירקמה לש םתעפשה תחת  ןיידע אצמנ :בורה .לבו' אלו
 .עירכת  החפיטיקפיש : לש . תילויחה

 היקרותב ררתשת רשאכו ,םייח : םניא םיקוחהש ,הזב םחנתהל קר רשפא

 םיחחה תא תיניתעה .לעמ ריפהל .היהי רשפא ,םימי"ךרואלו תיתמאה החונמה
 .הפאב התע ומישוש

 בצוה = ,םונפה:רש ירבדל .ןומאנ  םאו  ,בוטו ךלוה הדשהכורעב .בצמהו
 :בצמ. .זרבוה הנדאב  .ופולאבו .זילטוב-. ,םוריזריאב תהונמו טקש  ,ןיוצמ והנה
 תרזוע הלשממה .םתווכע תא  ולחה אבצה לש טפשמה יתבו ,המחלמה
 לגכ תוערפו תונו במש החומכמו וז םימד:ץראב ליצחל שו רשא" תא .הלוצמו
 ילגרדליח אטשוקמו יקינולפמ .חלשנ . דוע הנייהת אל .ןורחאה שרחב ןיהש ולא
 .ןתישארב רוע .תומוהמה תא .ואכדי הלאו ,םובכורו םישרפ

/ 

 הזו ןעגרה לא םיאתמו  אוה בוט יאדוב. הלשממה לש הזה השעמה
 תא טיאוה .הזב םג  ,הלאב ץרמו .ץמא ,התארה אל תיקרותה הלשממהש רבב
 ,תיפוריאה הוקרות לכב אבצה שארל התע הנמגש ,החפ:טיקבוש לש לזרבההרו

 ורמעש המה םינבלאהש ינפמ  ,רתויב ודחפ הנממש הי נ ב ל א 'םגו
 םינבלאה--רתוו דועו ,הטקש וז הינבלא ,רבעש 'חל 18:ה לש הבפהמה שארב"
 ירחאו ן'המדקהו תודחאה, לש יזכרמה דעול םהושארמ רשע השלש וחלש
 תורחאה, דעול  םידימת םירבח רותב תאזה תחלשמהמ םינש וסנבנ ךורא מומ
 ,ררסה לע רומשל החטבהב םהיתבל .ובש .םרתוו .("המדקהו

 תומוהמ דע .תועומש :תואב .ןמיתמ קר
 -- ? רדס וז הקוחר הנפב ררש

 יתמ .לכא | .תותד תוממוקתהו

. 
* +* 

 ,םויהדררס לע בוש התלע תימואלח הלאשה ==
 הדובעה איה םעפה וז הלאשל הכפהו ,םילאושה ןיב םינויה ויה םעפה

 םינורחאה םירקמב וארה םידוחיהו םינמראה םינויה ,םימלשומהםניאה לש אבצב

 ;םימלשומה םהיחא תא די יבולש יללכה אנושב המחלמל ואציו םחורהץמוא תא
 סניאה לש  יקרותה :.אבצב .הרובעה| תלאש ,ריואב רבכ הז .הפחרש ,הלאשהו
 האיצוהל הצר ,החפ:טיקביש ישארה רקפמה . תישחומ הרוצ הלכק ,םימלשומ
 ---יהרזג,ב הושב ,םילשוריכ םיררונשה רבלמ---םודוהיכ םירעונו ןהלועפל דומ
 םידודג םירצונל : ועיצקיש ושרד םינויה לבא . תאזה העומשה תאירקל וחמש
 ולכו אל םיריעצה :םוקרותהש , ןבומ , םנושל לש התוימשרב .וריבוו םודחוומ
 היהי אלה :םינויח  תשירח תא  ואלמי םא יכ ןוז  תינוצק  השיררל  םוכסחל
 : ,תינמותועה  תורחאה לש .ףיסה .תלחתה הז

 ,לסכב .תימואלה הלאשה .לא ורבע תימואלה הלאשה לש חז ףועסמו =
 עיפוהל תועובש השש לש הקספה ירחא .הלאה םימיב לחהש ,"ןינת,ה =

 "המדקהו תודחא,ה תעד תא םיגורחאה ויתונוילגמ רחאב עיבמ ,אטשוקב שרחמ
 ,הלאש התוא .לע

/ 
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 לש הכפהמה דעש אחתיר התואב םימחלנ םע'א םעפה יכ ףיסוהל ךירצ

 ,תו ער םיעיבמו תחנב םיחכותמ אלא .,ילוי 'תל 3

 !הבוטל .הז .םגו
 :"ןינת , .ירבד הלאו

 ,ונתבלממ לש םיבשיתה .רתי תא "קרת ,ל םידועי לכ ונלש תינכתב ןיא,..,

 ,םואלו םואל לכל .שיש תויתדה תויובזה םע םיבשחתמ וגנה  ךפהלנ

 ףא הע אל היצוטיטסנוקה תא .םירחכנה:תוב לש הדעוב .ורקבשב

 יירמל הארמ הז .,םינושה םימואלה לש :תויתדה תויוכזה רבדב איהש'לכ ת רקב
 = תיל א ש  ,םנמא .,וללה תויוכזל הביאב םיפחיתמ . םיריעצה  םיקרותה ןואש
 ותוימואל תא םע הזיאט לולשל םיצור םא ,דאמ רע איה הבושח תרגו ש לה
 ריתב = ,םהילע ולכק \ םיריעצה .םיקרותהו ,ןנושל תא לכ:םרוק .לולשל ךירצ
 :תפש תא םיליחתמל רפפהייתבב גיחנהל :פיצנירפ
 םיריעצה .םיקרותה ,רמאל ןֶדומלה:תפש רותב םוקמה
 םירבדמ ןהבש תופשה לכ תויוכז תא דבבכל םיביחתמ
 .'תינמותועה הכלממב

 הפשה תא גיהנהל םיצור םיריעצה םיקרותה ,אוהה ןותעה הדומ ,סנמ
 גיווש תא לבא  .םיהו:גהו \ םונוניבה | רפ רומל:תפש 'רותב .תיקריתה
 .הלועפל .איצוהל םה םיצור תופשה לכל םינתונ םהש תויוכזה

 ?ןותעה ותוא רמוגו

 הכלממה תא .איבהל המה" םיצור + םוריעצה .םיקרותה םיצור .המו...

 תחא .תדלומ:ץרא ינבל ובשחהי: םימיאלה לכ .:ינבש = ,וזכ הגרדמל תינמותועה

 לש םינושה םימואל + ,ךרצה .תעשב הליבשב םמצע תא  בירקהל ועדושו
 םיחא .תויהל םיכירצ .אלא  םיאנוש ומכ הז דגנ הו דומעל םיבירצ םניא ץראה
 םג ראשהל לוכי תונושלהו תומשה ,תותרה ןיב לדכהה .תחא :תדלומדץרא :ינב
 "דחא -- ויהי םינושה םימואלה ינב תו ש גר ש : ךירצ לבא = ,םיאבה םומול

 ףפסה:תיככש תופשה-ןויוש :ותוא יכ , השירדב | םינויה םינוע הז :לע
 תא המה םישרוד  .םיהבגהו = םינוניבה  רפסהדיתבל עגונב םג | רכוי םיליחתמל
 ומכ .ורי5י הלש םימולפידה תאש ,תינוי ה תיסריבינוא" רפול תוכזה
 חב ורוכי .כ"גיתינויה .הפשה | תאשו | ,תויקריתת  תיהיפריבינואה ימולפיד תא
 ,רוצקב ,(תוקרותה .חפשה תא םג הפ ירמלל > ,ןבןמכ .,המח םוחיטבמ) הימשרל
 :תימשרל םהפש תא וריכי בורה םש םנה םהש תומוקמבש ,םישרוד \ םה
 המח  םיאיבמ םחיתושיררל החכוהו .היאר רותב .תימואל הימרנותו א
 , :םירמואו הירטסוא תא

 .ונצראל .הימיאל יובר יפל רתויב המודה ץראה איה .הירגנוא:הירטסוא,
 םינושה. םימיאלה ינבל הנווב .תיזכרמה הלשממה הנתנש תונושה .תויסיצניקה
 .:.'תורודאה תולשממה לע תכשחנ תויהמ ןז הלשממ עייפה אל

 םידחוימ םידודג םהוליח ליבשב  ודסייש ,אוה םינויה תושירד שארו
 :תונויה .יהת םהב .תורוקפה- תפשו

 עגרב .ללב :םינוכנ  םנוא  םיריעצה :םיקרוהה
 :םינוע םה םינויה לש תובורטה םהיתושירד

 ,,!הבורמ תשפת --

 אל ,התע תיזכרמה הלשממה לש יחכונה הבצמ יפלש ,הוה ירותה חוכוה
 םינינעמו םיופוא -תויהמ אוה תרי רו ת ה תולוכגמ םיבר םימי ךשמ .דוע אצי
 יםינורחאה תועובשב ונעמשש

 ה:יתבב

 לעו  ולאב תורשפל הז
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 םסרפמ י"א: תאו הרזמה תא רבכ אל הז רקכש .הילוב אוריל לוטנא

 תותפרצה הפשה דע, רמאמ ]וה .1צס 00 טוגו וגס 008, יתפרצה ןוחריהב
 : ורמאמ ףוסב רמואו סנולאה לע ללהה תא רמוג אוה ןבומכ :"חרזמב הכפהמהו

 לודבע לש ותוכלמ ימיב רבכ .וחרפ ("סנילאה , לש) הלאה .רפסה-יתב
 ומכ .םיתעבש 'וחרפי .דוע ,ינויצוטיטסנוקה רטשמה  !מיב | ,התעו  ,דימה
 ינבל םיחותפ םנילאה לש רפסה"יתב םג ךכ ,ונלש םייעושיה לש רפסה"ותב
 אל הלאה .רפסהדיתב ..םידמחמ םהב יתשנפ  תוכווק  םיקרפל ,תותדה לכ
 הלשממה יניעב ששח לכ ,ימואלה םרצמ אלו. יתדה םדצמ אל ,וררועי
 ירבחל הלאה םירבדה תא הושנ) םיריעצה םיקרותה ינועב  ףוחיב ,תיחכונה
 הב שי :המכ הארנו * ,םייניבוש רתויה  םירועצה םיקרותה לש םנותע ,"ןינת,(ה
 תוגלבסבו .(1) תמאב .ינרדומ אוה וללה פ"סהבב רומלה ,(אמווגהו תמאהדיאמ
 םתוא םימירחמ .םיסקו דוטרואהו םונקוה - םינברהש רע ., (816)  הבורמ  תותד
 ינפל = .םירוגס . .המהש .סנילאה 0 רפסהדיתב תא  םיטושאמ :שי .םימעפל
 תוללובתהל .ריעצה רודה .תא םינוכמ .הלא רפסה"יתכש ,םירמוא .םוו ;"תונויצה
 -חור תא .ומרקב חתפל םילוכי ןיהש העשב , ירצונה .וא .ירמחמה ץיראה בשווי םע

- 



 ןווחאה ינויצה סרגנוקב וירימלתו לצרה 5 , םולחה תא וברקב חופהל
 םינמותועה לכלו תירגותה הבלממהל .(!) תירוהי הכלממ ןינב ד'ע (810) ליזבב
 + ןורסח אלו הלעמ קר איה תונויצה ינפמ תאוה תורוהוה

 ןיא : . . םינקְוַה םיקרותהמ םילדבנ םירועצה :םיקרותה ןיא הול עגונב
 םיבציתמ ,היקרותל ןץוחט םנ וא , םינמותועה םידוחיה תא תוארל ןוצר לכ םהל
 ,(? םירחאהו - קיפבטיהזיר  ,הזיר-דמחא ירבדו)  הירוס לש תוברחה  תוכרעב

 ביבאב ביבא ידמ םיאבה ,הלאה םידדונה לכ לא (!) .הגאדב וטיבי םה ,ךפהל
 .'וכו "וכו ריהזמ רבע ד"ע תושגרב רדנתהל תיתד ,תואנקב

 .םהש ומכ םירבדה תא תוארל .ןתונ וניאו ןוצרה-יא רועמ ךכ לב
 ירבד תא ארקל חטשי חטב ,םנילאה תפכב לשומה , רגיב ק'ו רמ

 הלאה םירבדהש ,קפס םוש ןיאו ,"'וכו 'וכו , ינידמה םכחה ,םסרופמה רפוסה,

 + לארשי .תוצופתב .םקלחל .םורל פמספא .תוכברב וספרו
 : חרזמב .םימי ךוראת אל -- הו לכ ה תעפשה ,לבא

 ריבמהו ררועתמה יחרומה ודוהיה לש הועה האחמה לוק תא רככ םיעמוש ונא
 ,"םרא ינבל אלו םיהלאל אל וניאש, = , תוכופהתה-רוד תוו האורו , ותוימואלב =

 ל הלחה , חרומב הלודג רתויה הדעה ,יקי נו ל סו \ סנאולאה החפטש \
 . סנאילאהב וז הוצמ |
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 ; אטשוקב םיבושח רתויה םינותעה דחאל הז שדחל 9:ב םיבתוכ םולשורימ
 לש ושק םיל שוריב הלשממה ידיקפ ולג םינווחא רתויה םימיב =
 , םידמחמ-םניאב | תוערפ ופיבו םילשוריב ךורעל היה ותרטמש ,םי רמ ש

 סהירבח םע ורשקתה (? םיברעה) םירמשמה םיקרותה , הנדאב ויהש ולא ןי
 תובשחמ תא הלועפל איצוהל ורמאיו היתוביבסכו ןורבחב םיבשויה העד

 םגיכ ,ץראה לכב טשפתהל ויה תוכורצ תוערפה . שדחל 7.ב םהלש לעילבה
 =תוינא תאיב קרו" , תוערפב .אוהה םויב ליחתהל םירמשמה  וננוכתה טורי

 .הלועפל םתינבת תא איצוהמ םתעירפה תורוה .תוכלממה לש המחלמ |
 רקב תונפל (שדחל 9 ב) םויה תימוקסה הלשממה החלש תמאבו -*
 ורמאו קר םאש , ןורבח-ירמשמל חיכוהל  ,.ןורבחל םיליח לש תו רחא + תוגולפ
 , החי .םשארב .םמד- -םולשורול תבלל

 לש ותלשממ ימיב .דוע יב | , ןורבחב היה העונתה וכרמש , םירעשמ הז

 םירמשמה לש םתרובע ., םובורמ ןיודילכ איהה .ריעל אובהל ולחה רימח-לורבע
 רע םישיגרמ | םניא (םיחלפה) םירכאה תגלפבש | ,הָו ללגב רוחיב הלק הפ |

 רתוי םבצמ ערוה *תירוח,ה תורכה ו"ע ךסהל  .םבצמב הכוטל יונש לכ םויה
 היה הירופ לש החרומב םנ יב ,רבדב קפס םוש ןיא ,  תותדה-תאנש רבלמו

 . תובובמלו תוערפל ךרעה-בושח םרוג םירכאה לש ערה םֶב
 םירוועמה לכ לש םוכרמלו  תואנקה-ןקל זאמ  ןורבח  העודי .אלהו

 + 2. תוכובמו .תומוהמ
 "רוילל  רשינמותוא, ינמרגה ןותעהל  שרחל 11 ב ,םיבתוכ ופימו =

 !הלאה םיהבדב ,:הזב עפומה *
 הרדוסמו הנגרואמ הרובח התארנ ופי תוביבסבש םידחא תועובש הו :

 הלולבו  ,.לכ-ןיעל ."תדבוע, תאוה הרובחה התיה םויה םצעב .םירדוש לש
 ,םיכר םועיטנ דוחיבו םיצע  םירקוע ויהו .בהוה-יחופת-ינג ךותל םיאב

 ונתי אל םא ,םינגה לכ תא ובירחי יכ הלאה םינגה-ילעב לע םימיאמ ויה
 ויה היקסעו ,"התדוכעב, החולצה תאוה .הרובחה . םיצעה"ןוידפ ,'שישקב , םהל <
 ץק םשוח םירועצה םיקרותה לש םתובועתהל תודוה .דאמ דע םיריהומ |

 םשש , םילשוריב ורצענ הלאה םישארהמ םינש .תאוה הרבחה ישאר תדובעל
 םידדושה תומש תא הל עידוהל הרטשמה תושירד תורמל לבא .. רתתסהל ורמ
 + םידדושה תמקנ ינפמ םה םיאוי יכ , םיעידומ םינגה ילעב ןיא -- םמוקמו

 + תינמרגה "הנורש, ירכאמ דחא לבקש הרהוא-בתכמ ד"ע עידומ בתובהו
 + ויתורפ תא .וכנגי .,ינופ לאחינולפל ןוילופנ םירשע עודי םוי דע םלשי אל םא
 8 . המראה=יחופה תודש םירדושה ובירחה "המלהליו, בשומהב |

 : בתוכה .ותוא עידומ דועו

 קר .םירצונב תוערפ ררועל ו םיברעה הפ וצר םועובש ינפל,

 (םירבח 80, קר הפ הנומה) "המדקהו :תודחאה, רעו לש ותוברעתהל תודו
 + ורסאנ םיררועמה ישאר יכ ,וז םתבשחמ הערפ

 המחלמ-תינא הנה האב .ופיבש תיקלטיאה הבשומה תשירד ילגרל
 + "תינטרג , המחלמ-תינא תאיבל םג .םיכחמ . ךרוצה העב ןגטל תויהל תיקלטיא
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 יפל

 ינויה ךראירטפה חיה
 ,רדסב יעיברה אוה היה םימיה רבכשמ הפ ררושה .גהנמה

 ו 7 חבדאב ןוחאהו ,

 , וטילחה ףוס ףוסו ל"נה  ןינעה \ תורוא לע :ונדו =

 תמרהו ונריע ידוהי ןיב רחסמה קוזח : דאמ םיבושח םידיקפת

 -לכ .תכ"יאב םע דחו ןטלושה תאמ ישב"םכחה לבקתנ תבשה םויב

 רט" הוה םהיניבו ,תונותעה חכדואב םג ןויערל ולבקתנ םוי .ותואב
 + ילוינפסיהה "ופמיט,ה ךרוע ,וקסי רפ

 : 7 תולפתה ליבשב ישב-םבחה לא הדות בתכמ חלש ןטלושה - -
 .הבולמה אפכ לע ותולע םויל הכלממההירע רתיבו אטשוקב

 ד"ע שפחה תורכה ירחא ו םיכוסבסהש ,תווקל רשפא --
 ימיה תלאב ורמגי (תידוהיה הלהקה יכרצל תישארה הסנכהה , רשבה"םמ)

 יביטריפואוק הרבח הלהקה םעפמ דסיל וטילחה הלהקה ישאו
 הו , שדחל עודי רכש ולבקיו וז .הרבחב ודבעי םיבצקה . ל
 .םיבורמה היכרצל הלהקה ידיב ראשת תישארה

 עה לש לודג רפס-תיב ןינבל הז ע תשגנ תידוהיה הלהקה --
 תיגכתה . םידימלת תואמ שמחמ רתוי ודמלי ובו , תוקלחמ 16 הנייהת הז רפס
 .הוהת רומלה תפש  ,תימואל היהת ,הלהקה ישאר יל ורמאש  יפכ  ,ולש'
 ויהי הז , רפסה-ותב רתיב רשאמ תובר תועש ושידקו תיקרותל םגו , תירבע
 תתול ןינבה .תואצוהל . אטשוקב ןושארה י ם ו א ל ה- ידוהיה רפסה תיב
 + האמל 81/2 הנורחאל םלשתו סנילאהמ ר"פ 0

 ףיב להנמ היהש ימ , יתשינכנב  ןודאה היהי  רפסה-תיב .להנמ
 7 : ,םילשוריב סנילאה לש

 + ינומרח א
= >94006 > 
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 + ,יקינולפ

 םשנה לא | םורקו ךלוה ה ידוהיה .קנבה דוסי  ןויער
 כח םע ןתנו אשנו , חספה :גח ימיכ :ונריע תא ןוזבקעו ר"דה רקבש
 'תא דסיל הטלחה ידיל ואב ,הדעה ידבכנמ רוע םעו "םיטניא סעד,
 תיקרות הריל ףלא השמחו םירשע איצמת יקינולפש , ןפואב הוה
 810-1088180 להה1וומ ₪ 00, הרכחה ,רמאל ,ינויצה קנבה ןתי
 ותדימע ןפואו קנבה לש .ומשל ענונב םהיניב ויה תועד יקולח לבא
 הוהוש ., םצפח תא ועיבה 6 ירכח . ףינס רותכ וא רחוימ קנב

 שב .הנהו ב אצמנ וזכרמש ,רכזנה דסומל ףינס היהי קנבהש ,ותעד

 ומ. הבושול ונתלהק .ירחוסמ  דועו ל"נה = בולקה דעו .ירכח- וסנכנ .הז
 יהי הוה קנבה יב

 וצמי ,יסינולס ידוהי ',םהשו ,אטשוקבש ינויצה דסומה ותואל
 רחבנ וז תילכתל + תוקרות הריל ףלא השמחו םירשע לש
 !! ר"דהל ועידוה ווה הוט תא .ל"נה ףסכה ץובקב קסעתתש
 אל הוה דסומה תחיתפ יכ ,תווקל רשָפא .אטשוקב ינויצה קנבה
 נבל .  םיניע ןוילכב  יקינולס ידיהי  רבכ םיכחמ הילאש ינפמ"

 .לכוג הוה קנבה דוסי תרושבל הפ וניחא תחמש לא ןנובתנ םא
 "םג הפ השעי  ,םירכזנה םידיקפתה ינש אלמיש הו  דבלמ יכ
 .ותא רשקב םירוהיה םירחוסה לכ .ודמעי קפס םוש ילב יב ,דאמ
 ! וניחא ידיב אוה אלה יקינולסה- רחסטה

 .לש בולקה . הפ דסוהל דמוע יטואל ידוהי קנב דועו
 רבד לע םנויער תא .םישגהל .הדובעה לא ץרמב התע שגנ
 ואט שלש .  םיקנרפ- םינוילימ .תשמחל הלעי ושוכרש , ימואל
 לוא ,  תכש מנו תכלוה הדובעהו ,תוטיתח י"ע ופסאנ רבכ
 :חה הדוכעל עגונב םינושארה םע דחי הוה בולקה רחאתה ול היה
 םיטניא סעד, בולקה םע דחי ורבע ול היה רתוי בושח אל םאה
 לקה דפי 6 תמאבש ,רשפא יכ ,יל ורמא ? לודג דחא
 וחי םהינש ודבעו הזה ןינעל עגונב ןושארח .בולקה לעמ  םידוהיה

 ודונאה לש תיללכה הפסאה התיֶה רבעה עובשב --
 דובעב ליחתהל םיפסאנה תא ררוע ןיטנרולפ דוד ןודאה ."ןויצ
 גרחאש 5 תא גישה - ו ובשוה םירדסהש ירחא

 . עשוהי קחצי + ויסנרפ
 רפסב -יודהונ סקמ ר"דה תא םושרל הטילחה הדוגאה
 הררועתה םינורחאה םימיב . תבשה ל
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 ימיב :םהיחא לא וכשמנ םידוהיהש ,ןבומכו ,הוהק יתב .חתפל םידוהוה ולחה
 םניאו  הוהקה יתב תא םירקבמ ,םבור . טעטכ ,םידוהיה  םידעומהו  תותבשה
 וראשנ םידוהיה לש הוהקה יתב .דעומבו תבשב ןתמו אשמ רוסיא לע םידיפקמ
 רבדה השענ טאל טאלו ,םינויה םע תורחתה ןעמל םיחותפ דעומבו תבשב םג
 ןבוטב ךכ .לכ השק םשור השוע הניא החונמה ימיב הלאה םיתבה תחותפ .רתיה
 , םהיחא לש .הוהקה יתבב תבשב בשוי ידוהיה להקה לכ היהש ינפמ ימואלה
 יתב תחיתפ דעב עירפהל רשפא יאש ,חכונש ינפמ ,הזל ךגנתה אל ברה
 תבשה םויב םהיתויונח תא חותפל םינוש םינונח םג ולחה טאל טא ל םלוא ,הוהקה
 וכמת םעבש םיליכשמהמ םיבר םיריעצו ,םהיוחתמב םיוחתמ פהש ,אלתמאב
 לש תוימואלה םתוח הז ,תבשה תרימשל הנכס ,קדצבו ,הוב האר ברה ,םהב
 םינונחה תא וציו ותעד לע ,דמעיו שיא םוש ינפ אשנ אלו ,םייקינולסה וניתא
 !יעמ הוב וארש םיריעצה ןיב הבירמ :הצרפ וא .םהיתויזנח תא רגסל םהה
 .חצניו ץרפב דמע .ריאמ בקעי 'ר ישבדםכחה לבא , םיקודאה דגנ הוצמ תמחלמ

 התוא ןריבעהו תידוהי הרענ ולוג םימלשומש , סוקורבינ לש הרקמב
 םימלשומ . בוקסוא ךלפ ,ביטשיאב םג הלאה םימיב הרק , תימלשומה חדה לא
 אל םינורחאה הלאש תעב ,הירוה תיבמ השורא תידוהי המלע ואיצוה םידחא
 לא ףכית ונפ םירוהה .התד תא רימהל ורמאיו םלצא הורמשיו  ,,םתובב ויה
 תא םהל בישהל הלשממה ינפל לדתשיש , השקבב ריאמ בקעי יבר ישב-םכחה
 להקה שאר . בוקסואל חלושת המלעהש , לועפל ודיב הלע .ףוס ףוסו ,םתב
 .היתובא תד לא הבש ףוס ףוסו הרענה בל. לע הברה .רבד בוקסוא לש
 ונינב לש ימואלה  ךונחה לקלוקמ המכ דע .,ידמל םיחיבומ הלאה  םירקמה
 רפסהייתבו ללכב. םירוהה | הוב הברה םימשא = . היקרותב וניתוגב לש דוחיבו

 םוכלוה ןכלו ,םהינבל ימואל ידוהי  ךונח תתל םילדתשמ םניא רשא ,טרפב
 תויולדתשהה לכ תורטלש ,סוקורבינבש תידוהיה המלעה ומכ ,ונל םידבואו םובר
 + תימלשומה תדה לא הרבעו הירמב הדמע

 ,ףורול ר"ד ןודאה הירגלוכ לש ינויצה וכרמה רבח רקב חספה גח ימיב
 תבוטל הלומעת תושעל יהכ , אטשוקמ קוחר אל ,השפ-הפטסומ לש הלהקה תא <

 :ארזיא לקריס, בולקה לש דעוה . ל"נה םוקמה יבשוי ונמע ינב ןיב תונויצה -
 =תיב לא ,םכותב םישנה תא םגו  ,הלהקה ינב תא וו תילכתל ףסא "טול
 ראב ,הינימורו היסורב םידוהיה .תורצ תודוא רבד ףורול ר"ד ןודאה . תסנכה
 היקרותב םידוהיה לע 'הבוחה הלודנ המכ דע ,  חיכוהו .תונויעה תורטמ תא
 + םהיחאלו םתכלממל תלעות איבה ןעמל  ,תיגויצה העוגתב קלח תחקל
 ,ימואל ריש םידימלתה ורש רשא ירחאו להקה תא דאמ ביהלה הוה םואנה
 ףסאנ .ותלכי יפכ ןתנ דחא לכו 4 ,תימואלה ןרקה תבוטל ףסב ףוסאל ושננ
 בוט םוי ןודאה תעצה י"פע ,ףכיתו , קנרפ העבשו םיעבראו םיתאמ לש םוכמ
 .רבח םישש תב תינויצ הדוגא הדסונ ,תשוב :ןב

 םירוהיה היבשות רפסמש ", יקינולסו אטשוק ןיב , הלוק ףוחה רועב
 רוא, םשב תינויצ הדוגא הלאה םימיב הדסונ , שפנ םיפלא תשש רעל הלוע
 ותלשיש .השקבב יקינולסב  "ןויצ. ינכ, תדונא לא התנפ וז הדוגא =, "ןויצ
 + םולקש םהל

 דעב םילקש םישמחכ "ןויצ ינב, תדוגאמ ושקב ביטשוא רועהמ םג .
 +התע הו םש הדסונש השדחה תינויצה הדונאה ירבח

 דוע .רוכמל הוקת שיו ,םילקש ףלאב םווה דע ורכמנ יקינולסב
 .ןוגה רפסמ

 ,ץיבורוטנק עשוהי

1 - 

 זז

8 

 ויהש ימ תובח דצמ לויט ךוענ הנשו הגש לכבב תאוה הנשה םג

 הרחבנ לויטה םוקמל ."םירכח לארשי לכ, תרבחל רשא רפסה תיב ירימלת
 האלמ ,רקבב ,רויא ה"כ ,ןושארה םויב 4, רימויאל הכומסה  "היִרומ, רוע
 היה הוחמה . הזה לויטב ופתתשה רשא , םעה יריעצמ םודוהי ןומה הנחתה
 םויב ומכ ראפ ישובל ודטע  ,םידוהי םלוכ ,שיא תואמ שמחכ ,ךאמ הפו
 םילגדב הלפ הטשוקמ תבכרה הדמע רקבב תיששה העשב .עסנל םינוכנ 'גמ
 ! שפחה יחי  ,תואירק יפלא ועמשנ -, המוקממ תבכרה הוו רשאכ , םָיקְרּות <
 ! ישימחה רמחמ ןטלש ךלטה יחי ! רורדה יחי |

 האבה תבכרה תארקל ואצי היריטב רשא תידוהיה הדעה ידבכנמ םיבר | =
 תדעס דובב תא רקבל ךסב םלכ וכלה םיעסונה .החמשב םהינפ תא ולבקיו
 ךותמ םק וא . הדאנומיל םהל קלחיו , תופי םינפ רבסב ,םלבק ןורחאה .החפה
 הרשמ םג רשא "ורונוגירפ ליא, ןתעה ףרוע , לירוק ונכר ןודאה םועסונה
 ד"ע החפה ינפל רבדיו ,רימזיא ריעב יללכה .עבותה מ"מ--ומבש לע הנותנ
 הנניא  רשא ,.הבורבה היקרות  ידוהי * וננה םירשאמ יכ : רמאיו ,םויה ךרע |
 הנע החפה .סג ,ינימראכ ,יקרותכ ,ינויִכ ,ירוהיכ ,היכשוי לכ :ןיב לכה החמש

 4 2 : | 3- םלועה

 יתוארב דאמ חמש יננה :הלאה םירכדכ רמאיו םיכהלנ םירבדב :ותמעל
 ,תיקרות ידוהי יכ ,הוקא הוק .תידוהיה הדעה יריעצמ  תאוב - הלודג .הפסא
 םידוהיה המה םיעדונ.יכ ,ונתלשממ לצב םיסוחח םימעה לככ וניטציו וחתפתי
 , לבתה יוצק לכב םתוצירחב

 ,להנמהו ,תעכ הנבנה ח"יכ תרבחל רשא רפסה תיבל וכלה ןכ .ירחא
 3000 תבימת גונתונה סנאילאה לש , החבשב , רבד ,יטילופ םהרבא ןודאה

 .חרזמה תוצרא ינב ךונחל דימת תגאוההו רפסה ןינבל 'רפ
 ועמשנ םש םגו ,"המדקו תודחא, דעוה ירבח רדחל .וכליו ואצי םשמ

 ,רעונה םוקמה לא םלכ וכלה רוקבה תולככ ,םידדצה ינשמ םיבהלנ םימואנ
 .הרימויא ובש ברעה תעלו גנעו החמש ברב םויה תא םש ולביז

 ,ילובאק - בקעי
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 תא 0
 ,רושליה ר"דה תאמ .(הזה םויה דע 70 תנשמ הנותשלפב = םודוהיה .תורוק)

 + 1909 ,, גיצפויל

 ונוחא לע ואבש | תונופאהו תורצה תלשלש תא ונינפל ריבעמ רבחמה
 -העורי הדמב הזב םיאצומ ונאו , הכ דע ינשה תיבה ךברוחמ הניתשלפ יבשוי

 הניתשלפ- הבזענ עודמ : םימעפל ונתוא הדירחמה המיענ:יתלבה הלאשהל ןורתפ
 1 םורז םימע י"ע תושככנה תוצראה לכמ  רתוי הנש תואמ המכ ךשמב הינבמ
 שגחה תא תורחטמה תויטילופומסוקהו הכוראה .תולגה תלפש :ושילחהשמ רתוי
 תונברחה הזח שגרה תא: והקה --- ידוהיה בלב תובאה:ץרא תבהא לש יעבטה
 לע הבכש ןומישי .לוחב. הגיתשלפ תא וסכש םיבורמהו םיארונה תוכפהמהו
 בר .ןמז .רוע ורפרפו = ויח .הניתשלפב ורתונש | םידוהיה םע ידירש ,הֶככש יכג
 .2" םהיתורורמב .םלועה תא ואילפהו = םוטיט תמחלמב ץראהו םעה ןברוחה ירחא

 / ןברוחה ירחא הנש םישמחו תואמ שמחב , תיעיבשה האמה תלחתב דועו ןתוזעה

 ץרמ יד הלאה םיטעמה םירירשה ךותב :רתונ --- תופידרהו תורזגה לכ ירחאו
 תואבעל רבחתהלו םתוא םיצחולה ץנאציב ילשומ דגנ םמוקתהל ידכ  ימואל
 , ןוולכה רי הרבג ףוס ףוס לבא | .ץראה לע םילועה .סרפ ךלמ ינשה ורזוב

 הלדלדו התוא המשה םירצונה יניעב הניתשלפ לש התשורקו , המקנהו האנשה
 םקנתמה פוילקארוה לש הארונה הפידרה ירחא ,  ידוהיה רופיה תא ירמגל הב
 תונצבקה ,םירכקה ץראל טעמ טעמ יהתו --- הניתשלפ ידוהי לש םחכ שת
 + "םיללוכ,הו

 :וטסיהה וצראו לארשי ןוב יחח רשקה םלועמ קתנ אל זא םג םלוא
 תוימואלהו תדה תויהב ; תירתפמ הרוצ ולבק הניתשלפל םידוהיה יעוגעגו , תור
 ציתד עבצ הזוא תוימואלה םהיתופיאש ולכק , םידוהיה לצא דחי דימת  תוכורכ
 \ םעה ,יעבט ךוהב תולגתהל הלאה תופואשה ולכי אלש םעפ לכב ,יותסמ

 תורוק ,תוחכה:לורלדו םירופי = ךותמ תיהישמה .ותוקת תא חתפו דילוה ירכעה
 ןינעמ הזחמ וניניעל .םילגמ .הכוראה תולגה ךשמ לכב הנותשלפב םידוהיה
 ויתובא:ץרא לע קפרתמו תימואלה  ותתומ םע קבאתמ .םע לש בל .ררועמו
 , םייטפילאקופאה תונוימדה לש תוצוצנ וזיא , תיטסימו תירוטסיה הכהאב

 הלבקה ךותל ולפנו וזתנ , סוטיט תפוקתב םיאנקה:םיימואלח חור תא .ותיצהש
 דךימת .תפאושו , הלואגה לש םופורצו תוגובשח 'תבשהמה | ,םינובה:ימי לש

 ולעב דומת .וכשמנ ךיא ונל הארמ רכחמה . השודקה:ץראהב הזכרמ תא עובקל
 תינומשה האמה ףוסב הדפונש םיארקה | תדוגאמ | , הניתשלפל .רתפנה תמכח
 ! ץ'במרה דע (וכרצ לכ דוע ררבוה אל הקיטפולאקופאהו הלבקהל םיארקה סחי)
 י"אב הקיטסימה לש  החירפה תא ראבמ אוהו ; לאמיו םויחו הירול קחצי 'ר
 םודולנמו לקנב המש םוררועתמ תורהיה לש םיבוטה םימיה ד"ע תונורכזהש,, הזב
 : רבד לע םומלוחה םידוהיה לכ דימת ופאש תמאבו . "םיירתסמו םיעורפ תונוימד
 םמולח אשונ התיה איהש ינפמ ,הניתשלפל , היהתש הנומח וזיאב ., ןויצ  תביש
 ץראל תולגה ךשמ לכב ההנ םידוהיה םעב שיגרטהו יחה קלחה , םשפנ:אשמו
 ואצמש , יבצ:ותבש דע הנוריפמ רקשההיחישמ לכ = טעמכ ולגתנ םשו , תוכאה
 . ץראה:תיחתו הלואגל דימת םופצמה הניתשלפ ינב לצא תובושק םינזא לקנב םהל

 הרזגו ןוסא לכ ירחא םידוהיח לצא הקזחב קופרל | לחה ימואלה קפורה = |
 ' דרפס שורג .ירחא .  הבוזעה םאה לעא םימוחנ ןשקב .חרצ תע .לכבו = השק
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 םישרוגמה :םודוהיה ידו לע האל .תוריהמב .בשיתהל .הניתשלפ
 קר םולשוריב ואצמנ 1493 תנש ינפל בלצה יעפונ ואיבהש ןוממשה ןמ

 - 1851 תנשבו , םותאמל ןרפסמ עיגה 1495 תנשב , תוירבע תוחפשמ םועבש =

 ומכ , הניתשלפב .תוידוהיה תודעה רתי םג וא ולדג וז הדמבו 4. תואמ "טל =
 לע רועמ הז רבד .  ח'ת תרזג | ירחא י'אב ידוהיה  בושיח רתווב בחרתנ .ןכ
 םלוא = ,תורוטסוהה .וצראו  לארשי ןיב םלועמ  ףפורתנ אלש יעבטה רשקה |

 ותער יפל ,ובתבי תונויצה  תודלות ,י"אב שדחה .בושיהל תחא הרוש וליפא = =

 יניעב ,הארנכ .,דוע הנגיא הניתשלפ לש הירוטפיהה , "םיאבה תורודה ינב, =

 שטוליד לש רפומה:תואצוהו --- היגולואיחרא לש ןינע אלא ,יח אשונ רבחמה =

 .ונותוקיתע רע .הריקחה ירפס ןיב ורפס תא הפיפרהב החעט אל גוצפוילב =

+ 
 ,תינויצ הָצְעומ

 דעוה ירבח תצעומ התיה .יאמ שרחל 18-ו 1? ,'בו 'א ימיב

 הקסע 2 ,יזכרמה דעוה םע רחיב היסורמ לודגה /

 לשלב לב תוטלחה לש לקיש הרוש הלבקו
 , ,םהב

 םע דחיב .היסורב לודגה לעופה דעוה ירבח לש הצעומב <
 :וז .היצולוזיה הלבקתנ .יזכרמה
 ץראב יעקרק .טיררקל רסומ :תריצי .יכ ,בל לא םישב

 רתויהו תובושח רתויה תודועתה ןמ תחא ההע איהש | ,לארשו
 תינויצה .תורדתפהה לכ ןינע הנה .,תינויצה .העונתה לש .תובורק
 הרצמ ןה  ,יוארה הבוגה לע הרימעהל רשפא .יכו ,םל :

 לב | ינויצ לש | םתופתתשהב קר > ,ינוממה הרצמ /
 , :ונירבחל עירוהל ץוחנל הצעומה האצומ ,תוצראה |

 לעופה דעוה י'ע הרחכנש ,תיעקרקה  היסימוקה יכ (א
 יטפשמה רצמ ןה הזכ דסומ תודופי רקחב התע תקסוע ,לודגה ,

 רובעבו אבה סרגנוקל שוררה רמוחה תנכהב ,ינוממה רצמ |
 "י"אב .תובשיתהה תושירד לא םיאתמ אהיש תונקת רפס תעצק

 ,השרוחמה

 ירחאו  הנכהה-תורובע לכ ורמגיש ירחא קר יכ (ב
 תאמ וז תילכתל 'המיאתמה הטלחה לבקתתש
 ונתעונת לש םייבוטקאה תוחכה לכ ונמזי ,אבה סרגנוקה
 דפומה תבוטל ףסכ ץובקו המיתחה רורס תדובעל תינויצה
 המיאתמה .הדמבו הררופמו הבחר תינכת יפ לע יעקרק טידרקל

 ,רסומה לש ותוביש

% = 
 .ַעּובָשה

 + תּונויצה

 תרבוחה לש תיש מ חה הרוההמה םופרה ןמ האצי -
 , תירוהיה .הפשב ב ןעגעוו

 .שידקמ וגיאו ,ונינפל ריבעמ אוהש תוערואמהמ הנקפמה תא אוצומ וניא רבחמה

 הבורמ <

 ן,והוא אישנה לאש (אטשוקמ ונרפוס בתכמב .ןורחאה

 < היקרות ץרא לש םיילכלכהו םייטפשמה םיאנתה לא ןכ .ומכו

 ישב"םכתה <

 :םירעה תא רוט 1 רמ .רקב םינורחאה תועובשה ינשב =
 = + פוטונוקו קסרבס-רורוגבינ  ,בורורטס .,בוקביזובונ . ,יצנילק

 ..השרו" ךלפ ,קסוטלופב תינויצ .הדונא .הרסונ --

 הזה ררסה פ'ע הלאה םימוכסה היסורב ק"הקה לש
 בור 1 תויללכ תובדנ
 | תואטפוק
 . קי תורבוש-יסקנפ

 4 תיז:יצע
 | 995,-- םימלש םימולשת

 1% םירועשל םימולשת =( "הפס

 1 ם"ע תמיקה-ןרקה יות |
 ורכמנ

 00 ס"ע ה תונוילג =

 ס"ה  9,93

 ,חָרְוַמּב
 שא  ,תינמותעה הלשממה םעטמ היסימיק הדסונ

 אלד יסכנ תשיכר ינפא ר"ע םישרח םיקוח תעצה
 ה ,םדוקה רטשמה ימיב ויפ לע םיגהונ ויהש ,ןשיה

 0 רעב | עירפהו  יכלממה " רצואהל
 .הנירמה לש

 ויפשי .םישדחה םיקוחה יכ ,רברב קפס לכ ןיא
 0" ולקי  יכ ,םידוהיה תובשיתה לע םג :הבוטל
 ,ראמ הכ רע םישק ויהש ,המדאה תונק

 ה ןייע םוחנ םייח 'ר ושב:םכחה תא הנורחאה

 "יכ' ,םרוקה ןויארה תעשב ונממ שקבש המ אלמ
 וויצרגימאה .תויורדתסהה ןיבו תיקרותה הלשממה ןיב
 = ,לעופה לא ותעצה תאצוהל השע םידעצ וזיאו

 נתכ רבכ יכ ,ישב:םכחה ותוא הנע הז לע '
 פוי אוה .ןהמ הגעמ לבק םרט רוע לבא ,תויצזינגרואה
 וקמ  והירהו ,וחכ :לכב הזה .רבדב ותלועפ תא
 ,וריב ולמע

 ישבדםכתחה תא רקב הלאה םימוב --
 ה ,ייב:םיזאנ ,םיריעצה  םיקרותה יגיהנמ .ילודגמ רחא
 גוח םייח 'ר םע החישב סנכנ אוה .היצרגימאה  ינינעב
 - בורקב ,היקרותל םידוהיה לש תינומה הסינכ תינכת :ידוסי

 ?תעצה ודבעיו רבדב | תונש * ייב:םיזאנו
 ילרפה לא םנכותש ,היצרגימאה לש המילבורפה רוריבל

 לת ייפ | :,ישאב:םכחה רקב :רבכ אל ה
 -,החפ;דיריפ םינפהיינינעל  רטסינימה תא ,םיברה
 | .,םידוהיה .ידיב תורסמנה | ,תומודאה תואקתפה רברב
 ודב .הרוקפ איצוהל ותוא חיטבה רטסינימה .ופי ףוחל
 -- ,ותחטבה תא :רטפינימה אלמ םא ,תואקתפה
 "רך ברה ןיידע לבק אל הזב .תימשר הרועת | ,עודי
 .הרועתה תל תוכחל רשפא | הארנכ לבא ,ונממ
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 תואקתפה לוטבל םג בוט ןמיס ןיעכ ּוהז .רכנה:ירוהי לש עפמה
 . תומודאה

 תרובע .תכלוה לופוניטנטסנוקב תומוהמהו םינורחאה תוערואמה תורמל ---
 הנחתה ןיבש חטשב ןינכה ,הרתי תוצירחב תכשמנו תידדגבה לזרבה:תלסמ ןינב
 רככ יסילוזה .רושמה ןיבו רובת רה לש יכרעמה דרומה לצא ילוגרוב הנורחאה
 תרזמ .תאפמ הכאלמה תא .םיכושממ םיריני'זניא .לש תוקלחמ שלש  ,רמגנ
 יאדווב הנמורגת הנדא לילגב תוררושה תומוהמה ,תרפ רהנל רבעמו גארדרויגל

 ןינבה רמג רעב רבדה עירפי אל הז םע לבא ,ןינבה תרובע תמלשה רוחיאל

 ,וז היסיצנוק לש הזוחה תנמאב הנתוהש דעומה לא לופומ תברקל -דע"
 רגנכ דאמ המוצע תורמרמתה תשגרומ לופונוטנטסנוקב םידוהיה ,יגוחב --- 0

 ,םינורחאה = ויתונוילגמ .דחאב ספדנש ,ישארה רמאמה ללגב "יבצה, ךרוע
 תור:תורירקב וסחותהש לע ,טרפב י"א ירוהי תאו ללכב םירוהיה תא םישאמה
 ושענש םימורגופה ימיב רשא דועב ,הנאדאב םיגימראה תא גישהש ,ןוסאה לא
 םיבשחנ םינימראה ,הבורמ הדמב הרזעה"-השעמכ םינימראה ופתתשה םידוהיב

 .םהילע םיאונש םה :ךכיפלז .םיקלמעל | םידוהיה ינועב |

 הלודג תושפטל תאזה הרעהה תא םיאצומ תינמותועה ה ידוהי

 ךירצש ,לודג  ןובלעלו ,וללה םימעה ינש ןיב האנש ררועל הלולעה ,דאמ

 ,הז דוחיבו ,ישעמה םג םא יכ  ,ירואיתה קר אל ,ידוהיה רפומה .ודגנב תוחמל

 תובר תואחמ ועבוה רבכ לארשי-ץראב ,ולאכ תומשאהמ ,הלעמל רימח דמע
 .ודגנכ האחמ .עיבהל המה םג םינניכתמ ןילופ-טמב םינויצה .* בצה, לעב דגנכ -

 לע :הרימעה לופוניטנטסגוקב םוזנכשאה .םידוהיה לש תיללכה הפמאה --
 רברה בורק ,תילארשיה הלהקה ןוטלש תגהנהדירבחל םיטרידנק יגש .הריחכה
 .רינפייר 46. רמ יגויצה רחבהל דיתע וללה םינשה ןמ יכ ,יארוול

 ,לֶאְרְשַי .תוצופְהְּב
 הלהקה ןוטלש תגהנה ירבחל םינורחאה םימיב .התיהש הפסאב --

 דוד 'ר ,םש ברה ינפל הלאש עיצהל הטלחה הלכקתנ גרוברטפב תילארשיה

 תריעוב . ףתתשהל . הנליוול עסנ ימ לש ןחכ  יופיב
 .םש םינברה

 תיטפילאירוטוריטה הדוגאה .תא בוש רשיא םינפה-ינינעל רטסיגימה --
 תחת "הידוהיה תיגויצרגימאה [הרכח,ה  ,הל ןתינ רשא  שרחה םשב : תירבעה

 ,בויקב ןאמליחוו ר"רה לש ותואישנ

 תושילשהו הינשה הכלממה:תמוד לש טאטופידה הפוטח התימ תמ ,

 .הסידוא ריעמ טאטופידה ,טנימאגריפ" ןייוויל'בוקעו פוס

 ערזה ךכל םדוק םידחא םימי ינשכ ,בל:באכמו תורמרמתהמ תמ אוח ,
 טנימאגריפ יאפירואה טאטופירה יכ  ,הכלממה:תמוד אישנל םימפשמה *טסונומ
 איצוהל שורד ךכיפלו ,תויכז:תלילש וירחא רורגל לולעה ,ףועס פ'ע .ןידל עבתע

 ,המודה .ךותמ העש יפל ותוא
 ,ישעמב השפתנש ןויטש הגלוַא תלבונה השאה ללגב אוה הזה טפשמהו

 התע | ,ד*יבב הילע הירוגינס דמל  טנימאגריפו  ןל"וחל הטלמנו  הלועמו ףווז |
 ,טפשמה תמיאמ התסונמל רי הל ןתג אוה יכ ותוא םימישאמ

 תבוטל םיניוצמ םימואנב הכלממה:תמורב םימעפ הברה אצי טנימאגריפ

 ,םודוהיה
 :תונכשמב הבישיה בויק:ירוהימ הברה לע וז הנשב הרסאנ עודיב --

 םש םיטניגיליטניאה םידוהיה .ופסאנ רבעש .עובשב ,ריעה תוביבסב רשא ,ןויקה < -

 ,הבישיה תוכז םה ל שיש הלא וליפא ,םהמ שיא יכ - ,הטלחה .ולבקו .הפסאל <
 ,ורש:תואנב - תבשל הז ץיקב ואצו אל"

 הלספ | זנבשאבי ט ר א מ ש ג א ק ריעב חתפנ יאמ חריל ג"כ םויב --
 בורב הכרענ החיתפה תגיגח ,ךאבריאיוא דלותריב ןטיפהל םש םקוהש , ןורכוה =

 םימכחהו םירפופה ילודג םהכו ,םישגא יפלא לש ןומה רמעמב ררהו ראש
 + נכשאב +

 םיפלא תרשע ריחמב זנכשא תלשממ י"ע רכמג תעה התואב טעמכו
 ןתיבה?ןגב הטווואפיליי תיירטסואה תירפוקה םינפל .המיקהש ,.ןורכזה לספ .קרמ =
 קחרוהשו ,הנייה = ךירגייה ,הל ביבחה ןטויפל ופרוק יאה לע ןויליחא ןוטראבש =

 הנויה לש ולפפ .םלהליוו רסיקה לש ותושרב הוה ןומראה אבש רחאָל םשמ
 ,הגייה  ירפס תא רואל איצומה לש ונב ,הפטאק יגרוכמאהה ל"ומהל הנקמל םק

 י"ע  רבכ אל הז ושפתנ | ,טשיפאדוכב | , הירגנוא לש  ןילופרטמב
 ואבש | םירוהי לש תוחפשמ ה"מ | לזרבה:תלסממ םתדרב ףכית  היצילופה
 ינפמ יכ ,ורמא | ,שיא םישמחו .קאמ רפסמב ,תאוה הצופקה ינב  ,הפירואמ
 ףסכה םלצא אצמנ אל לבא ,הקירימאל תכלל היסור תא ובזע םייטילופ םימעט
 היצילופה םתוא הרפא ןכ לעו ,תירבה:תוצראל םכרד תואצוהל םהל שורדה

 םירוהיה םירדונל התשרה  היצילופה , לוכגל רבעמ םבישהל ידכב תיטשפארובה
 ינפמ לבא . הרזע הנממ שקבל תילארשיה הלהקה לא היצטופיר םכרקמ הולשל
 תא התחרו ,הזכש ךרוצל דחוימ דנופ תילארשיה הלהקה תפוקב אצמנ אלש
 בוטל הלרגה ךורעל וררועתה  תימוקמה  הזריבה ירבחמ וזיא םלוא . םתשקב
 רוע םידוהיה םירדונל .אכרא :ןזות יב , היצילופה תאמ ושקב ךכ ןיבו ,םידדונה
 ץוחנה  ףסכה םוכס" תא םליבשב  גישהל םריב הלעי רשא דע םידחא םימיל
 ,דאמ םיוסמ אוהש ,םהל

 ח"יכח לש ףינסה ירבחל תיללב הפסא ןילרבב התיה רבעש עובשב --
 היתולועפ ד"ע ח"וד הצרה ,ריגריבדלוג .ירחפמה םירתסה-ץעוי ,הפסאה אישנ .םש

 תולועפ לע בכעתה  דוחיב .טרפב הרבעש הנשה ךשמבו ללכב סנאילאה לש
 + םדקה.תוצראב ס"הב דוסי עוצקמב סנאילאה

 ,סנאילאה ידיב אצמנ .אל--הצרמה רמא--קרמ ףלא לש םובס םג
 1875 תנשב .וקורטב הלש ןושארה רפפה-תיב תא 1818 תנשב הרסי רשאב

 ןוילימ הנתסב  שריה ןורבה הל ןתנ איהח הנשב ,רפס-יתב = ד"כ הל ויה רבב
 שריה תינורבה לש התבדנל .תודוה .היקרותב םישדח ם"ב רוסיל קנרפ
 תנשל רע תולעהל םנאילאה הלכו קנרפ םינוילימ רשע הששל בורק םוכסב
 תנשב .םידימלת 41,000 םע 143--ל הלש . רפסההיתב רפסמ תא 8
 0(9,800,0--מ רתוי םוכסל ם"הב יכרצל תיללבה האצוהה התלע 89
 הנתנ רתומה תאו ,קנרפ 0 כ תולהקה ופתתשה הומ .קנרפ
 .איה התפוקמ םנאילאה

 לש  םינוש תועוצקמ ידומלל .תורסומ 3 ה הדסי ם"הב דבלמ
 רחאה , המדאה-תרובע ;ל רפסהיתב .ינש םגו , תורענו םירענ 1400-- ל תונמוא

 וללה ם"הב ינשב ,םינוט תברקב הדיריידב ינשהו הניתשלפב ופי לצא
 . םידוהי םירכא 386 הכ דע וכנחתנ

 סנאילאהל  םיכיישה - -המדאה.יחטשו .םהירישכמו "הב | ינינב ריחמ
 תיפוריאה  הוקרותבו םרפ = , םירצמ .,.םילופירט . , םינוט ,  וקורמ  ,הירגלובב
 . קנרפ םינוילימ 8 1, לש םובסל הלוע תייזאהו

 בשחהל םילוכי ויהש ,םינוש הקדצו  רפס-יתב סנאילאה י"ע ודסונ ןכ
 םיעצמאה תדממ רותי הברה םירופחמהו םיכרצה ובר אלמלא ,  ןוהה-יבורמל
 ..םתפוקב .םיאצמנה

 ינפב תונתיג יניטנטסנוקבו ןארואב ,רי' גלאב .ךונחה תורפומ תואצוה
 התפוקמ האיצומ הניא- סנאילאה .זיראפב ןוממה.ילעבמ םירחא תאמ ןמצע
 תואקיתוילביבה  תחא שי סנאילאהל .םתוא תלהנמה קר איהו ,םולכ םהילע
 דחויט .רודמ הל הצקוהש ,םלועה לכבש תופיו תורישע | רתויה = תוירוהיה
 קר אל םישמתשמ תאוה הקיתוילביב ירפסב . זיראפ תברקבש | ָשַ]--ב
 םיעודי םיאנת י"פע םירפס הנממ 'ולהל םג השרוה יכ ,רכזנה םוקמה ינב

 .םירחא .תומוקמ יבשויל םג

 , תּונמָאְו תּורָפס
 איצוהל התע טלחוה הקירימאב םידוהוה לש םייתורפסה םוגוחב --

 תורפסה ,תדה תודלות תא תללוכ יהתש  ,ידוהיה םעה לש השדח הירוטסיה

 . תוילארשיה הרוטלוקהו
 :םה השדהה האצוהב םוקסעתמה

 ,.איצוה ןורחאה ,  רגניז רודיזיא רמו  ןוספיליפ
 : ,הילגנא תפשב תיהוהיה

 :רוטסיהו םודמולמ הכרה י"ע הכורע יהת השדחה תידוהיה הירוטסיהה

 'תופוקתב ,ול החמומ אוהש ,עוצקמה רסמו םהמ דחא לכל , םימסרופמ םינוי

 תיתורפפה הדובעב , םיעודי םישנאו תועוהי תוצרא ,  הירוטסיהה ןמ תועורי

 , םלועה לכבש םירוהיה םימכחהו םידמולמה ילורג ופתתשו תאזה הלודגה
 הזה רבדה תורוא לע רזוח:בתכמ רבכ אל הז חלש סידנימ ולופ ר'דה

 הירוטסיהה , השרחה האצוההב ול :עייסל םתוא ןימזהו םימכחהו םירפוסה לכל

 תונומת םע , ךרעב | , םידומע תואמ שש ןב .ךרפ לכ  ,םיכרב ב"י תב היהת

 ,תודחא םינש ךשמב אצת איה .,הברה םירווצו

 דור ריד = , סידנימ ולופ .יד .ר"דה
 היריפולקיצניאה תא |, עוריב

 .גרבדלוג ? 9 : ל"ומה:ךרועה :

0 1180 11 100 

4 | 



 : .השרו הישות, תאצ

 .יזנכשא"ירבע"יסור ןולמ = : 5
 סה ה] קע 00-םטמ100-
 ימוההזהה 0

 .[םידומע .9266]

 +יקסבוזרג ,י תופתהשהב הדוהי:ןב

 סופרב ורודסו ותהגה ,ונוקתו ולולכש ,ותכירע תדובעש הזה ןולמב
 הבר הדובע ,םיבר תוחכ ועקשנ ,תופוצר םינש ריש עכ הכשמג
 ירכב ,הנממ למע םוש הכשח אל "הישות, תאצוהו ,םיבורמ םימדו
 רשאו ,רתויו רתוי הזה ץוחנה רובחה תא ללכשל
 ישומש רפס ,יממע רזע רפס הוה ןולמב תתל הדיב הלע ןכ לע

 ,וכרצ יד ללכושמו ןקותמ ,ליעומו ץוחנ ,
 םיקיודמ םה םיסורה םירמאמלו םילמל םירבעה םימוגרתה

 תירבעה הפשה איה ןולמבש תירבעה הפשה ,קוידה .תולכתב |
 תורצוא לכ תא הברקב הליכמה ,תינרדומה ,השדתה
 ,שדקה יבתכ תפש ,תופוקתה לכמו תורודה לכמ ןושלה
 םילבוקמה תורפס. ,ררפס ימכחו םינואגה ירפס ,םישרדמהו דומלתה
 םינורחאה םימיה דע השדחה תירבעה תורפסה ,םירחואמה םינברהז
 ,תונורחאה םינשה שמחו םירשעב תושדוחמה םילמה לכו ,ללכב דע+

 .וב וסנכנ םיינרדומ .רתויה םירבעה .םייוטבה לכו
 ,תוירבע תויתוא ב אוה יזנכשאה םוגרתה

 תויסורה .תווארפהו תולמה לש םימוגרתה יקוידל עגונב
 הזה ןולמה הלוע ירבעה ןונגפהו הפשה תויעבמו
 םינשיה ,תירבעל תיזעולמ םירחאה םינולמה לכ לע
 ,םייצ י ל מ ה םימוגרתה םתוא ללכ ואצמי אל הזה ןולמב ,םישרה
 םתוא אל םגו ,םינשיה םינול ש םיירדנפקה ,םיילפרעה <

 יתרעשההוי 'םיייחט ש ה םימוגרתה

 + האמ

 ,ם

 שודחה ירחא םיטוהלה ,םישדחה םינולמהמ הזיאב םיאצומ ונאש
 ,ידמ .רתוי תינשלבה היצסנפהו

 םילמה דצבש םידחוימה םינויצה םה םיצוחנו םיבושח
 םילמהו םישדוחמה וא םיידומלתה  םיאטבמהו
 םישדחה םינולמב םיאצמנ םניאש ,תורזה תויתוכאלמה

 ןולמב םישמתשמל תורשפאה תא םינתונ הלאה םינויצה--- ,םירחאה <
 ,וירחא ר ק ב לר .ילביבדאל אטבמ לכו .הלמ לכ רוקמ תע ד ל .הזח

 ,רבלב תרוע .הנומא לע ןעשה ילבמ

 לכבש םיישומשה םינולמב גוהנה םאמרופב ספרנ] 8
 טאמרופ ,םיינופיכ םינולמ לש טאמרופ ,תונו שפה
 קיוחמ םעומ הש ןפואבו וב םישמתשמה ליבשב הוצ

 ,הרושו הרוש לכב הבורמה תא

 ,תופיו תוריהב  תויתואבו .חבושמו הפי ,הבע .רונ לע םפדנ ןולמח
 --תקיודמו תחבושמ ההנהבו ,םיניעה תא תורועמ ןניא /
 םישובשמ יקנ אוהו -- ,םיחמומ םיהיגמ ידי לע התשענש =

 , םירחא םינולטב .בורל םייצמה תו איגשו |

 :,לבור 3.90 רדה 'כמ ,לבור 3.60 ןולמה ריחמ
 ינשה ןולמה תא םג גישהל רשפא[

 --- סיכילש ןולמ --
 תיזנכשא-תיסור-תירבע ,

 :רנזולק , %-ר"ד .תופתתשהב יקסבוו רג

 ,היועולליתורבעב לש בד םה דחיב רללה ם

 טלי השהווו 4 ירל

 . ל רחא לרר
 תיעבטו הית ,תתא הפש בו דחא חור ב תירבע םיבתוכלו

 םוש םהל ןיאש
 - ,השדחהו הרחואמה תורפסב ללכ םישגפנ םניאשו דו סיו םוקמ

 .תקיודמו
 ,'ה 5,60 רדה 'כמ ,'ר 9,856 דבל "םיכ לש ןולמ,ה .ריחמ

 םגישירחתיב םינולמ ה ינש תא הנוקה

 ,לבור 580 רדה 'כמ ,לבור 5 ריחמב

 םירבעה םירפסה  רחסמ יתב לכב םגישהל

 113 הריסה ₪080 17 1111015, 38
 1 ץ6הש <1]08011ג1, "התה

 ,1 רזב בונביא ,יקבלנ .הקלחמב וא ,9 ןועמ ,? יקפילובונ : פ"עב

 תאצוה :השרו ישות,

 לדג: הקיתוילפיב
 ,הריעצהו השרחה ,הנשיה תירבעה תורפסה רחבמ

 םירפס (58₪) םישמח
 : == .הנש לכב ==

 = .;רפס = ףרעב ןגוב 5 , לודג 16 טמרופב ,עובש לכב רפס
 .(הנש - םידומע 4000 ףרעב)

 לעפמ תמשנהל התע םישגנ 'וננה תודחא הנכה תונש ירחא

 , .המכ הז ונשפנ תא ונאשנ וילאש ,לודנ .יתורפס

 = .השרח תירבע הקיתוילביב תאצוהל םישננ .וננה

 " ליכתש ,תירבעב לש תירוקמה תורפסל תשדקומ היהתש

 , ונירפופוונימכח יבוט לש ה

 , ,היפופוליפה ;תורפסה תועוצקמ לכמ -- םויהו םינפלו
 = -ילבופה ,הירוטסיהה (ירבעה ערמהו הריקחה
 ו רופסה ,הרישהוהצילמה ,תרקבהו קיטסיצ
 .דועו  דועו
 | שגרומה לו דגה ךרוצה תא אלמת הלודגה הקיתוילביבה

 " לכ תא ףופאל :ונתורפסב רבכ הו
 " לכמו הלש תופוקתה לכמ תירכעה תורפסבש בוטהו רחבנה
 -תחא תינבהכ ,תחא הלודג הצובקב -- הבש תועוצקמה

 .תיראלופופ תיממע הרוצבו רחא ררפבו
 ל ירבעה להקל תלכיה תא ןתת הלודגה הקיתוילביבה

 "בטימ תא .םילק ו ל
 7 .תורורה לכמ ;תיטואלה ונתפשב תירוקמה תירבעה .הריציה
 המ םגו ,םויה דעו םינואנה ימימי ,םינמזה לכמו
 ,םיאבח םימובו .ונימיב .ארבתו שרחתש

 עכ םגישהל ןיאש .תואיצמה ירקי םיבוטה םירפסה לכ
 רע םהל שיש םינינעהו םירפסה לכ םג ,דאמ בר םריחמש וא
 ינותעו םינוחרי ,םיפסאמב םירוזפה ,בושח יתורפס
 טעמכ וחכשנש ,התע דעו םחנמ-ןב ימיבש ןושארה ףסאמה, ןמל
 ירחה הקיתוילביבה י"ע תינחור היח תל ומוקי ,להקה תאמ
 התואנ הרוצב לודגה להקה ןינקל התעמ ויהיו ,תאזה
 ההמומ הכירעוןוכנ רדפב םיפסואמ םיבתכ תרוצ
 .תוקיודמ תואחפונב ,תחאכ תירלופופו תיעדמ
 הותונומת םע םג םירכחמה תודלות ,םיריאמ םיאובמ
 .תוראבמ .תורעהו (תירשפאה הדמב)

 הבעה םיארוקל םעפב םעפכ ןהח .הלודגה הקיתוילביבה = =
 ספהנ אלש תורפפה תועוצקמ לבב םישדח םירפפ םג
 .םוקמ םושב רוע

 הלורגח .הקיתוילביבה <>
 ם רינכו האכו הלורג תינגתב



 רוקמל היהת תאוה תי לוכ שאה ו הלודגה .הקיתוילביבה

 תיתורפס תורישע לש רצואל ,םעל ינחוה ןוזמ |

 ;ירבק.תיב לכל יונלו האפלו
 == ::םורקב  פ"דהיבמ  תאצל ולחי םירפסה =

 "פאק 86 חולשמה םע ,'פָאק 50 .רפס לכ .ריחמ

 א הלעי םימתוחלו
 , * 9אק 90 ריחמב קר רפס לכ

 :תלבקתמ המיתחה
 תולשמה םע ,לבור 10 ריחמב הנש ל : היסורב

 6 ₪ לש תמש -צחל

 ו , ,  560 0. הנש עברל

 ..חולשמה רעב הנשל לבור 1 תפסוהב :  ל"וחב

 הלודגה הקיתוילביבה ימתוחל הלודג החנה
 : םויהמ םיחרו השלש .ךשמב

 הלודגה הקיתויל ביבה לע םותהל :וזררדזיש הלא לכ -

 רכזנה ךשמבה שדחה

 תירבעה הקיתוילביבה לט ג םותחל לכו ₪
 (תורפסה תועוצקמ- לכב .םירפס םי תא מ) כ

 :ןירועשל .ןימולשתב .םיתנש ךשמב .הלבקל 1
 : : בוצקה ריחמה ןט 409 לש ה חב הב
 ,חולשמה םע לבור 40 תחת לבור 94 ריחמב
 .לבו 3 הגש עבר לכב םלשל

 דוע םתמיתה ימדל ףרצל םיבורצ וו החנהב תוכול םיצפהה םימתוחה 2%
 הקיתוילביבה .ליבשב ,ןושארה עברה .דעב ןושאר ' םולשת רותב  ,,לבוה 3

 .תואבה תויגמה קולסב האלה ןכו ,ףכית םינושארה םירפסה 25 תא ולבקיז, תירבעה | =
 ! (שארמ ריחמה לב קולפב) תחא .תבב הלבקל (₪

 : : בוצקה ריחמה ןמ 50/8 לש החנה ב
 .חולשמה םע לבור 0 תחת לכור ₪0: ריחמכ :
 חולשמה ךעב לבור 4 :תפסוהב ,ןירועשל ןומולשתב : ל'וחב) ==

 6 5 תחא תבב
 .םיכרכ םישמחב רדה 'כמ תירבע הקיתוילביב ב תחא תכב םיצפהה

 בג גושהל רשפא .ןירועשל ןימולשתב --- , תובירכה דעב 'ר 10 ףיסוהל םהולע
 תפסוהבו ואציש םורפסה רדס יפכ ,םי ב ר כ םו ע כ ר א ב קר לבא , םיכרוכו
 .ריחבה לע לוד

 ,'פאק 41

 : :"הישות, תבתב
 גתה סמ 13111151 | הש

 : לז ל 80 |
 ,1 רַאּואבווָאנָאוויא ,יקוועלַאנ : הקלחמב וא ,? יקפילובונ ָ:8

 "  ,רתאו רתא לבב םירבעה ם"המב לכב םותחל רשפא 5

 ,השרו ,"הישות,, תאצוה 2 ג ו 3 > 0 \
 : < = .םישדח םירפס ל
 הטשה פ"ע תירבעה הביתכתו האירקה תארוהל ,הביתכה] תאירקה )
 !םירפס 'בכ ,השדח .ךרדב .תיעבטה = < , .
 יפ לע הביתכהו האירקה תארוהב .םירומל ךוה .הרומ ,הרומה .רפש א

 ,יקסבוזרג ,יו ןודרג ,5/ ,ש תאמ .ישומש ןפואב תילוקה הטשה
 : .'ק 8 אטראפ ,'פאק 90  וריחמ 2

 לע תטיוסמ הגודהב האירקו הביתכ יליגות ,דימלתה :רפס (
 הביתבה יקרפ םע ,םיבבלמו םילק םידלי  ירופסו םירמאמ ידו

 ,ל"נה תאמ.םיבר םירויצו תונזומת םעןוש לה הרות תישארפ
 ו 7 ,'ק 8 אטראפ ,'פאק 50 וריחמ

 תי ל ו ק ה ח ט ש ה פ"ע תירבעה האירקה רומל , האירקה תישאר (
 :םירויצותונומת םע הנוכנו הלק הגרדהב

 יק 6 אטראפ .ק 30 וריחמ יקסדוקש ,ו תאמ ל
 .ותראלו .קודקדל רודזורפ .םניפ ,נ תי6 ,השדח .ךרד 3

 דקונמ ולב 'סח .םיליגות םע תירבעה :היפרג ;
 - .'ק 10 אטראפ ,יק 40 וריחמ .ןווצמ רודהב םפדנו

 תירבעה היפרגותראה .יקח ,םניפ .,נ תאמ
 \ םיליגרת \םע |

 .ישעמה קודקדה 6

 .רפסה .תיבב .ישעמהשומשל דע

 םגו תיעבטה הטשה :פ"ע  דמלל .קודקד רפס
 ,םיכר - תואמגודו- םילינרת םע  (תימוגרתה

 לקנב ול שברי .רפפה ךותמ : רמולה ,ץיבסונמ = ,זב = זמ תאמ ,םיקלח ינשב

 ירודהב םפדנו דקונמ ולכ רפסה .הלענ ןפואב ירבעה .קודקדה תעידי תא

 ' .'ק 8 אטראפ ,'ק 60 וריחמ .ןושאר קלח
 ,'ק 15 אטראפ ,'ק 80 ורוחמ ,."לנש = קלח

 16. 6. 6 אמ: זק יוס א 1 תיק גרור[ יא ב 6 6- (6

 תירבעה הפשה לש םלשו אלט ,ונרדומ  קודקד . 030608850 8

 םידמלתמל םגו םיליחתמל םורבעה .ם"תב ןעמל דוחיב | בוט ,היסור .תטשב
 .'ק 8 אטראפ ,'ק 10 וריחמ ,םמצעב 9

 עבשו שש  ינבמ: םירליל- .תריוצמ היטמוטסרח ,םינטקה ןעמל ד
 .ירבע גוגדפ י"ע חכורע ,םינש

 .'ק 8 אטראפ .'ק 40 הריחמ

 םיבר םיליגרת םע (תריוצמ .היתמוטפיח) , ךןמל ארקמ 68
 תספ תאמ ןןושלה  שומשו קודקדב :
 . ינרושט ,ג רוצה ידו ישעמ םיבר םירויצו -.תונומת םע .ןלפק

 ,'ק 12 אטראפ ,'ק 60 וריחמ

 .ןמקרב :,י תאמ .לארשי ידליל תריוצמ היתמוטסרח ,תורחש למ 9
 םע ,הטושפו הלק ,תיעבט הפשהו ,םסק .אלמ רמוחה

 י'ק 10 אטראפ ,'ק 60 רפסה ריחמ .רואב תושרודה םילמל םורואב

 :,ץיבוניבר = ,1  ,א תאמ- ,םירוענה ינבל היתמוטסרת ,םיעימנ (10
 םהירוענ וניתונבו :ונינב .תא רישכהל - אב -רפסה

 . ןינעמו רחבומ ובש האיוקה רמוח .תירבעה תורפסה תנבהל

 2 :'ק 6 אטראפ ,'ק 50 וריחמ

 יפ לע לארשי תודלוח דול רפ , תירוטסיה היתמוטסרח (1
 תוינכתו .תולאש םע תויפרגויב | 5

 וניבא םהרבאמ) וניתובא : ןושאר רפס .. םידימלתל .תוירוטסיה תואצרה
 יפאק 75 רפסה ריחמ , ןמרב המ לש תאמ (ןושארה 'תיבה .ןברוח רחא דע

 0 .פאק 19 אטראפ

 ריחמ , םידלי ארקמל ,תוהדוב תויבוחב ,תרחוימ אוודהמב ל"נה (59

 : :פאק 6 תרבוח לכ
 +ל'נה .תויפרגויב פ"ע לארשי-תודלות ,המואה ירוּבנמ (8

 תורבות הר ש ע ש מ ח-= דוע התע רואל ואצו
  יפאק 6 תרבוח .לכ" .יארזע ןבא םהרבא יבר דע ינשה ארטוז רמ ןמ : תושדח

 ל" :פאק :12 .אטראפ ,-1,20 (ישילש  ךרב) הפי הכירכב -דחי 'םיכרוכמ

 .,רפס יתבלו םידלי ינגל הרמז ימעט תוולב םודלי יריש ףסא יןטק רונכ (4
 ,פאק 4 אטראפ ,פאק 90 וריחמ ,'א רפס ,קנרפ .א י'ע 2

 בקעי ןיע 5

 יטיב

= 

 ,'בקעי .ןיע, רפסבש תודגאה רחכמ , םירוענה ינבל
 ודי לע רדפנו ךרענ =, םידימלחל רורבו רצק .רואב םע
 .'ק 16:אטראפ ,'ר 1 רפסה ריחמ ,רנבל ,ב .י

 -ןב ,א תאמ .(תוירגע תויתוינ) ,יזנכשאיירבעייפור ןולמ 6

 -בוזרג ,י .תופתתשהנ הדוהי :
 .יפאק 40 תוירחאב אטראפ , לבור 3.00 רדה 'כמ = , לבור 0 וריחמ .יקס

 יקסבוזרג ,ו תאמ תיונכשא-תיפורחתירבע) "סיב לש ןולמ,ה םִע דחיב
 יפאק 50 אטראפ ,'ר 5.00 רדה 'כמ ,'ר 5 קר (רנזולק ,\ ר"ד תופתתשהב

 תאמ) . םירוענה ינבלו םעל תירלופופ הירוטפיה , םידוהיה תודלות (7
 - תפוקת דע םינגוחאה לכב ינואג תפוקתמ) *י ש ש ק 5ח .(לקנרפ בקעי
 א יפאק 8 אטראפ .פאק 78 וריחמ ..(ם"במרה

 0 .תוותמ :ןייבשריה ץרפ (8

 4 ,פאק 29 אטראפ םע .פאק 25 (תוברעמ עבראב הזחמ) ,םירמ (א

 ,פאק 29 אטראפ םע ,פאק 20 (םיטקא העבראב המרד) ,הלבנ (ב
 יפאק 20 פ"ע .פאק 25 (תוכועמ העבראב הוחמ) ..םיבכו םיכלוה | (ג

 פאק 19 אטראפ םע ,'ק 10 (רחא טקאב המרד) . םידדוב תומלוע (ד
 '. אטראפ םע .פאק 80 ריחמב רחא ץבוקב םלוכ | =
 ;ךהא ןעבארפש ןופ גנונרעלרע = עטסלענש < ,רערהיפ ןעבארפש (9

 : יאש ןופ עדאטעמ רעד ךאנ .רערהעל א ְק ו

 פאק + אטראפ :פאק 55 וייופ . שינלאפ . עצנוק ןוא טאלגיל
 ..שרוד לכל םנח חלשו "הישות, 'צוה .ירפס לכ לש .טרופמ .גולטק
 ; דתה 080 < 1 11111:, 3 20
 : ]הש 1080111 855 לם שפ0]ו 0
 - יז ראזאב וואנַוויא ,יקוועלאנ :הקלחמב וא .9 ןומע ל יקפילופונ :פ"עב

 .הישות
 13 ההד 80 1 ד 1 3

 ל והשם מ 1 ] ו"
 יקווקלאג םגו 7 הקפולובוצ

 ,,םיריוצמ - םיסיטרפ = , םירפס .ינימ :לכ

 לצא .גישהל רשפא .תוגוש  תוגומתו .םימובלא



 .ירבע ןועובש

| -- 200 5 
 :ןכתה

 :םעההרחא < : < =; אירוטסיה םישוע .ךיא

 92 הוטבהטלקמ. שוכרל  תפאוש = תונויצה
 .לארשי .ץראב | לארשי  םעל | יולנ"טפשמ

 (לךב הסואמ

 .רלפנרב ,ש רד <> ,טדלבמוה רדנסכלא + / כ
 . ןוטנבל ףסוי לאיהי = = , (ףיס) תויצרפואוקה ..(ינשרמאט) ,בושיה יכרד =

 = + ןאמכיפ בקע = : .םומוטרש 4-2 -

 ,ןילופמ .םיבת

 .היקרותמ .םיבתכמ 8
 - ,ינומרח א ו אטשוק 1 .

 2 ,.ץיבורוטנק 0 >,יקינולפ ז

 ? 2 0 ,תוינויצה .תויורדתסהה לא ₪ 2

 | ארשידתועופתב | חרזטב לארשו-ץראב ;תונויצה) : עובשה 0
 0 תורפס

 ,רלור 9% ה

 , ,הנש .עברלו על הו ו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 0 .לארשי ץ ץראב

 .הקירימאב 6 9 הילגנאב ,ץרשמ 99 הונמרגב , ,.םירתב 10 היראננוא-הירטסואב 0

 יק 50 הסירדאה יוגש דעב

 ,'פומ 40 םירוט;ה ראש לעו .!פוק 60 ןושארה רומעה לע -- , סיתלברא תקליחמ טיטפ הרוש לכ רעב :תועדומ ריחמ =

 ,:תפירדאה 2 2

 מ 0 1% 600 10 וו.



 יידע םימתוחהל
 םימתוחה לש םתמיתח תרמוגנ % 90 הזה ןוילגהםע

 ןמ לחה ,הנש יצחל קר "םלועה, לע ומתחש
 וליאויש םישקבתמ וללהו ,עש רבמצר שדוח
 ידכב ,המיתחה תא רוחיא יל ב שדחל אופיא
 .אבה (א 81) ןוילגה ןמ חלשמה םהל קספי אלש
 . "םלועה, לש היצרטסינימדאה 0

 , שדחה  ירבעה .ןותעה לע המיתחה תלבקתמ

 "רקבה,
 וז הנש רַאּונַאְי 1 םוימ השרוב אצויה

 .םירבעה םירפוסה יריחב הופחהשהני ןאמשירפ דוד הכימ
 ירבע ןותע .תריצי תדובע ,התרובעל השגנ "רקבה, תכרעמ < ==

 -- ;הלאה םילמה לש ןתועמשמ בטימב ינויצמרופניא-יתורפס

 ,םינוש םירבעמ שואיה-תואירקל בל םיש ילב סרהו םוריח תעשב
 . ןוגה .ירבע ןותעל .רוע .םוקמ .התע .ןיא .יכ

 תירבע םיארוקה להק יכ .,םיחוטב ויה וירזועו "רקבה, ךרוע .
 ואו  ,ותדועת-םורמ - לע  דומעיש .בושח ירבע ןותעל הבחמ :דוע =

 .ויצירעמו .ויארוק תא :ול אצמא =
 יירקבה, תכרעמ .ערפמל תומלקירב "רקבה, הברה אל .ןכלו

 ,תוינקעצה תומלקירה ידי לע אל היארוק תא אוצמלו ררועל הרמא
 לש ןוילג לכ תושעל ,םמצע ןותעה תונוילג ידי לע םא כ

 - ,ומצע ינפב המלקירל "הקפה
 םירמאמ ,אצוו אוהש ןמזה לכ ךשמב ןתנ ןותע רותב ירקבה, 2

 .קרפה לע תדמועה הלאש לכ לע םירבדמ םהש ,םיישאה =

 ,לארשי לש םיילכלכה םייחל דחוימ םוקמ עיצקה *רקבה. .

 לכמ ישפחו הגלפמ םושל דבעושמ וניאש ,ןותע רותב =
 ירבדל םוקמ "רקבה, ןתונ ,תוגלפמ לש תופקשהו :תירדצ .העפשה-

 תדחושמ היטנ ילב הלאש לכ :לע .ןדו .תונושה  תוגלפמ - ילעב
 .הפקשהה"תורצ  ילבצ

 תולודגה םירעה לכב םיטנדנופסירוק ול דימעה "רקבה,
 .הנושארה הנרדמה ןמ םירפוס םישנא פהו הפוריאבש

 םידוהיה ייח לש לודג רתויה זכרמב אצוי "רקבה,ש תויהבו /
 ,םידוהיה לש םייחה קפוד דימת שגרומ םש םוקמ ,השרוב == =

 יהלודג רתויה תירבעה הלהקהו ריעה ייחל דחוימ םוקמ .אוה לידבמ
 דחוימו דיחי דמוע ,ולש ,ינוטיליפה קלחב ,"רקבה, =<
 ! ותדוקניםורמ לע

 ןמ דחא תאמ ,םינש םג וא ,ןוטיליפ איבמ אוה םוי לכב
 : . . םיביבחהו םימסרופמה םירפופה

 רע ופתתשה םימסרופמה םירבעה םירפוסה לכ טעמכ
 יקוב ,רשא ,ב = .דדלא :םהו ,"רקבה,ב .תיתורפסה םתרובעב .התע
 ,ר ,יקסב'צטידרב ,י ,מ ר"ר ,תובשחמ-לעב ,ןימינב .ב ,ילגי .ןב
 ,גרבנפייוו מ ,א  ,םיובנירג .קחצי ,רלפנרב ןועמש ר"ד  ,ןיניירב
 ,ל ,א .ץיבוריזיל .א .י ,ץיבובוקעי .ל ,א ,בויבט ח .י ,ינומרח א
 .ד ,ה  ,ןיוועל .ג רד ,ץישפיל ,פ- טנצוד:טאבירפ = ,יקסניוועל

 ,קנערפ נע ,ןייטשפע ןמלז ,יקסוואטפ ,מ ,רגינ ,ש ,גרבמונ
 ,רלעפנעזאר הנוי ,יקצינבר ,ח ,י  ,ןוסלנצק קחצי ,ןילטייצ ללה
 ...גרבנייטש בקעי : ,רואינש 1 ,ןאמפוש ג

 ,רצקה ונמז ךשמב ,"רקבה, היח יכ ,אלפי אל הזכ ןפואבו
 ,אדבועה תא הזב ןייצל לכונ החמשבו ויארוק לכ לע ביבחה ןותעל
 הדובעה ישקב וריכה יכ ,םיארוקה וארה וניכח רשאמ רתוי בר .יב
 ,ונב .וכמתיו ונילע תלטומה

 תבשמנ םא יב ,הקספנ אל דוע "רקבה, לש לולכשה תדובע
 תמאיש ץמאתנ ונחכ לכבו " ,תואור םיארוקה יניעש ומכ  ,םויל םוימ
 םג -- התעו  ,וידסימ .הלחתכל וב ומשש תווקתה תא "רקבה,
 " .,ריארוק להק

 ,'פאק 55 -- שדוחל ,'ר 9 - - עברל ,יר +-- יצחל ,לבור | 5 .הנשל + היפורב המיתחה ריחמ
 , לבור 4 -- עברל .,'ר 6 - -- יצחל .,לבור 1% הנשל . . : ל"וחב

 ה 0 הקזחהמה, 00 8. -- ו רופקה 10088

 = ,ןיוועל םוחנת ליפה



 תישילש  הנש '

 .ט"סרת ,ןויפ ט"י ,אנליוו ==

 "היס תה הל

0 

 עז[ א ב, 8-60ם ]טמו, 4%.

 . םעה:רחא

 ."אָיְרּוטְסיִה םישוע ָךיֶא.

 גוז הצלה יתעמש יתודלי ימיב
 לגלגתנש ,הרשה ירעמ תחאב יקדרד דמלמב השעמ

 בש םינש רחאל ,איסנמיגל .םנכנו .הלודג  ריעל .וידימלתמ דחא

 והפיקה הלהו ,םינפלמ ובר ינפ לבקל ךלהו ותרלומ ריעל רענה
 והלודגה ריעבש "תואלפנ,ה רבד לע תולאשב

 ךרכ .ותואב םש שיש---דמלמה לאוש- -העומשה .תמאה --
 םירבה | םירסומ ודי לע רשא ,"ףרגלט,  ארקנה רבד לודג
 ?הלק העשב \ םיקחרמל

 ,רענה | הנוע- -תמא --
 ?הוה אלפה השענ ךיאו --
 רמלמה ךא ,שרפל רענה ליחתה ,.,םש שי הנוכמ --

 ווירבד תולכל ונתנ אלו והקיפפה
 טושפ רבדה ןכ םא + רמוא :התא--"םש שי" הנוכמ, --

 ,הנוכמ ,םש ןופצ דוס הזיא עדוי ימ ,יתבשח ' ינאו ,ןבומו
 !רתוי אלו

 ינאשב ,וישכע רמלמה ותוא ינורכז .לע הלוע יתבוטב אלשו
 םייחה תונויזחב םילכתפמ ונלש "אקיטילופה  ימכח / ךיא .,האור
 ."רתוי אלו הנוכמ, :םהל ןבומו טושפ לכה ךיאו-

 םמותשה .הילעש הכפהמי ,אי קרו ט ב הכפהמ התיה הנה
 אילפמה .ןויזחה לע המלש תורפכ הבתכנ רבכו ,רואנה םלועה לכ
 רבדה טושפ המכ לבא ,םימעה תודלותב ול המוד אש ,הוה
 חתות ילכ ,םיריעצה םיקרוטה םה ןיפורגא-ילעב !"ונימכח, .יניעב
 ,ןטלושה יפלכ םיללחה תא ונפהו .חתותה ילכ ולטנו ,םהל שי
 יכו +הרירב .ןיאב ,ענכהל אל םא .תושעל הז ללמוא לוכי המו
 %הומ טושפ רבד ךל שי

 וומגה יכונח םילפלופמ ,עוריכ ,ונברקב שי .ןיידעש אלא
 רתסנה "ךותה, תא םה םישקבמו .וזכ "תוטשפ, לבוס  םחומ .ןיאש
 אלו :הכמה "ףורגא,ה תא םה .םיאור ,ןיעל .תיארנה הפילקה תחת
 ,רהסנה חכה אוה המ 3: םילאושו . םיאב אלא ,ךכב םהל יד
 עורי דצל םינופ חתות ילכ םה םיאור + ףורגאה תא עינמש
 %הו דצל ,םתוא הנפהש רתסנה ףכה .אוה המ וםילאושו םיאבו
 ,חתות ילכ שי םש םגש ,םיעודי  םירחא  תומוקמב המ : ינפמו
 וז ירה : םהל םירמוא ...,אירמג ל רחא רצ ל םהיללח םינופ

 הנוכמ, :המשב םג םהינפל * םיארוקש | אלא רוע אלו ,"הנוכמע \ =

 111 , 96-ע0 1183 1909 2. 5

 ,.."רתפנה חכה, םהלשב ןיירע םהו---,המש "וטנמאיצנונורפ,---וז
 ךאו "הנוכמ, םע קסע ול היה אל ודועמ ! ינעה "רמלמ,ה

 הולאכ ונוימדב תרייטצמ איה ןכ לעו ,קוחרמ עמש העמש תא
 ,,.ונממ םינפל המו ונממ הלעמל המ ,םילאוש ןיאש  ,לוכי לכ
 שמתשהל ודמלו "הנוכמ,:ילעב םמצעב תויהל וכוש וללה םלואו
 ,םנויסנ ךותמ םה םיעדויש יפל ,םילאושו םילאוש םה -- יוארכ הב
 ותואל תרש ילכ קר אלא ,"תולעה תלע, הניא ייהנוכמה,  יכ
 ..."רתסנה חכה,

 ףורגאה חכב שמתשהל םיערוי יארו ,לשמל ,םילגנאה
 םֶהל ורסי הכלממו ,הלאב םהל ושבכ אלמ םלוע ,חתות .ילכבו
 ,ןכ ומכ םה םיערוי הז םע דחי לבא .הב תעקוש שמשה ןיאש
 . ,"חורב םא יכ ,חכב אלו ליהב אל, םימי ךיראת םתכלממ יכ
 ףורגאה חכ ףילחהל םה םילרתשמ ,רשפאש םוקמ לכב ,ןכ לעו
 =- תאוה תמאה תא םילגנאה ועדי אלש ,םימי ויה .חורה חכב
 רכע אל הוה השקה ןויסנה , אקירימאב "תירבה תוצרא,, ובאו
 םיחכוש םגיא בושו םמויק רוס םיעדוי םה זא ינמ ,םנחב םהילע
 הל .ןיאש ,תערויו הולשב הנקזה ןילופרטמה תבשוי התע ,ותוא
 ,הל תועמשנ ויהיש ליבשב תוריעצה "היתונב,ל הפורגא תוארהל
 םינש קר .הבהאמ הל תועמשנו חורב המע ןה תורושקש יפל
 הבר הלמחב ודנ םייפוריאה םימעה לכש תעמ ורבע תורחא
 ושבכ רשא ,אקירפא םוררב "םיללמואה םירובה, לש םנוסאל
 םיילגנאהו---,המחלמה הטקש ךא הנהו ."םידבעל, םיילננאה .םתוא
 וחלש הלא םוקמבו ,חתותה ילכ תאו ףורגאה תא רוחא ובישה
 חורהו ,"הוחאו יווש ,תוריח, לש חור--ם חור תא "הכרעמה, לא
 תובבלה ,םלועבש חתות ילכ לכב ושעי אֶל רשא ,תואלפנ השע
 יפ לע יחה ,דחא םעל  טעמכ ויהנ םהינוראו "םידבע,ה  ,וברקתנ
 ול רחובש ,ול תקחתוימ הלשממ תחתו ומצעל ול עבוקש םיקח
 םסרופמ היהש "םירובה, רחא רמוע הלשממה שארבו ,ומצעב
 םעה ,דחי םלכו ,(00(₪0) .אילגנא םע המחלמה ימיב .ותרובגב
 הלעי אלו הקוחרה ןילופרטמהל הבחו רובכב םיפחיתמ ,וילשומו
 "םינמחהה, .ןמ המכ ,ערוי ימו = ."הלועמ, .ררחתשהל םבל לע
 ריח לע האנק .יניעב התע םימיבמ םימיה םהוא לש םייפוריאה
 האנששכ ,רחא רצמש דועב , ,, םהיתחת תויהל םיצור ויהו םירובה
 תודמוע ,רוד רודמ תובבלב ושרשנש ,האמ תונש לש  תורחתו
 םילגנאה הלא םילמעו םילמע --,ינחור ה שובכה ךרד לע ןטשל

 וניא  םלמע לכו  ,ףורגאב דנלריא .תא "טיקשהל, םמצע
 / + ירפ השוע

 - תונויסנב .םידמולמה ,םילגנאהש ,אלפתהל = ןיא ןכ  לעו
2 , 
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 םיריעצה םיקרוטה לש "חתותה ילכמ, ללב "ולעפתנ, אל ,הלאכ
 ילכ תא עינו ירסומה חכה ןמ רועיש ןיאל ולעפתנ לבא
 וענמנ אל ,הכפהמה ימי תישארב ,הרבעש הנשב רוע" .חתותה
 התנוכת לע 'םתוממותשהו םנוהמת עיבהל םילגנאה  ע"הכ יבוט

 ,םילגנאה ךרדכ ,לבא .הנימב .הדיחיה ,וז הכפהמ לש תירסומה

 וכלהש םישנא .ואצמנו ,קוחהמ תטשפמ .הריקחב וקפתפה אל
 הארמל טופשלו םתיוהכ םירבד .תוארל ליבשב  ,השעמה .םוקמל
 איקרוט ינונעב .קסעש שיא--םינורחאה 'הלאמ  רחאו ,םהיניע
 רעוה, רבח רותב ;הכפהמה ינפל םג רוע ויניעב התוא הארו
 ול .ןתנ .ינירמהו .יתרבחה ובצמשו ,(/ג18 - 0סזמז₪1806]) ."ינקלבה

 ולאב איצוה-- םירחאמ םירתסנ םירבד התע עומשלו תוארל .תלוכי

 ,1) תיקרוטה הכפהמה לע רחוימ רפס םימיה
 ,םלש רפס לש ונכת ןטק רמאמב רוסמל רשפא יא ,ןבומכ

 אקיטילופה ימכחל עידוהל קר  ינוצר .הפ  יתמגמ איה וז .אלו
 :לוטב םיבשוחש המ םדיב איה תועטש ,ונלש השעמה ישנאלו

 אקיטילופב הרתי המכחל קהבומ  ןמיסכ .ףורגאה-תוממורו חורה
 ינידמ ןקפע תויהל םדא לוכי .םלועה  תויוהב  הבורמ הנבהו
 תואלמ תוינא ול ביבסמ תוארל ,בשומה םוחתב אלו ,אילננאב
 ינ פמ וא) כ"פעאו--,םירחא לש אלו ,וצראו ומע לש חתות ילכ
 אוה איקרוטב השענש המ יכ ,אלמ הפב תודוהל שייבתי אל (ןכ
 ,י.התות ילכמ הלעמלש רבד

 - .,הרזמב דוחיב ,רבדה לקנ המכ- -רבחמה רמוא- -ינא עדוי,
 תומשאה תא םג ינא ערוי ;ןנובתהל אבה רזה תא ללוש ךילוהל
 אמש ,הנכסה תואיצמב ינא ריכמו ,םיריעצה םיקרוטה לע ולפמש
 םג לבא ,םלעפמ לע םמותשמ ינאש ולא לש םחבשב זירפא
 תועד .לקוש .ינאשכ ,תועיבתה ולא לכל סחיב לודנ ןויכנ רחא
 חצנש המש ,םשורה :ןמ טלמהל לוכי ינניא ,םיכזמהו .םיבייחמה
 ,(18? רומע) ,"יוצמ יתלב ירסומ חכ--אוה וז הכפהמב

 רוזחלו םיעטהל רבחמה ףפעיי אל -- הוה ירסומה  חכהו
 איצזינגרואה םצעב לכ דוק הלגנ--רפסה יקלח לכב םיעטהלו
 התישארמ רשא ,("סרגורפו תודחאל רעוה,) .םיריעצה םיקרוטה לש

 1) 61168 80608 3וצ 10 , טז וג 1200101108. ם0ה000 19097

 ,ןאמביפ בקעי

 תורדגה רידגהל יתעדב ןיא .יממע ןסיפו ימואל  ןטיפ
 ךליאו ןאכמו ומואלה  ןמיפה רמוג ןאכ דע :ולא םיגשומל םיגייס .תושעלו

 הרישבש םירבדב תטשפומ הרדגה לכ טעמכ יב ,ינא עדוי :יממעה ןטיפה ליחתמ

 םיאצומ ונא דאמ םיקוחר םיקרפל קר .סנכת ףקיה תאו םתומד תא הטועממ

 וא םירוהט םייסמע םינטיפ לש תוקיודמ תואמגוד תימלועה היזאופה תודלותב
 ףרושמה .הזמ הז םיקנוי םהימוחת בורה לע ,טירומג םיימואל םינטיפ לש

 ןויכ תאו לכבו . ךפהל .ןפו ,יממע םג העודי הדמב דימת טעמב אוה ימואלה
 .םנכת תא ררבלו םהילע בכעתהל אוה יאדכ ,ולא םיגשומ ינש ונלצא םיוצמש

 אל בשוח ינאו , ונירקבממ םידחא וו"הבודמ לע ובשי; רבכ  תונורחאה םינשב /

 , תוניחב המכו המכב , יתעד יפל ,בושתה ,הז ןינעב תצק ןכ םג לפטל רתומל
 ..ונירפוסמ םירחא לש םיפָא לע דומעל ידב

 טעמכ איה יממעה ןטיפה לש תדחוימה ותלוגפ
 לש ותוימצע ינפכ אוה ותוימצע לש המלשה התולטבתה
 האל ,תוטרפ תוילאודיבידניא טעמכ .ללושמ אוה יתמאה יממעה .ןטיפה .םע.ה
 םוקמ ןיאש דע ,ומע לש תוונחורה וותולוגפ תא ךכ לכ תגפוס .ושפנ .תיממע
 יהלוכ המואה לש היפוא ךותמ רשי תועבונ .ןגיאש , תוימרפ תולוגסל דוע הב

 / % ו

 ,דיחיה לש ותוש ישלוט ב :ירקיעה הרוסיל הל  המש
 .תיללכה הרטמה ינפמ ,תימצעה ותבה או ותלעות

 ,םנוחצנ דופ ,רבחמה תעדל ,אוה אוה הזה ירסומה רוסיה קר
 הלשממה תא חצנל תקפסמ התיה .אל רבלב יתינידמ תוחקפ, יכ
 הבובמ :ילב םישרחה םירדסל הנידמה תא ריבעהלו  הפיקתה
 איצזינגרואה לש התוהמ ראתמו רבחמה ךלוהו ,(184 'ע) הכורמ
 רתסהה גוח יכ ,התערל לוכי ץוחה ןמ שיאש המכ רע ,תאזה
 'ע) הברה תוסכלו טעמ ךא .תולגל הירבח תא איבמ הב טלושה
 תסינכ ררס ןמ-- רבחמה ונל .עידומש טעמה םג לבא ,4
 הדובעה ינפואל דע ,םילודג םיארומבו העובשבו הלאב םירבחה
 טעמה םג --- תושיה לוטבו שפנ תריסמב אבצהו םעה  ברקב
 תא תאוה איצוינגרואה התשע דוע םרטבש ,תוארהל אוה יד הוה
 תושעל החילצה  ,םלועה .לכ יניעל .לודגה ישחומ ה אלפה
 תורשע תובלמ הרקעב ,לודג .רתוי רוע יר סו מ אלפ םירתסמב
 תימצעה הבהאה תא ,תוטועפה תוישיאה םהיתופיאש תא שיא יפלא
 אלמה ,לודג דחא בל דחי םלכמ הרציו ,דובכה רחא .הפידרהו
 הרטמ תגשהל תורחתו האנק ילב רובעל = ,הלענ .תחא הפיאש

 , תיללכ תחא

 * ,םירבחה לכ ..תאזה איצוינגרואהל הל ןיא םיימשר "םיגיהנמ,
 הבאי אל םהמ שיאו ,םהיתובוחו םהיתויכוב םיוש ,לודגכ ןטקכ
 םירחא לשמ לודג וכרעו אוה "גיהנמ, יב" ,םיבסהל ןפוא םושב

 ושעש ,ללכ םישיגרמ .םניאש טעמכו םלוכ םה םינתונע ,(94 'ע)
 תא .איבהל רשפא יא ,(93 'ע) אירוטסיהב ותמגוד ןיאש רבד
 ראשמ רתוי רבע רחא רבח הזיא וא אוהש ,האדוה .יריל םהמ ימ
 ביטיה אוה ,ןכ, : ךבישי ,וירבחמ רחא וינפל ללהת םא ,םירבחה
 < "רמאת םאו ,"םירחאה לש 'וזמ העורג התיה אל ותדובע ,רובעל

 ובישי ,רתויב השק התיה םש םתרובעש ,אינודקמב ורבעש ולאל
 התיה הנטקה איסאבש םירבחה תרובע לבא ,יאדו :ךל
 -=-תורחא תוכפהמ תודלות ונרמל ונחנא, ,(144 'ע) "רתוי תנכוסמ
 --(פצע 86ץ) םימסרופמ רתויה ןמ רחא רבח רבחמהל ול .רמא
 ולהתשה רשא םישנא תמשאב ספאל ויה תובר םימעפש ,וניארו
 +..גיהנמ--אוה ץוחנ רתויה רבדה יכ ,םרמאב ,שארב .בציתהל
 %ויהיש םיגיהנמ וזיאב ללכב שי ךרוצ המ :ונמצע תא ונלאש זאו

 ןתוא תעלוב איה . הנמט ול פונמ ןיאו ,ותביבסמ עפשומ ולוכ יממעה ןטיפה
 אירבה םיסבה תא כ"כ בהוא אוה ןכלו ,תמגפנ דימ ותיאר הל הצוחמ . ולוב

 הבובס לש ןיפנאההרועו .אוה יממעה ררושמה . התוחיטבו התומלש תא , הלש
 * םתוח ,ומתוח תא וילע העיבטמ איהו ,הרשבמ ךשבו המצעמ םעע  ,העורי
 תוינומרה ךימת שי המילש הביבס לש המלוע-תפקשהב ..םלשו ריהב ךא , רצ
 תולכתסהה לש התובחהו התוריח רדעהו קפואה-תורצ םג הז םע דחי ךא ,העודי
 . תילאודיבידניאה

 לש ףקיהה תדמב דחא דצמ אוה יממעהו ימואלה ןטיפה ןיב לדבהה
 לע * ,ןומהה לש :ויתופיאשו וייח תא ףיקמ יממעה טיפה ,םתרישו םתיאריחמש
 וחור תא עיכמ ימואלה ןטיפהש דועב ,םעה לש העודי הגלפמ לש -- בורה
 הזיתניפה יחו] -- ימואלה ןטיפה לש ותרוש ,ןפקיה אולמב ם ע ה ל ב לש
 וז תוכתוס תופיאש לש --ויתוגלפמו םעה תופיאש לב לש
 ןטיפה רושע ךכיפל .התר ב ח תא תחא תוררוצ תוגלפמו וו תא
 לש םלוק.תבל ותריש תא .םישועה ,םיימינפ םידוגינו תוריתפב ךב לב ימואלה
 .ותוקת תאו ורעצ תא וב אצומ רחא לכ .םעה | לש םידגנתמ-יכה תודופיה
 ןט תוחפ אל הנממ עפשומ ותויהבו ,ותביבסמ הלעמל דמוע ימואלה ןטיפה
 .ןורחאה לש וו ומב  ,הינפמ תלטבתמ תאו-לכב ותוימצע ןיא ",יטמעה ןטיפה
 ימהו  ,קומעו בחר םי ךותל ומב  ,םיבפתשמ *מואלה ןטיפה לש ותמשנ ךותל
 הב םידחיתמ םלוכו ,םוקמ שי םלוכלו ,םעה תונפ לכ לש ,שגרהו הבשחמה
 .תויחצנה ויתופיאשו םעה תגיכש לש תחא הנוילע הינומרהל

 ' \קהו  ,יממעה ןטיפה לש ויתולוגפ תא .םג וכותב .ללוכ :ימואלה ןטיפה

 ךכיפל ,ןורחאה ןמ: בכרומ רתוי ,ילאודיבידגיא רתוי  ,ותוהמ יפל ,אוהש רחאמ

 , ןיאש המ ,בחרה ןומההל ב"ב תונבומו תובורק ןגיא ולש תועודי תוריציש , שי
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 "וננוחצנל | ךרדה :התיה וזו  .וננויער והז--דחי אנ | הדבענ
 ,(185 'ע) >

 אבה לכ לע קומע םשור םישועש קפס ןיא הלאכ םישנא
 ךרעב בר אל .ןמזבש ,ןכ .לע אלפי אלו ,אשמו עגמב  סהמע
 ,אבצה ישנאו םעה יבוט לש םהיתובל םתרטמל תונקל וחילצה
 ראתמה ןויזח לופוניטנטסנוקב ןורטאיתב םיגיצמ ויה הכפהמה רחא
 ,חזה ןויזחה ךותמ םיעטק וזיא איבמ. רבחמה ,"רבדה היהנ ךיא,
 ינב לש ילאידיאה ספוטה םעה בלב רייטצמ ךיא .הארנ םהמו
 יתלוז ."פרטניא, םוש ומלועב ול ןיאש שיא :ההרובחה  התוא
 יופצ ,הכשח הנפ וזיאב וימי. לכ .יחו דבועש ,תיללכה הרטמה
 אלו םש אל ,םולכ ומצעל שקבמ וניאו ,העש לכב שפנ תנכסל
 ףוס תוארל ,ינחורה לומגה תא אל ףאו ,ןוטלש וא רובכ אלו
 הארנ אל ונאש---ןויזחה רובג  רמוא---רשפא, .ולמע ירפ תא ףוס
 ,011 'ע) ."והוארי .םירחא לבא .ונתדובע ירפ

 איבהל יתייה לוכי ןינע יאלמ םיטרפ הברהו הברה דועו
 םילגנאה ודמלי ?הלא לכב עצב המ לבא ,הזה רפסה ךותמ
 .םייח ונא םהיפמ אל ונא ,"אירוטסיה םישוע ךיא, ,םיטיסאה ןמ
 םילק .רתוי  םיכרד ,"וניתונוחצנ,ל .םירחא םיכרה ונל שי ונא
 ולא- -םיינויצה "םיחצנמ, המצע אילגנאב ,לשמל ,הנה ,םירצקו
 ,ינומלא גיהנמה תא ינולפ גיהנמ חצנ םינש .וזיא ינפל ,ולא תא
 תא ינומלא חצנו רזח ,תודחא םינש לש "הרובע, רחא ,התעו
 ץראב המצע תוינויצה התיה הלאה תונוחצנה ילגרל םאו ,ינולפ
 "תוחצנמ, תורחא .תוצראבו ,םולכ ךכב ןיא ,הנינשלו לשמל תאוה
 הדימ וז .תופילח "תופטוח,ו תועודי תוינויצ תויצזינגרוא וז תא וז
 הצורש ינפמ ,"הדלונ אלש הציב, לש "האצמה,ה תא וז לש
 ...דלותשכל וז .הירב לע המש ארקיש ,תחא .לכ

 םיאבו ,"תוריחב,ב הז .תא הז "םיחצנמ, םיעורי "םיגיהנמו,
 לע םירמאמב הו תא הזו םיחצנמו םינוש םירפופ ןכ ירחא
 ,"םיבלועה, דצמ וללהו ,"םיבלענה, דצמ םידמוע וללה ."תוריחב ה
 אלמ ונמלועו ..,לודגה .לאידיאה .םשבו המואה םשב ,ןבומב ,לכה
 ,.,"הדובעו, העונתו םייח

 תוחכ לע רבדמו אב .התאשפ ,אוה "שדוקדלולח, .אל םאהו
 תוישיא תופיאש לש תקנחמ אריפסומטא ךותב םייקנע םיירסומ

 ?המודמ רובכ לשל לצ ליבשב וז םע וז תוקבאתמה ,תונמק
 םא ,םערתהל ךל ןיא ,תרבדו תדוקה | תא  תללח  םאו

 יאדו ?םיריעצה םיקרוטה, :ךל ורמאיו ונעיו .ךיתומולח לע וקחשי
 ויה ולאו ,םהל חתות ילכו םהל ףורגא יכ ,םה םילודג םימכח
 .,."ונל = םג .הלאכ

 ,,ונמצע תא םהב םילכמ ונייה--ונל םג הלאכ ויה ולא

 , ט"סרת ןויס א"י ,.ןודנול

2% 
 ,רלפנרב .ןועמש ר"ד

 .טֶדֶלבְמה רְֶנַּכְלא
 הנש םישמח ואלמ ,ברעמ ינב ןינמל ,יאמ שדחל ,יששב

 הוה םויב ולעה הינמרגב .םרל במוה ררנפכלא תומ םויל
 ויתודמב ,תובורמה ויתועידיב .ראופמה ,לודגה םדאה רכז תא
 " ,חלמה ןבומ אלמב רמול לכונ וילעש ,םיבומה וישעמבו .תובושחה
 תועיריה בר ,היה לודנ לקוח קר אל ,ובלב ןותנ םלועה יכ
 תוריקחה לכ תא השעש ,לודג םדא םג אלא ,םישעמה להגו
 < | הלא ונימיב ,ישונאה ןימה לש תירפומה תומלשל םיסב תויעדמה
 ,תאזכ הרקי שפנל סוקמ ןיאש טעמב

 תא קרובו ןחוב ,עבטה רקוח . רקיעב -היה .טרלבמוה
 | . וירקחמ תא השע אוהש אלא .עבטה תוזחמ תאו םייעבטה תוחכה

 ,וב שמתשהלו וניבהל ידכ ,םיטרפה רחאב קר קימעה אלו ללכ
 ול היה שומשה אל יב ,ונימיב עבטה ירקוח םישועש ךררכ
 ,םיטרפה תא אלו ,הנבהה אלא ,תובורמה ויתועידיב רקיעה
 ' ,םירחאל ויתועידי  ריבפהלו ןיבהל ץפח  ,םהב 4 לכתפמ היהש
 ;תיללכה תואיצמה לא םדאה םחי ,םלועב ירפומה רובחה אלא
 ,םדאה לש תירסומה תוחתפתהה לע תויתמאה תועיריה תעפשה
 תירפומ .תומלש עבטה תוחכב תועיריה  תופיסומ \ ותפקשה יפל
 דצמ קר אל ול הביכחו הרקי התיה תיערמה הריקחה ,םדאב
 ,רקיעה ול היה הז--אשונה דצמ םג אלא ,אושנה

 יי... -/-/-/-/-/=-=ם

 המוע ימואלה ןטיפה .ומצע תא קר ןומהה האור וב רשא * ,יטמעה .ןטיפב ןכ
 האלמ וחור יכ ףא ,הנלפמ לכמו הביבס לכמ הלעמל תובגשגדיכה ויתוריציב
 ,ןלוכ תא

 .הלאה םינטיפה יגוס < ינש ןיב קומע רתויו לודג "תוי לדבה דוע שיו
 םהייחל רשי סחי לכ טעמכ ול ןיאו  ,ותביבס ךותב קר אצמנ יממעה ןטיפה
 ,היתופיאש ,הייח המילש תחא הביטחכ ותמוא תא האור אוה ,םירחא ם י מ ע לש
 !תקיני תא וכותמ קנויו וכותב יח אוהש ,ומלוע לב והז - היתופקשהו היגהנמ
 ,ימלועה סומזינגרואה ןמ דחא רבאכ ותמוא תא האור ימואלה ןטיפה ,תיריציה
 איהש תורטל  ,ותמוא לש היתוערגמ תא  םופתל רתויב תלגופמ וניע ךכיפל
 לכבש בוטה תא ותמואב זוארל ץפח ימואלה ןטיפה .ךכ לכ .וילע הבובח
 -לכ לער האלמ ותריש ךכיפל ,ךכ לכ .רמרמתמ אוה ךכיפל ,הלוכ תוישונאה
 םג יממעה ןטיפח .ותולפשב ומע תא ותוארב ,ךכ לכ קומעו לודג ושואיו ,ךכ
 העודי הגלפמ תא אלא חיכומו רמרמתמ וניא רפומ ףוטמו רמרטתמ אוהשב
 הלעמל דימת ולצא תראשנ העודי הגלפמ וא העודי הביבס ,םעה ךותבש
 םימעפ -- הטואה ל כ תא וינפל = דימת האור ימואלה ןטופה ,,.החכות לכמ
 .תבייח הלוכ איהש םימעפו תיאכו הלוכ אוהש

 איהש העשב דימת טעמכ המוא לכ לצא דלונ יתמאה ימואלה ןפופה
 העפשה לבקל תלגוסמ תישענ איהש העשב ,םישדח םייח ןתפמ לע תדמוע
 העש התואב םיגאודו םישדחה םייחהל םיפאוש הינב יריחבש העשב ,ץוחה ןמ
 ןטיפח תא .זא הדילומ הויתניסל הפיאשה .םירבועו םיפלוחה םייחה לש םנברוחל

 המויקל רמתשהל ץוחנש , רטתשהל יוארש ,הו. לע תוארהל עדויש ימ--ימואלה =
 . ,הל .חפי ותריתסש הז לעו ,המואה לש

 המחנמ אוה  יותמוא לש יחצנה המויק דופ תא רמוש ימואלה טיפה <

 יי

 יזנג .תא םג ,והומב עדוי ןיא ךא ,הטוהת תוהלב תויולג וינפל .דחאב החיבומו
 . היזנג

 היתווקתו הוהב התונע לב תא ,הזכ ררושמ הל םק המואל םיער םימיב
 ךלוה לכהשכ ,טלפמ ןיאו  ביבסמ הכשחה רובגבו .ןבבלב אשונ אוה היתעב
 , םימוחנת אלמהו הגונה ררושמה בכוכ הל חרויו הלעי--הוקת לכ הספאו  ,דבואו
 ,,י(דבא לכה אל יכ ,דיתעב הל רומש דוע המ  ,םימרה ויקחרממ הל זמורה
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 ,הז ןליאכ ,םמע ךותב םילדגה םיררושמ שי .הבי בפה ו ןטיפה
 .םיקנוי וירפח ראשש עקרקה ותואמ ותקיני תא קנוי אוהשב ,ורעי ףותב לדגש
 חולשל ול םינתונ םניאש ,תונליא ראש לש םהישרש ךותב םיכבופמ וישרש
 חלשו םרו  ןליאה לדגי םג םאו , תכלל םעבטו םצפח היהי רשא לא םתוא
 םג יורש אלא ,וירבח לע ולצ תא הרשמ קר אל אוה -- רבע לבל םיפנע
 םוצו ימ ., דחאכ גהנומו גיהנמ ,עפשומו עיפשמ הוכ ררושמ ' , .. םה םלצב
 םיברה +ןוצר .ןיבו אוה ונוצר ןיב לידבי ימ ? ותביבס חור ןיכו וחור ןיב תולובג
 ,.ותביבסב ןטיפה .םחלי םהלה םג םאו 7 ערי אל אוהו , ונורג ךותמ רבדמה
 7 חו ה כו תב לדג אוה ןכ לע יכ ,  ררחחשי אל הל רשא .לורבה תעפשהמ
 :תורוצ- -ותבובס לש דיתעה םגו הוהה םג םויק הזכ רשא ררושמב . הייח תא
 תורוצ ,קוחרה .לאידיאה לש לפרעה תוהוגנ םע תודכלתמ תואוצמה לש םייחה
 אבת הפ דע: רתופל 'רטאי .ימ ךא - . תושדחה תורוצה תריצי םשל  תוקחמנ
 וכות תמ רשא , ןובקרה ערז ןיבו אירבה דיתעה ערו ןיב דירפו .ימ ! ףופות אלו
 רבבש ,הו תא םג םייחל ןד התאש שי ךחרכ לע ? המוקח רוע ול היהת אלו
 , .וייםיאכה םייחה יִרָּפ תא וכותב אשונש הו .תֶא ליצהל .ידכ , ןוילכה וילע רזגנ
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 ,ןשיה שרדמה תיבמ .רקוחו םכח היה טדלבמוה רדנסכלא
 לש ולא טרפבו ,תויערמה תוריקחה הלא ונימיב יכ ,קפס ןיא
 ,תויאדו = ,תוקויודמ רתוי ןה ,הב םילעופה תוחכהו עבטה תעד
 שידקמ אוה , ורקחמ ןינע אשונל רקוחה םראה .לפט תעכ ., תוקומע
 עוצקמ תא איבהל ידכ םיירסומהו םיישפנה = ויתוחכ לכ תא
 תא ,ותיצמת תא תולגל ,םותס לכ וב ראבל ;תומלש יריל ורקחמ
 ינש םה רקחמהו רקוחה .וילע ללכ עיפשמ ונניא ןינעה .,וכות
 תורודב ,אושנה אוה ורקחמ ןינעו ,אשונה אוה רקוחה ;םידרפנ םיאצמנ
 ינפמ ,תער ףיסוהל ףאש רקוחה אלא ,ןכ רבדה היה אל םינושארה
 ,תירסומה תומלשה םיפב איה ,הפורצה הגשהה ,תיתמאה העיריה יכ
 תלעותה אל ,םדאה שפנכ תערגמו יוקל יהוזו ,תועט איה תעדייא
 לכב תועידיה ,תירסומה אלא ,הריקתה תרטמ התיה תישומשה
 וז הפפשהב ,הקיתאה ידפומ ויה תישונאה הנבהה תועצקמ
 עוצקמב קימעהל ובל לא ןתנ אל ןכלו ,טדלבמוה רדנפכלא םג .יח
 ותנבהב ףיקהל אלא ,ותילכת דע אובלו עבטה תמכח לש דחא
 עבטה תוחכ ,ובלב ןותנ היה םלועה | ותואו ,םלועה לכ .תא
 , תישונאה תומלשה איה תעדה ,םיירסומ תוחכ ויניעב ויה ול ולגוש

 , תונירמהו תוצראה לכב תוברה ויתועיסנב אוה םפרופמו עדונ
 תוארל ידכ ,םיהובג םירהב םפטו םימיב גילפהו תכלל קיחרה .אוה
 עבמה תמכחב תיערמה הריקחה תא רפי אוה ,ויניעב לכה תא
 תמאב לבא ,לודג חרוטו למעב הנקנה קוידה לע ,םיניע:הארמ לע
 תועגימ תועיסנ ילב םג הלא | לכב ןיבהלו תערל םדאל רשפא
 ,ללכה אלא רקיעה טרפה ול ןיא םא טרפבו ,הלאכ תוחירטמו
 תא אל . םיקחרמל ויתועיסנב טרלבמוה ןווכתנ הול אל םלואו
 ,ויניעב תוארל ץפח ,הבש םיממורה תוחכה תא ,ע בט ה:הוזחמ
 םדאה תא .,תיאיצמה לא םדאה םוחי ,םייהה:תווחמ אלא
 תוחתפתהה לש ",הלכשהה לש ,תוברתה לש תונושה תוגרדמב
 ןיבמ םדאל םינבומ הלאכ םירבד .םיירמחהו םיירסומה ויתוחכב
 אלא ,הוב תקפסמ הטושפה הריקפה אל יכ .םיניע הארמב קר
 תווחמה לא רקיסה פחיתי ךיא ,אוה רקיעה ,יתמאה טפשמה
 לכב שקב טרלבמוה .תוארל ץ פח אוה המ ,ויניעב האור אוהש
 אשמ תאשונ המהב תניחבב םדאה תא אלו ,םדאה תא ויתוריקס
 ,ילכש לעופ תניחבב אלא תדבועו

 תופיאש ה תפוקתב ויה תירפומה ותוחהפתהו וכונח ימי
 םימכחה יבוט ונתנ זא ,ח"יה האמה לש ינשה יצחב תוישונאה
 ישונאה .ןימה תא ררתשלו םייחב ןיבהל  ,םבל תא םיליבשמהו
 עיגרהל ;תוצירעלו תורעבל ודובעשמ ,םימודק םיטפשמו רובעשמ
 עבטה תוחכ תא .תוישונאה תא .ריעהלו תפרוטה .היחה תא
 ירי לע 'איצוהל ידכ אלא" ,םהב שמתשהל ידכ אל :,ןיבהל .ורמא
 הנומאה תא " תולכסב .םיעוקשה םדא .ינב .בלמ הרורבה הרכהה
 תמכחב רקחמה .תוירבה תאנש תא ,תיתדה האנקה תא ,הלפטה
 ,הפורצ תירסומ הגשהל ,תיללכ תישונא הלכשהל ףיעס היה עבטה
 םימעה תא ר בח ל ופאש זא .,תישפח הפקשהל ,תירפומ תימלשל
 אניט .ריסהל  ,הזל הז םרֶא ינב ברקל ,תינושה תיתרה ינב תאו
 חתפתהו ךנוח טדלבמוה ..תישונאה הוחאה תא  לידגהל ,םבלבש
 םירשבמה :לכ לש: ,רלישו הטינ לש , רטלובו ופור לש םילאידיאב
 ,םהאב תובוטה תורמה תרבגה תפוקת -- השרח תירוטסיה .הפוקת

 ןהיצנרפב הכפהמה ינפלש הפוקתב ויה ולודגו וכונח
 תופיאשה דצמ, הברה םיעפשומ ויה וימולע ימיב םיירפומה וייח
 לבא ,םימעבש םילועמה לכ שפנ תאשמ זא ויהש ,תוירסומה
 םלוע נב ומוקמ לעו ,הזה \םלועה  ברחנ וימי רחבמב ונדוע

 תלפמ ירחא ,תוירבה תא:שו םימעה:תאנק לש םלוע ,שרדח
 רוריפה לא ,הפוריא .תוצראב המויא היצקאיר ,עדונכ ,המק ןוילפנ
 הולנ + ,םהֶה םימיב .תצק החמנ םנמא .אוהש ,םדא ינבב יתרה
 ,ימואלה רוריפה ןיתרה דוריפה ןמ יסראו לודנ ,רחא דוריפ
 תרב ךנחתמו דלונ םדאה ,הריחבבש רבד תוחפה לכל איה תדה
 לוכי * ותנבהבו ולבשב חתפתי רשאכ לבא ,תינולפ וא  תינולפ
 ול רשפא | ,ותרלומ תרב ראשהל וילע םא .רקבלו .ןיחבהל .אוה
 התיצמתבו התמאב" הלוע .התוא אוה אצומ .םא ,תרחאב הפילחהל
 רבד והז .תדלומה רוקמו עזגה לבא ,הב  רלונש וז לע תירסומה
 םודקימפשמ ךל ןיא .,הריחבבו  ןוצרב יולת  ונניאש ,הרקמבש
 לש | תירסומה תומלשה תא .בכעמו ריספמ רתוי | ,יסרא רתוי
 תוירסומה .תולעמה תא הלותה וז ,תימואלה הואגכ םדאה
 ! . הרקמב םדאבש

 האמה תונשב הרבגו הכלה התעפשה  רשא ,תאזכ הבפמב
 תמרוקה .ותפקשהב .רמע אוה לבא ,טרלבמוה רדנסכלא יח ,ט"יה

 ור

 רעיל ץוחמ  ,םיגרוח םינבכ םמע ךותב םילדגה  ,םירוושמ םנשיו
 אל ויחא תאו ,הלעו ול חמצו הברעה בחרמב דדוב ןוערג לופוש שי תדלומה
 תא םלוחו וייח תא יחו דרוב ול רמוע אוה הדשה עצמאב .  ריבי אלו עדי
 תא וילע ךפוש שמשה קר .תילכת הל ןיאו לובג הל ןיא רשא הברעה םולח
 תונב ,תוחורה םיקחוממ ואבו ,דדובה ושאר תא אשונ אוה הילאו ,.הרוא

 ול תותשג ןדוס תא ול תוטאול ןלוכו ,םורדמ  תוחורו ןופצמ תוחור * ,רכנה
 אצומ אוה תוקלח .ירבד לכבו ובבלב רטוש אוה ןלכ דוס תא אוהו  ,תוקלחב '

 + + י ןימוחנת ול

 ויא רשא ;הברעה ימא תא 'םא יתלב עדי אלו , ןליאה לדג .ודבל , ודבל
 תא ,םיקחרממ ריחשמה ,רעיה ויבא ול רוומו רז . תילבת הל ןיאו לובג הל
 תונוש | תובר תוריש .ויקמעממ הלועה , הרישה ול הרוו , עדי אל ויללצ דוס
 ותריש יהתו ,ותודלי שרע לע הפרפר אל ותדלומ תריש ךא ; וירוענמ .והוחפט
 ןיא רשא ,קחרמה תוחורכו לובג םהל ןיא רשא ,הברעה יבחרב | ןירוח-תב
 / .+י תדלומ ןהל

 הל ןבלה שמשה ןושש + דדובה ןליאה תריש איה ליגחתורו .ןירוחדתב
 ,תוריעצה :תוחורה יש הל הנאיבת םירהל .רבעמ ., עבשהו קומעה הלילה .טקשו
 י* . םיננערה .םהינוג תא הכותל | םיגזומ ומוי-ןב רפרפ לכו ועגר-ןב .חרפ .לבו
 חור תבישנ לב םעו המח תחירז לכ םע  תדלונה  ,םחרמה תריש איה אלה

 + .,תחרופ רופצ לש .םיפנכדקשמ לב םעו <

 עוקשב ,ברעב ברעב ךא .הרושה איה םיעבצ-תברו רהוודתבופש
 ,חברעה לכ ינפ לע ךבכה בצעה תא ערוזה ,רבדה ותוא םיקחרממ אבו ,שמשה
 \חו ,הנ רחא הז םיללצה ואבו . דרוב ,ררוכ אוה הנהו ומצע תא ןליאָה האו

 היהי רשא דע ותרמצ לעו וידב לעו ועוג לע ונכשו ביבסמ והופפאו ,הז רחא

 םיאכנה חור רשא שי וא ..,הלולה תכשחב דבואה ,דחא הטלע-ביצנל

 םואתפ וילע דרת ,םימיה לכ ןליאהל לעממ היולתה , תודידבהו

 רדוב יב ,עדוו ,וויפנע לכב ןליאה דערו -- תורקה , תורקה היפנכב וב העננו

 ןמ השובו ,הדרחו הבצע זא ותריש הכפתשהו ...הלודגה הברעב דדובו רג , אוה

 הלילה תממדב לות הכרו הממוד , םויה לכ ןהב הלבט רשא , םיבהה תורואה

 ,:+ התדבא תא שקבל אצת ויללצ םעו

 וחתפי םידב .יפלאו ,םיבע לש רוחש רתכ רעיל הרשקו הרעפה תויהבו

 קבאו דב םע דבו ,ךרדה תא וינפל ורגסי םידב  יפלאו ,םיצרפה"חורל חתפ

 ויקמעמ אבי שערהו , הקוחב רעיה .ךותל ץרפתמו אבה ונפב ןגי דב לע דבו

 --עגרל עגרמ לדגו הלעו

 , רבע לכמ וידב לע  תוחורה  והפטו .,קוחרמ דדובה ןליאה דומעי זא

 עיגהו רוחשה רעיה תא קוחרמ הארו ..,ושאר תא הנפי ןאל ,עדו אל .אוהו

 יתקנא םאו וילא הלוע ןוחצנ-תרושב םא ,ןיבי אל .אוהו ,ויקטעטמ .וילא שערה

 הטי בצעבו , הרוו הרוחש .הדיחכ וינפל .קומעהו לודגה רעיה רמעו .,,םיאכנ

 ?לאשו בישקהו ושאר תא דדובה

 :.,?רעיה יקמעמ הלועה ,שערה .טפשמ המ
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 כ ןוילנ

 ןימ היה אל  אוה . הפורצה  ותנבהב  ,תוירסומה : ויתופיאשב
 דוחיב ,תוירבה תא בהוא .םדא אלא ,ץהוגמ ינמרג .רוסיפורפ
 םדאה .אוה יארכ ,םידוהיה לא וסוחי ונרצמ בל:תמישל -יואר
 רשויה .תעד לע ותוא וריבעה אל .ורשאו  ותלודג לכש ,הזה .לודגה
 .תילארשיה .הירוטפהב. ףד ול: שירקנ .יכ ' ,תוירבה .תבהאו קדצהו

 אוה) הנש םיעשת ןב 'תמו" תנלפומ .הנקול הכז טרלבמוה
 תנש יאמ 'ו םויב רטפנו 1769 תנש רבמטפס ר"י  םויב דלונ
 יונש תאו ךפהתמה  ןמוה  תובסמ תא ויניעב האר אוה 8
 וילאידיא תאו ועבט תא הנש אל אוה לבא ירסומה םלועב .תוערה
 השייב אל תנלפומה והנקז .הבשו הנקז רע ףילחה אל םיישונאה
 םמוע אלו תינחורה = וניע התחכ אל  ותומ  םוי דע ,והורלי תא
 קשנ אל ויפו ,חאנשה | לעבל. וערכ אל ויכרב ןישפחה ולכש
 הלכשהה רוא ,ןילרכב םרוזה רואה תא ךוע האר וירוענ ימיב ,ול
 ןופלרנמ  השמ תיבמ אצי  רשא " , תישונאה  הוחאהו
 ותשאו ץריה יפדרמ תיב" יאבמ היה אוה ,ותבפממו
 ,םירצונו = םידוהיל .םיררפנ .םדא \ ינב ויה אל םש ,תלפשמה
 ינב 'רסומהו תוערה  םלועב ודחאתנ םש אלא--םירבעו: םינמרגל
 .תואיצמה תנבהלו הלכשהל םיפאוש ,םיליכשמו םיבוט םדא

 תימואל הואג לש רוד .,הינמרגב שדח "רוד םק רשאכו
 ,הליבחה הררפתנ :הז יונשב םידוהיה ,רקיעב ,ושח ,תוירבה תאנשו
 םירצונה .םיליכשמה בור ופחיתה שפנ:טאשו זובב ,הבסמה הסרהנ
 רומעל םמצע תא םיקחוד לעכ םהילע וטיבה םה  ,םידוהיה לא
 ןמ השק ,םהלש ונניאש' םלועל םיקחרנ ;םהל 'האנ אלש :םוקמב
 רורחשה היה :/םיואתמ הינמרגב םירוהיה ויה ולש : ,ינידמה רורחשה
 רודב + תישונאה 'הבסמה לא סנכהל ידוהיה ץרפתי ךיא ..יתרבחה
 ימיבכ .םפקת .םצעב .םימורקה םיטפשמה .ולשמ לכשהו .העְר לש
 . .םיכשחה םיניבה

 דימת .חותפ .טרלבמוה  רדנסכלא תיב היה םהה םימיב
 ,ותצעב לואשל םיאב ויה רשא .,לארשי :יליבשמ לכ ינפל החורל
 אבו אצוי היה טדלבמוה  .ודי לע עייתסהל ירכ םג םימעפלו
 היה ,יעיברה .םלהליוו ךלמה ,ונבו ,ישילשה םלהליוו ךלמה תיבב
 רצח 'לע עיפשהל טרלבמוהל היה רשפא>יא .ודימלת רותב בשחנ*
 םידוהול  חונ היה וימי לכש םגה .,לארשי ללכ תבוטל הכולמה
 לושכמ ריפהל ,םיריחיל עייפ םעפב םעפכ לבא ;םהל םולש רבודו
 גזמ לעב םרא ריתב םידוהיה לא סחיתה אל 'אוה .,םכרד .לעמ
 ףתתשהו םמע ךלההמ היה ערו חאכ אלא ,טפשמ:יצוצר לע למוח בוט
 תועורי ויה םשפנ תאשמו םיליכשמה םירוהיה תופיאש ,םרעצב
 אלפנה םעה ".עבטה  ייח תווחמכ ןכ םג "ול ומדנ םידוהיה ,ול
 ורודב לארשי ימכחל וסוחי ידי לע ,ויניעב רקי ןווח היה הזה
 םימרזהו תודהיה רבד לע הברה :,ךרעב ,עדי - םהמע ויתוחישו
 לבקתנ רגינ םהרבא ,ותיב יאבמ ויה .פכוו ץנוצ ,הבש םיירסומה
 םיאנקה : םיסכורותרואה לבא * ,ןשרדו ןייד .רוהב  יולסרב = ריעב
 "תישפחה ריעה, .דילי רותב  ,ותונמתה תא ובכעו םילושכמ :ול ומש
 לבקתהל היה ךירצ רז ריתב היפורפב זא בשחנ היה טרופקנרפ

 רבדב מ"ומה ךרא הצחמו הנשכ | ,היסורפ  תכלממ :יניתנ :ןיב
 ,יאנקה .ךלמה ינפל רניג לע  םיניטשמ :םיסכורותרואה | ,הזה
 בלי רשא ,ישפחה ידוהיה רקוחל עייסמו .תוכז דמלמ טדלבמוהו .

 םהה םימיב ,ודיב וצפח הלע רשא דע ,םשמ וז אלו ,ןילרבב
 ולאל טרפבו  ,"ץיחה ןמ :ידוהיל, השק ןילרבב .הבישיה התיה
 וניחאל םיעודיה  תוריזגהו םיקוחה ןמ המכ ,אנוופ תנידממ ואבש
 םימעפ המכו .היפורפב םג םיגהונ ויה "הבישיה תוכז, רבד לע היסורב
 ועייתפנו "הבישיה :תוכו, ילב ןילרבל .םיאב םיליכשמ םידוהי .ויה
 טילקרפה יכ ,םידבכנ םיארוק ,םכל עדונ יארוב ירהש .טרלבמוהב

 ו

 לש וא ףסכ לש עבטמו ,היסורפב :גהונ :ונניא ,רחשה :רחאה -
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 וסוחי םג אוה עודי .תונערופה ינפב רז ידוהיל םירתכ .הניא .בהז

 .תונש עצמאב רשא | ,יקסמינולס | גילז םייח .'רל טרלבמוה לש

 ,ךלומה ינפל וגיצה טדלבמוהו ,ןילרבב .בכעתנ ט"יה האמה

 םסרופמה רקוחה יניעב ןח אצמ ןילופמ ידוהיה .ןכותהו םדנהמה

 םג ןיבה טדלבמוה .ךלמה תאמ תאשמל הכז ודי לעו ,ינמרגה

 ןד אל אוה ;הלכשהו תיברתל םיפאושה םינלופה םידוהיה תא

 יפ לע אלא ,הנעלנה םתפש יפ לעו םתוינוציח יפ לע .םהילע

 ידוהי רבע אלש טעמכ .תעדו תומלשל םתפיאש יפ לע ,םכות

 ,טרלבמוה רדנסכלא ינפל בציתהל ילבמ ןילרב ךרד ליבשמ ינלופ

 ותרועל םיכרצנ ויה םאו ,תופי םינפ רבסב םלכ .לבקמ היה הזו

 רכינ .היה אל םידוהיה לא וסוחיב , ותלכי .יפכ .עייסמו  רזוע היה

 ריכמ היה אל ומצעב אוה ,םהיניבו וניבש לרבה הזיא רכיע לכ

 לא רקיו דובכ שגרבו הבחב ךשמנ היה ובש םראה ,וב שיגרמו

 רציה לע בוטה רציה תא ובלב זינרהל ךירצ היה אל ,םדאה

 תיסמה ,ערה רציה .ותוא םלועמ אצמנ היה אל .ובלב .יכ ,ערה

 התיה לדבה םוש אלב תוירבה תבהא ,םדא .ינבב םדא ינב

 ,ועבס.

 ףופל .םידרוי ויה אלש ,םדא ינב תצק ואצמנ אוהה רודבו

 ינפכ :דובכה תבהאב הוה לודגה םדאה תא ודשחו ותעד

 ,ותרוק לצב 'אבה לכ תא תופי םינפ רבסב לבקמ אוה המ

 רובכה רחא ףדור ,אוה יכ ינפכ ץוחתפל םימיכשמ לכה המ ונפמו

 יאבמ .אוה ןילרבל אבה ליכשמ שיא לכ יכ ,הזב האנתמו המודמק

 תא םמצעל ריבסהל היה השקש ,ולא  םירמוא ויה ןכ ..ותיב

 רבר והז--הינפ םוש ילב 'תויהבה  תבהא ,הזה אילפמה ןווחה

 חורה .תוליצא ,העורגו הלוספ הבס וויא הל .שקבל ךירצ ,הימתמ

 % ,תולצנתהו אלתמאל .הכירצ

 ו

 |( ןווצמ ,השעמה םדא רותב טרלפמוה רדנסכלא היה ערונ

 תנוכתב יכ ,ורוד ינב לכ ודוה .םחרכ לע .,תוימורת \ תודמב

 לוספ לש  הרוקנ וא וק/ ףא . ופודו ץמש ןיא  ושפנ

 ושקב ,םתער תא | וחינה אל הזב :לבא ,וב .ואצמ אל :ירפומ

 תצקו ,םידוהיה לע הנמש רבדל ולחה רשאכ ,הלא ינימיב ! ואצמו

 םירוכש יכ ,םהילע ורמא ,תאזה הלבנה דגנ האחמב ואצי .םימכח

 ימיב והז : םתוכזב = ךופהל ידכ  ,םירוהיה םתוא ורכש יכ  ,םה

 רתויו הגש םישש ינפל . תיחכנה ונתפוקתב .תישונאה .תומדקתהה

 שאר ועינה אלא ,לודג םכח לע הזה רברכ רוע םירמוא ויה אל

 םיחְרואב חור תרוק  אצומ אוה ! הזה הטישל ול חנה :ורמאו

 טדלבמיה לש וזכ .הרקי .שפנ התיה םהה םימיב ,תאז לכבו .הלאכ

 יענמנה רדגב איה יכ ,ינא ששוח הלא ונימיב--רשפאה רדנב רוע

 : ינבב יעבט :יארוב .אוה  ימואלה  שנרה

 קזחלו  ריעהל  ךרוצה ןמ  ןיאש םשכ ,וקזחלו 4 וריעהל | ךרוצה

 . הניא יתדלומ .סעל | תורכנתה .םדאה .בלב תימצעה- הבהאה תא

 .םיבשמנ  םידוהי .תצק .םיאצומ ונאש המ תלוז ,םלועב החיבש
 "ימואלה שגרה תא .םמעל רכנתהל םיצמאתמו העימטה ירחא

 תבהא לש יעבטה שנרה תא .הנגנ אלש ומכ ,םדאב הנגנ אל

 ,םויקה .תפיאש שגר תא ,והחפשמ ינבלו וינבל ,ומצעל םדאה

 לטבל תפאוש הניא יארווב תירסומה תומלשה .יח לכב אצמנה

 .שוב כל תירסומה תומדקתהה תילכתמ ןיא יכ ,הזה שגרה תא

 %ןמ :ןיאו ,םרא

 הר כהה תא םדא .ינבב תעטל תפאוש איה לכא .עבטה תא

 ומצע תלעות תא לטבל םדאה לע ךרוצה תעל יכ ,תירסומה

 ,ומע  תלעות ינפמ .ותחפשמ תלעית תאו ,ותחפשמ תלעות ינפמ

 יב ,דימח רוכזל ןפוא לכבו ,ישונאה .ןימה תלעות ינפמ ומע תלעות
 |( נב לָּכ לש  ירפומה  ףותשהו ,םיהלא = םלצב .ארבנ 'םדא לכ
 ו ,יתדהו ימואלה .דוריפל םרוק .ףראה

/ 
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 ינבמ ,רוה לכב .דאמ .םיטעמה הלאה .השעמה .ישנא תכמ
 ,טרלבמוה רדנפכלא םג .היה ,ירסומה .םלועה יכלמ  ,ולא .הילע
 רותב אלא ,ורכז תא רבכנ םוצע ןעריו .לודג רקוח רותב אל
 רתויו םינש םיפלא הז םימעב ונבצמ ,רסומבו .תועדב .לודג םרא
 תרבגהב אלא רימעל םילוכי ונא ןיא ,ירפומה ונשוה תא הברה .רדח
 ,ורסומה .םעבט תא םישקבמ ונא םילודג םישנאב ., קרצהו רשויה
 רצמ םעבטב | ןיבהל .ונל השק וז הפקשה  ךיתמ יכ רשפא
 אשממ תררחושמ הניא הלאכ  םינינעב . ונתנשה .יט תפ אה
 איה תושונאה .תומלשה תילכת יכ .,ןימאהל ינא .הטונ לבא ,םינפ
 םירועיה תילכת וז ,הפי הו בוטה ,הקיטתפאהו רפומה תודחאב
 ,םימיה תירחאל םישונאה

-% 
 5 . ןיטנבל .ףסוי לאיחי

 ,בּושיַחְיִבְרַּה
 ,ינש רמאמ

 ,תויצְרְפּואוקַה

 (ףוס)
 ידכ םידחא םירפסמו תווחא תודבוע איבהל ונא .םיכירצ

 . הלאה תורוגאה לש ןויערה תובישח תא ססבלו  ראבל =
 החמק לש ןוגו רכמנ הינמרגב היצרפואוקה הדסונש רע

 -תונחתב וילנא ושעש ירחאו ,רטנצה קרמ 1.76 .ריחמב .פמות
 -ןצמוח 6% קר וברקב ליכמ הזה סמותדחמקה יכ ,ואצמ תונויסנל

 ךרצנה ירופסופ-ןצמוח לש טנופ לכ יפ ,ונל אצוי ןכבו .ירופסופ |
 רועיש .תמאבו  ,גיניפפ 97,75--ל .וריחמב הלוע המדאה לובול
 :יפפ 11,25 קר היהָי ,רחוסל חויר תפסותב םג ,קושב זא .וריחמ
 םלוא  ,םירחוסהל .חויר 14494  הינמרג-ירכא זא ומלש ןכבו .,'גינ
 -ןצמוח 17,596 - וברקב קיזחמ בוט סמוה-חמק יכ ,םיעמהל ךירצ
 ןֶכבּו ,םתרוחפב םירכאה ולבק רשאמ השלש יפ ,רמולכ :,ורופסופ
 ,לקלוקמ לבזב םא יכ ,ךרצנה רופסופב אל'םתמרא תא ולבז *

 בה. ןמז םיחנומ ויהש * ,םינוש .םיטפוסרפוס .ורכמ הלא םימיב
 םהנוכת תא 'םירבאמו םילקלקתמו םיכלוה המה הז י"עו  ,תייונחב
 לש .תורוגאה תפסאב לידנגנילק חיכוה 1898 תנשב דוע .,הרקיה
 םירמח םהל םרכמב ,םירכאהמ םיחיורמ םירחופה יכ  ,ןויאפיר
 1400 0 דע 19596--מ ,רגתל רגתמ םירבועו םילגלגתמה םיצוחנ
 אוה הז יכ  ,ףיסומ הצרמהו = (. ,! טנצורפ תואמ עבראו ףלא)
 -- 48 001 '[הש090םווה8> ונושלב וא םוי לכב םישעמה ןמ

 לכאמל ןופי ץראמ  אבומה חמצ ןימ ערזל ולחה היפורב
 -ילעב ,ול שי םונוש םינימו ,18תו0טת" םשב עדונה .הומהבל

 תלבקמ תמאבו ,רופ לכב לבור הר ש ע רע םימלשמ :תוזוחאה
 רשי היסורב תונויפנל הנחת ,חמצהדיערז רמולכ ,חמצה :ותוא
 םינוקה .לבא ,דופה לבור ינש קר ריחמב ןופי ץראמ
 ,םיערו םיבושחהיתלבה םינימה לש םיעהזה .םג םימעפל .םילבקמ

 םיחמומה (* . .! םהיתורשל הבר הער םיאיבמו םנוממ .תא םידבאמו | =

| 
 יתארק תואלקחל םישדקומה םינותע ינשב . תאזח הדבועה תנינעמ (*

 םויה תא .ללקמ \ ,םוקינפדיערו תא דאמ ללחמ דחאה בתוכה .: םירמאמ ינש
 ללהמ .ינשהו ;ויתונויסנ ירחא ותווחאל הער איבד יב ,ותעורוב קכעתהל לחהש
 + ויתונויסנ\ תא 'ףרבמו - הלעמ-ימוהמל  ותלעות תא :םירמ * ,הזה חמצה תא
 רמולמ + םהיגיב עילכהו ישילשה רמאמה אבש ירחא ,  הקספ תאוה האילפהו
 השע , םוקינפה תוהמ תא שרדו רקח רשאו םינופיה-ןיראב ומצעב היהש .עדונ
 ללחמה ינשה-יערז תאו ללחמה ןושארההיערו תא חקלו תונויסנל-הנחתב תונויסנ
 יא רפ .םוקינפרועהו רחוסהמ | לכק  ןושארה יב  ,הטושפ הנקסמ \ ידיל .אבז
 תונויפגל הנחתה הבושח המ ,רמלנ :הזמ .!םיבוט םיערז רחא החוסמ לבק ינשהו
 : * .לארשיהץראב

 כ ןוילנ

 רימת ואצמי .םימושפה םירחוסה לצא יב ,םימעפ הברה ודיעי
 רופסופה רועיש .לוחב .ברועמ תומצע לש חמק :םיפיוזמ םירמח
 המולמה ,'וכו ובורב ףיוזמ הנאוגה ,8 6 --ל קר עיגמ םיטפוסרפוסב
 תויצרפואוקהל תודוה יכ  ,חיכומו .םיטרפ תונובשח איבמ בורפיצנא
 ,15% דע גיניפפ 51---מ ירופפופה-ןצמוחה ריחמ הינמרגְב לזוה
 ---י/ק"ןיאל תובה תויארב תאוה הנקסמה תותמא תא חיכוהל לכונ ןכו

 תחימצ יכ ,רכא לכל ראמ םיצוחנ ערזמל םיבומ  םיערז
 :ואוק תודוגא ןיא םא .ןכל ;תדחוימה ותנוכתב .הלוכ היולת ערזה
 םירחופה לא .רכאה הנפי זא  ,תונויסנלדהנחת  ןיאו  .תויביטרפ
 םיחקולו םריב .אבה לכמו םבבלכ םיערז. ול .םיאיצממה םינושה
 לבקי אל םא ,רכאה ןה לבא .םחור לע הלועה לככ .חויר םהל

 םא וא ,ךרצנכ ילק וא רופסופ וא טוזא וברקב ליכמה לבזה תא
 ,ותדובע לכ לבהו ולמע לכ .אוש -- .תובוטה תונוכתה םיערזל .ןיא
 שיא לע ךומסל ללכב .לכוי םאהו .ושקובמ תא גישי אל יכ ןעי
 םירמחה תנוכת אלו רחסמה תוכילה .קר .עדוי .אוה םגש ,רחוס
 ןינעב ךומסל לכוי .ךוא + חיורהל קר ,ןבומכ .ותרטמשו .,םיערזהו
 ול רז .שיא לע ורשאו ותחלצה לכל תואצות ונממ רשא הזכ
 ,החמומ הל שיש ,ותדונא .תרזעב קר יכ ,ןבומ אליממ  ותדובעלו
 תונחתה לשו םירכאה לש תונויסנה לע ןעשת המצעב איהשו
 תא אצמי ,םיחמומה םידמולמה םיחינשמ ןהילע .רשא תודחוימה
 .השקה וכרדב חטב ךליו ושקובמ

 הברתמ ,הלאה תודוגאהל תודוה יכ ,ונא םיאור םנמאו
 הדובעהילכבו םיבושחו םיכרצנ .םירמחב שומשהו ךרצה
 ,לשמל .ןכ .,םירכאה = תוזוחאל  תלעותה תלדגתמ ןכו  ,םיצוחנ
 הינמרגב תיזכרמה הדוגאה רסוהל הנושארה הנשב ,1898 תנשב
 םוכסב .הירבח דעב ילקדחלמ איהה הדוגאה התנק ,םירמח תינקל
 ןקרמ ףלא 5%/, חויר הירבחל הרפמו ךנטנצ ףלא 918 לש
 חויר .הרפמו ילקדחלמ רנטנצ ןוי ליִמ 465 התנק 1904 תנשב
 התנק הנושארה הנשב . קרמ ףלא 8886 לש םוכס  הירבחל
 הינקה העיגה 1908 תנשב רבְכו  ,סמותדחמק ןוגו ףלא 5
 !ןוגו ףלא 84.8 ךרעל

 םיארמה םיליהבמ םירפסמ ארקנ םא ,וניניעב אלפי םאה
 ןכ ירחא לדגתה המכ דע .,םהה םירמחב .ךרצה לדנתה ךָיא .,ונל

 ,הישעתה הבחרתה ךיאו ,(השמח יפ הינמרגב) .תואובתה .םסא
 חכונ רשאכ .,וניניעב אלפי םאה ?וללה .תודוגאה וטשפתהש ירחא
 -- ?בר ליח םישוע הלאה .תוצראב םירכאה יכ ,תערל

 לש לודג רועישב ןהיקסע תא תולהנמ הלאה תורוגאה םג
 תנשבש ,הינמרגב .תודוגאה תונובשחמ הארנ ןכו .,םירז םילטיפק
 ןוילימ 2.09 לש  ךפל ןלוכב םירבחה | תוינמ םוכס הלע 3
 ןוילימ 5,18--ל (םיורזר .םידנופ) .םיאולמה-ןרק לש םוכסה .,קרמ
 ,87 40/6-ל 15.6% ךרעב .רמולכ ,ןוילימ 85,66- -ל רזה לטיפקהו
 וא דחא טנצורפל קר הלעי ,תורונאה ןהל תובשחמש ,חוירה
 אוה חוירה אל יכ ןעי ,תומלשמ ןהש ריחמהמ םימנצורפ ינש ל
 --יםירכאהל םיצוחנו םיבוט  םירמח איצמהל תלכיה םא יכ ,רקעה

 ודפייו ודגאתי םא ונירכאל יד ונתובא ץרא בושי .יאנת יפל
 -ילכ ,םירמחה לכ תונקל תיזכרמ תחא הדוגא קר ע'על
 לכ תא קיפסהל לכות תחא הרוגא ,ןבומכ ,יכ ,'וכו הדובעה
 תינקל תונטק תורוגא םג .תובשומב הנרסות םא ., תובשומה-יכרצ
 דוחאב ןלוכ ..הנאבת וא ,הלעמל .רומאכ ,לכא-יכרצ לכ
 תורוחסה לכ םג ןהל קיפפת ןעמל ,תאזה תישארה  הרוגאהל
 תולועפ הנהנאתתו  ,םויב םוי ידמ םירכאה .םיכהטצמ ןהל רשא
 , --יתחאל תונושה .תודוגאה

 םירכאהל הלאכ תוהוגא דאמ תובושח יכ ,רכמ מ ל תו דו ג א--(6
 איה ,תאזכ הדוגא הדסונ רככ י"אב יכ ,הדבועה ונל הארת
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 / 3 םלועה < 5 וילג

 תועיטנמ = םיזנרואה לכ תא רוכמל התרטמש ,"סררפ,  תדונא
 יקלחבו הפור אב רשא לודגה קושל  םליבוהל  וניתובא ץרא:ירפא
 היוצרו .הפורב .היהת תאזה- הדונאה תלועפו ,םירחאה לבתה
 רמולכ ,ריהבהו .יתמאה תויצרפואוקה ןויער תוישא לע הרסונ םא
 ירפב ותופתתשה ךרע יפל רבועה לבקי  חוירה לכ םא
 .הלבגוכ תיב ר םיביצקמ ול רשא ,לטי פקה .אלו ,ויתועיטנ

 תודוגא תוציחנש ,תורואנ תוצראב םישעמה ונל םיריעמ ןכו
 ,בר :םאצומש .תועיטנדירפ רכממל קר אל ראמ הבושח הלאכ
 םירכאה םיאב תובר תוצראב--.תורחא תואובת רכממל םג םא .יכ
 םירחופהל וא התוא םירכומו םהאובת םיאיבמו קושה ימיל הריעה
 םירחופה ,והערב שיא םירחתמ םירכאה ,םיטושפה םינוקהל םג וא
 ריחמה תא .דירומ אוה ,ףסכל ךרטצמ רכאה םאו ;ריחמה וליזוי
 ,רכממה תדוגאל רבח אוה םא ןכ אל .הנורחאה אטוירה רע"

 האובתה תא ורובי .המש ,םימסאה לא ףסאת םירבחה לש האובתה
 םילודגה םירחופהל הנימ  יפל התוא .םירכומו םינושה הינימ יפל
 הרוגאה תפוקמ המירק:ימד  לבקמ רבאה . ץראל-ץוחב וא ץראב
 אוה .הריכמה לכ תולכ .ירחא וא הנשה תולככו ,הרמאהה יפל
 תואצוהה :יוכנב  התוכיא יפלו האובתה תומכ יפל חוירה תא לכקמ
 תלגוסמ וניתובא ץרא ,תוקרי תעירז ,לשמל ,אנ .חקנ .,תוטעומה
 הנשה הישארמ .הבוטה םתחימצלו :םירקיו םינוש .תוקרי תעירזל
 וטכ ,תוקרי  ינימ לכ .ערזל  רכאח לכוי הנשה תירחא דע
 .המדא-יחופת ,רתברת ,תוינטק | ,בורכ , םיאושק ,םיחיטבא
 רחאה קלחה .'וכו םינוש .םילצב ,םוגרפסא ,םישדע .,תוינבגע
 קוש לא איצומ אוה לודגה קלחהו ותיב ינב תיחמל איצומ אוה
 ררוי ,קושה .לא תוקריה תא איבהל םירכאה םיברמ םא ,ריעה
 הרוגאה לבא ,םרכממ םוקמבו .ךררב .לקלקתי בורה םגו ,םריחמ
 ;םוקמה יכרצ יפל הריכמה ינפיא תאו קושה לא הלבוהה תא תרדסמ
 ' םישרורהל הוש תקמב רכמת המשו תחא תונח הל תנמומ איה

 םימעפ וא 'םוי לכב םיתבה לא רשי האיכמ םג וא 'ריעה*ינבמ
 -יפח לא תואבה ,תוינאב םג הריכמה תא תרדסמ הרוגאה .עובשב
 םירצמל) תוכומסה :תונידמל  תוקרי חלשת ןכו ,קחרממ ץראה
 תוקריהמ םיברסנוקה השעמ םג ןגרַאת תאז רבלמו ,(רועו לובמטסל
 ההרוחפ תא חחלשתו  תוקוחה תוצראב םג רחכת זאו םיראשנה
 תוקריבש םינימה ןמ וזיא תרקוחו תשרוד  הדוגאה ,םידיקחרמל
 םיאבומה םינוש םיערזב תונויסנ השוע .תורחא תוצראב םיחבושמ
 םמעט תא ,םתוכיאו םהיתנוכת תא .תערל ,תדמול ,תונוש תוצראמ

 םירכאל תלכיה תנתונו ' ,תונויסנל>תונחתה י"ע  ,םידחוימה םביטו <

 םהישעמב ראמ םירכאה םיחילצמ זאו ,םיצוחנה תוקריה תא ערול
 תולוגנרת שי רכא תיב לכב . רחא לשמ רוע אנ חקנ

 םיציבה תא תירפכה האיבמ תוכושחה תוצראב ,םיציב. תוטילממה
 תודוגאה , לבהל םלש םוי הלבתו ןתוא רוכמה המשו הריעה
 לא םיציבה תא ףסאל תלכיה תא םירכאה לכל תונתונ רכממל
 תודוא לע ונרמאמ ךשמהב  רבדנ רוע. תויטרפב) .דחא  םוקמ
 תוקוחר תוצראל הנלבוה םשמו ,(םיציבה ףסואל םוקמ .תנכה
 ,םיה-ייאו

 םוכס לע םיציב הפוריאל רי בי שמ ואיצוה 1906 תנשב
 הילגנאהץראב קר ורכמ 190% תנשב ,קנרפ ןוילימ 148 לש
 598 לש םוכס לע ןוילימ 500 רפסמב היפורמ .תואבומה םיציב
 רע .רפ ?%/,דמ ריחמב םיציב ורכמי היצנרפ"ץראב , קנרפ ןוילימ
 ,הלאה םיטעמה םירפסמהמ הארנ אלה - - ,האמ לכ רעב ,.רפ 565
 םישעמה | ,בהודיחופת רבלמ תורכאב הרובעל בחרנ רכ שי :יכ
 קר םהייח תא םסבל םירכאהל רשפא-יא יכ ,ידמל וחיכוה י'אב
 םיבשיתמה לכ לע הנכפ הפחר רבכו ,תורכאה לש דחא ףנע לע

 הרובעההיפנע לכ לע ןעשהל אוה חרכומ אלא ,הזה רבדה בקע =

 תורכאב השעמ :ןיאו  ,םינושהו םיבורמה הינוג לכ .לעו ותואלקחב
 קוחי אל רשאו תלעות ול איבי אל רשא םיטועפבש םועפה ףא
 ,ובצמו ודמעמ תא

 םיאוה ןכ הנה ..תודוגאה לש זילנאה לא ,וננינעל .אנ רוזחנ
 םא ,ותואלקחמ הבר הבוט איצוהל דיחי רכאל רשפאהיא יכ ,ונא
 רכמל אוה חרכומו םירופרסה ידיב .אוה  לפונו = ,הרדוב' ותלועפ
 תוהמה ול הרז ןכו ;רקויב םעפו לוזב םעפ ,םינוש םיריחמב
 ,שארמ עדי אל ןכל ;תוירכנ תוצראב רשא לודגה קושה לש
 םא ןכ .אל לבא .קירל  ועיגי לכ וא  ,ותלועפל רכש שי םא
 וכרד תא עדי זא ;תחא הדוגאל ויערו וינכש םע אוה דחאתמ
 םילודגה םיקושב בוצקה רוחמה תא והרות הדוגאה ,וונפל הנוכנה
 והדשב ותדובע תאצות לש םוכפ הזיא והרות םגו ותאובת לע
 םא ,תונמלו בשחל ךרד ול שי ןכל ,הלאה םוקושהל  רסמל לכוי
 שקבל אב אוה םאו ;רחא וא הז ףנעב לתל וינפל . .ןוכנ
 ,ותדובע תבחרהל הולמה-תדונאמ ףסכ ןעשמ
 תא ץמאי המלו קיוחי ףנע הזיאב ,שארמ אוה עדוי
 םיקושב 'רותל הפצמה " לע תדמוע * תיזרכמה | הרוגאה -- .וחכ
 תאו הפוקתל הפוקתמ םישדחתמה .םדאה-יכרצ תא תעלו םילודגה
 תושעל :תונויסנ ושעי עמל | ,הירבחל רופמת הלאה | תועידוה
 , תורחא :תומוא ירכא יב םינקותנב

 ו אשמה רשקב תורשוקמ הינקלו רכממל: תורוגאה
 ןעמל ןהיניב םלועל תודח א המ ןניא לבא הולמל תורוגאה םע
 םוכס תונושארהל תונתונ תונורחאה .תונוש תולועפ הנבברעה אל
 , תוזירזבו הנומאב ןהכאלמ תא תושעל הנלכוה ןעמל לבגומ

 ןה ,תודונאה לש דעוו רעו לכ עיצמ ותדובע תישארב
 ,לש \ דעוה ינפל .הטרופמו הרחוימ תינכת ,הינקל ןהו רכממל
 -.תוריקחה דופי לע ,ןורחחאהו ,תיזכרמה תרחואמה הדוגאה
 וררבתנ רשא םיכרצה דופי לעו תונויסנל תוגחתב םיחמומה לש
 השבכ רשא תורכאב הוחתפתהה ךרד רוסי לעו רבעב תולועפב
 הלא - ישעמ לכל לבגומ םוכפ ביצקמ ,אוהה ןמזב הדובעה הל
 הזיא ריספת םא ןפואב לבא ;תודוגאה לש םירבחה לכ תוברעב
 םירכחה ןיא הישעמב ,תוקרי  רכממל הרוגאה לשמל ,הרוגא
 .םיאההא תרחא הָרונא לש
 הלבגומ חיבר ימולשתב ןוממיתרזע רברב יממעה קנבה םע ןתמו
 ףאוה הרזעה רועיש יפלו ,תורונאה לכ לש הדובעה תחרפהל
 תאמ הפקהב לבקל רעוה לכויש הרוחפה םוכס רועיש יפלו
 , ןלוכ:תרובעב םצמצמ וא .ביחרמ אוה םירחוסה

 םיטוש פ יכ ".הארנ אלה ונרמאש םירברה לכב קימענ םאו
 = דע ונל הכחנ :רמאל הזה השעמה אוה םימשב אלו ;ראמ המה
 ןותכרב תעפש ונל קיריו ער לכמ ונתוא לאונה ךאלמה אביש
 : ונתלועפ תא ןנראיו בידנה אנ אבי :רמאל אוה םיל רבעמ אלו
 ונידיבו דאמ רבדה ונילא בורק יכ ,הכרב-ימשג ונילע ריטמיו
 ,הכרצנ הביטאיציניא קר  ,הזה ליחה .לכ תא ונל תושעל ונחכבו
 .אבת ונידימ ונתחלצה יכ תימינפ הרכהו חור:ץמוא

 : רסנפס טרברה לודגה :םכחה ירבד תא רוכזל דוע ונילעו
 . הגררמב םידמועה רמולכ ,םי ל לכ וש מ םייתרבח םיסופט רוסי,
 < ,םיבוט .רתויה םידסומ ,קרצהו רשויה תרכהו הלכשה לש הנוילע
 םיאור ונא םנמאו ,"םיבומ רתויה םיש א ידיב קר םירשפא
 קר בומל תוחתפתמו תוטשפתמ תונושה תורוגאה יכ ,לילעב
 ,םתערב םיבשוימ ,הנ ב ה:ילעב המה הישנאש ,תוצראב

 .םברקב החתופמו הלו ךג תימצעה הרבההו ,הלכשה.ילעב
 םיכחמה וא ךשוחב םיכלוהה םישנאה ןיב :,םיענכנהו םירבעה ןיב
 ! הברתתש רש פא -י א --- םיניצקה תבדנל וא םיבידגה .תכימתל

 תוכפהמ תונש ירחאש ,ונבושי:ישנא .  תיימצ ע < הרז ע חתפתתשו

 אשמב אב תיזכרמה הדוגאה רעו
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 ונלעופ ,תיביסניטניא הדובע יידיל םירמה םהיתונויסנב ואב :םירוסיו
 הלענה ןויערה .חבזמ :לע. םשפנ תא שירקהל :םינוכנה .םיצורחה
 ,ןגבו הרשכ הרובע .י"ע ונתובא ץראב ונמע תיחת לש בגשנהו
 םחכבו םנוהב .לארשי:ץראל אבל םיפיסומה םישרחה םישנאה
 אוהש ,ינויצה ןויערה ,לודגה  ןויערה :םלוכ לעו  ,םחור:ץמואבו
 וברקב .ללוכ :אוהש ,תאוה .ץראב: ונתדובע 'לכב .ןוכיתה  חירבה

 המואה לכ לש  ,ילארשיה  רובצה לכ לש תידיחיה :האידיאה :תא

 לכ. ,היעגפ לבמ המלש הלואנ תשקבמה :הפוחסהו .הלרלורמה
 םילענ םידסומ .דפיל .ריבכה ןוצרה עיפוי .יכ  ;הוקת ונל ונתו הלא
 קוחל .ונלוכ .ונתוא  ודדועי הלא לכ. ,תיללכה .החלצהה .תמשגהל
 הכורכ :תויצרפואוקה | תחלצה, = ,םנמא | ,תורוגאה = תא \ ץמאלו
 שיא ןיא .לכא -- םכחה  רמאמכ "הצורח םגו .הרשי םג הנהנהב
 םלהנלו : םילורג .םירסומ :חתפל וניחא  ןורשכב קפס לימי .רשא
 ,תוצירחבו .תוזירזב : ,רשויב: ,טפשמב  ,קדצב

 ,םנושארה םידעצה תא םמצעב םיבשיתמה אנ ושעי .ןכל
 יאדוב היהי .יממעה קנבהו ,תונושארה :תודוגאה .תא המה :ונגראו
 םכיתונויסנ לע  ,םכתניב לע ןעשהל  םכילע יב םתעריו .םרזעב
 האלמה םככרד לע . םיבר  םולושכמ = דוע : !םכחור :.ץמוא .לעו
 אבה רודהו ,םכצפה זוחמל םכאיבת תאוה ךרדה לבא  ,םיתחתח
 ןמאנה רוסיה תא וחינה רשא ,הלאה םיצולחה םש תא ךרבי
 ! תירמחה "תחלצהלו לארשי:תיב .ןינבל

 ,תויצרפואיקבש ישילשה גוסה :תא ראבל ונינפל רוע

 ---ור.ווימ .רמאמ שרקנ הזה .בושחה ןינעלו ,הישעתל תודוגאה --

 ה ₪
| 

 ב

 ,םיִדְדונְל .ןיעְרומַהדתַּבָשְל תַלּועְּפ
 . א'קי תַרָבָחְל רָשֶא

 1908 תנשל ח"וד התע הז םסרפ א"קי לש יזכרמה דעוה

 ןפואב רייצמ ח"הודה .,םידדונל .הלש * ןיעדומה-תוכשל רבר לע
 ןיעדומה-תוכשלש ,תלעותה-יבורמ .םינושה םישעמה תא ידמל רורב
 ח"הורה .ץיפמ .תאז רבלמ . ,םיטנרגימאה תבוטל תושוע .א"קו לש

 דאמ םידבכנו םיניינעמ- םייללכ םיטוטרשו .םיוק המכ לע .םג .רוא
 דוחיב םויה דע תכשמנו תכלוהה ,תירוהיה .היצרגימאה םרז לש
 לכ לש ןתותמאו  ןקויד דעב .ברע ,ןבומכ ,תינופצה  .הקירימאל

 . א"קיל רשא .יוכרמה דעוהב אכמס-רב ןגרוא .ח"הודרה תועידי /

% 

 הנשה לא 1908 תנשב הסנכנ א"קי לש .ןיערומה-תבשל
 חכדיאב הכשלהל ויה 1908 תנש תלחתב :המויקל תיעיברה
 , תומוקמ ₪95--ב  (םיטנידנופסורוקו םישרומ ,םיומוקמ \ םידעו)
 התואב לבא --- תומוקמ הבדה רועב םידעו והסונ .הנשה .ךשמב

 הלע הנשה | תירחאבו -- םהמ .המכב \ הדוכעה הלרח 'תעה
 ןיעדומה ..תכשל ..תוקלחמ | םהב | ודבעש .,תומוקמה = .רפסמ
 -ינופצה .לבחה יבלפמ הששב ואצמנ םבור .,860- -ל םיטנרנימאל
 ,(תומוקמ 13%) יברעמ-ימוררה לבחה יכלפמ השמחבו (185) יברעמ
 -יאב לש. םהיתועפמ ויה םישרחה תומוקמה דופיל ישארה יעצמאה

 א

 תערל ריכהל םג ההיה .וללה תועסמה תרטמ ,יזכרמה דעוה חכ
 .סתלועפב תודחא םהיניב איבהלו .םוימוקמה םידעוה תדובע .תא
 ,יקצילפט :נ .י ,יקסבוני .י ,ש :םינודאה ויה םיעסונה .םיריצה
 בל תמושתב .ץלאגיראב .ל .ד םג םימעפלו ןאמסורג ,א .,וו
 דעוה רבח התוא רקב םימעפ שמחש ,יובילל  ופחיתה .הָחוימ

 :צרגימאה .היסימוקהב .ר"ויה .תחא .םעפו גריבגויפ ,פ  ,ד .יוכרמה
 א 1
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 כ ןוילג

 תא :תיזכרמה הכשלה | המש יוביל  רבלמ .ןוררוג מ .א : תינוי
 ,קלאבוס: ,יקשיבוקליוו :.הבולוביזריוו)  לובגה-תומוקמל םג הבל
 םע רובחב :הדמע .הכשלה ..(דועו בוליביודאר 4 ,הצונָארג ,ץיבונסוס
 ,(רנאלוהו הירטסוא  ,זנכשאב) .ל"וחב הל .המוהב םירסומ הברה
 -תוצראב םינוש תודפומו תויצרופרוק םע הכשלה הרשקתר דוחיב
 .תישחומ .תלעות תירוהיה הדידנהל ואיבהש ,תירבה

 :רופניא םיסרטנוקו םינולע. הכשלה .האיצוה 1908 תנשב
 רברה תבס ,הרבעש הנשב רשאמ :התוחפ רתוי הדמב םיינויצמ
 תונושה .היצרגימאה-תוצרא ר"ע םיסרטנוקה .תכרעמ .לכש המ ,איה
 תינויצמרופניאה.  תורפסה .ח"הורה  .תאצ ירחא .םופדב הרמגנ
 ישארה הוקמה לבא ,םיראילפמיזקיא יפלא  הברהב | הצופנ .תאזה
 םנּו םישרומה :ליבשב ,םיימוקמה :םירעוה .ליבשב .היצמרופניאה לש
 תועובש .ינשב םעפ אצויה ,דחוימה .לנרו'זה היה  ,םיטנרנימאהל
 :תנש:'ךשמב  .יזכרמה  דעוה  תחגשה | תחת :,"ירוהיה .טנרגימאה,
 םירמאמ .לש המלש  תכרעמ'טדוהיה  טנרגימא,הב .וספדנ .ןובשחה

 ,תרקבה:תונחת  ,םילמנ ,היצרגימאה:תוצרא  ,היצרגימאה דע
 הדשה ירע .לא .וחלשנ  ה'סב , דועו : תוישימש ' תועירי  ,תולחמ
 םיסרטנוק םיראולפמיזקיא ףלא םישמחמ תוחפ אל 190% תנש ךשמב
 ,םינולע :(יפלא  ג"יבו

 דחוימה ואסודואה לאנרו'זה ,םיאפור תרזעב םג הקסעתה הכשלה
 המלש הרוש םיפרהו הכשלה תרזעל אב "פאלאנ ,ניצידימ ,רוועיי,
 .המוכאהטה .תלחמ .תאופרו םיטנרגימאה ר'ע .םיצוחנ .םירמאמ לש
 םיאצמנה  ,תורייעהו .םירעה יאפור לא ' וחלשנ וללה םירמאמה
 םיאפורה :ןיב ץיפהל. הכשלה .הלרתשה .ללכב ,היצרגימאה ילבחב
 םיטנרגימאה לצא : רועה:תולחמו המוכארט :ד"ע תועידי : וללה
 :תולחמל רשא  ת"היבל- הכימת" הנתנ תאו דבלמ .היצרגימאה וקוחו
 ;.ליפוהב :םיניעה

 תומוקמה - לא  םיטנרגימאה . תרשכהב  הכשלה : הקסע ןכ
 םדוק הכשלה הציפה וז הרטמל , םשל .םיכלוה םהש ,םישרחה
 לש .םונולמו.:תילגנאה .ןושלה .רומל:ירפס ירוהיה  ןימהה ןיב .לכ
 םיהדונה ,הלא .רעב+ םינורחאה) .תידרפסהו :תילגנאה :תופשב :םיכ
 םיטנרגומאה :ןיב .ץיפהל . ישממ רוי :יעצמא ,(תימוררה  הקירימאל
 ,תילגנאה ןישלב ברעה>ירועש :ויה תילגנאה .הפשה תעירי תישאר
 ,190? תנש תירחאב קסנימב הכשלה ההסיש

 יסיריטניא לע ןגהל דאמ .ץוחנל הכשלה :הֶאצמ ינשה .רצהמ
 רבד .רועו םינושה םירסרסהו םינָכופה .ינפמ םכרדב םיטנרגימאה

 ייח :לש םירמו  םיארונ .רתויה  םיפרה :ןמ ,רחא .,עודיכ .,אוה הז
 ,תואמגוהה .ןומהמ  תורחא :איבמ :ח"הודה , םידוהיה םוטנרגימאה
 ,םהידודנ  ךררב םיטנרגימאהל .הבורמ רועל הכשלה התיהש ךיא
 הכשלה תדובע  הדבכנ \המכ רע :,רורב םיחיכומ  וללה םידקמה
 .איצמהל רשפא תיגריניא הרובע י"ע יכ ,תאז תא םגו ,הז עצקמב

 000 ישממו  ישעמ :.הבוהמ :עויס םימגרגיטאהל
 ןמ םיאצוי .םידחא .םירקמב  םיטנרגימאהל  הרזע  הכשלה

 הנשב .ןלבור 9449 לש םוכסב םירקמ 148:ב) ףסכב םג ללכה

 ,(ר 6560 לש םוכסב םירקמ 986:ב-- הרבעש

 ןיערומה-תכשל החקל תיזיראפה הצעומה לש התעצה יי'פע

 קשמל  ם"הב ירימלה תא הקירימאל .חלשל הרבעש  הנשבכ הילע

 ,קפנומבש ס"הבכ) היפורב הפסכב םתוא תכמות .א"קיש ,ירפכה

 ,46---ויה .הלאכ . םידימלת ., \הקבאטלופ:היאבונבו = בוהיטסניצב
 םיימוקמה םינגרואה לכ ר"ע תוקיודמ תועידי  ןתונ .ח"הורה

 :ימורדה לילגב : ,יברעמ=ינופצה = לילגב) :ומצע = ינפב לילג .לכב
 .ןילופב .,ימורדה לילגב  ,יברעמ

 םיטנרגימַאה ונפ 1908 תנשב .לכה ךס תא הזב םירסומ ונחנא =
 !רבהה תבפ ,הרבעש הנשבמ | רתוי .טעומ .רפפמב הכשלה לא

.- 



 9 3%- םלועה < כן ג

 תינופצה הקירימאב השקה ימונוקיאה רפשמה + דאמ תנבומ

 תנתונ תאזה המישרה , תידוהיה היצרגימאה תא הברה תיחפה

 רבכנ .רתויה עוצקמב הכשלה תלועפמ הרורבו הקיודמ :הנומת

 : תינויצמרופניאה התדובעב

 םידוהיה רפסמ

 הקירימאל ואבש
 יטניצורפה סחיה

 רפסמה לש

 ןיע דומה-תבשל לא ונפש הלא

 ; םושנאה רפסמ 8
 רפסמל ןורחאה | תושפנה רפסמ|- < 5 > | .וינה ףוחה ףרד

 םידוהיה .גימאה |. (** בוריקב | שאבה תכשלה | = >(* יקרו"

106 14 0 00 4 

?07| 106,968 0 10 4% 
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 ןומה הכשלה לא התע הנופ ,תאוה המישרה החיכומש מכ
 .םיה תונידמל תאצל םבורב םיבשוחה םידוהיה  םיטנרגימאה
 , תובחרה םיריהיה תוררש ןיב ירמל הכשלה העודי רבכ הז ןפואב
 ינשה רצה ןמו  ,רתויו רתוי הכשלה .תמסרפתמ הנשל הנשמו
 ..רתויו  רתוי .ןויסנ הכשלה הל .תשכור

 תאז לע .הרשה-ירעב הכשלה תדובע איה הרבכנ. רוחיב
 דעוה .לא .תונפל םיטעממ םיטנרגימאהש המ  ,הדבועה  הריעמ
 ןבומ ,םוימוקמה - םידעוה לא רתויו : רתוו  םינופ םהו יוכרמה
 תוכשלהש ינפמ ,ראמ ילאמרונ אוה הז ןויזח יכ  ,רברה
 ןהש ינפמ ,רתוי  קיודמו הפי ןפואב .רובעל תולוכי .תוימוקמה
 .םיטנרגימאה םע הרשי העיגנב תואְב

 :ןיעדומה-תוכשל תלכלכ לע 1908 תנשב א"קי האיצוה ה"סב
 לע ,לבור 17,864 - - תיגרוברטפה תיזכרמה  ןיערומה-תכשל לע
 :אהל  תורמחה הכימתה ,תא .ןובשחב .איבה .ילבמ) .ייובולה .רעוה .

 ,לבור 18,479 - -- תוקלחמה רתי לע ,'ר 4990 (םיטנרגימ
 תלעותה בור א"ע רוע רבד .ףיפוהל אופא אוה רהומל א :
 הפשב :ומצעל .רבדמ ח"הוהה ,תוכשלה תרובעב ךורכה תוציחנהו
 + תקיודמו  הרורב רתויה

 ?\ספ

 . תיִלָאְרְשִיַה .תּונוהָעֶהִמ
 תרטמל  הצעומ הקירימאב * ,עודיכ  ,התיה .רבכ אל הז

 ,ןבומכ .תוימואלה תוירבעה תויטסילאיצופה תוגלפמה לכ תודחאתה
 רורב ,הב הלולכה האי רי אה םא יכ ,רקיעה איה הצעומה אל
 רתויה ,תרכזנה הצעומה תואצית הנייההש ךיאו וזיא יכ  ,רבדה
 רשא ,םיימואלה"םיירבעה תוחכה תורחאתהל ךר דה -- אוה בושח
 יכ .,רברה רשפא  .ידוהיה | ןוירטילורפה = תוררש לכל .התאהה
 לע ררועתה ,שיה לומבו לופלפה כ"כ םיררושש םוקמב ,ונלצא
 תוארל בושנ .יכ ,ןכתוו ,תוגלפמה-תמחלמ הפוג .תודחאתהה םיסב
 : הלאשה רבב תודחוימ תוירואית- םע  תודחוימ .תונלפמ .ןאכב
 :נירפ רתויו "יטניווקיסנוקדינויגה, .רתוי  ןפואב םפבל ךירצ .דציכ
 ,. ."תודחאתהה לש המרופטלפ,ה תא ילוויפיצ

 ןיידע יב  ,ונתוא חוכויו בושי הזה .רברכ עראיש ןמז  לכב

 :גרגימאה רפסמל בוריקב םיאתמל בושחל רשפא הוה רפסמה תא (*
 אל  תינופצה הקירימאל םיסנכנ  יקרוייוינה ףוחה ךרד :: היסורמ םידוהוה םיט
 רפסמה לא םיסנכנ ינשה רצה ןמ ..טיטנרגימאה לכ .לש םיזוחא םונומשמ תוחפ
 לש 80/6 ללכב םנהש ,(הינמור , הירטסוא) תורחא תוצראמ םידוהי םג הוה
 , .םידוהוה םיטנרגימאה לכ
 תושפג יתש ןנפ םעפ לכב יכ ינוניב ןובשח יפ לע ונבשחב (+6 |
 | 0 , הבשלה לא |

 < 2 ב , א

 ראמ טעמ יכ  ,ונבש  ימואלהדירבעה שגרה = יחמל ונלצא ףפור
 .וב .םיאצמנ  ונאש יתולגה .בצמה תא ןיידע םישיגרמ  ונחנא
 דאמ .לודגה ךרעה תא | רתויב ןכללו ררבל םיכירצ :ונא ךכיפלו
 תויללכ תויממע תודובעל תוחכה לש תיללכה תודחאתההב ןופצה
 + וניתודיתעל

 :ימאב תורחאתהה-ןויסנל עגונב תיטירקנוקהו הגורחאה הלמה
 ןוחריה לש תיששה תרבוחב , ןויצ-ילעופ י"ע רמאהל הראשנ הקיר
 בהכמ/ הז .ןודינב יקסבולטי'ז ,ח ר"דה םפרפ "ןעבעל עיינ סאד,
 רוחיב ונתוא ןיינעמ הזה בתכמה ,"הקירימאב ןויצ-ילעופל יולג

 תוחתפתהה לש תויללכה תויצנידניטה תא ררבמ אוהש המכ רע
 חיכומ יקסבולטי'ז ,ח ר"דה .,ונלש היצנגיליטניאה .לצא תוימואלה
 ידוהיה ןוירטילורפה לש הדחוימ הגלפמ םהו ליאוה יכ  ,צ"עופל

 ילכמ תולגה תרובעב תורחוימ תודועת םג\ םהל הנייהתש ךירצ

 יכ .ןעו  ,תיללכה תינויצה תוררתפההב הז ןודינב םייולת .םתויה

 " החוגא ,הג יל .םא יכ ,הגלפמ הנניא תיללכה תינויצה תורדתסהה,

 הרוקנ קר םהל שיש ,םינוש םיכלהמו תוגלפממ םינוש םישנא לש
 צ"עופ םיכירצ ךכיפל ,"הניתשלפ דעב הדובעה --- תחא תפתושמ

 , תולגה תדובע ןינעל םג .תורחאתהה לא חפסהל

 :ידיאה לא .תבהלנ הבהא אלמ יקסבולטי'ז לש ובהכמ לכ

 זשיא .היהש ימ ,ןויצהילעופל רובכ לש. תוסחיתהבו תינויצה הא

 : רמוא .הגלפמה

 ידכ ךות לעופה לא תאצל הכירצ תודחאתהה יכ ,ללכ : בשוח ינניא

 וגלוכ ררבגש םרטב הברה ןמז ךכל שורד םנמאו ,לודג םווח רוע .רובד

 תושעמה הדובעהו תילאירוטיריטה , תינויצה הדובעה יטרפ לכ תא דחי

 תודחאתהל ןוצרהו . ךרד םג שי םש ,ןוצרה שיש םוקמב לבא תיתולגה

 ויתורצ תוחמוצש ינפמ ,ידוהיה ןוירטילוהפה ברקב בשגשלו חומצל חרכומ

 תודחא ויתורצו . רבד השעי אל םיררופמ תוחכב .יכ ,ותרבה וב תחמוצו

 ויקלח לכ תא  ףיקהל תורחאתהה םג  הביוצ ךביפלו , םלועה לכב ןה

 ,ולוב םלועב

 םתוכ  ,ןיקריס .נ ר"דה ,הגלפמ:שיא היהש :ימ רחא רוע

 ןונגס יכ ףא ,הזכ חור ןומאב הלאכ םירורב םירבד "רניירפה,ב

 ,יאדמ רֶתוי םיענ:יתלב םשור הבורמה ותופירחב השוע וירבד

 וכרמ .אורבל .םותונ םיאנת ונתינ תינויצוטיטסנוקה היקרות םע דוחיב,

 תינומה תידוהי היצזונולוק י'ע התברקבו הניתשלפל ביבסמ ידוהי יטילופ

 םירגבתמו םייואר םמצע תא םידוהיה ארי םא :איה הלאש לבא .הלודג

 , תונושמ ."תוירואית, ? םדוק היה המ ? טגימומה ותוא לא םכרצ לב

 : תיטסילאיצוסה היצנגיליטניאה לש ירמגל תוקרוצ-יתלבו תוכחוגמ ,תויטפוחיספ

 תעשב .יסורה "םויה,ה לא לגתסהל ץפחהיהיה ןרוקמ  .תירבעה-תימואלה

 לכ ובלה הזה ךרדב .תושממ תצק "םויה,הל התיהש העשב , היצָולובירה

 'תא ןתא ובחס יכ ןעיו , םינווגה לבמ- תוינויצהו תוימואלה תוגלפמה

 תויועהה ןתוא תושעל וכרצוה םדוקמ יטסילאירוטיריטה-ינויצה םרורצ

 ,"תוירואית, םשב ןהל וארק ורגבתנ אלש םורעגו .הבישיה ירוחבש ,תורעוכמה

 םכניא םא, :ורמאב לצריה קדצ אל יב ,וחיכוה הלאה "תוירואת,ה לבו

 תראשנ םהלש רורחשה-תעונתו ,וצפח א ל םידוהיה ."הדגא וז ירה ,םיצור

 י.י"הרעוכמ הרוטקירק--םא יכ ,הדגא אל תאו לכב

 ,םהלש שפוחה תא םהידיב רוגנל םידוהיל תורשפא בוש התארנ הנהו,

 .תוטטקהו תובירה לכ  ,ףולחל  תוכירצ תוריקחהו תוישקה = , תוקיפסה לב

 יִּכ -- הלודגה הדפועה דגנכ לטבהל םיבירצ "תוירואית,ו םיתוטש ליבשב

 םילשורימ תישפח תידוהי ץרא אורבלו רחאתהל לוכי  ידוהיה םואלה לב

 לע עקות תימלועה הירוטסיהה רפוש ,תרפ דע םורצמ לחנמו רדגב רע

 עמשיה ?רבדה תא תידוהיה היצנגיליטניאה שיגרתה :., םידוהיה תוברח

 "!יובעה םעה

 רמאמב) "רקבה, הז לע הנוע --- ונלש היצנגיליטניאהל עגונב

 - :108 ןוילג .("הניוצמ הפסא,

 \ .ןטק םשור התשע הצעומה וכ ,.ביצעמה  ןויזחה לע רעמצהל קר שי,

 הָלּודְגה תוררקתההו ימואתפה שואיה תא ןיבחל ונא םולוכי . ונלצא ךב-לב

 ,תרוקבה חורב 'םירבדל םיפתיתמ םגיא םינומהה .םינומהה תא ווחאש

 תסיפא לבא , םואתפ םיככו :םיבהלתמ , םה םירוע םשואי םג םתנומא םג

? 
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 וליפא התע תרכינ ,וגייח לש תומילבורפל
 לש יללבה .גשומהמ םדירפהל םיליגר ונאש ,םושנאה םתוא תוריפסב
 הורפל הסרטניוז תללושמ  ,לוכיבב ,ונלש "היצנגיליטניאה, םג , םינומהה
 .יטניאב שי  תוינומהה ןמ המכ : רמואו רועמ הו רבדו , הלאה .תומילב
 + "וז היצנגיל

 ומכ = םינינעה  בצמ חיה ילמלא ביצעמ הז היה םנמאו
 םיכירצ זא .,תמאה לא רויצה בורק םא לבא ."רקב,ה רייצמש
 :ןיקריפ .נ ר"דה םע רחיב לואשל ונחנא םנ

 "? טנימומה לא ורגבתנו םה םיואר יכ ;םידוהיה וארי םאה,

 לבא "..רברה תא  חיכוהל לכוי דבלב ריתעה קר

 לש טנימומב איה תימואלה תירוהיה היצנגילטניאה לש .התדועת
 לע הדיחי התע הדמוע איה :: רתוי דוע תיארחא הז םינוא:רסוח

 .ידוהיה 'דיתעה רעב תידוהיה הדובעה לש םייחה>הדש

+. 
 .ןילופמ םיִבְּתַכַמ :

 יב

 .תילקירילקה תוימשיטנאהו יקפניליןאי

 (ףפ)
 לא יחרמ ךלהו הליגרה ךרדה תא 'יקסנילו טאל טאל בזע וז המחלמב

 ,תימואלה היטרקומידה לש םינותעה וישבעש דע ,תכלל ךב לכ קיחרהו יחד

 ,יתראתש תוערה ןתואמ ללכ איה הקוחר אל םידוהיה לע היתופקשה -קיעבש >

 +ורמ רתוי דה היה ונונגפש ,ןייצלו ויתודוא לע םירברב טעמל : ןוכנל  םיאצומ

 ןותק היה :ןוילגו ןוילג לכ ,"אלאר,כ ןותע ןושל  םושב .המורמכ ןיא תמאבו =

 שיאכ 'ראותמ היה שיא רנתב ידוהיה ,הלמה ןבומ  אלמב- םירוהיה לע םיכפוש לש

 ידוהיה ,קיר ילככ .ןגיצהלו ולצנל ,יוגה לש ותערל דימת ןוכתמה ; לעילב

 + ינלופה  ינוגחה . תחשנו ער לכ ל ,תוהלב למסל היה ידוהי רותב

 רבד , ותא םחלהל חרכוה לעשו דעצ לכ לעו ידוהיה תא וכרר לע  אצמש

 + נוהג ךזתמ
 יקסנולוכ םדאש ,וילאמ ןבומ , ילוטקה רמוכה .םג אלא ינונחה קר אלו 0

 םהיביוא םע דחיב ול םיאזנשה םידוהיה . תוילקורילק תועדב קוזחהל היה ךירצ

 תופקשה לש ןתופה תחתו ,תועדההשפח לגד תא , תויביטוזופה לגד תא ומירח

 לש הגלפמה התואש דועב | םתדמע תא םהל ורצבו  םייחה ךותל .וסנכנ לא

 ,יקסנולו .םיערוי .אלבו םיערויב ןעשנ הילעש ,םירכאה לש , םוטועפה םירחופה

 הסוחיב תוילוטקה קר .ללכבו . ןהיתוההט .לכב התרוסמו התנומאב ןוודע הקווחה

 לעב וושבע לש תודהיה לע היתופקשהב ,  ותורהיב קיזחמה ידוהיל עחונה

 ףוס ודעלבש ירואיתו יללכ פיסב רותב וליבשב שמשל הלכי ,ער לכ רוקמ

 ל + רובצה תמחלמב רמעמ .קיזחהל רשפאהוא .ףוס לכ +

 לַע ,תדה םשב תושפחה הבשחמה לע םג המחלמ אפיא רפא יקסנילו

 תילאיצוסה תיטסיביטיזופה הריעצה ןילופ לע ,,הרוסמה םשב  םישדחה  ןוכרעה

 לכו ,םידוהיה תא חכש אל הפ םג ,ןבומכ ,  תימואלה תילותקה ןולופ םשב

 ויה ןילופל .ךכ לכ = הלודג .הער : תואיבמה  ,תודספנה  תושדחה תועדה הלא

 + טרפב ןילופו ללכב ירצונה םלועה  דגנ םידוהיה תואצמהל

 סורילקה  ךותב לודג  רתויה עויסה תא  אצמ אוהש אפוא  אלפו אל '

 דיתב דוסול ופיטה = ,ונותע תא ןציפה  ,םהותוחכ לכב ורזע .םירמכהו ,ולותקה

 וילע :ונעשנו וב וכמת  ללכבו ,י .קסנולו לש ותטיש יפ לע  ,םיילותק  רחסמ

 ,ונותע לעו
 היה .םימיה תוברב יכ דע = ,ךכ לכ .ליח 4 יקסנולי השע ולש  "הנגה,ב

 ,סואמ תמחמ הצקומל ,םינגוהמ םישנא 7 וב םירבדמ ןיאש רברל  וגותע

 ומחלג אלו .ןב ורבד אל לבא .השרובש  הוהקהדותב לכב ארקנ היה אוה |

 , "אטילעארזיא,הו םימדקתמה | םינותעה וב ומחלג רוע = הנושארב . ויתועדב

 רוע ליחתה הכפהמה ינפל .תונורחאה םינשב קרו ,ול וחינה םימיה .תוברב לבא

 הלבגה .לכ תא .םירמאמ תרושב = עיקוהו וז תמתלמב ילקידרה :"סאלג, םעפה

 ?אלאר,ל- האיבה וז .המחלמש ללכ ריגהל רשפאהיא \ לבא --- ,חז .ןותעבש

 תואלממה ,ריתועדומ  רפסמ אלו וימתוח רפסמ טעמתג אל  ,איהש לכ הער

 , םיירובצה םייחל הפרטניאה

 3 . ו 5% לירנמע יצח טעמכ .ןוולגו ןוולג .לכב |.

 5 ןוילנ = םלועה +

 ןותע אוה הזש ,ורמא .הוהקהז יתפב ןותעה תא ארקל ודימההש םידוהיה
 וכרדל - ךלה הז "יטפירומוה ןותע,  םלוא ,בל בוטמ וילע 'וקחשו  יטסירומוה
 לפנתמה ,טועפ .ילותק ינונח לש םיפודגבו םיפורחב ןוולגו ןוילג לכ תא אלמו

 ! י'ותא הרחתמה ידוהי לע
 + הלאכ םיפורח דגנ םחלתל רשפא םאהו

 העונת איה הלוכו תינידמ העפשה .תללושמ תינלופה תוימשיטנאה
 .םידוהיה םע המחלמל ותוא רדסלו רובצה לע עיפשהל הצורה ,הרוהט תירובצ

 םיקוח תאצוה יכ , קחה י"ע םידוהיה תויוכז תלבגה אלמ הפב תשרוד איה ןיא
 :ןגמ תמחלמ אלא הניא ,ןבומכ ,איה םג התמחלמו ,איה ינלופה םעה ידיב אל

 םיצצומו וצרא תא םיעינכמה םידוהיה ינפמ ומצע לעןיגהל ךירצ ינלופה םעה
 ,ומד תא

 תונשְב חתפתהל תינלופה תוימשיטנאה הליחתה וזה תינרדומה התנומתב
 הז רבד .יקסלופוליו .י'ע ןילופ ידוהיל תויוכז-יווש ןתמ ירחא רמולכ ,םיעבשה
 תבומש ,הפקשהה ןילופב הלשמ' תויוכזה ןתמ ינפל .דחוימ פתוח הילע עיבטה
 ,ץראה:ויחב קלח םיחקולה םינלופ םיחרזאל  םידוהיה תא תושעל תשרוד ץראח
 ןמזב םדיקפתו םידוהיה לש 'םיפא לע תופקשהה . הנינבבו הרעצב םיפתתשמ
 ליבשב איה הנכפש ,ומיכסה לכה לבא ,תווש ויה אל .תולבגומ ויה םהיתויוכזש

 םמלועב תויחל םחינהלו לדנומהו דחוימה םבצמב םידוהיה תא ריאָשהל ץראה

 יקפלופוליו לש טקאה .ןיתווקתו ויתולאשמ ,ונלופה םעהל םירז ראשהלו םהלש
 םינלופה :ןיב  תולידבמה תוציחמה תא : ליפהל | ,ךרדה תא  תונפל היה .ךורצ
 ,םירומג  םיגלופ םידוהיה ויהי הבש ,תעה תא ברקלו םידוהיהו

 םיסוחיה תוחתפתה לע לודג רוא תכפוש איהש ,תחא הדבוע ןייצל .ךירצ
 ןילופ התיה .תישפח .הכלממ רותב המויק ימי  ףוסב .,םידוהיהו םונלופה ןיבש
 רבכ ּוליחתה תונורחאה .המויק תונשב ,םיליצאה תגלפמ לע קר טעמב תנעשנ

 רמעמ קיזחהל ידכו ,הכלממה ליבשב קיפסמ וניאו אוה רצ הז םיסבש ,ןיבהל
 םייחה ךותל  ץראה:יבשוה תוגלפמ לכ תסנכה י"ע סיסבה תא ביחרהל ךירצ
 >וינידמה = ונבומב ,ינלופה .רובצה לש וסיפב תבחרה לש הז סצורפ ,םיירובצה

 ,ןילופ לש ' התליפנ :ינפל יאמ 3 לש  היצוטוטסנוקה ןהמב ליחתהש  ,ימואלה
 ןילופש ןמז ותואב ,הרשע:עשתה האמה לכ טעמפ .ןכ ירחא םג ךשמנו ךלוה
 לע ועיפשה ,ןבומכ ,ןה םג וללה תונכפה .תולודגו .תובר תוגכסל  היופצ התיה

 "ץראה יבשות תוגלפמ לש ןתודבלתה תא 'שיחהל וחירכהש שיו ,סצורפה ךלהמ

 .הרעב .ועירפהש שיו דחא םעל

 ,רושח  רתויהו רז רתויה טנמילאה- םירוהיה ויה ןילופ יבשות לב ןיב
 ,םוער רתויה םהיביוא לש םתעדל וליפא רשפא:יא היה םהמ רטפהל ךא

 לע בר פ"ע יחה רובצ ךותב םמוקמ , ץראה לש םיימונוקיאה .הייחב םדיקפת

 תירכה הז לכ -- חתפתהל קר הז הליחתה וכותב םינוריעה תגלפמש .,תורבאה

 ,םידוהיל עגונב תוברקתה יעצמאב וחאל םינלופה םוינידמה םינקסעה תא

 זחאל ויה םיכורצ ,הרומג העימט לש הק יטולופ חרכחב התיה םהלש הקיטילופה

 ותוא ויהי אלש ידכב  ,םירומג  םינלופל םידוהיה תא ךפהל  םיעצמאה לכב
 םיקוח קחל .תורשפא רוע התיהשכ ,ץראה:שבוכ ןעשהל לכוו וולעש ,טנמילאה
 תוכז ןתוגה ,ףיעפ יקפלופוליו לש טקאב םיאצומ ונאו ,קחה י"ע הז לכ השעג
 תיטפשמה ןתוכז תא לטבמה ,תיגלופ בתכו ארק .םיעדויה טידוהיל קר הריחבה

 ,תוירבע תויתואב וליפא וא תירכע וא .תידוהי ןושלב תובותכה תודועתה לש

 רבדה רקיעבש ,רבלב  םיירובע תוחכ םילעופ וליחתה ,וז תלכי הדבאשכו

 לכש וירכהלו .בושלו  זירכהלמ וקספ אלו \ תמדוקה הקיטילופה תא \ וכישמה

 ,םירחא ידי ישעמ ןנהו ,םנוצר דגג ןה תויטפשמה תולבגהה

 יתלבה טנמילאהש ,רשח לש הקיטילופ ,הרומג העימט לש וזכ .הקיטילופמ
 יולופמ ,םישבוכה ידיב | ןיז:ילבל תויהל -דיתע וא והנה םידוהיה ןיב ללובתמ

 השובכ האגשו םינלופ תויהל םיריתע וא : םינלופ םידוהיל הכהא לש וז הקיט
 :שיטנא הקיטילופ רע ללובתהל םנוצרב ןיאש םידוהילו תודהיהל זובב תלבותמ
 יתמרגוהפה  ןפואבו .לכ םרוק .השענ הזה א דעצהו .דחא .דעצ קר---הרומג תימ

 'מי .תושארב הלגה ,לע הכתכש הגלפמה התוא ,םיימואלה:םיטרקומידה י'ע

 וסוקמהז ןמזה:ואנתל הלגהפה תעה ךשמב קרו . ןילופ .תורח תא התוחתפתה

 תונקפמה תא םידוהיל עגונב  תינלופה הקיטילופה ירקיעמ האיצוה וז הגלפמ

 ודגנתו אלש רע םינלופ ךכ לכ ויהי םידוהיה הירפחש ,איה תשרודו .תויגוצוקה

 ,הדובע וא רחסמ .לש .עוצקמ הזיאט םידוהיה תא הניחרתש תוירובצ תולועפל
 יהז עוצקמב רוהטה ינלופה טנמולאה קוזח ליבשב שורד היהי הז רבר םא

 ָהרובעה | תועוצקמ לכמ | םידוהיה .תוחד וא  הרומג  העימט

 .הרוצ השיבלהל רוע רשפא ןויעבש ,ארמומה !אוה וז = השעמה תשרחו .החפמה
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 תלבקמ דימ לעופב לבא ,ןיעה תא .ךב לכ תהקוד  התוימשיטנא היהת אלש
 לדבחח .,יקסנולי לש התואכ .תוימשיטנא לש ,הרומג תוימשיטנא לש הרוצ איה

 םג אלא .תימשיטנאה םתלועפ תא ולעפש קר אל ותעיסו יקסניליש ,קר ' אוה
 אל -- ןונגפה לדכה .הלאכ  תולועפל .המיאתמה .חרוצה תא םהירבדל .ונתנ
 דחא יאנג .קר יקסנילי לש ותומ ירחא תימואלה היטרקומידה ינותע ואצמ םגחל

 יידמ .רתוי ףירח ונונגכ היהש
 ךיב םירכאה לש םתורוחתשהו הנורחאה הדירמה לש התליפנ םוימ

 הז םע דחי .תינלופה הוזאו'זרובה לש התוחתפתה הליחתמ תיסורה תושרה

 היתוישא קוזחל הדובע * ,תינגרואה הרובעה תרות---חתרות תחתפתמו תבלוה
 ,רחסמהל ירמגל רחא וחי פחיתהל ליחתמ םיליצא לש רובצ ,הרבחה לש
 +ילעבו םירחופה יפופט תא םמורל הליחתמ הפיה תורפסהו .,השעמה תשרחל

 ,דוע תשגופו  השגפ הוהתמו . תכלוהה וז הגלפמ  ,תשרחה
 -תמחלמ םתא םחלהל איה הסונאו לעשו דעצ לכ לע םידוהיה תא ,תוכומנה

 םידוהול .עגונכ = תינגרואה הדובעה .תרות הפעתפה הלאה םיאנתב ,תורחתהה

 ןימאה דחאש אלא  ,הרומג .העימט םידוהיה תאמ  ושרד םהינשש ,םיפועס ינשל
 הפידההו תורחתהה תא :המיענב עילבהו םינמזה ןמ ןמזב אבתש וז העימטב
 !םהמ ןיע םילעה אלש קר אלו וללה תונויזחה לע רמע ינשהו ,חוקזחו תוכלוהה
 .ץראב םתלאש ןורתפו םודוהיה לע .ןתפקשה .תא .םהילע דפי אלא

 תרוחמ  יקסנילי לש תינצחשה התרוצב ולופא תוומשיטנאה הדלונ .ךכ
 תא .הנש םיעבראמ רתוי הז  םינלופה הב  םיקיזחמש , תינגרואה הדובעה
 תעדוי הולע םיארמשכו ,המיענב החוא העילבמ תיביסרגורפה הגלפמהש ,הפידהה
 לש תויללב תוזארפב ריטמהלו היתופתכב ךושמל .,ןכ רמול רשפא םא ,קר איה
 המשב הרטמה תא הארקו התלועפ תינכת ךותל תוימשיטנאה הפינכה ,תוינמוה
 הלא םה ירה ,חרטמה לא םיליבומ רתווה ,םימיאתמ רתויה םיעצמאהו  ,ןוכנה

 ירה ,הרחתמה ,יחה ידוהיה תא אלא תורהיה גשומ תא אל  הצמשל םינתוגה
 שמתשה הלא םועצמאכו --- ,תיתדה הביאה שגר 'לע םיכמתפמש "הלא םה "

 תולקורילקח  תוימשיטנאה רצוי . יקפנילי ןאו החלצהב םגו ךכ לכ הבר תונמאב
 ,ןילופכ תינרדומה  התנומהב

 +,היקרותמ םיִבָּתְכִמ

1 
 .אָטֶשּוק

 םירטפינימה שאר לש ומואנ :םירחבנה-תיבב ןינעמ עובש

 םילעופה תוכו דע  םיחובו ; הלשממהל = ןומא-תעבהו
 ןיב  תועדקיקולח ; רומא  זירכהלו .דגאתהל םידיקפהו

 | , תידוהי הקינורב- -,תונוש --,ןוילעהו ןותחתה תיבה |

 ייחבש .םינינעמ .רתויה .תועובשה .רחא היה ןורחאה .עובשה
 תא איצוהל ולגרה תא בזע םירחבנה-תיב. ,יקרותה םירחבנה-תיב
 רבעל הובגמ הצרמנ הרוקפ וויא לבק ולאכ ינ כמ ןפואב .םיקוחה
 תועצהה תרקב  הלחהו ,תרחא וא וז חורב םיקוח ךכו .ךכ
 הנושארה םעפב ילוא ועמשנש ,תועדל בל םשוה ;םינוש םידהצמ
 לע םעפה ולבקתנ אל :תודעוה תועצה ;לובמטס .הקיתעה רעב
 ליבשב .ובשוה---ןלהל ארוקה האריש ומכ--ןהמ  םיתש :ןחחא לגר
 ,הלשממה חכהאב עירוה הז לע ףסונו ;תרחא חורבו שדחמ ןודבעיש
 םואנ  םאניו  ותדובעדתינכת תא : ,החפ:ימליח  םירטסינימה שאר

 ,היקרותב עגרה .בצמ ה"ע בושחו ךורא =

 אל : רבעש עובשב התשענ אל :תיבויח .הדובע .,םנמא
 םיחוכוהו תרקבה :ירבד .םיבושח יניעב לבא ,רחא קוח ףא לבקתנ
 םיעובש נפל 0 ,הלא  ןיעמ  םיקוח .יפלאמ \ ועמשנש
 . תונותעה .ד גינ

 ןוינחל םידגנתמה "םיקוח רובעל הנוָכמ,,בש .וז .החונמ לעו
 ,חמשל קר רשפא שפחלו

 םימואנה = לש הו עובשב--רצה .ןמ ןנובתמל  המדנ--יכ'
 םירחבנהדתיב השע = םיריהמ םיקוח תאצוחב ו ו

 + תורדשב דוחיב

 םינוכנ ויה .רשא תאו םתדיקש ירפ תא םתוארב .ש פנ ה-ןו בש חח
 ,םהירוחאל  .םירתבנה-תיב יריצ .ועתרנ .הנכסמה תונותעל .ללועל
 עיבהל ולחיו ,תודעוה ישאר .תורוקפל עמשנה ,רדעל תויהל ולדח
 .תרקבדירבר .עימשהלו תועד

 לע הבוטל עיפשתש חטב רבעש עובשה לש הרובעהדיאו
 , םירחבנה"תיב לש  תיבויחה .הדיבעה

 רבעש 'ב םויב .רבדב ליחתה ,לודגה ריזיוה ,החפהימליחו
 אל וז ,טניפהו םירחבנה-תיב רבח ינפל ותרובע-תינכת תא עיצה
 התיה וז ,םופיעס-יפיעסו םיפיעסל . הקלוחמ הדובע-תינכת התיה
 הרושו היקרותב עגרההבצמ ד"'ע ןינעדתרסח אלו תקיודמ האצרה
 לכותש ליבשב היקרות .הרפה המ :הלאשה לע .תובושת לש
 ,חהפתהלו םיקתהל

 ,רחפו ארומ לכ ילב עגנה םוקמ תא הלג  החפ-ימליח
 םינמס ןיידע הארמה ,היקרות לש ימינפה בצמה לע זמר" אוה
 ,,,םירמשמה םע בשחתהל ךירצו .ךירצ דוע ,תוולמרונ-יא לש םיבר
 קלח .החפדימליח שידקה "היצקאיר,ב המחלמה לש וז הלאשל
 תפלה ,.הנדאב תוכובמה ד"ע רבר הבחרב , ותאצרהמ ןוגה
 , ויהיש ימ ויהי ,תוערפל וררועש הלא תא שונעל איה הלשממה
 ראשו "היצקאיר,ה תסיעבש ראשה תא הלשממה האור הנדאב
 קרצ ץראב םינכהל הצור הלשממה ,ץראה ןמ רעבל ךירצ הז
 ,םירמשמה ידירש תא הז י"ע .דיחכהלו טפשמו

 הלשממה האור םירמשמה לש הקיזמה םתלועפב קר אל לבא
 ,הזה .ינלוחה בצמל תובסה תחא . תוערפהו תוכובמה תובס תא
 התשענש ,םיפמה תמרה איה ,היקרות תופנמ םיבר םיאצמנ ובש
 הטש רבעי .םירחכנה-תיבש רעו .קרצב אלו טפשמב אל התע רע
 הלשממה החלש ,טפשמהו קוחה לא המיאתמ רתויו השדח רתוי
 םיניע עבשב וחינשיש תוילאוב םיהובגה הידיקפל תוצרמנ תודוקפ
 | ,יחכונה .קוחה תא םיטמה תמרהב ועירפי לכל

 "רתוי .לבא .."הביטָאילַאפ, ןירוקש המ אלא וז ןיא םנמא
 .תושעל תיחכונה הלשממה הלכי אל \ הזמ

 הרובעה ר"ע םירטסינימה שאר ירבד המה םיבושח רתוי
 התילכתש הדובע, ,הב הליחתמה תויהל הצור הלשממהש ,תירובצה
 םצרא תלעותלו םתלעותל ונצרא ינב ואצמי םהכש ,םיזכרמ ארבל
 ,"הקיפסמ הלועפרהרש

 האריו ,לודגה ריזיוה עגנ  םייביטרטסינימדאה םויונשב םג
 םוריאשיו :םידיקפ יפלא תחא תכב וקיחרי םא ,רבדבש הנכסה לע
 עגונב ולש הרמאה הנה "הטשבו ל ,היחמל רוקמ לכ ילב
 ו םייונשל

 יתב תלאשב יקרותב ילוא הבושח רתויה הלאשב םגו
 ,תיללב תירטנמלא הלכשה תוציחנב .הדוה אוה .,עגנ  ,רפסה
 הלבי אל חתע םירבדה-בצמ יפל %וחקי ןיאמ םיעצמאה +. .לבא
 אל חטבש ;ץמקמ רתוי .הזה בושחה ףיעסל ביצקהל הכלממה
 ,יראה תא עיבשי

 קסעתה םירחבנה-תיבש  ,תונותעה-שפוח  תלאשב וליפאו
 םירטסינימה וירבחו אוהש רמאיו ;עגנ ,ותלבגהב הרתי הדיקשב
 .תונותעה-שפוח רעב םה ל

 תיחטש הפקשהב לודגה ריזיוה םיפ הכוראה ותאצרה תא
 עיבהו ,ששח לכ ררועמ וניאש ,היקרות לש ינוצחה הבצמ לע
 'רחא םכש ודכעי .,הלשממהו אבצה ,םעה  חכדיאבש .,ותוקח תא
 ,היקרות לש התחרפהו התחלצהל

 תא החפ-ומלח לש םירטסינימה 0 עיבה םירחבנה-תיבו
 ,5 דגנ תועד 191 ב ונומא

* * 
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 תיב .תמב לעמ : רפעה .עובשב . ועמשנ  הנושארה  םעפב
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 ו 3 םלועה =< כ ןוילנ

 ר"ע :וחכותה ,ורבד .  תוילאיצופה ר"ע םיחוכיו .ינמותועה :םירחבנה
 :יצופה .םיקוחה .,םיילאיצופה .םיפיצנירפה = ,תילאיצוסה  העונתה
 םיכישהו תו'גוחה וליפא הלאה םירבדה עמשמל :וענ .אלו - - םוילא
 , םיריצה .ןיבש

 דגאתהל םיכומנה םידיקפהו םילעופה :תוכז רוע וחכותה
 ,םינש וא דחא רבלמ ,םימאונה לש: לודגה בורהו . ,רומא זירכהלו
 םיינוצק .רתוי הכרה ,םיינוצק םיילאיצוס םיקוח ליבשב ויה
 ,תורואנה ברעמה-תוצראב הכורא המחלמ ירחא ולבקתנש ,הלאמ
 :ימהש דע ,'וכו 'וכו תוקולע ,"היצטאולפסקא, ד"ע ורבד 0

 ברעתהל ויה .םיכירצ תירובצה .הדובעלו םינפההינינעל םירטסונ
 הליל-ןיב תכפהנ התיה היקריתש חטב --- םהימואנ .אלולו ;רבדב
 הנבסה לע הארה ,םינפה רש ,ןושארה : תיטסילאיצוס הכלממל
 ,הישעת לכ :ןיידע הב ןיאש ,ץראב הלאה םיקוחה תלבקב שיש
 ינשה רצמו ;דחא דצמ הברקב חתפתהל דוע ליחתה אל .ןוההשו
 ערי אלש ,םעה ןומה ןיב .הלכשההו תוברתה רסוח לע הארה
 הוב הכורכה הנכסה לעו ,ול ונתויש תופיה תויוכזב .שמתשהל
 ,הדבועה תא כ"ג ריכזה אוה .הכלממה לש תימינפה :החונמל
 תחא היה הרבעש הנשב  תיחרזמה הילומורב םילעופה .רומאש
 .תירנלובה הלשממה ידי לע וז הלספמ שובכל תובסה

 ,ותוארבש :,(ינמרא) תוירובצה תודובעל רטסינימה ונממ םכח
 הדיעוה תאמ שקב ,לבקחהל יטסילאיצוסה קוחה-תעצה הנוכנ יב
 םיקוח .ורצמ ףיסוהל םידחא םימי לש הכרא ול ןתתש ,העיצמה
 הזה רטסינימה עסנ הכו הכ ןיב ,הלבקתנ וז ותשקב ,םידחא
 ותילע רבד תא תוכלממה .ירצחל ימשר ןפואב עידוהל הפוריאל
 ררקתתש חטב ובוש .דעו ,םינמותועה אסכ לע ישימחה דמחמ לש
 , םירחבנה"תיב יריצ לש .תיטםילאיצופה תבהלשה

 -תיב יריצב םימקנתמ םיימוקמה יםינותעהו --- הכו ה ,ןיב
 םירמאמב םה םיחיכומ ;תונותעה דגנ  קוחה ללגב  םירחבנה
 ,יטסילאיצופה .קוחה איבהל היה לוכיש  ,הנכסה 'לדוג לע םיכורא
 ,תחא העד םיעיבמ םינותעה לכ טעמכ .קקוחל םיריצה וצפחש
 ,רומאה דחפ ינפמ היקרותל הטורפ ףא ופינכי אל ןוהה-ילעבש

 תורובעה לע הנוממה רטסינימה םינורחאה םימיב עידוה ,בנא
 תושקב לש תוליבח-תוליבח לבקמ אוה םויו .םוי לכב יכ ,תוירובצה
 שרודו םישקבמל הנופ אוהשכ ,לבא ,תויסצנוקו תונוישר רבד לע
 םינודאה ןיא -- ףסכל ענונב םהיתוירשפא/ תא  וחיכויש  םהמ
 ,.רתוי .וילא םיבש וללה
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 היה לובמטסבש "ןוילעה תיבה,ו ."ןותחתה תיבה,  ןיב סחיה
 ארק םנחל אל ,םינורחא רתויה םימיה דע ' ךאמ :יתודידי םחי
 םיאתמהו .הפיה םשב טניסל ,םירחבנה-תַיב שאר  ,הזירררמחא
 ינש  ןיב ,הזכ .םחיל וכז אל  תרחא .ץרא .םושב ,"רוכבה .וניחא,
 םידיקפ טניסב .בור יפ לע םוְבשוי ברעמה-תוצראב , הלאה.םיתבה
 אבה לכ לע הער ןיעב םיטיבמה | ,םינזורו  םיכוסנ | ,םיחובג
 ,םירחבנה-תיב חתפנש םרט ,הפ םג ., ןומהה .חכ-יאבמ ,הטמלמ
 םהיניב הלאה :םיתכה ינש ובירי ןפ ,םששח תא .םיבח ועיבה
 ,היקרות תלואנ תא הז ידי לע ובכעיו

 רע ,םנמא : אושדרחפ ןורחאה עובשה רע היה הוה  רחפה
 םיתבה ינש  ןיב ביר ררועל - הלכיש הבס לכ .התוה אל הָנְה
 אל םירחבנה-תיבב ןורחאה שרוחה רע ולבקתנש םיקוחה ,הלאה
 תואולהה ד"ע .קוחה  .הלעמ-יבשוי .ןיב .תודגנתה םוש שוגפל ולכי
 תא ךישמהל הכלממה תגובמ הלוכי .התיה אל  ודעלב :ונמוב אב

 קוח) םיתבה ינשב לבק קתנש םירדונה רבה לע קוחה םג ,התדובע <

 האירקה, תא :ורמג אל ןיידע כ ,טגיסב לבקתנ םרמ .רוע םופרה
 הטוהמ העשב .לבקתנ (ןותחתה .תיבב םיפיעסה לכ לש "הנושארה

 0 ו
1 

 הריבהדריע תא .רוחיבו ץראה .תא רהטל היה :ךירצשכ ,הכובמו
 , לעילבה .ישנאו .םיאטוחה לכמ

 ימי ואבשכ :,קזחתה דוע םיתבה / ינש ןיבש בוטה סחיהו
 תיבהמ םיריעצה םיריצה ובשי ןהבש ,ונפיטסדןפב תובישיה ,שערה
 וצעיתה ןהבשו .ןוילעה .תיבהמ םינקזה תא ףתכב ףתכ ןותחתה
 רוע .ןהה תובישיה ,היקרות לש תומהו םייחה תולאש רבד לע
 היקרות ימי .ירבדב םלוע-רכזל הנראשתו רשקה תא וצמא

 הפסאה, דרפה םוימ םוי םירשע רובעכ ,..תאז לכבו
 םיריעצה ןיב 'ירוחש לותֶח רבע, ,םתילעל וספט םינקזהו "תימואלה
 . םינקזהו

 :רבדה הנהו
 , ביצקתה לש .ןורפחה תא טיעמהל .טילחה .םירחבנהדתיב

 םיריקפה םילבקמ ויהש .לודגה רכשב ץצקל התיה הנושארה ותרובע
 וצעיתהש ירחאו .ורטפתהש ןיבו: פתרשמב וראשנש ןיב = ;םיהובגה
 ץצקל וטילחה  ,ךליאו  לירפאמ .םיחריה  תשלש תבצק רבד לע
 ,הלאה םיחריה תשלש רכש תא םג

 החלשנו  לודג \ בורב .םירחכנה-תיבב הלבקתנ וז הטלחה
 ןירהדתווע וז הרתי הציצקב ואר םינקזה .רושאל ןוילעה היבל
 = לבא ;םכריב .תושרה --- אבהל ץמקל םתא םירמוא םא
 יקוח םיקקוח ןיא (רככ ורבע אלה .יאמו  לירפא יחריו) רבעל
 ,ןוצרדיאב וז הבושת לבק ןוהחתה תיבה

 םירחבגה-תיב ירבח  ןיבמ  תפתושמ הדעו ל וטילחיו
 ,הרשפ ידיל אבתש טניסהו

 ,וז הרשפל- ךררה האצמנ םימי עובש ךשמב הרובע ירחא
 .הנושארב .ומכ בוט .הלאה םיתבה יינש ןיבש :סחיהו
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 רוע יקרותה אבצב םירמחמ-םניאה לש םתופתתשה ר"ע חוכוה
 ,םהיתושירדב םידמוע םדוע םינויה ,םיאטשוקה םינותעהב לרח םרט
 םתשירד תא המה םיססבמ ,םירחוימ םידודגב ודמעי םירמחמ-םניאהש
 ילב  ,םיבשותה לכ תא אבצל םיארוק ויה ול :הזה קומינב תאו
 םישרוה .ונייה אל  ,דחוימ רפסמ ועבקיש ילבו .ללכהמ אצוי לכ
 עבהל  םידמחמ-םניאה רפסמ תא  ועבקש ןויכ ,לבא ;המואמ
 םיבשותה :ןיבו. וניניב לדבה ומש .רבכ הזב אלה .,יקרוקה אבצה
 םירמחמ ידודנ ןיב םג ולידבי :יכ ,ונגה םישרוד ןכלו ,םידמחמה
 .םידמחמ םניאשו

 רפסמ תא ועבק :"המדקהו .תורחאה, ינותע  םינעוט הז לע
 ,םורקב ,אוה ךכש ינפמ ,ולוכ .אבצה .עברל | םידמחמ-םניאה
 רפסמ : םירחבנה-תיבב םג , ץראה .לכב .םידמחמהםניאה רפסמ
 ,,,944--מ 41 אוה םירמחמ םניאש םיריצה

 עבר ונניא 41 :םייגויה א םינותעה קדצב  םינוע הז .לע
 היה םינויה . רפסמ , היאר םיאיבמ ןיא םירחבנה-תיבמו 544- -מ
 ,התע \אוהשמ  םירחבנה-תיבב | לודג  רתוי הברה . תויהל ךירצ
 ,..רשויבו קרצב תוריחבה ושענ ול

 יאנת :,ידמ: .רתוי לודג ךרע הלאה םיחוכול תתל ןיא לבא
 אכה עובשבו ,התע קר םידבענ אבצל םידמחמ םניאה תלבק
 .םהש ומכ םירבדה בצמ ערוי זאו ,םירחבנההתיבל שגוי

 ,םילדכנ .םידודנ דופיל הלשממה םיכסה אל ןפוא לכב לבא
 םיררסההיאל ץק םישל הטילחל =- .ןמיתב

 /הקוחר  הכ :ןמיתו ,וז התרטמ גישת :ךיא לבא .ןמיתב תוכובמהו
 + תיבְר חכ המש אבצה חלשמ תואצוהו

 םימָיב הז :ןודינב וצופנ וז תא .וז תורתוס  תועומש יתש
 תתל .הלשממה .תרמוא .תחא העומש י"פע . אטשוקב םינורחאה '

 ,יאנתב ,הימונוטוא ,ןיעמ, ,ררמה .לגד הא .סורהש :,היהָי = ןמואל
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 כ:ןוילג :

 הלשממה יכ : ,רפסמ .רחא : חסונו .. הלשממל סמ" םלשיו :ענביש
 ורירוי ,דרמה תא  ואכדיש ,ןמיתל שיא ףלא  םירשע תחלוש
 ,םש והבווהתב ררס ופינכיו .םנכמ. םיריקפה לכ תא

 "ןינת,ה  ומכ הלשממה לא \רתויב : םיבורקה :םינותעה 'םג
 ,ולאה תועומשה תחא תתמא תא  חיכוהל ולכי אל "רחיטיא,הו

 ,תוער תועומש ןרוחמ םג תולבקתמ ןמז ותואב - [ רוחב
 םתרטמו ןרוחל ךומסה ףונב םיבר םירפכ לע םילפנתמ םיזוררהש
 ןרוח יבשויו ,םדגנ .אוה םינוא-ןיא ימוקמה  ליחַה .ןרוח .תא שובכל
 ,םיזוררה :ינפב רומעל ידכ ברו שדח .ליח םישרוד
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 יקרות ריציפוא .ד"ע רברל הפ םיברמ  םינורחאה םימיב
 םרפסל יננה הצורו ,ןינע םיללושמ םניא םירבדה ,דהיתהל הצורה
 ."םלועה,, יארוקל

 ,(אטשוקל הכומס הריע) החפדרדייחל .שפחההאבצ אבשכ
 הנפ אוה .םידיהי םהיניפ  ןיא םא תוארל םשמ םינויצה רחא ךלה
 םניא םא | ,וירבח תא לאש ליחהו ,םיליחה דחאל  ותלאשב
 .ידיהי אוה .יכ הנע םיריציפואה .רחא .םידוהי םהיתורושב םירינמ
 עוריכש ,ירחא ,הלאה םירבדה עמשל דאמ דע המת יינויצה
 יכ ,ריציפואה רפסיו :,יקרותה אבצב התע דע  םידוחיה .ודבע אל
 ראשנשכ .רענ ונרועב וילע ותמש ,םידוהי םירוהל ןב :והנה :אוה
 הנמלא ,תחא תידמחמ השא וילא ותיא  החקל לכ-רפחו םותי
 רפסה-תיבל ונחלשתו ותד תא רמתו ,והלדגתו והכנחתו ,הרישע
 ירוהיל ימצע תא .בשוח ינא  ,ריציפואה ףיסוה ,לבא, ,אבצה לש
 םג ריכה .החפ-רדייחב ותוהש  ימיב .ייתודהיל .בושל ינא הצורו
 .הל הנשראיו הנבהאיו הירוהי תחא המלע

 . ותודהיל בושל ול .ריתוש - םלסא-לוא-ךישה .לֶא .הנפ .אוה
 תויהל .ידמחמל רופא אלה .יכ ,דאמ דע הרומה  תאוה הלאשה
 .הלבקתנ םרט רוע הבושתו  ,"רפוכ,ל

 ,ינומרח ,א
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 וז
 .יקינולם

 םינותעב םדה תלילע --- .תימואל הגיל דופי --- .םישנה תעונת)
 ,(הלהקב הריחבה --- .תינויצה העונתה - .,םינויה

 ,וגתלהק לש .םישנה ייחב יונש הפ שיגרהל םיליחתמ  םינורחאה םימיב
 טאל טאל ןה .תוליחתמ | ,ןהיגוחב בשנל לחה  תימואל העונת .לש חור הזיא

 התוהתהש תימואלה העונתב קלח תחקל םגו ,ךונחה ינינעל רתוי בל םושל
 ,הלחקה ינינעל | רתויו רתוי  ןנמז = תא שידקהל ,"םיטניא סעד, בולקה י'ע הפ
 ויה ללכה ,-ןמ .אצוי הרקמב קר ,הכ דע היה ןכ אל .ןהיתורבח תלכשה ןינעל
 תונינעתהה הלחה'התע .,םיימואל םימואנ עמשל םע תופסאל תואב םישנ וזיא םיאור

 ,ונלש .תויטרקוטסיראה םושנה 'יגוח .ןיב  רתויו רתוו טשפתהל הלאכ  םירבדב
 "םיטניא סעד, .בולקה .לש אטבמה ילכ ,"ןאיפאנ הל, ןותעה השע הלחתהה תא

 לא | םיבהלג .םירמאמב  .תונפל .ולחה םיימואל םירפופ ..שדחב םומעפ אצויה
 רחוימ קלח .קיצקה .ןותעה . תוימואלה תודוכעב קלח .תחקל ןתוא ררזעלו םושנה
 ופסאתה ףוס ףוסו ,ל'גה .הקירכורב .קלחי תחקל' םישנה םג :ולחה טאל טאל .הזל
 לש תפגכה תיב לא .תוחובגה תוררשהמ םישנ תואמ ששב רבעש .ןושארה םויב
 קלח תח ל: םישנה תבוח היה םאשונש . ,םימואנה תא  עמשל. לודגה .ת"תה

 הגיגח התיה ןב ,הז 'םוי עבקנ וז הרטמל קר אל םנמא ,תימואלה העונהב
 "הדרי, ת"תה יתב ינש ירימלת  ,םימותו תואמ עברא תשבלח לגרל תוללכ
 םישדח םישובלמ םנחב איצמהל ,תאזה  הבושחה הרובעה תא > ,"הירמלקו,
 הדמב קלח .וחקל הב ךא ,ל"נח .בולקה וילע .לבק :,ל"נַה םימותיה תואמ .עבראל
 ניכהיבב םישנ תואמ ששבו םירבג 'ףלאכ ופסאנ 'םוי ותואב ' ,םישנה םג הבושח
 ,ריאמ בקעי 'ר . ,ישב:םכתה = .וז הקרצ לש  הגיגחב קלח  תחקל ת"תח לש
 "םינפל חב ידימלת .תרבח, לש תרמזתה ןדמעמי ותואב ואצמנ ."ריעה ינפ, לבו

 דֶאַמ הפי םואנכו = ןהב .ידנפא השמ טו"קחפה הלע ך"חא ,תונוש תוניגסמ+ כ

 3 םלועה <

 הלהקה ינינע  .לכב .קלח תחקל : ןתוא רהועיו םישגה לא הנפ תובהלתה אלמו
 תוצראב .םידוהיה בצמ תודוא לע רבד םאונה ןללבב תוימואלה תודובעהו טדפב
 לעו םעה ןמ םיבר בלב הררועתהש שפחל הלודגה הפיאשה תודא לע  ,תולגה
 תוידוהיה םישנהש , הז לע רבד אוה ןוז .העונתב םישנה לש ןתופתתשה תורא
 הדובעה דעב הנטק עבצאב ףא התע דע ופקנ אל היקרות ץרא לכבו יקינולסב
 .םישנה לע דאמ ץרמגו קזח םשור השע םואנה .תימואלה

 תושעל לחה תימואלה הגילה ד"ע ומואנב יקסניטובז רמ ערזש ערזה
 םידוהיה לכ תא דחאתש תימואל הגיל תוציחנ ד"ע רבדל ובש התע ,ירפ
 רמאמ "ןאיסאנ הל, בולכה לש ןגרזאה םפרפמ תועובש לש ןוילגב ,םינמותועה
 ומצעל אוהשכ רמאמה לש ותובישח דבלמ ,הזה ןינעה תודוא ארוק לוק רותב
 ויקירט ידנפא טר בלא טילקרפה לש וטע ירפ אוהש הז ינפמ דוחיב אוה ןינעמ
 תררושה חו רה:תורירק לע רועמ .הקירט ןודאה .הנרימפב .תידוהיה הלהקה אישנ
 יכ  ,םיחוטב ונניא ןתימואל הדוכע דובעל םידחאתמ םניאש "היקרות ידוהי ןיב

 םיכורצ .היקרותבש םידוהיה לכ ,תולהקה לכ .היקרותב םכ ץרפת אל תוימשיטנאה
 הכירצ םשארבו ,םיימואלהו םיירמחה ,םיינחורה םהינינע לע ןגהל .ידכ ,דחו דחאתהל
 בולק,ה .הזב ורדזהל ךירצו ,העשה העיגה רבכ . רחפתש תימואלה הגילה דמעל
 תידוהיה תוימואלה תא ולגד לע תרח רשא ,היקרותב ןושארה היהש "םיטניא סעד
 תכרעמה ,לעופל האיצוהלו תאזח הביטאיצניאה תא וילע לבקל ביחו ךירצ אוה
 החיטבמ אוהו ,תאוה הלאשב רבכ קפעתה בולקה יכ ,הריעמ "ןאיסאנ הל,ה לש
 : .תוטרפב הז תורוא אבה ןוילגב רבדל

 תמחלמ לגרל םינורחאה םימיב ונתלהק ינב לע ורבע תואקתפרה המכ
 םודוהיה  םינולגעל עגונב בירה טקש אל דוע !סינויה ןיבו הניב תורחתהה
 יבתכמב .יתעדוהש יפב) תונגה ילעב לש םוגור םהילע ץפק הנהו ,םינויהו
 ירכוממ שקבל ואב  םונויה תונגה ילעבו הזה בירה םג טקשש טעמכ ;(םימדוקה
 הלגנ הנהו ,הכ דע םהיניב היהש ןתמו אשמה תא וכישמיש םידוהיה תוקריה
 ינש ןםהבש םוליבשמד דצמ אקודו / םינויה דצמ לפשו הזבמנ רתויו שדח ןינע

 ,(תמאה) היטילא,---ינשהו (סנפ ;רמָאל) "פורפ, דחאה ,יקינולס לש םינויה םינותעה
 ,"היקרות לש ןטש,ה םשב  ןומיליפ רותב ןמור  םידחא  םושדחכ .הז םימסרפמ
 יכ ,רפופמ וב .םדה תלילעב ולכ קפוע ,רכעש עובשב ספדנש ,ויקרפמ דחאש
 םתָוא םימטפמ ,םהיתולפת יתב לא םתוא םיאיבמ ,םינוי םידלי םיכנוג םידוהיה
 רשא דע תויבחה תא םיענענמו תורמוסמ תויבחב םתוא םימש כ"חאו יעבדב

 ןכ שמתשהל םידוהיה לש .תויסנכה יתב לכל םיחלוש םדה תאו ,אצוי םדה
 הלילעה תא שדחל ןיוחנל םמצעב םינולעה ואצמה ,תערל רשפא יא ,םגח יכרצל
 תורדתפה :וויא וא ,ספדנ רבד לכל ןימאמה יארפה ינויה ןומהה תא ררועל ירכ
 אלש ירחא ,התע םידוהיב וז המחלמ ךרד הל הרחב םידוהיה דגנ תיאשח
 וזוא הנשי יב ,ןיבהל .לקנ ,אוהש ךיא לכא .םהמע תורחתהה תמחלמב החילצה
 הברה .,םונויהו םידיהיה ןיב םולשה תא תובשהל החכ לכב תלדתשמה ,רתסידי
 ןעמל ,ץימא רשק רשקתהלו דחאתהל םהילע ,התע רבעל םירוהול שי חבה
 .רבד םהיביואל בישהל ולכוי

 ,ונתלהק ינב ןיב המוצע תושגרתה ררוע הזה ןמורה םוסרפש | ,ןבומ
 לע 'ןלפנתה םיקרותה םינותעה םג ןכו .,םיתפרצהו םולוינפסה ,םידוהיה  םיגותעה
 ינשש ,ףקת לכב ושרדיו םישק םירמאמב תאזה הלבנה ללגב  ל"נה םינותעה
 ןותעה \ ,רשיה טפשמה :יפל ושנעיו ןמורה תא סופרהמ  ולדחי  םינויה םינותעה
 לע , םינויה םיכרועה ינש תא הנגיו הבר  תופירחב בחכ "ריסא ני, לקרותה
 םידוהיה ןיכ םולשה :רעב עירפהל ידכ ,םילפש םועצמאב םישמתשמ םה רשא
 "תוחכה רוחאב רבפל םוכורצ ויה םהש תחת  ,תורגת ?היניב ררועלו םינויהו
 .הכלממהו ץראה תבוטל

 עידוה פהו .הלהקה תצעומ םע ץעיתח ,ריאמ בקעי 'ר ישכ םכחה
 תא תושעל לדתשיש ,ונממ ושקביו םוחנ .יבר ישב םכחה ישארה ברהל .ןינעה תא
 לכ תא תושעל חיטבה אוה ,יקינולפ לש ךלפה רש לא ונפ ןכו ,ץוחנה לכ
 ןמומבו = ,ןמורה תא .סופדהמ לודחל םינויה םינותעה ינש לע ףכית וציְו שורדה
 םוחנ 'ר ברה הנפ הכו הכ ןוב .תאזה הרוקפה ירחא תואלמל םינורחאה וחרכוה
 יקינולפ .לש טולופורטמל המרגלת ףכת חלש ןורחאהו ,ינויה ךראירטפה לא
 אטשוק לש ישב  םכחה עידוה ןכ  ,םולשה תא בישה ןעמל לכה תא השעיש
 שנע .ןעמל  ,םושורדה  םיעצמאב שמתשהל שקביו ןוילעה רעשל ןינעה לב תא
 םוקמה | אוה .תישפחה היקרות אל יכ ,תוארהלו  ,םולובלכה יללוחמ תא השק
 פש ישארה ךרועה :ינפל עיבח וכרוע לש ינויה טילופורטמה סג .,ולאכ 'תולולעל
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 המוסרפ לעו  ,הדופו  רקשבש הלילעה . שודח \ לע .ותוזגרתה תא | "הקופיא ה

 :םינותעב
 תערח ילעב םינויה .לכ---טולופורטימה  רמא- = 4\ז לע דאמ בוצע .ינאק

 םלועמ סנכנ אל "סורפ;ה | ,הרקי :הזכ רבד :יכ ,ןנל .ונראת .אל ,ינומכ  םיבשוח

 ארקל יתעד לע הלע אל .ךא , םיארוקו םילבקמ' ונא "היטילא,ח, תאו  ,יתיב לא

 ,ורעש אל ללבבו ,םינמור .ארקל ןמז .ןיא יתביבסבש הלאל םג ,םונוטילופה תא

 הלאו | ,רפס תוב איה  תונותעה ,םירוהיה לע לפנתהל  ולהתשי .ןוטילופב יב

 םיעגרב טרפב .,קדצו תמא ירבד ןומהל רמאל םיכירצ תאוה .הדובעב םיקפעתמש
 .וערפוי אל רדסהו הינומרההש ידכ ,וניתוחכ תא רחאל ונחנא םיכירצ הלאה
 ינו ינא- ,הלפתה תיב ילתכל | ץוחמ םואצומ :תויהל םיכירצ .םניא תדח ינינע

 ,ץוחב .ךא ,דגסמב ימלשומ אוה וקרותהו ,ךתלהקב ידוהי התא ,יתלפת. תיבב

 ללכו ללב השרמ ינניא  .םינמותוע  ונלוכ תויהל םוכירצ ונגה . ,םייללכה םויהב
 * ,הינומרהב רימת ויח ונותולהק .דחא שיא דגנ םג וא םע דגנ תקדוצ יא .תולפנתה

 ."ערפות :תאזה הינומהחה םא .,רעמצנ .דאמ .ראמו
 .ללבב םדה;תלילע דגנ .םישק םורבד .אוה .רבדמ .כ"חא

 !הלאה םירבדב קרטצהל הסנמ "היטולא, ינויה ןותעה
 סרגורפ,ה. ונרבח ןתנ רשא לע .ונרעצ תא .אטבל אל .לכונ אל :ןנחנא,

 שמחו םיעברא ינפל בותבה ןמור לש ?הרוזיפא,הל הבר: תובישח ."קינולס .סעד

 שמתשהלו  תוימשיטנא תועד . ץיפהל  ןויערה ןמ = קוחר .ורבחמ. רשא ,הנש

 רבדמ ראשהו .,םרה . תלילעב קסוע .ךחא קרפ קר ,םהה תלילעי לש אחודבב

 .םירחא םינינעב

 ,סומלופב ונצפח ול ירהו  .הער הבשחמ םוש התיה אל  "הטילאה ל

 התע דע ,וז תילכתל םיעצמא יפלא םגשי אלה .יכ  ,ןמורב םירחוכ ןנייה אל

 ."םהמ דחאב ףא ונשמתשה אל.
 ןותעה דעב העירפה אל ןז . תוקרטצה

 יםינויהו םידוהיה ןיב בור ררועל הפיאשב "םיטניא סער, בולקה תא ויתונוילגמ

 ,ופוג אוהה ןותעב ףקוח לכב .הז דגנ החמ "םיטניא סעד, בולקח

 רחאב םישאהל | לינה ינויה

 יועב פושדח תושפנ הל תשכרו תבלוה תינזיצה העונתה

 םיבר ולהכנ ,אטשוקב הנורחאה הכפהמה תודוא הערה הרושבה עיגהב םנמא

 הנהו ,םתמדהת לא בושל וחרכוי םעפה רועו רֶבְגי ןשיה רטשמהש | ,ובשח יב

 םירעב תורסיתמו תוכלוה תושדח תוינויצ תורוגאו םהיתוחכ תא ושדח חתע

 :סנוט | ,בוקסוא ,יקינולכבש תומדוקה תודוגאה .,תיפוריאה היקרות לש תוגושה

 החפ הפטסומבש השדחה. תאו םג  ,תולדגו תוכלוה | ,הניניו לופונירדא ,ריש

 יתש דוע ודפונ. םינורחאה םימיב התעו ,המידק םירעצ השוע איה יכ ,העירומ

 הדוגאה םש | ,יקינולס ירחא ףוחה ריע ,הלוקב תחאה ,תושדח תוינויצ  תודוגא
 יביטשיאב הדסונ הינשה .שיא םיעבראל ע"על הלוע הורבח רפסמו ,"ןויצ רוא,

 :הינודקמ

 חלשל השקבב ונרוע לא "ןויצ ונב, ינויצה בולקה לא ונפ ןהיתש ,בוקפוא ךלפ

 ,האלמנ םתשקב ,םולקש םהל
 תונויצה תודוא םינוש  םימואנ הזה תועונשה גתב ורדס ריטסנומב

 !הל .פ"היב להנמ יתשינב ןב השמ ןודאה םג היה םימאונה :ןיב ,"ןויצ, בולקהב |
 לכ ,אוה .ןינעמ ,חיקלות ידוהי  ןיב תונויצה .תבחרה-- היה .ומואנ .אשונ ח"כ
 אלו םבל ישגר יפל םישועו תונויצה  ינפמ - םידחפמ םניא סנאילאה ישנא םנ

 ."הובגמ  תודוקפ,ה .יפל
 תופיכתב תונויצה תודוא רבדל ולחה יקינולס לש םילוינפשה םינותעה םג :ּ
 בור שורקה אוה ,עובשב םימעפ אצויה "ריניבא ליא, ןותעה רוחיב ,רתויו רתוי
 ידוהי תא תאזה המכה לעמ ררועל הוטבמ והנהו תווי צהל | תדחוימ] הקיר
 בולקח לש ואטבמ ילכ = ,"ןיסאנ ה,ל םג ,תאזה העונתב קלח תחקל לר
 להה ,אל'םא תונויצה דעב הלומעתל תשגלה ,התע דע קפקפש "םוטנוא סעד,
 וראבוש םירמאמ לש המלש הרוש תתל  חיטכמ אוה ,תונויצב קסעתהל ףוס  ףוס
 יתובהלתחו ןכת אלמ זהנה ,המדקה ןיעכ והנהש ,ןושארה רמאמהו ,תונויצה תא
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 ,תוינויצה - תויוררתסהה לֶא
 םיקנבה לש) םוירוטקירירה םע דחיב םצמוצמה .לעופה רעוה |

 תריכמ .תבוטל לוהנ השעמ תושעל | ,הטלחהה תא לבק יונלש .
 :ולגנאה לש הלא תא רוחיבו * ,םינויצה  םיקנבה לש | תוינמה
 | 2 - , ינפמוק:הניתשלפ

 = שן דרלמ 3- ם%לועה <

 קר אל וז הטלחה י"ע אלמל .בשוח  םצמוצמה  פ"העוה
 ןפואב ,הנורחאה תעב  דוחיבו ,הברה םימעפ העבוהש ,השירד
 טנימומה תועיבת תא םנ  םא :יכ ,ולוכ .םלועה ינויצ תאמ ץרמנ
 רתויה = םיגוחה תא ךושמל והמכ ןיאמ רשכומל הארנה ,יחכונה
 תודסומב ופתתשיש ידכ | םינויצ:יתלבהו םינויצה . לש  םיבחר
 תוצראב םישענה : םיקסעב םילטיפאק | ועיקשיו ונלש = םיאקנבה
 .חרומה

 ,אצוי ןהמש ,תוצראה לכמ תועידי םילבקמ ונחנא םוי .םוי
 תא םנ ונתעונתל ךשמ חרזמב םינינעה בצמ יונש יב
 וא ונתאמ קחרה הכ דע ורמע רשא ,תובחר רתויה תורדשה
 תונויזח הברה :י"פע םג .האנש לש םחי / ךותמ ונילא .וסחיתהש
 םתוניינעתה התע הלדג דאמ המ * ,ריכהל םילוכי .ונא .םירחא
 היצוונולוק רוסי ד"ע ןויערה יכו ,חרומב השענה לכב םידוהיה לש
 :יתלבה םיגוחב םג  םיקיזחמ ןומה ול אצמ םש םידוהי לש
 תונקל וילאמ ץפחה תונוש תוצראב  ררועתה רבכ תמאבו .םיינויצ
 םסרפתנש םוימ דוחיבו | ,ינפמוק .הניתשלפ-ולגנאה תוינמ תא
 1908 לש קסעה:תנש רעב יכ ,עידומה ,הלש ןורחאה "הודה
 הלועש המ ,הינמ לכל .םיסניפ הרשע לש דנידיוויד .תנתונ איה
 קיפהל .יטילופה ןויגהה .בייחמ הלאכ םיאנתב .טניצורפ 4 :%--ל
 תטלבהמה היטנב שמתשהלו הזה הפיה תיחורה:דמעממ .תלעות
 תישעמ תופתתשהל םתוא .ךושמל .םיבחרה  םידוהיה ינוח .ןיב
 דוחיב התע תפקשנ הבומ .הוקתו .תירבעה תינויצזינולוקה הרובעב
 תויצקאה תשיכרש ינפמ ,תוינמה תריכמל תישענה הדנגופורפהל
 בשחהל איה .הכירצ .יכ ,הדירג הקרצבש רבד  דוע .הנניא םויה
 .ודצב ורכש ןתמש ,בוט קסעכ

 ןיירע םישמשמ םמצע םינויצהו תוינויצה תודוגאה םג לבא

 היצטיגא השעמל  ,קיפסמ ןפואב הכ דע דבענ אלש ,בחרנ:רכ
 וצמאתהש 'םויה ןמל  ,ונלש םיקנבה לש תוינמה תצפה תרטמל
 קנב:לאינולוקה .דוסיב דאמ הבורמ .תוצמאתה ונלצא .תוחכה לכ
 םיקנבה תוינמ תצפה ןינעב  ונירבח לש םתוצירח הטעמתה
 וננוא .לודגה .ובורבש  ,שדח = ינויצ רוד םק םיתניב .,םיונויצה
 ונינפל הלגתמ הפ .ונלש םוקנבה םע תירב-ירשקב ןוידע דמוע
 ףיסוהלו ונתעונתל וללה םירבחה תא ברקל דאמ הבושח .תונמדוה
 ,ונלש םיקנבהל םישרח םירינויצקא

 םיטרפה םישנאהלו תויצוינגרואהל תנתונ תאזה הרנגופורפה
 ררועל  תונמדוהה הנתינ הפ ,הירופו היוצר .הרובעל .בחרנ רכ
 .דאמ הלורדג הדועת אולמל םהב שמתשהלו | םימדרנ תוחכ
 יהתו הילא תוצוחנה תונכהה הנישעת םא  ,תאזה  היצטיגאה
 םייח .םינכהל איה .הלולע ,הרתי  תוצירחבו  היגריניאב תושענ
 זוע  םוקמ לכב התוא אלמלו .תינויצה היצוינגרואה לא םישרח
 ..םישהחו .םיננעַר .תוחכ לש ץרמו

 :אוהו ,דחא יאנתב .הנתומ תאזה ההועתה תמשגה לבא
 לכבש . ,ןפואב .לעופה לא .אצותו תמדקומ הנכה ןכות יב

 םיאנתה ..ערפמְל תוחוטב .תוחלצומה = היתואצות הנייהת םינפואה
 תוצירחב קר אלא יולת רברה ןיא התעו ,ךכל ורשכוה םיינוצחה
 . הדובעה

 םהילע .לטומה לכ תא ושעי ונלש םיקנבהו לעופה .רעוה
 ףקותהו זועה תא תוינמה- תריכמל תישענה הדנגופורפהל תתל
 הנקפעתת רשא תויצוינגרואהל, תחל םינכומ  םיקנבה .,הל .יוארה
 86 לש םוכסב ןויסימוק ימד "הירופו  הלודג .הדנגופורפ השעמב
 הדנגופורפ הלעת אלש ןפואב ,ןדי לע תורכמנ הנייהתש ,תויצקאהמ
 ) .תורחוימ תואצוהב 0 וז

 החעמ היהת תויצראה תויצרידיפהו תויצזינגרואה לש ןתדועת
 ,םיבושחה | םיעצמאה 0 ה היצטינאה-תדובע לא :תשגל |
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 ,םיטקיפסורפ =, ינויצטינא  רמוח | תצפה י"ע = ,ךכל םיתואנה
 י"ע ;םינותעב .םירמאמ ,תופסא תכירע י"ע ;דועו  האירק?תולוק
 י'ע ;םשדישנאו םימסרופמ םישנא לש | תימרפה  םתולדתשה
 ,דועו תואצרהו םימואנ .אשמ תרטמל תועיסנ

 ,היתושירד לכל תאזה הלודגה הרועתה תא אלמל ידכב
 ,רברל דחוימ דעו הנרסית תויצזינגרואה לכ יכ ,ראמ רברה ץוחנ
 ,הרובעה לכ תא .להנמה היהי .אוהש

 :יבר .םיסונמ םינקפע םישנא תויהל םיכירצ דעוה .ירבח
 היהי ךירצ ,דעוה ,אוהו ,רחפמה  םלועב .םש:ישנאו םילעפ
 ןכ .רברל רשא ישעמה םיסבה תא .ולעפמב שיגדהל רוחיב
 ,המצע ינפב ריע לכב תוכומנ תויסימוק רסיל היהי ךירצ
 לכ י"פע להנתהלו תדחואמ תויהל הדובעה לכ הֶכירצ ןבומכ
 ,וזכ ,ורטמ תמשנהל םהב שמתשהל שיש ,םיעצמאה

 תועצמאב איה תויצקאה תגשהל הלקו הטושפ רתויה ךררה
 ירבעה .קנב:לאינולוקה לא םייצראה םיזכרמה י"ע תולש בתכמ
 םיקנבה:יתבב תויצקאה ריחמ תא םלשל רשפא ןכ . ןודנולב
 ,שרופמ השעמ תעשב עירוהל ךירצ הז ןפואב לבא .הטמ םימושרה
 .ירבעה  קנב:לאינולוקה ןובשח לע םינתינ וללה  םימולשתה .יכ
 הניתשלפ:ולגנאה לש היתוינמ :תינק תעשב םג תושעל שי הזכ
 םידחוימה םימולשתה:תומוקמ לש םהיתונובשחש ינפמ ,ינפמוק
 תויצראה תויצזינגרואהל . הבורמ ןמז רוחיאב םירושק קנבה םע
 תואחמה י"ע תויצקאה תא תונקל חונו בוט רתוי היהי םיל רבעמש
 .:ןודנול לע

 רשא תא ונתוא עירוהל וליאות יכ ,םכמ םישקבמ ונחנא
 ,ונעידוהל םכבוטב וליאות ןכ ,תאז ונתשירד תא אלמל ידכב םתישע
 םעפ ח"פהכלו ,עובש ב תחא ,םעפ ,רבדה  םכל רשפא םא
 ונהצמ .ונחנא .הז עוצקמב םכתלועפ תואצות ר'ע : ,שרח לכב .תחא
 רזעל םכל תויהל  "טלעוו,הב .ךכל תודחוימ תואירק י"ע  ץמאתנ
 ,ונתלבי לבב

 ןויצ תכרבבו םכיתועירי תא םכמ לבקל היפצב
 לעופה:דעוה
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 .עּובשה

 + תּונויצה

 ונתוא שקבמ אטילד קסירבב תינויצה תורדתסהה לש םילקושה דעו -- ,
 םילקש ח"ע : ט"סרת ירשת דע ח"סרת ירשתמ ותרובע לש ח"הודה תא םיפדהל
 ,98.70 יתגלפמ מ ,86 --יתגלפמ דנופ ,'ר 924-20 ףסאנ 31 הנשל
 , 28.50 "בושיה .תרשכהל הרבחה, לש תוינמ לע המידק ימד ,6.--"לצרה רעי

 תואספוקמ ,179,84 תובדנמ :תמיקה ןרקה ח"ע 100,--יוכרמה דעוה ח'ע

 םיינויצ םיכרצל , 26.69 ךסב ורכמג ק"הקה יות ,94,--תורבוש י"ע ,,7

 יזכרמה דעוה יזורכו תורבוחמ , 998.36 : ה"פב 232,86 לש םוכס ףסאנ םינוש
 3000 וצופנ "הקיתוילביב-הקיפוקה, תאצוהמ ,םירלפמובא 2950 ריעב וקלחתנ

 .לבור 897 לש םוכפ ףסאנ יאסידואה דעוה תבוטל .םירלפמובא
 ןורטאיתב גףבגירג ,ח רמ הצרה רייאב ש"כב :וגילא םיבתוכ הנבורמ --

 -טורטקרכ הצרמה ןתנש רחאל . קילאיב .נ .ח ררושמה תודוא האצרה ינוריעה

 תא ראת ןיזיירו שא , גרברעייפ 4 , יקסב'צידרב םירפסמה לש הרצק הקיט

 + ונתפוקתב לודג רתויה היחתה ררושמ רותב קילאיב לש ויפאו ותנומה
 םימואנ םש אשיו ןוגרומס ליעה תא גרבנירג .ח רקב רבעה עובשב --

 : + לודג להק ינפל תסנכה"תיבב .םגו תוינויצ תופסאב םידחא

 ונתוא תשקבמ הניווב היקרותו הניתשלפ ליבשב ןיעדומה תבשל --
 ו / 1 הלאה םיובדה תא םסרפל

 ₪ | ואוביש | םישקבתמ | הניוו ךהד  הניתשלפל םיעסונה םיטנרגיסאה לכ

 . ןופפלאוו דוד

 2% ו

 5 ןוילג

 ,1 הניוו , הניתשלפ ליבשב ןיעדומה תכשל םע םירבדב ךרדל םתאצ נפל
 הניתשלפב םייחה יאנת רבדב תועידי הקיפסמ הכשלה 9 עסארטשנעקריט

 1 תלאה תוחנהה תא ונירבחל תנתונו

 תישילשה הקלחמב .לורבה תלסמב העיסנה ריחממ טנצורפ 50 לש החנה
 ..(םירתב 1% אוה החנהה ירחא העיסנה-םיטרב ריחמ) ..טסעירטל ה גיוומ

 ירטסואה דיולה לש הינאב םיעסונה ריהממ טנצורפ 30 לש החנה
 ירחא ופיל טפעירטמ העיסנה ריחמ ..תינשהו תישילשה ,תיעיברה הקלחמב

 :! אוה החנהה

 (יצחו םימי העברא העיפנה ןמו) הריהמה רוטקה תינאב

 תושילשה הקלחמב ; רלה 80 םע םירתב 61 (ןוזמו הטמ ילב) תועיברה הקלחמב
 םירתכ 94--(ןוזמו הטמ םע ; יצחו םימי השלש .העיפנה ןמו ן הירדנסבלא .דע)

 . רלה 50 םע
 הרשע :העיסנה ןמו ,תירופה הלפמה) הל יגר רומיק תינאב

 הקלחמב ; רלה 60 םע םירתכ 51--(ןוומו הטמ ילב) תישילשה הקלחמב :: (םימי
 + םירתכ 169--(ןוזמו הטמ םע) תינשה

 תוינאה ,ישימח םוי לבב טסעירטמ תואצוי תוריהמה רוטיקה תוינא

 ןנלש הכשלהלו = הניוול .אובל טנרגימאה ..לע , ןושאר םוי לכב -- תוליגרה
 :קודבל תתלו םיפיטרכ לבקל קיפסיש ידכ ,היגאה תאצ ינפל םימי השלש תוחפל
 .ולש טר פספה תא

 תויורדתפהה תא םגו םיטנרגימאה ינזא תא דוחיב םיריעמ וננה ףוסבל

 ךומתל .םיצור םניא הניוובש הקדצה תודסומ לכ :יכ , ונתורב ישנא תאו ונלש
 תואצוה םהל ויהיש יאנ ת םו ש יל ב גואדל םהילע ןבלו ,ונלש םיטנרגימאב
 , םכרד יצחב ראשהל הנכס םהל תפקשנ -- אל םאו , ךרדה

 1. ל .לֶאְרשידץֶראּב
 ! ,פ 0 תרבגה ונילא  תבתוכ ןויצל-ןושארמ
 ללח לפנ רקבב תועש עבראב םויה ,ונתובשומב .לודג לבא

 48 ןב ,ןייפ ןימינב רכאה ,םינושארה םיצולחה -ידיב .דחא ומצע

 .ךרעב הנש
 ,םיגורתאה סדרפ עצמאב ,הבור:הנק ךותמ ושארב הרי אוה

 .ךכ .ידיל .ואיבָה .אוהש .,ולש

 םג .ךא ,ןייפ היח הביטאיצניאו ץרמ לעב ,ץורחו .רשי .שיא
 ןויער ותעדב הלעש הנש הרשע ששכ הז הנהו--,היזה לעב

 = -!יקנעו לודג הכ ול הארנש ,דחא
 םפילחהלו ופרוק יגורתא תא םירבעה קושמ איצוהל ---.ןויערה

 !לארשידץרא = יגורתאב
 םררפ| עטנ למעבו העוב ,ולעפל שגנ םיעצמא | ילב

 הסנ והמכ ןיאש ץרמב ,ינשה תא ןכ ירחא ,רחא םיגורתא

 קושב \ ךרד  ללכב .הדוהי : תובשומ = יגורתאלו  ויגורתאל  לולפל
 ידיל םירבוע םירוהי לש םיקנרפ םינוילימ ונממ רשא  ,ירבעה
 ,חילצה אל לבא ,הסנ ..,השודק ישימשתל םהיררוצ

 אוה .ןמוה יעגפ םע  ןכסמה םחלנ ןורחאה עגרה רע

 עב. :וכ".הע...,םיבכה ןוהו ונואו וחכ לכ - תא םיגורתאב עיקשה

 [םירצמה ןיב

 חלש אוה ,םימי השלש ינפל/ בתכמ .ךרע- הלולצ הערב
 השלש הגמ ,ותומ תבס .תא םהל ראב ,םירכאה ויחאל םולש .וב
 | ,.הרשע ששכ תב ,הנש הרשע שמחכ ,ןב--וירליל םיפפורטופא

 ,וינבל 'גוארלו תולחנה ףסכב ויתובוח תא םלשל שקבמ אוה וב
 .היהי אל בא םגו ,(רבכ הז התמ םמא) םהל ןיא םא םנש

 החונמב םידליה רדחל  םנכנ .ותומ ינפל  םידחא םיעגר
 ,יי!םולשב דרפנו הביחבו הבהאב וידליל קשנ .המודמ

 ,ושארב הבורב רויו םררפה לא םנכנ
 ,ללח .תלפנ רובנכו תמחלנ הרובגב !ץורחו רשי ץולח ךל םולש
 0 ! ךרפעל  םולש

 , ט"םקת ןויס 'ג ,'א םוי ןויצל ןושאר

 תוררשה .תאמ רחכנש  ,דעוה .ופיכ תילארשיה הלהקה תורדתסה

 ךרע ןםש תילארשיה הלהקה תא רהסל ופיב םידוהיה םיבשותה לש תונושה

 תא לעופה לא אוצוהל םיצוחנה םידעצה תא השעו .העש ופל \ תוגקת:רפס



> 

 5 ןוילנ 3 םלועה +

 הוה תונקתה:רפס\ פ"ע ..תחא הלהקל ריעה יבשות םידוהיה לכ לש םתודחאתה

 יהנש םירשעמ הלעמל םהש ,םידוהיה םתוא ופיב הלהקה .ירבחל םיבשחנ ווהי

 תרהבנ יהת הלהקה תגהנה .הדעה"סמ תא םימלשמו הנשמ רתוו ופיב םיבשויה

 וא הווחב לש תווטמל קר הרפונש ,םירבח ה"כ תב הצובק לכש ,הז ןפואב

 םיררובהו ,דחא רוב ןכרקמ הנרחבת תורהו מ תודוגאו תורבח רותב תומיקתמה

 ,הלהקה .ןוטלש תגהנה תא ב"חא ורחבי .וללה
 ינינע .תלהנהל ,הקדצה-תורפומל דבלמ ,גואדל  הכורצ הלהקה תגהנה

 םידוהיה יעברב ירטינסה בצמלו = ןויקנהל םג , דועו .רפסה:יתב  ,תורבקה:תרש

 ןיב םולשה תקוחהל  ,םידוהיה תובוחרב ןוחטבהו רדפה .תרימשל ,םהיתונכשמבו

 יהלשממה ינפל הלהקה ירבחתבוטל תוברעתהל םגו םידוהיה תסינב תלקהל ,םידוהיה

 עובקל לטומ ,תיללכה הפסאה תאמ תרחבנה ,הכרעה לש :היסימוקה לע
 ,םלשל .םירבחה ןמ דחא לכ לעש ,הלהקה פמ םוכס תא

 הריל תודועתמ תורחוימ תוסנכה הלהקהל שי םירשיה םיפמה דבלמ

 ,המודכו ןיאושנ ,תותימו
 :שלפב ירפכה-קשמל  ןויפנ לש 'הנחת דופיל .דעוה תועידי

 הלגש , תינומדקה הטחה לודגב הנשיש הבורסה תובישחה תואל , הנית

 פ"ע סינוטמ ייבה הנמ ,סינוטב ירפכה-קשמהל ,הניתשלפב ןוסנורא .םונורגאה
 "ראקיטפיא ןאשינ וד ריציפוא, תלעמל ןופנורא רמ תא תפרצמ ביצנה תעצה
 , סינוטב םילודג רתויה דובכה-תותואמ דחא -

 הרטמל עסמ רבכ אל הז ןוסנורא רמ השע וניארוקל ונעדוה רבכש ומב
 ועסממ בש ובכ ןוסנווא רמ .סינוטלו רי'זלאל ,תימורדה תפרצל תיעדמ

 לש ותחגשה תחת דמועה דעוה תוכאלמב עסונ אוה התעו  תואצותה-הבורמ
 הניתשלפב ירפכה-קשמל ןויסנ לש הנחת דופי תרטמל גרוברו ר"ד רוסיפורפה
 ןפגה-רמצ יעטמב תועודיה תוגידמלו הקסארבינל . ,הנוזיראל , הינרופילאקל
 ריואההגזמו םילקאה תוותשה לא בל םישב , דוקו יפיםיכימ , סאחוטב ןהלש

 ירפכה-קשמה תודיתעל דאמ לודג ףרע הוכ היהי ,הינרופילאקו הניתשלפ ןיבש
 ,היגרופילאקב ירפבה-קשמה תומדקתה תקיודמ הריקח רקחת םא יאניתשלפה
 בצמל םחה=רוואל םיבורק תוטוקמב םילודגה םיעטמה םש ועיגה עודיכ רשא
 העידי תעדל ריכהל ובל לא ןוכנורא רמ םישי דוחיב .הלועמ החרפה לש
 רתויה רקחמה-תואצות .י"פע הינרופילאקב  ודסזנש ןויסנה-תוינחה תא המלש
 , םיתיו ,םי'זנארוא  יעטמ לש םיניוצמהו םילודגה . לודגה-יתב תא ,  תושרח
 ,הניתשלפל דאמ לודג ךרע ,עודיכ ,םהב שיש , ירפדיצע ינימ ראשו םידקש
 ּומכ רשא , םיווריסנוקה תשרח תא הינרופילאקב תערל ןוסנורא רמ רומלי ןכ
 הז דבלמ .דאמ לודג ישעמ ךרע הניתשלפב בורקב הל היהי תווקל ךירצש
 ינפוא לא .(דועו הקפארבינב) םיעצוממה םילבחב .ןוסנורא רמ- שורדיו  רוקחי
 םסרופמה יאקירימאה דטולמה תטיש פ"ע םישביה תומוקמב המראה תדובע'

 . םהלש .ריצבה חדובעלו ןפגה רמצ יצע חופט לא ןנוכתי הנורחאבו ליבפמיק
 דוינב תויהל הדיתעה  הצעומהב ןוסנורא רמ .ףתתשי רבוטקוא שדוחב

 רמוא אוהו , תינופצה הקירימאבש < םידוהיה םירכאהו תוווחאה ילעבל קרוו
 + תונושהו תובורמה ויתוריקח תואצותו הניתשלפב ירפכהיקשמה רע םש תוצרהל

 תרטמ ד"ע .ם"ומב םש סנכהל ןוטגנישוול ןוסגורא רמ .עסונ  ןילרבמ
 םתא דמוע אוהש ,םש טנימטרפידה ישאר םע הקירימאב תיעדמה ותעיסנ

 וילע לבקל הנמוהה תא הרצק תע יגפל םהמ לבקו םירבר-יסוחיב רבכמ
 .הירוסב תיעדמ תירוטלוקירגא הריקח השעמ

 ןוסנורא רמ לש תאוה תיעדמה ותעיסנ תובישח לדוג לא בל םישב
 הקירימאב לארשי.ץרא יבבוחש ,אוה יוארה ןמ , הניתשלפב  היצוינולוקהל
 .תעגמ םתלכיש המכ דע , ןוסנורא .רמל רועל .ויהי

 ,לֶאְרַשְי תוצּופְתְּב 0

 דופ אישנ תאמ העידי לכק  בופירט יבויקה  רוטנרבוג-לרוגוגה ---

 :תונכנשמב העש יפל הבישיה תא בווק ידוהיל ריתהל רשפא יכ ,םירטסינימה

 ,ריעה תוביבסב רשא ' ץיקה
 יתלבל גרוברטפמ תיראלוקריצ הדוקפ הלבקתנ קסניוודבו קסבטיווב---

 :תונכשמ ילעב םירכאה ,רועל ץוחמ .רשא הרשדתואנב תבשל" םודוהיל רותה
 לטבל  השקבב  תוממורה ש"ע תומרגלטב * ןנפ ,אצמנ םמחל םהמ רשא .,ץיקה

 ,םרמעממ םתוא סווהל הז לולעש ינפמ  ,םירוהיה לע רפאנש ,רוסיאה תא
 יתאזה המרגלטה לע הבושת הלבקתנ אל ע"על

 םיטפשמה תכשל תוסיס י"ע חגדורג ריעב ררבתהל רעוג ואמ 8 םויב ---
 אשנש  ,ומואנ "לגב  םשאנה  ,ןוסרליה .,א עבשומה ר"הוע טפשמ תיאנליווה
 םודע ינש ואב אלש יגפמ לבא ,יקוטסילאיבה םורגופה טפשמ :ווריב תעשב ד"יבב

 תפהממה) מת 0. 7 המ ל
 % ו / /

 :תרחא תעל טפשמה רוריב החדנ "היפר,הו ",רוו :,בונ,ה ירזוע , הירוגינסה דצמ

 הלטיג אבהלו ןאכמ .יכ ,ההוקפ איצוה יגרוברטפה קינלא'צאנודארגה ---
 םמצע תעד לע ריתהל ןילופרטמבש היצילופה ילבח יכאטסיופ תאמ תושרה
 :תכשלב יולת רבדהו ,םוחתה ךותמ .םיאב םידוהיל גוברטפב תיערא הבישי
 םידוהיה לש הבושיה תויכז תא רשאל םא| הבטסלא'צאנודארגה לש םירפופה
 :ןוא סא ,םהידיב ןנשיש תודועתה פ"ט

 ילעבל  םינשה:יאפור תא "בושחל ךירצה ,הלאשה ּהררבתנ טניסב --
 וקלחתנש ינפמ .אל םא ,םינוילעה רפסה:יתבב םדומל קוח םירמוגה לש תויוכז
 :תיללכה טניסה תבושי לש .הנורתפל הרסמנ וז הלאשב תועדה

 וילע לטוה רשא תא .אלמ ןוגיזכנלגצק ילכמ דוד 'ר יגרוברטפה ברח - -
 ןאטקיב רוטנרבוג-לרינוגה וא סרופגניזליהב רקביו הנליווב םינכרה תפסא י"ע
 :לריניגה ..הידנלניפב חטיחשה רופא רבדב הפפאה תןלדתשה תא ול רוסמיו
 רחאל יכ ,ותוא  עירוהו בל:תמושתב ןיגווכנלנצק ברה ירבדל בישקה רוטגרבוג
 ןפואב תוממורה ינפל רברה תודוא לע האצרה עיצי ,םייסכ הלאשה ררבתתש
 ,םינברה תפסא לש התולדתשהל םיאתמ

 ,תונמָאו תּורָפס

 . תיאליטרע .המשנ. תרכוה
 שיערמ היח רשא םדא ןב תמשנ , תיאליטרע המשנ הוב ונא םיריכזמ

 רבעו תמ ולאב םיבר םימי'היה ךכ רחאו ,ונלש תורפסה םלוע תא ותעשב
 / . םלועה ןמ לטבו

 םימוב רבקגו תמ רשא , הוזםדא ןב לש ומש היה רענ הו אק ירוא
 , ותוסב חטש אל שיא םגו וילע ןגוק אל שיא ,ול הכב אל שיאו ,הזטולב וללה

 ילודג :ויה יאדוב , םינש שלשו םיעברא ינפל הזה שיאה תמ ילמלא
 ,םילבאתמ ויה םיניבמה ,הלודג הָחמש םיחמש רודה ותואבש םירבעה םירפופה
 . הטשל היואר תרקבל וא הכוז התיה אל תירבעה תורפסהו

 גרובוטפל אב ,הנבוק ךלפבש םיועה תחאב דלונש הו םדא ןב
 הפירח תרוקבב אצי וב רשא .,"רבד רקח, ןרפס תא איצוה םשו .,1866 תנשב
 בקעי םולש , רענרעל יבצ םייח ,רעבאלטאג ,  לעפייווצ םירפופה לע
 . דועו ץיוואמארבא

 םירבעה םירפופה הנחמ ףותב הו ורפפב רענוואק ררוע רשא ,המוהמה
 .דאמ התיה הלודג ,םהה םימיב

 וסיפדה םירפוסה ,ורפס תאו רבחמה תא םיחתורב/ ןד קילב "דיגמה,,
 םיטעומה םיניבמהו. ורפס לעו רעגוואק לע תוצאנ לש תוצילמ תואלמ תורבוה
 , רעגוואק .ירוא תא תאז לכב וקידצה םימיה םתואב םירבעה םיארוקה ןיבש

 םולבקתמ ווהמאמ ויה ןוצרו הכחבו ,רענוואק היה לודג ןורשכ לעב םנמאו
 םהה םימיב האצי רשא ,  "הקיתולביב איאקסיערוועי,ב 4 .םיסור  םינותעב
 העותה, רופסה לע הפירחו הנמאנ תרוקב םג ףכ רחא םיפדה  ,גוובוטפב
 +. .ןיקסנעלאמס ץרפ לש "םייחה יכרדכ

 שאר תולק ךותמ ךא ,גרוברטפבש םיקנבה רחאל ףכ רחא חפסנ אוה
 . ריביסל חלשנו קנבה לש ונוממב לעמ

 ררוגתה םשמ בששכו ,ותד תא רענוואק םש רימה ובצמ תא לקהל ידב
 לע םש אל שיאו עדי אל שיאו ,סנרפתה רשאכ םגרפתה ,ררוגתה רשאב
 + אוה תמ וא יח םא בל

 רשא ,םייוגה ןמ םג לוטנ ,םהמ ררפנ רשא-, םידוהיה ןמ היה לוטנ
 ,והוערו אל

 ("רקבה,) . תיאליטרע המשג

 .תועט ןוקת
 ,ולפנ ,תויצרופואוקה ,ינש .רמאמ ,"בושיה יכרר, .רמאמב

 :הלאה תואיגשה ,ונרעצל
 לידגהל תחת ,96 הרוש ,ינש דומע 'ו ףר :,ז"י ןוילגב 1

 ,ליבגהל- -ל"צ
 רפסמה תחת 16 הרוש ,ינש רומע 'ח ףד ,ח"י ןוילנב ₪

 ,95,7 // ארקל ךירצ ₪9,

 םצמוצמה לעופה רעוה ןמ ונלבק .ןוילגה תמיתח ירחא --
 סרגנוקה יכ  ,הז ד"ע םינותעב האבש העידיה יכ ,המרגלת
 ,הנוכנ הניא--רבמצד ביי .םויב - .נרובמהב תויהל = דעונ .ינויצה

 .התע :תעל :ונבקנ אל קוידב .ונמזו םרגנוקה םוק

 .גרבדלוג ,ל ,י + ל"ומה:ךרועה
 ר"ע  .טקפסורפ ונימתוח ,לכל 'חלשנ הוה ןוילגה םע ךחי

 :תילארשי הירוטסיה,  רנוולק ףסוי ר"דה לש ורפס
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 עז .א ג , 15-46ם ]טמ הפו

 ,ילמרכ ,א

 2 רָבְכַש םיִרָבְד
1 

 ,םיריעצה םיקרותה לש םויוב ןדעתהל ,הולשב בשיל ונשקב
 "הקיטילופה, ירעש לע תוכלה לש .םילת ילת שורדלו םנוחצנמ תונהיל
 אב -- ,תעדה חפיהב ונינפל וחתפנש השדחה "הרובעהו, השרחה
 לש הפט קורול רימת וכרד ךכש ,הו השק םרא ,םעה"רחא

 " ,ַמָ

 קיפסה אלו = ."היפ לע .הרעק-.ךפה,ו ,החמשה תא ברעלו .ההמ =<
 ורוקמב םסרפתהל  ,לארשי ץרא ינקסעל ךרעש ,ןורחאה .ובתכמ
 הגועה ךיתב םידמועה .ולאמ ,"ןיסירת ילעב, ופייגתנ רבכו ,ירבעה
 בתכמה לעבב םחלהל ,הל הצוחמ : םידמועה = ולאמו  תינויצה
 ןמ רחא םעוכו .רמרמתמ -- +"דציכ אה, = ,"תורספנה, ויתועדבו
 השענ רבכ ,לכה ירמגל ,לכהש רחאל ,ושכע םג---"םימפרופבה,
 רחאל ,שפט אלרו םיכח אלד קוניתל וליפא "ןבומו * רורב,
 ןיידע ,ויפב הלמ רוע ןיאש םעה-רחא לע דיעה לודג יףוסולפ,ש
 רפמש דע "םפרופמה, לש ותעד הררקתנ אלו "! דמוע ודרמב הז
 וניא ופופ .רעו ושארמ .םעה-דחא לש ובתכמ לכש ,הבר .העדומ
 ידכ ךיתב ערפנ ינשה .(16 רמונ "טעווסזאר,) "רבכ אטח, אלא
 איהו . ללכב תירבעה :הקיטסיצילבופה תאמ םעה-דחא לע וסעכ
 תא תרבואו .הרבא, = איהש רמאל ,וז הבולע לע .הילכ  רזוג
 "רקבה,) םינפלמ וירומ תא וכרדב .רבעש רודה לע .התעפשה
 ררועש ,"תוחור,ה תמיאמ רחפנו שערנ ישילשה אבו ,(?9 רמונ
 ובושיש םהילע .הוצמ אוה שואי. אלמ לוקבו- ,םרבקמ  םעה"רחא
 ,(96 רמונ ,םש) םמלועמ םייחה תא :רירטהל וי .אלו םתחונמל
 רשפא סומלופהו ,הרמגנ אל ןיירע .םיזגורמהו  םיסעוכה תמישרו
 ..,רמגנ אל :ןיידע אוה םגש

 רברה ונלצא השענ רבכ ול ומכ ,לומתארכ לכה : הרצקב
 םימרוג טעה-רחא לש ויבתכמו וירמאמ ויהיש "תואיצמה .םיוחמ,ל
 אלש המוד ., וגורו םעכל דוחיב אלא ,יתורפס םומלופל קר אל
 ,םולכ ונרמל אלשו םולכ ונחכש

 םיקרותה תא ,זגורה תאו  םעכה תא ינא חינמ םלואו
 הרוקנל הנופ יננהו ,השרחה הקיטילופה ירעש תאו םיריעצה
 המשל 'קרשו ,ע"החא לש ובתכמב תירקע יל יתיארנש .,תחא

 רמאמל םוקמ םינתוג ונגה תועדה-שפח תא ליבגהל ןנצפח יתלבמ (*
 + ובש תונוש תוחנהל םימיבסמ לגניאש יפ . ףא הוה

 תכרעמה

 ["ה' סו הוחרפ

 עז 11, 9-עס 118, 1909 2. "ג, יב

 ינפלש הדוקנה .התואל- -,בתכמה ותוא לכ ,יתנשה יפל ,בתכנ
 הרבגשמ ,וישכעו = "ןויצ | תבח, הל אורקל ועדי רחא רוד ימי
 לש םש הל םג יארקו ורוח ,לוחד ןירבושל" תוילאירל הפיאשה
 . ",לארשי ץראב תילאירה הדובעה, :ןילוח

 ל ןיא--,לצרה םגו םעה"רחא םג ,  תושגפנ = תווצקה
 םויק תא ודימעה=-,וללה םינשכ וזמ -וז- תוקחורמ  רתוי  תווצק
 וירמאמ תא חתפ  םעה רחא , ןוצרה לע--תחא לע | תונויצה
 : = םיסמו. ."תימואלה - הטלחה,הו  "ןוצרה .תוררועתה,ב = םינושארה
 / "לצרהו.."ימואלה .ןוצר,ב :,ןינד ונא .וילעש ,ןורחאה. ובתכמב םג
 :=,הנירמל וכזי ,וצרי  םא .,םידוהיהש ,החנהב אוה םג .לוחתה
 ;ּ ,'אתורב וז ןיא--וצרת םא, : הפיה ורוברל עיגהו

 ילכ .תא 8 םהינש ורמא רחא רצוא ךותמ אל םלואו
 .םעה .ןוצר תא רוציל ידכ ,םנייז

 רמא אוהש ,תונויצה לש היבא ,רקסניפב ריעמ<םעה רחא
 ,תוינויגה  תוחכוהו תויאר ךותמ תימואלה הטלחהה תא אורבל
 תא .ןיביו .ותרצ תא ריכי הרצ םיב עבוטה םעה םאש :,רמולכ
 תאו ,עשוהלו  לאגהל .ריבכ ןוצר .וברקב ארביש אוה .ןיד .,התבס
 רמגשכו ,תונויצה לש האיבנ ,לצרה םג ומצעל .הותה הוה .ךררה
 אמש ,ול םיגאוד וליחתה וירבחו ,"םידוהיה תנידמ, ר"ע ורפס תא
 ושפנ ןוחטב תא אוה אצמ ,הלסמה ןמ >ונויגה חכו ולכש ומנ
 < 'יע) העש .התואב .הילע .רמעש  יטמתירא ןובשח לש תועטב
 לא רמאו  ,(עיפארגאיבאטיוא ,"ןעטפירש עשיטסינויצ םילצרעה,
 אלש רשפא יא בוש ,םה םינויגה יתוחנהו יטפשמש ןויכ :ובל
 ,השעמו ןוצר--הרכהל ףכיתו ,הרכה ידיל םירחאה תא ואיבי
 :לע  ריעמ .אוהש דע ,וז ותמאב ותנומאו ונוחמב ולדג ךכ לכו
 םוש וב .ןיאשו השעמבש רברל .יקר ןינעה לכ תא בשחש .ומצע
 .י.תוער יקולחל םוקמו ךרוצ

 - :תועטלו -- ונוימרב תכלל רוע קיחרה לצרהש אלא רוע אלו
 -תלוביה הנתינש קר (ןימאהל הצר ,קויד רתיב ,וא). ןימאה .רקסניפ
 = .ןימאה לצרהו , רבלב ןויגהה יכרד י"פע ימואלה ןוצרה תא .אורבל
 א רפח אה ןיאו .תואיצמב ונשי רבכ ןוצרה ותוג;יש ,הזב םג
 ,םעה ןוצרכ ול הארנ ,קופסו לובג ערי אלש ,ימרפה ונוצר ,יולג
 תמאב ,לצרה תפוקת ימיב תונויצה הרציש ,תוריציה ןתוא לכו
 + ןרצי םעה ןוצרש ,ול המדנו ,ולש ונוצר חכב אלא: ורצונ אל
 ,רמולכ ,םינפ .יפלכ . תונווכמ תוריציה ןתוא 'לכ ויה .אל  ךכופלו
 תא ,תימואלה הטלחהה תא ופוג םעה ברקב לדגלו . ררועל יב



 אנ ןוילג

 םנשי רבכ ולאכ לצרה האר םתוא ירהש ,תודפהו הלואנה . ןוצר
 ישיא לש שפנה יקמע ךותמ תולגהל םיצרופ םהשו תואיצמב
 אלש םושמ ,ומע תא לצרה עדי אלש םושמש רשפא ,המואה
 םהילא רשא תובבלה םה :םילקלוקמ המכ דע הזה תואלפה שיא ערי
 ,"םיכרדה ןוקתל, קר גאד ךכיפלו ,םנוקתל םג גאד אל ךכיפל הנפ
 .הנידמה דופיו .ץראה שובכל םיליבומה

 אל םא .ערוי ימ ,ונמז םדוק לצרה תא .תומה םדק אלמלא
 ,לודגה וחורב ,ומצעב אוהש רשפאו ,ותועט תא ףוסבל ריכמ היה
 התלינ תע אלב תמש וישכע ,תישארבמ לכה תא ליחתמו רזוח היה
 ארבש המ לכש ,ךל המודמכ ..תונויצבש הפרותה םוקמ תא ותתימ
 ירה ,םיסרגנוקו  םירעו ,תוררתסה ירה ,ןיידע םייקו יח לצרה
 לצרהש "לארשי"ץראב תילאיר הרובע,  וליפאו םידנופו םיקנב
 וללה :םיפיהו םיבומה םירבדה לבש אלא .,ךכ לכ הל דגנתה
 קספנ ,םתמשנ םהמ הלטינ : םהל תואליטרע תולזאד תומשנ  תומד
 סתוא הוהמו היחמ היהש יטרפה ןוצרה ותוא -- ינויחה םחכ
 ימואל ןוצר ,דימתמו בושח רתוי ,רחא ןוצרש הלגתנו -- ותעשב
 + + ..םתריצי תלחתמ םהל רפח

 ףלא םא . וליפאו ., אתורב וז ןיא--וצרת אל :םא -וליפאו
 הלודג .המרעל .םא  וליפאו ,םיריעצה םיקרותה = ולחני = תונוחצנ
 וולא .רשא ,םעה ,וחתפנ םירעשהש .םכיתוחטבהו םכיזורכ .ומרעי
 אל בישקי םג םא ,ןיבי אל עמשי םנ םא ,םינופ. םתא
 אל ,ךכל ,ותוא םתוניכה אל ןכ לע יכ ,ותעש העיגהש שיגרו
 יול םתארב אל הנומאו ןוצרו םורהה ובל תא םתאפר

 הנושארה ותפינכ תעשמ םעה-רחא הרוה "ךרדה איה וז אל, י
 אוה "ןשקע, ויבירמ וקרצ םנמאו , תירבעה תורפסה לש - ךותל
 יכו  ;רוסי אל .וכרדמו הב דנבי אל ,ותמאב חטוב > ,שיאה
 תורתוסה ,"םיניע .תוריאמ, תושרח תיתמא לש םשג ונבוחרב דרי
 תוריאשמו "הראה, ירב ךותב וז ךותמ וז . תולטבו וז . תא וז
 אל-- המועז .תוינקיר לש לורג  רעצו  יונפ .םוקמו ללח ןהירחא
 ,..םימה ופטשי יתוא אלו םשגה -:היהי וילע

 + ינרק .הרוהי

 הרשע םיִתְשַה תַעָשַּב .יִנְתַדְצ רֶהָפה תְַבָל לָש תַָשָר

 ,ינולח ףֶרָדִמ הלל 2
 תִונָבְל תויּומדו
 ,יִנועְמ חַתְפִמ םולָשְּב תאְצְל בעי יִמ .רֶתְסַהְּב תוזמור יל

 : : !םֶנָבל םולָשּב ןָכיָהְל
 יב .יְִנָא .אצויו
 --יִתיִּבַמ הָליִלּב הָרָשָעְםיִּתְשה תַעְשְּ
 , תורָפַסַמ תוחור וז םע וז ,םיִבָככ םיְִבוד הָו לֶא הָזְו

 ,ידפּב רפי הו מ
 -יִתְוהַא ,הָמְמּור יִתוחַא
 ,תֶלְבְת לכ לילַה ףמעְתה הנבל
 הָלְּפְת ו רַמָאְהִמ חוה 'הָ שודק יִּכ ,םֶרָו שלק

 ,חָריש וא
 ,תוליִלְמ הוא ,לודנה - הָו ליל יִּכ ,רָשפֶא מ

 ,הָיצַ ןושארק הלוקה ,ילמ תְֶל ליל הלל רפא

 תויהל היושע הניא "תימואלה הטלחה,הש ערוי םעה"רחא
 הטלחההש אלא ,"ןישידק ןימגתפ תרזנ,ב ,הי לאמ םאתפ .תדמוע
 =-,התרילל הכומס התתימש וז אל -- ,תורורל תמיקו תרמתמה
 םינפ .יבודמ בל יעוזעו השק תישפנ הדובע לש םוכסה איה
 ןורחאה ףורצה אוה -- ,יורגה אלו ןוצרה --- ,ןוצרהש ;הל ומדקש
 לש ,תווקתל םיפרטצמה םּגתוהרה לש המלש הרוש ךותמ אצויה
 תועיגמו תולדגה תוקושתו- תופיאש לשו תויארול םישענה תוקפס
 ךכש םושמ !"ץפח, : םראל ול םירמוא ןיא ,םיצפח לש הגרדמל
 רמולכ ,ץופחי אל תאו לכב םא השעי המ, ירהש ,ןויגהה . הוצמ
 םיצפח .םא השעי המ -- רתוי דוע וא +הוכ ץפח שיגרי אל
 ותוא םיאיבמו הזכ ץפחל םידננתמ ,ובלב תמאב :םייחה ,םירחא
 ,ללכ ץופחל וילע ןיאש חיכוהל ירכ ,ןוינהה יטפשמ תא םנ תועל
 = רומע ,איח  ד"פע) "ץללכ ץופחל תושר םג ול ןיאש
 הצורש ,הזכ רעצמו הנושמ ישפנ בצמ םג ונל עודיש אלא רוע אלָו
 העש התואב אוה ללושמש ינפמ ,לוכי וניאו --- תוצרל :םרֶאה
 ליבשב השורהה הרטב ןוצרה תוררועתהל .םיחרכומה .םיאנתהמ
 :(ת 'מע ,א"ה רמעה, ,'א "העשה העיגה,) "לעופ חכל היהיש
 תא" ןיידע ביחמ וניא דבלב  ןויגהה לש טשפמה | יווצהש ירה
 םכנחלו םלדגל אלא תרחא ךרד ןיאו  ,הטלחהה תאו ןוצרה
 חכל םתושעלו םדא לש ובל ךותב ישעמו יעבט ךונה
 ...הנומא םגו הקושת םג ,הריש םגו ןויגה םג : וב שי לכהש ,ינויח

 וז

 ,"ישעמו יעבט .ךונח, םילמה .הא .יתשגרה תדחוימ הנוכב
 הכלהכ אלש םינפ ע"החא ירבדב .םילגנמה לש םבלמ איצוהל ירכ
 : ,ול: םיסחימו
 "ללכ הב אסיפת הבשחמ תילד, הטשפמה תוינחורה .תא תושעל
 ןמ םדאה חור תכלוה תבבוס, | ,ולודגו = ןוצְרה = ךונחל  םיסב
 היתוביבס לעו תוימשגה לא תוינחורה ןמו תוינחורה לא .תוימשגה
 "םלועה,) םעה .רחא לע םיקלוחה ןמ רחא  בתוכ "חורה .הבש

 המת קחשב היוחדםלוע לָש .ּותַמְשְנ הָתְלַע
 יִתְמיִא ,רְא 'אל רו
 ;הָמוָּפיִתְלְּב יִלָש הָמְשָּנַה ,חֶאולמְּב יִבַש חַמְשנַה חָתִיַה הכ
 ,יִתָמָשִנ תושדחה ,הָנבְלַהשודק ליל - הלילה
 םיִכְזַה הָנֶבְלַה .תורואָב יִכְנִא לבוטו

 : תומה לָש רואָבּ

 יל .ָאְרקְו הָאָּב ומ הָליִלּכ הרשָעיִמְשַה עב
 , םיקחרַמייַמּוחַתלַאתאצל

 ...תומְלועְה-ייִש םַע ידַבְק יִבנְא הָעותְו אוי

0-7 

 ,ןאראב .חרובר
 ל -----

 .תקְרַפ

 , םהיתפב ןיירע טה םיורש .הועה ירר לבש העשב ,הטחה ןינה םע
 -תיב תספרמ לא אצוי ,הקדפ אוה רהממ -- הקומע חגשב םיעוקש םנהשפ |

 ןיב השובכה ,הרצ-הכורא ךרד תערתשמ וינפל .החרזמ וינפ תא ןיכמו ראודה

 . .ץוכמ ,תוינרתחה תולודגה ויניע יתש תא םצמצמ הקדפ | ןפיכחר תודש ינש

, 

 = <-רשפאש הרזומ העד ,תומימת בורמ וא הנוכב 'םא

5 
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 ---םיוחב רחבל, ןוצר ידילו ,"תומה ךררו םייחה ךרד :וינפל םיכרד | לע םתוח .ומצע  םעה-דחא היה אל םא :ינהימת 19(,  = רמונ
 :תחאה תאו ותלצהל םירפומהו םירמחה ויתוחכ בטימ שירקהל | .םהבש הנוכה לע .הרתי הצילמה התיה אלמלא ,הלאה םירבדה
 רשפא יאש וילאמ רמלה רבד הז ירה  ,"ויתובא ץראב ותיחתל | הז םיעלבומ הרוצהו רמוחה תא דימת האורה ,םעה-רחא אקוד
 הטלחהה ןמ רמולכ ,ףוסבל קר אובל לוכיו ריתעש הממ ליחתהל רומג ןוחמב :חוטב .היהי אלש רשפא יא ,הימ וז םינוזינו וזב
 ,םהל םודקל תוכירצש תויכונחה תונכהה ןתואמ אלא ,םפונ .ןוצרהו  ררועל םינמאנ .רתויה םיעצמאה םה םיבוט םיש עמ קרש
 תובבלה תא .ןיכהל החוטב רתויה ךררהו ,םנוקתו תובבלה תנכהמ .םיתפש רבדב אלו ,םיבוט םיש עשב קר יכ,ו "הבהאו הנומא
 הרובעה -- הפונ תישעמה ןויצ תבח איה לארשי ץראל םברקלו  'ד 'מע א"ח ד"פע) "תובבלה תא חצנל הוקת ונל שי ,דבלב
 םיגרדומה לופמהו הרובעה ,התיחתב ידימתה לופטהו לארשי ץראב | םא +השעמ ארקהל תוכזה ול שי המ .ווז קר איה הלאשה .('ח
 תא  םיררועמה ,תולודגב םימייסמו .תונמקב םיליחתמה םירדוסמהו .ומע ןואש ותואל וליפאו השעי רשא רבד לכ ל השעמ ארקנ
 ,ןוצרו הנומא ידיל םיאיבמו הבהאה | םא ,תוחנ םידיה .הנייהח אלש וז קר אלא תורחא .תילכתו .הנוכ
 תנכה .לש לודגה רקיעהב | םידומ םניאש ולא  םיקלוח רחא ףוגל אלו הפוגל אל הכירצ הניאש וז וליפאו הדובע לב

 ,םעה-דחא לש ותטישב "הלפא, תיוז ןרק םילגמו תובבלה לבא .ירמגל ישעמ וניא .םעה:דחאש יארו ,הדובע המש כ"ג א
 ,"תולגה .יללושמ, לע .הנמנ ופוג ע"החא ןה :םינעומ םה ןהו תילכתו הנוכ הל שי םתישעש ,ולאל קר םישעמ ארקנ םא
 תסנכ אהת םינמזה ןמ ןמובש רבדב ןימאמ אוז ןיא רמולכ \ תושעהלו בושל םדיב שי ,םישעמה ,םהו ,םכותמ תוחרכומ
 תא הל וקיפסי רשא ,הלאכ םויק יאנתב הניתנ הלוגבש לארשי קפס לכ ןיא ,םתומכ םיתילכתו םיצוחנ םירחא םישעמל םימרונ
 רימתש אלא ,אירב ימואלה השנרו םלש הבבל תויהל תלוכיה  ע"החא לש ותנומא איה הבר ךכיפלו .רתויב ישעמה אוה םעה-רחאש
 המואה לש .התומד תא תטעממ תויהל .תולגה הריתע םיבצמה לכבו | רבדב קפועה לכש םושמ ,"לופטה .תבהא, לש התרמתהו החכב
 החורב דו חי ב םא ייכ ,הפוגב קר אל תרבעושמו הפופכ התושעלו | הנישעתש ופופ ,הנממ הנהנו רזוחו וחכ תא וב עיקשמו
 1תוא לכב הילע .תיקיעמו הל .תורזה .תוברתהו הביבסהל התמשנו = יפל,ו ותמשנמ לודג קלה הז ולופמ רבל בלה תוריפמו הבהאה
 ,שלחה טועמה ינפב תורוגסו ףיקתה בורה .ינפב תוחותפה םיכרדה | תורשפאב ונתנומא לדגת ןכ  ,רבדה לא  ונבבל תקושת תובר
 רשפאדיא ונב תמלוש תולגה היהתש ןמז לכש  ,ןידמל וניצמנ = ןמשל םידמועה םירוצעמה לע רבגתהל ונידי הנקוחת ןכו ותנשה
 * םימואל ןוצרו .שגרל הכזנשו הרומג הנכה ןכומ ונבל היהיש ה. 'מע ,"םייחה .ךרר) "ונל

 ,וימי לכ .שרורו ע"החא רמוע אסיג  ךדיאמו ,םימלשו םיאירב = *הרוצ, .שישכ "רמוח,ה ךרע תא ותרכה דצמ ,ןאכמ קרו
 םעה לש ימואלה ושגר אירבי ןכ םא אלא תונויצל הוקת ןיאש  םיבוטה ,םיבוט םישעמ  ירחא ךורכ = ותויה דצמ ,ומע .התואנ
 ,ולא תא ולא םירתופ וירבדש ירה , אפרי ובלו  העובקה ותטיש ידיל ע"החא אב ,תוירבה תא םינהמו םהישועל
 וללה םינעוטה םיחיכשמ ,קויד רתיב ,וא .םיחכוש םלואו םשל םא) .לארשי .ץראל-.ונשפנ .תא .םיאשונ ונא הנה .,ןויצ .תבחב

 רש

 -רחא לש תי ש ע מ ה תונויצה ,חורה תיחתו תובבלה ןוקתל םחיב אשיש םיצור ונאו (ןאכל הנינע ןיא .וז תקולחמ -- תודהיה תלאש
 ,וירברב םיאור םה םנחלו וילע םיקלוחה לש וזל המדק םעה  ,הילא ושפנ תא .ונממ בושח קלח ,תוחפה לכל ,וא ,םעה םג
 1 1 ן לש ומויק ,רבלב "הקיסיפאטימ, וזיא .קר ,םמצע ירבדב אלו  ינשש, .,ע"התא לש ונולב ,הטלחה ידיל אוביש רמולכ

 לק .שורשר עמשנ ,תשמשממו הז לימרת לע וילע תפרפרמ איה ירה הינשה | אוה ןיהבמ .הכורא העש הדעב רקוסו ההיבגמ ,תרפופש ןיעכ ורי תא השועו
 :םברפמ הקדפ לש ובל .תויולג ,רינ תופמעמ לש | הטסופה תבכרמ -- הריעה לא הברקו  תכלוהה ,תענענתמ הרוחש הדוקנב

, \ 
 ...!רעצי ימ תאו םויה חמשי ימ תא רבכ עדי ילמלא -- ןידי יתש תא לושפמ ,ומוקממ זו .אוה ירהו -- לורבה-תלפמ תנחתמ תרזוחה

 2% יש ל . םיה תנידמל .וררטנ  ןהולעבש = ם'רחרחשה וונפ .ןח לש טוח וילע - ךשומ , םיצצונו םיפוכת םירותפכ לש ָ = ---םישנו .תוביר ,םישבי םינקו ,תוקונית אלא ןניא ןלוכש ,הלפשה ךותב ,םש = תודוש 'תשב טשוקמה  ,םיבתכמ-אשונ ןוליעמ -- ונוליעמ .הרשיו ולצא איה , אש ל .תורדה , תוירבעה תוחפשמה תאמ ,יפלכ אוה ןווכמ ולכ -- הז ורוהרהו הפוקו תיקנעה .ותמוק 4 ,תספרמה יבג לע 5 ּךל 5 ליטמ 2 הי 0
 הנממ ,תצק הכבופמו הקיהבמ-הרוחש ,הבוטר--ותירולכו ,םה .םיננער-םיצחורמ =.

 שלש םיתש הנממו ,םורמ יפלכ תואופק -- תופוקו חודמועו תולדבנ .תורעש
 םיפנפנתמ ולא .םילתלת . ויתוקר לע ,וחצמ לע .תורדבתמו תולשלתשמ תוצווק
 םיגדגדמיםיטרופ ,וחצמ לע ול םיחפטמ , הכילה .ךותמ ולצא ושכע םה

 ,ולש רועה טוקלי תא לטונ הקדפ .תיעישתה העשה איה תלצלצמ
 הפרפמו הרשוק ,והזח לע ןוסכלאב החתומ , ומכש יבג לע ותעוצר תא לישפמ
 ,הריעה לא אצויו ויחש תיבל תחתמ

 "קי

 בפעתמ . הריתי תוזירו ךותמ אוה רבוע--םירצונה בוחר -- ובוחר תא םב הלות , הלעמ יפלכ וטבמ תא ףילצמ הקדפ . תחא תבב םיפטלמ-םידרגמו
 ,ןמוי לש לפקמ ןוילג הזיא רסומ ,אפורה לש ותיבל ךומס עגרל קר ןאכ .אוה : . .ךיחמו וינוע תא

 ,תינכחגו הנמש תירפכ , אפורה תתרשמ ,וידעצ תא ביחרמו וינפ תא . ךפוה
 ילעב םישאר םיארנ םיחותפה תונולחה ךרד .יגואת , ךורא טבמב ותוא הולמ ךלוה .ולוקו /אכוק לוגגרת םניא .העוגה :םיתגוב .הלומתמ תועה .ךותפ ְּ

 ה : ו יד : תולפאה םיתפרה ןסו החיתפ ךותמ םיקרוח םירעש . הפוס דעו הריעה ףופמ
 ו : הש הרג תולעמ ןהשב ,בוחרה לא תחא תחא תוסנכתמה ,תודדוב תורפ תוצרפתמ . ןהיגיע וב תונתונ בוחרה ירדמ תורוחב -- תובוהצו תותשפ תורעש

 לוהשב -תופנ  תופוכתה ויתועיספ תא עספל אוה ףימוב -. תחא הרוכב  תעטולל ,היעב תועימשמה תוכנזב תושכשכמ ,ןהישאר תוהיבגמ ,תולשרתה ךותמ וליפא ןאנהמ אוה ןיא -- הקדפ * . תובשוממ תויריוא .תוקישנ םג ול תורגשמ .

 -אלמז : מ ו אלה רועה וקל תא תחביב לא ותוא הקירמו יריר ןוקרי הזיאב הפוכמה ילדה תא האלממ , תבאוש ,הרשי הלוכ , איה הפוקו הלוכ ההובגה ותמוק , ריואה ךותב זמומתמו ךלוהה וכ ל : 0 ,ראבה לש ונוליק תא היתוחב לכב תכשומ , ץע"ילדנסב  תובוחתה .,תופחי : א ו רומע וירה ריש מו תפצרמה ל ל םולגר עב תשא וזלא .ןמאנה םעור תרגוצה לש העיקתו .הכוקה ל
 ו 9 , 0 תוקלתפמ , םהמ תוותנ תופט המכו המבשכ ,שערב םיכפשנ 'םימה ., הודב
 ךומס דמוע חריעה שית .םינטק םיריפסכ הלועה שמשה יפלכ תוצצונו ןירדעל

 הלפשה הלגתמ וינפלו עפושמה ובוהר הצקל אוה עיגמש ןויכמו הנממ לצפמ ,תומרוקה ויתופכ יתשב ויתואסנולכמ תחא תא קבוח ,דוגרפ הזיאל 4
 ךרד ., תורדפכאה בור .יבג לעמ : ךויח-וטבמו הפיפט תישענ ותבילה -- הבחרה | רמתמ ליחתמ תובוראה ךותמ ,םיחתכנ .םיסירת .סעולו הפלק לש תוכיתח תומיתח

 הברח וב םילתנו הקרפ לא ושכע וילא םיפקונ תואפוקפאה לכי לעמו תונולחה = הטסופה תבברמ : םילגלג לש שוקשק עמשנ תפצרמה ינבא לעו ,ןשע הלועו =
 תוצפוק םישנ . רחפו הוקת לש היפצ ךותמ וב  תורקוסהי , םיניע לש תוגוו = הציפקב וז הבכרמ | לא הילא  שגנ הקהפ ,ראודה תובל ךומס - תבכעתמ
 תא .תונוכמו .תחא הֶעיְספב תוגרדס הָמְכו הטכ לע תוחסופ .,תוקעטה .לקמ = ךיה ובל לא רלְפוסו תחא ריב :ופטוח , לודגה רועה .ליסרת .לא קנוט ,תחא-

- , 0 / 

 " תישעמה -ןויצ תבחל ומצעב ע"החא קלחש לודגה ריקפתה תא | תחתהו חורה ןכרמ םשל וא .םידוהיה תלאש ןורתפו תוילג ץובק



 היולתה תישעמה | תונויצהו דיתעב ופקיה לכב ינויצה לאידיאה
 םה םיקוברו .םיכורכ ,העש לכבו תע לכב ,הוהב לארשי-ץראב
 הז בבוסמהו הבסה םיקובדו םיכורכש םשכ ,ע"החאד אבילא :וזב הז
 תפפוכ רכנ תמדא ,תולגה לש החכ אוה ברו לודג םנמא  ,וזב
 תושגלהו םיטעמתמ תובבלה ,תומדה תא תטעממו המוקה תא
 אבה-היחתה לט לש םג וחכ .אוה .ברו :לודג לבא . םיהקנו םיהכנ
 יריש טלקהל םידיתע הכוהבש הנטקה הנפה התואמ ,םשמ
 ,תימואלה םתוכיא התחפנ אל ןיידעש ,םיננערהו םיבוטה .תוחכה
 םיתמא םירבעל םישענו םתחתמ םיחמוצ תויהל םילוכיו. םיצורה
 תורבכ רמוחב ושמשיש ידכ דע ,יעבטה םנויבצב םימלשו
 תויהלו םהילא תומרהל הלוגבש לארשימ םדא לכל הרוצו תומד
 ,םילהא םילהא ותולגב ןכוש .אוהו לארשי הנחמ ץפונ .םתומכ
 +םצבקי ימו .םיסיסרל רבשתו םעה תמשנ התכוה % םפסאי .ימו
 ימ ,התוא שובכי ימו ,הדיתעבו הרבעב ,המצעב המואה תדרומ

 חור  תוזכרתה,מ ץוח תרחא ךרד ןיא--%המצע לא התוא בישו <
 ונרודב השעי ררשא השעמ לכ,  ךכופלו ,"ןויצ תבחב המואה
 ץוחב יב  ,ןויצ תבח םשל (ונירחא תורוד :המכ רוע .עדוי :ימו)
 תוזכרתהל אל .ןווכמ תויהל ךירצ ,לארשי  ץר אב ךןיבו ץיראל
 א"ח ר"פע) .,,'חורה תוזרכתהל ,הינפל ש המל םא יכ ,המואה
 םירבד ורמאנ הבחרה תינויצה תורפסה לכב םא ינהימתו .( אז 'גע
 פש הכרע לע (ג"פ--יפ 'מע ,א"ח ד"פע) ע"החא םרמאש ולאב
 ,היתוינערופו תולגה תרצ ינפב םירתכ הלדגו תישעמה ןויצ תבח
 העשה, לש המשב םילגורה ונלש "םיישעמה, לכ םא ינהימת \
 = - ,"ערטה,ו "ףועמה, לש םמשב ההבג ההבג  םירברמו ."הלודגה |

 םירורבה : םירבדה םתוא ץיקהב ריגהל  םיעדווו ועדי םלוכ .םא
 שיש ,רדהנה "ומולח, תא םלחש העשב םעה"דחא דיגה רשא
 ...הואיצמה לש הירוסימ םגו הנומאה לש  היתומחנמ םג: וב

 וי.

 דהא, :םכיתותפש געלו 'םכשאר רונמ האור ינא .רבכו .
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 ,הרס וב  רבדו .בושיה תרובעל דגנתה לצרהכ והומבש ,םעה
 --"!(רציכ אה  ,תישעמה ןויצ תבח לש האיכנ רותְב

 םתאצמש הוה הושה רצה .הלודג תועט ,יתובר ,םתא םיעומ
 ,הרומג .תויחטש אלא וניאו םולכ הוש וניא .םעה רחאו לצרהב
 תיבושיה הדובעה תא תערל ללכ ץפח אלו עדי אל לצרה

 וא הב | ןיא :םומו הלוכ 69ה הפי םא ,לארשי ץראב "המינפ
 ,י"אב הרובע םוש הצוחנ התיה אל ול .,איה הלקלוקמו העוער

 םיולת םניאָש  םילושכמהו :,םוי .אובי ירהש  ,היהתש וזיא היהת
 ,וכרד  לעמ ורופי םירחא לש יםנוצרב אלא םעה לש ונוצרב
 ףוטשי  ףטוש לחנכו ררועתיו םעה | םוקי זאו "וחתפי םירעש,ה
 הדובעה לחתו ,ותנידמ לא :,וינטקבו  וילודגב | ,וינקזבו  וירענב
 ,םילקה םידעצה כ"או ,רפסמ תונש ךשמב םתה רשא :הלודגה
 ?םהב ךרוצ שי ימלו םיאב םה .המל תונטקה  תועיספה

 םע םימיה ירברב וניצמ .אלש, .עדויה  ,םעה-רחא כ"אשמ
 הלחה למע אלש ץראב--הקוח דיב אלו-- תינידמ הלשממל הכוז
 ותודגנתה ידיל אב :אוה ,(ט"ל ימע ,ב"ח ר"פעו "הבישי תריבעב
 לש וו הרונעבש םימומה תא הלינש םושמ קר "ויתותמא,ו
 רשג תרישג--שקב  רשא תא :הב אצמ אלש םישמ ,וישכע
 םיקנוי .תויהל = םהינש = ולכויש ירכ | ,ץראה  ןיבו םעה ןיב
 הטונו ךלוה לכהש הארו לכתפנש םושמ ;הומ וזו וזמ הז םינהנו
 םעה תאמ תינהנו העפשה .תלבקמ ץראה .היהתש- -דחא רצל קר
 העפשה לבקיו הנהיו םעה רוזחיש ידכ השעי רשא השעמ ןואו
 היוארש ןויצ תבח התוא ,ןויצ תבח תא הארש םושמ ;ץראה תאמ
 איה הנהו ,יתלואגב הנומאהו לאגהל ןוצרה םעהל ונהני הרי-לעש התיה
 ;"תילאיר, הרובע תגרדמל .העיגמו .םירומג .ןילוח תישענו .תכלוה
 אל, תכשמנו תכללוה 'וזכ הדובע אהת םאש ,הארו הפצש םישמ
 אובתשכו | ,"תימואלה  תורהיה .לש ""תלובש,ל ןויצ תבח השעה
 ,ומוקמב רמוע םעה ראשי הצרמנו הלורג הדובעל תרשכומה העשה
 היהי אל,ו הנומאו הוקת אלמת אל ושפנו וברקב ררחי אל ובל
 ויהיש ,םחורב םיאירב םידוהי לש לודנ הנחמ אוהה םויב ונל

 יש תא תודירומו תולשלשמ , ןתכאלממ תוקלתסמ תובור , וילא ןהונפ |
 וב ת כתסמ ןה יוה םיקומס םינפ הקדפל ול .תודימעמ ןהשכו  ,םילשפמה

 םירדבהמ ןחלמש ילוששכ ,ןה ףא ותארקל תווהטמו הנתמה לש ףויח ךותמ |
 תא םיריפמה ,םיפחו תוטועפ םיצכצבמו םיצצ בוחרה ירצמ . הציר ךותמ ןהל
 אשוג לש :וינפ תא לבק? םיגוכתמו םהישאו לעמ םיכועמה םהיעבוב
 תיפונכ ןיב לא ומצע תא סינכמו ךלוה והירה תוניתמב -- ןורחאהו . םיבתכמה
 לע םעפ בכעתמ לשורמה וטבמ ,עגרל עגרמ הלדגו: תבלוהה ףטהו םישנה

 ,טוקליה .ךותב רבכ איה הנותנ ודי , םירחא לע םעפו ולא םונפ .
 בע .תויולת םיניעה לכש אוה האור ... םתכעממ ,םתלפקמ , םיבתכמב

 ךותב התוא ההשמ אוה ירהו , הנושמ תונלבפחיא וז אב תוניתטמו וז ,

 1 %כמ אוה הובג הלעמו ומכשמ , ולעא הפוקו ותמוק . הנוכב

 ה יעבצ ןיבמ רתויב תטלוב ,םירוחש הפוטעה ,השומגה ותפוג , ותבבופה

 יפלכ הקיהבמ הרוחשה ותי"ולבו ,וירוחאל טומש ועבוב ,םישנה .לש םוריהבה
 וזיא .ויתפש ןיבמ םאתפ אוה איצומ ,ויפיו והכב הת; שיגרמ ןהקדפ .שמשה

 ְי : ךחגמו תלפלופמ הקורש

 תי

 "ןמל ,ש .ןיידעש , ןכרשבל אלא אב ינא ןיא ירה רבד לש ותמאב --
 + םיבתכמה תביתכב םש: םילפטמ

 "אה ה תא אטבמו "שירב, ךיראמ אוהשכ , תשבושמ תידוהי אוה רבדמ
 השבי םויא ךותמ וילע תועָיבצמ  ,תוקחוצ ול .ביבסטש תוירבה = . "תיח,ב
 7 1 !דחי םג

 ? ךיתוצלהב וניתוחב תא התא שיתמ ןכיה דע , ןכרא ,ןכרא ,יא --
 , ריואב הדנדנמו הלודג הפטעמ וטוקלי ךותמ אוה איצומ .אוה ףא קחוצ הקרפ

 / : היפונכה .ןיבל שפחמו העות וטבמשב =

 + "ופוצרפ, תא ךל רגשמ "ךלש, ירח-?א העוגה .םש איה  ןכוה --
 לכ תא איה תפקוו ןרחא ץגרכ םינוג חסכו המכל םינתשמ הריעצה לש הינפ

 הרובחה .היקרוע ךותב םיפסות הימד לכשב .,וז הפטעמ יפלכ היתועבצא רשע
 תונידזמ תונקו , ןטק חטשל המצע תא תסנכמו -וישכע | תטצמטצמ ביכסמ

 ןיבל םמצע תא םיבחות םיריעו וליפא ,הלעמל ןשאר תא תוהובגמו םיפקשמב
 ,תונוקפ לש היפצ ךותמ םיטיבמו םהילגר תונוהב לע םידמוע ,םילודגה

 אוה לטרעמ תוניתמב .הקדפ והיה הפטעמה תא ערוקש ןושארה
 :קחוצו הב לבתסמ ,הכותמ תיפרגיטופח הנומתה תצ

 ..יידוהו יננה ינאש םשב ןקוו תואפ ילב --

 !וטוקלי ךות לא ודי תא אוה םינכמ בושו

 םישלש לש לטיפק חלוש ךלעב ךל--ליספ ןאב איה  ןבוה , לוספ --
 . 2 ובה

 היתומישנשכ ,השא וזיאשהמצע תא םאתפ תצעונ היפונכה ךות לאש שו

 ןה ירה הירי יתש ,םלכ םיעיזמו  םיעלותמ הינפ , הציר ךותמ -ןה תופוכה
 : םהוזמה הרוגסל תחתמ המ רבד תוקבוח

 ןלכתסה ,ךתרועל הקוקז ינא ירה ,חא- -הקדפ --

 :לודג קובקב הדי ךותב איה תענענמו
 --בחתנ ,ומוקממ וזיזהל ןיאש אלא ,הז קקפב רבכ ולפט םידי המכ - -

 ועינמ ,קובקבה תא | למונ ,עקרקל : ןלקב תא עגרל .טימשמ .הקדפ , לטחו

 .תצצונ תיכוכו לש קקפ . ןותנ ותרזו ולדונא ןיבשכ ,רובד ידכ  ךות  וריזחמו

 !ושארב ענענמ אוה

 ...םישנ ,םישנ ,יא = -

 :דובב לש הימת ךותמ ותוא תופלקמ תוירבה

 ה

 ! חל קרב היא קר נצ ויגיע ישב ,קתושו וחמש תא .עמוש הקדפ <



 5 : 3 םלועה < אכ ןוילנ

 ייחב הלודג הפוקת דוע ןניא הנש םישלש ,רחא רוד םנמא ראש לככ ימואלה ןבומב לועפלו . לעפתהל ,שיגרהל םירשכומ

 םיפלאל = ויתונש תא הנומה ,ונמעכ  םע ייחב  כ"שכמו  ,םע = בוט רתויה ןפואב,ו ,"ןינבל .דוסיה הככ תויהלו םיאירב םימע ינב
 לבא ,רכנ תמדאב ולב רבכ :ויתורודמ  םישש לש םהיתומצעשי = ופיפווו עקרק ונקיש ,םש ריעו םש  ריעז ,םידיחי ילוא .ואצמי
 רוד ימי ךשמב םאש ,תווקל תושרה ונל התיהש ,ורות אלה > ,תשורח יתב  וזיא ילוא ונביש ,םיריחי דועו ,תודחא תובשומ רוע
 שובכל ילארשיצראה לאידיאה קיפסי , ונינפל ץראה שבכת אל רחא : הרבח לש תוינמ וזיא תונקל םימחר תעשב ילוא ובדנתי םירישע וזיאו
 םא ;ונרמא ,ונממ בושה קלח ,תוחפה לכל ,וא .םעה תא ול = .(ז 'מע ר"ח "רמעה, ,'ב "העשה העיגח,) . .,"תינומלא וא תינולפ

 היתופוקתב תישעהל הלולע הנניא לארשי:ץראב בושיה תדיבע  םירבדה לש םתותמאל םייח .םירע ונמצעב םישענ ונאשכו
 עדוי ימו םעה לש םירמחה וייחב רכנימו בושח םרונ תונושארה = םרמוא לע אלא ,ינהועט לע תודוהל בלה ץמוא ונב ןוא ,הלאה
 לבקל י"א לש הפוח הכי רשא דע דוע ורבעי | תורוד .המכ = םיזירכמו ."הרובגו המקנ, םישבול ונבש "םינחתרהו, ,ונבל :ףעזי
 הנש םילבקתמה םידוהיה -.רפסמ יצחכ וליפא = תופי .םינפ רבסב ,..םיברה תא איטחמו .אטוח איהש :וילע

 הרובעה : ,איה הדיתע ,הקירימא לש הפיחב תומועז םינפכ הנש םסרפתהל ע"החא לש ןורחאה ובתכמ | קיפסה אל רוע .
 תא .תויתהל ,םעה לש וחור לע עיפשהל ,  תילארשיצראה = ,השקה םדאה .איה הנה, : וננחמב הקעזה המק רבכו ,ירבעה .ורוקמב
 !רישכהלו  וניכהל ,הממורו .השרח הרישל רודמ ותושעלו ובל = ,ונשפנ תא ונאשנ .הילא רשא ,תרשכומה העשה עיגהב םגש
 היוארה העשה עינתשכ ,שפנ תריפמ לש הרוהו התשודקל ,.."יתנומא תא ףפורלו םעה ידי. תא תופרל רמוא אוה

 בורק הז "םידבוע,ו "םידבוע, ונא הנהו .שפנ תריסמל הכירצהו | הב ןיאו איה אוש תקעז וז םכתקעוש ,יתובר ,ודות אלה
 ןימיק ונאש תמאב הלודגה העשה העיגה הנהו ,הנש םישלשל  םעה ירי תא תופרל אב ע"החא ןיאש ורות אלה ,שממ םוש

 ,הריש אלו לאידיא אל ןאכ ןיא- -?םיאור ונא המו .,םויה הב = .הנוכב תומוצעה םכיניע- תא ערוק אוה אלא ,ותנומא תא ףפורלו
 . שי המ אלא , יפוי אלו השודק אל ,שפנ תריסמ אלו םע אל = ותנומאו תופר םעה יריו העשה העיגה הנה  ,וארו וטיבה, + רמואו

 םמעשמו שבי רוצרצ ,המועזו המויא תורירק ,םיוזב ןילוח- -ץןאכ ..,! "םעלו םכל םתללוע רשא תא וארו וטיכה ,היופר

 תעשב, .םיבדנתמה ,םירישע "ןינמ,ו  םיזורכו םירלוקריצ לש * הנחקפתש העשה העיגה ףופ ףוסש ,יתובר = ,ודות אלה
 "ןינמ, סדגנכו ,"דחא הלילו םויל, לארשי ץראל תולעל "םימחר = ,"תילאיר,ה הדובעה התוא לש יתמאה הנויבצ תא תוארל םכיניע
 תא שופתל ירכ ,הנווכב םירצויה "הדובעה לע םיחצנמ, לש | וזכ ש הדובעש ןיבהלו  ,הילע םיעירתמו .םיזירכמ םתא ךכ .לכש
 ,העידי .ןורסחמ קר אלא הנוכב אלש וא ,םבלב .םירישעה, = עיגהל דיתעב םג הלוכי  היהת אלו רבעב הלוכי התיה .אל
 וישכע תויולתה תולודגה תוירשפאה ד"ע "תוריהזמ,ו תושדח תודגא = ]ויצ תבח ידיל הלוגבש םעה תא איבהל -- תירקעה התרטמל

 ,.,םימלוע .ימלועל : ןנמז רבע רבכ רחמו ןנמז אוה םויהש ,ץראב ..תרשכימה העשה תארקל ותוא רישכהלו

 < תור הב ןיאש | הרובע לכ לש  השנע .והז .גואלפתת לאו == .תינויצה .ההובעה.-תא---םוהבוע.-ונא .הנש - םישלשכ .הז /
 < = הידבוע ועדי אלש "תילאירה, ונתרובע לש השנע םג והזו ,המשנו = "םיילאיר, םישעמב .הלמבל אצי חכו ןמז המכ לבא !םלש רוד
 ל --!ןויצ תכח תגררמל המירהל = "םיינידמ, םישעמבו  ,ןילוח לאידיאה תא ושעש > ,ךרע יתוחפ

 . : , מ"סרת , ןויס לא  "..!הלק העשל ךא ובלב םעה תא ושפתש | ,םיניע .יזחוא
 . יםה- םיתמא יכ ,וללה םישקה .םירבדה םכופיעכי לאו וזגרת

 : ,דחאב ותוא תוכרבמו וילא תוננחתמ ,םיפכ וילא תושרופה ,םישנ ותוא תוכבוס = ,קחרתמו ולקמ תא לטונ ,וטוקלימ םיכתכטה רתי תא אוה קירמ תוריהמב , יעגר
 ' :תחאו תחא לכ תא עיגרמ הקרפ | .םיפפגמ ותוא םיפטלמ ,ובגב םייולת םיניע לש תוגוז .הברהש ,אוה .שיגרמ
 / : ,הפוקז המוקב תבלל לדתשמ אוה

 *+ . ? ןכמע ינא ןוא אמש -- תוישפט , הנששחת לא -- :
 העוקש שאה ירה ,רוח רחש הוכ הליל רחא הלועו עיצפמשבו

 לש חיה העות ריואה ךותב ,ןשע הלועו רטתמ תוברוחה ירויש ךותמ . רבכ
 םילטלטמ לש תומרע תוללונתמ וחאה יבג לע . סמסמתנש בלח ,םיכורח תורוע  הלפשה ךותב .הרואל םאתפ תכפהנ ץיקה תולילמ דחא תכשחש שי 4

 \ = תוקונת םילטוב  םיכלכולמ = תותסכו .םירכ יבג לע . םירובש םימיהר , םובורצ = תא .םיאור םהש ןויכמ ,רהה ירד , םירצונה . הרועב ןוא םיככמ ,הקילד תלפונ
 "| קקרב םיסוכמ וינפ . העורפ ותירולב .ןאכ אוה .ףא הקדפ ,הנשב .םיעוקש תלצהב לכ םדוק םולפטמ םיליחזמ םר ירה , םימדאתמ הריעה לש הימש

 [/' םוטנד תיפונכ םע רפסמו ותפילח תא טוטרמס הזיאב הקנמ אוה , העְו לש > םילודג םוָדנא םיתגיב קרוז איה .ירה ,הרומג .ןירוח תבכ ,שאהו ,םהילטלטמ
 : םימח םיטבמ וילע תוהשמ ןה ירה תונורחאה ן ותכבופה + תובכרתשמו תוכלוהה , .תוכורא ,תומורא תונושל תחלוש ,רבע לבל םינטקו
 םויפ אמש -- הקדפ ,ךירסח לכ דעב ךל לומגל לכונ דציבו יתמיא -- תושקכמו תוכחלמ ,תופפלמ ,םיבורקה םיגגה דע תועיגמ ,תובשמתמו תוכלוה
 : ץצולתמ הקדפ ? ךלש הפוחה לש םתליפנ לוק עמשנ ; דועו םינינב רוע הנושקש תוגתבער וזאב עלבל
 רופתנו תוריקה דחא ףפכנ הנה .שער ךותמ תולפונו תורדרדמ תורוק ;םישירמ
 םילחג זיתמ אוהשב ,עקרקב ןואש ךותמ טבחנו גנה טמשנ וירחא חור לכל
 ףוהמ ואצוהש , תודחפנ תורפ . המוהמ הלפשה | ךותב . רבע לבל תוצוצנו

 םילוגנרת .תועוגו ווב וז תוככחתמ ןהשב ,םוקמל םוקממ תוצבקתמ ,ןהיתפר =
 ,יי םושנ לש רדע הוב הלולב | םהשב , תוחוקפ םיניעב םיאמוסב םישמשממו םיעות תועוהפ | תוצונ ילעב

 ! םישנ לש תורשעב יננה לפוטמ --- ינאו הפוחל םנבא דצובו --
 : ;הישאר תא .תועינמ ,תוקחוצ ןלכ ,ההרובחר לכ יפלב אוה עיבצמו
 וניתוחכ המ -- התא ילולא ,חא -- הקדפ ,רובס התא המו ,ונ --

 י ןיב ךרד ול שבוכו אוה זרדומ . עמוש וניאב .ומצע תא השוע הקדפ עימשמ רחה לעמ .םיללימו םיחבונ םיבלכ .םינואה תא םרוצה רוקרק םיעיטשמ

 + ךאודה תיב לא וונפ תא ןוכמ אוהשכ ,וחאה תא םיאלמטה , םילטלטמה ילת = תומורעו .תופחו םישג . םירצונה  תסנכ  תיב לש ונומעפ - בוצעה ולוצלצ תא

 +.+ םיה תנידממ תובוט תורושב ןכל איבהל ךלוה יניהה ושכעו -- , ןלומ יפלב םישק  םירבד  תוחיטמ ,םוהמ  יפלב = ןהיפב תופקוו הצחמל
 , רוק ךותמ םיעוערומה , תוקונת  םיררגנ  ןהירחא .ןדלוה * םוי תא תוללקמ

 (אבי ףוס) לש לודגה ופוג ץראה ןמ ומכ הלוע .הוכ עגרב . לוקב םיבבימו = םידרגתמ 4
 תוחירצ,. תא קיתשהל לדתשמ אוחשב וידיב ןיידע ענענמ והורה קוחרמ ,הקדפ

 + ,ששוח אוה ןיא הנכסה- ינפמ , וילע תבשוימו \ הלולצ איה ותעד , תולליהו =
 שער סימעמ ןוכות לא .סנכתמ ,ןוסאה  םוקמ לא .בורק  רתויה ןינבה תא יאוה רחוב <

 | - , יה לע לכַמ .וחאה לא םקלסמו .תחא תָכב םילטלטמ | המְכו הֶמּכ .ומכש לע
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 שא 6

 ,תומולחה םלִעַמ
 (לארשי ץראמ בתכמ)

 2 ,א

 ,קסנימב "ףלאה תדוגא, לש ימשרה םשה הז---'ןויצ ישרוד,
 םיבוטה םימיב ,זא תוירטפכו ןיהמככ וחמצ רשא תודוגאה תחא
 ,יאסידואה דעוה רשאתנ ךא רשא תעב ,ן'רת תנשב ,םהה
 ---רקיעה ,םרכו הרש תלחנ רבד לע ומלח .םוחתה ירעמ ריע לכבו
 םנויזח רקי הכ רשא םיבנעה הלא ,םיבנעו םינפג םע ,םרכ
 םירעה לכב םיכרבא ואצמנ זא . ןילופו הטילב םוחתה .ירעב
 "םידבכנה .םיארוקה, ןמ ,דועו רימוטיז הנליו ,קסנימכ ,תולודנה
 ךרדה וזיא םיטקיורפ ורצי הלאה םיכרבאהו ,חונמה "ץילטה, לש
 תרונא, לש טקיורפה םג  דלונ זא .לארשי ץרא תא שובכל
 הרשו תיב םהל שוכרל םילוכי שיא ףלא והיפ לע רשא ,"ףלא
 ,הנשל לבור םיעברא ,.,םסינכהב ,םינש שמח .ךשמב י"אָּב .םרכו

 היה הזו ,םישנא ףלא ,םירבח ףלא ואצמנ יכ ינפמו ,רתוי אל <
 ונתא םייח םהמ םיבר דוע ןכבו ,הנש רשע הנומש :ינפל קר
 ,אמזוג וא שחכ הלאה םירבדב ןיא יכ .ארוקה ערי .ןכל  ,םויכ
 ךשמב הנשל לבור םיעברא . רפסמ יכנא | םתיוהכ םירבר קרו
 םוכס רוע > ינמודמכו ,םרכ ,הרש ,תיב רבח לכלו--הנש שמח
 "ןדוע ךל המ בלה, .,,םינמוזמב .ףפכ

 ,רומאכ ,קסנימב וכרע רשא ,תינכתה יפ לע היה הז
 תוכאלמב וכלה הירחאלש הנשב וא איהה הנשבו ,ן"רת תנשב
 המדא שוכרל לארשי ץראל םיריצ ינש תיאקסנימה "ףלאה תדוגא,
 ,תינכתה ירצוי ברקמ ורחבנ םיריצה יכ ,ןבומ .םהרוגא ליבשב
 םידמלמ ,ןאיפילס ינשה םשו ץפח רחאה םש ,םידמלמ ינש
 םניאו ,םרכ אלו הדש אל םדועמ ואר אל רשא ,"רמאנש המב,
 ונקיו לארשי ץראל ואב הלא .ינש ,הרועשל הטח ןיב .םיריכמ =

 ,תועקבו םירה ץרא ,ןוילעה לילגב ץרא תרבכ הדוגאה ליבשב
 יפכ .הדוגאה תלחנב ושעיו םינפג ועטיו ,ריג ינבאו ריס .ינבא
 דע הדונאה תא ואיבה ןכבו ,םהניכמ חור םתוא הרוה רשא
 הדונאה ינב ומלח רשא םולחהו ,תודחא םינש - ךשמב .רבשמ
 ,עגר טעמכ ול ךלה הלחנה לא םהיפלאב אובל

 עוריה בידנה רשאכ ,םהה םיבוטה םימיב היה הז םלואו
 פכמ םוננגו םידיקפ ןומה .םע הבר הלומעת לארעי ץראב ררוע
 ,דיוש  זא: ויה, ןורבה לש ותצע ישנא , תונרדמהו  םינימה-
 האב לארשי ץראב הלקת לכו הרצ לכו ,ןהכ קודצ ,רגניילחע *

 טימה ןמ ךשומ היהו ודסח תא ךשומ היה איהו ,בידנה דע זא
 רשא ,רבשמ דע ואב ומכ רשא ,םינינעה לכ תא ץובה ןמו
 קסנימב "ףלא תדוגא, הרבחה אישנ ,לגר - ידעוטל \ םינוכנ ויה
 רבכנ שיא ,ןיקריס :י"רב .עשוהי יבר ,ירובצה ןקסעהו רפוסה היה
 רתעיו (בידנה .אסכ ינפ יזחאמ הרזעל הנפ .אוהו ,םינפ .אושנו
 הליבשב ושכר רשא הלחנה תא חקיו ,הדוגאה תשקבל ורבה
 םידיקפ םהילע .הוצ אוהו ,ותדוקפ תחת :ןוילעה- לילגב  היריצ

 ,ןאצו הנקמל תורדגו םילעופ בשומל םיתכ המש ונביו ,םילהנמו =
 די לע רשא  "ןותיז .ןיע, הלחנה איה אלה --םיתיז המש  ועמיו
 ,"הנפ שאר, .הבשומהמ העש ךלהמ ,ןוילעה לילגב תפצ .ריעה

 ב
 ילעב םג ואר ןיעב ןיע ,םולה  לככ זג "ףלאה, םולח

 לחנתהל ולכונ אל שיא ףלא יכ ,הרבחה ברקב רשא  היזהה
 תא ונק רשא ,םידמלמה ינש ,"ןויצ .ישרוד, הרבחה לגד תחח

 וכבש ,ותוסח תחת בירגה החקל .רשא דע .התוא ולהניו/ הלחנה =

 אכ ןוי 5: 96 םלועה

 ,םיבה ,םישדח םירימלת ץבקל -- םירמעמ םהל .שקבל קסנימל
 ,םהיתומורת תא איבהל ולדח "ּהרוגאה, לש םירכחהמ םיבר
 ,םירירש  ואצמנ דוע ,האלהו םהמ הדונאה תרטמ יכ םתוארב
 תא לכלכל הזה טעמה ףסכה היהו ,םימוכס :וזיא ואיבה רשא
 ישרוח, רמולכ ,ףלאה-תרוגא רבד ,הדונאה לש ריכזמהו רפופה
 .היסורב "ןויצ יבבוח, ברקש ,להקה ברקמ חכתשהו ךולה ךלה ,"ןויצ

 האב ךא ,"ןותיז"ןיע, .תלחנ | ,"ןויצ ישרוד, לש הלחנהו
 --,הלחנ לכלכל םיעצמאו ףסכ תואלמ םיריל רוחיב ,תונומא םיריל
 לכב הלחנה תא ולהנ םיננגהו םילהנמה ,םירחא | םינפ  הלבק
 ולידגיו התמהא תא ורפש ,היתועיטנ תא ולידגה ,הל רסח רשא
 תאזה .הלחנהל ויה אל םינש רשע ךשמב יכ דע ,השוכר תא
 ,םנוד םיפלא תשש תככ הלחנ התע איה ,רוע םיערה הינפ
 רטקה השמחו םיעבשו םיתיז םיפלא תנומשכ םיעוטנ = הילעו
 ינבא -- התיה רשא תא תויהל הלדח אל המראה םנמא ,םיבנע
 רובעת אל הלגעו םלועל = הלפמ היהת אל היתועבג לעו ,ריס
 םיכז וימימו .אירבו :בוט :וריוא ,דאמ דע ,הפי .םוקמה לבא ;הב
 םוקמב | ,תפצ הלודגה ריעה לא בורק אוהו ,םיקותמו םירוהמו
 רשעכ ורבע רשאכ ןכלו ,רפבה קשמ ירפ לכ .רוכמל לקנה רשא
 ,"ןותיז ןיע, תלחנ תא "ןויצ ישרוד, הדונאה .ינב ורכז , םינש
 התיה םהל תאוה הלחנה יכ .וחכש אלו .,בידנה תושרב תאצמנה
 ילעבל י"אב וינינע תא רפמ  בידנה םג יכ .ינפמו , הנושארבמ
 ,"םיקפעה, לכ תא רומגל בל המש איהה  הרבחהו ,א"קי תרבח
 ,םהילגר לע .םינמוה ןמ ןמזב .ובציתי יכ םהמ הוקת לכ ןיא רשא
 המלו המ לע ,וננובתה ,"ןותיז ןיע, הלחנה לא םג בל ומש כל
 ,הלחנה תאז---,תאזה ,הלחנב בר ףסכ רפסמ םינש בידנה עיקשמ
 רשא ,שיא ףלא תב הרבח ,המלש הדוגא--המה הילעב רשא
 עיצה ןכלו ,תאוה המראה לע לחנתהל ואבי יתמו ימ עדוי ןיא
 תלחנ תא תחקל  "ןויצ .ישרור, לש: אישנה ינפל א"קי ישאר
 ,תוריקפה תאמ  "ןותיז .ןיע

 ,התשורג .תא .*ןויצ ישרוד, הרבחה | הריוחה ןכ .יכ הנה
 ןמ .ימ לבא .,תודיקפה דימ "ןותיז ןיע, התלחנ תא חקתו בשתו
 -:תודחא םינש ינפל היה הז--זא ףהלחנה תא לכלכי םירבחה
 הפסאה לא ואב שיא ףלאה לכמו ,;קסנימב תיללכ הפסא וארק
 לכ לא ארוק לוק איצוהל וטילחה  המהו ,םישנא תורשע וזיא קר
 תא לכלכ יד ףסכ ופינכיו ואבי יכ ,םש םה רשאב םירכחה
 ארוקה לוקל אובי אל רשא .ימ לכו ."ןותיו ןיע, הלחנה תאצוה
 ,וביצקה רשא יפכ ,המורתה תא .איבי אלו םינש שלש ךשמב
 שרח דעוב ,ורחב איהה תיללכה :הפסאבו ,ותוכז תא .רבא :זא
 םישנאה הלאמ ,קסבעטיוו ךלפב זוחמ .ריע ,אציזער ריע .ישנאמ
 םמצע לע לבקל םינוכנ המה יכ ,הפסאה תעב ועירוה רשא
 .תיללכה הפסאב וטלחה רשא ,םיאנתה יפ לע הלחנה תלכלכ

 "ןויצ .ישרוד,  תרבָחל תב הרלונ .אוהה הפסאב ,ןכבו
 ,"ןויצ .ישרוד,  תרוגאל רשא : "ןותיז .ןיע :יפתוש, המשב .הארקנו
 :התלחנב הישעמ תא תושעל :הלחה תאזה תבהו

 .ג

 ,ןבומכ ;התיה .אציוער .תירקב שרחה .דעוה ישעמ תישאר
 לבלכלו א"קי לש :תודיקפה .רימ הלחנה תא לבקל להנמ חולשל
 ולו = ,ינונח שיא .היה  אציזערב + םיחלוש ימ תא .,הלחנה תא
 והוצעי .םיאפורה .רשא ,תפחשה תלחמ הלוח ,ריחי ןב היה
 המוקמ לארשי ץרא :יכ םיעדוי לכה .הנהו ..תומחה תוצראל תכלל
 ,דעוה .ינפל ותורש תא אוהה שיאה עיצה ןכבו -- ,םחח רוזאב
 שיאה ,הזה הרקמב שמתשהל וינפל בוטל .אצמ דעוה יכ ,ןבומו.
 ,.ן'ןותיז ןיע, תלחנ .לא ואָביִו לארשי .ץראל :ואָב הלוחה ריצה רנבו



 אכ:ןוילג

 גלשה םג רשא שי ףרוחה ימיבו ,ןו ייל ע ה: לילגב איה .הלחנהו
 :ץיקה ימיב .םג רואה .רירק  "ןותיז ןיע, = תלחנבו  ,המש :ררי
 לא הבש וחורו .םימיה : וכרא- אלו  ,וילע .הרבג  ריעצה תלחמ
 ,םיהלאה

 ,לארשי ץראב הזוחא להנמ תויהל אב רשא ,אציזערמ ינונתה
 םילעופ םיבשוי המשו  ,םידחא םיתב :ןותיו-ןיע קמעב המש .אצמ
 תוחפשמה יתש תלוז ,החפשמ ילעב םיריעצ םישנא ינש ,םירבע
 קר םיבשוי הביבס רשא | ,הזוהאה  לכב .שיא היה אל הלאה
 תורשה תדובע לכ תא םיאלממה .םיניאודיבהו םיחלפה ןמ ,םיברע
 הרבה ףא עמוש ונניא הזה ינינחה .הלחנב רשא תועיטנהו
 ,אוהה :םוקמה יאובמו = יאצומ תא עדוי אוה ןיא ,תחא תיברע
 וביבסו | ,תפות  יקמעו .םלוע תועבג ,ריג יעלס ןיב אוה ררוב
 האר רבדמב םינאתה תא תוארכ  ,םנושל עמשי אל .רשא םישנא
 םרטב ,הלחנה ךותב דוע .םיבשויה  ,םילעופה .תיחפשמ יתש תא
 םיביוחמ םתא םהיתוחפשמו םילעופד ינשו .הברקמ המה םג ואצי
 םתקנעה ףסכ ולבק יכ ןעי: ,הכותמ | תאצלו הלחנה תא בוועל
 ילעבל םמוקמ תא .בוזעל .םהילעו | ,א"קי לש  תודיקפה  תאמ <

 ,"ןויצ ישרוד, ילהנמו ידיקפל--םישרחה הלחנה
 רצמ "ןויצ  ישרוה, לש .ינונחה-להנמה :,םהיניב ומיכסה זא = +

 הנראשת תוחפשמה יתש יכ ,ינשה  רצמ םילעופה ינשו  ,דחא
 םירבחה להקל :המה םג וחפוסי .יכו :,"ןותיז ןיע, .תלחנ .לע תבשל
 םע ."ןותיז .ןיע, .תלחנב = וקלחתי קלחכ:קלחו : "ןויצ "ישרוד, לש
 םילעופה ינש ויה וא ינמ ,הלחנה קלחת רשא םויב םירבחה :רתי
 תא רשיא קר ינונחה ןודאהו ,הלחנה לש  םיתמאה | םילהנמה
 אציזערב דעוה ,םילעופה ינש לש םהישעמ תאו םהיתונובשח
 תולועפ תא .רקבל .רקבמ חלש" = ,ולהנממ .ןוצר עבש היה אל
 םירז םילעופ .איבהל השע רשא תא םגו ןוא וב אצמיו ,להנמה
 תויהל אב ימוקמ לעו  ,ותרמשממ רפוה .להנמה ,הרבחה לובגל
 ,תמדוקה הלהנהה לש םיעשפהו תונועה תא הלג רשא ,רקבמה להנמ

 לכלכל אציוערב רעוה םעטמ אב רשא ,שרהה להנמה
 המה לבא -- ,םילעופה ינש תא םוקמה לע אצמ ,הלחנה תא
 םרכש לע .םיאכה םיטושפ םישנא ,םילעופ תויהל :ולדח רבכ
 ישרוד, הדוגאה .ירבח לככ  ,"םירבח, המה ךא ,םתרובע ריחמב
 םירבחה רתי לע םהל ןורתי ריעו .,"ןותיז ןיע יפתוש , רתוכו "ןויצ

 לע םהל םיבשוי הלאה םינשה רשא ,הזב םיפתושה רתי לעו -
 ןודאה ףאו םירבחה לכ רשא תעב ,הלחנב םיזחאתמ ,םוקמה
 םוחקה ירע לכב םיחדנו םידבוא ",םיצופנ םהל םיבשוי דעוה
 םתוא אורקל ךירצו יואר -- םילעופה ינש ,הלודגה היסורב .רשא |

 וניבה -- םולכנעואר .ינשה םשו .ןאסניוועל רחאה םש :םתומשב =
 *ןויצ ישרוד, דעו אצמי רשא רע יכ  ,םינינעה  בצמ תא .עגרכ =

 תבר ,הנשונ הנוכמ הכרד השעת רשא רע יכ ,טפשמו  ןוד
 ,םינשו םימי = ורבעי -- ףלאה-תדוגאכ ,העונתה תרבכו םילגלגה |

 ,וחכונו םילעופה ואר יכ , הלחנהב זחאהל רשפאו רשפא הכ :ןיבו
 רשא יגונחה םוקמבו ,אוה םישנא לרח אציזערב דעוה לכ יכ
 שרח ,הנש שמחו םישש ןבכ ןק ,שרח להנמ וחלש וריפה
 רמלמ היה הנש שלשו םיעברא יכ ,הזב ראפתמה ,עמוש ונניאו
 רשא ',הזכ דעו םע ,אציזער להקב םיבושח רתויה ב'עבה לצא

 היהת ילוא ,החלצהה תא תוסנל ראמ רשפא ,הלאכ םילהנמ ול :
 ,טאל טאל התוא תשרל ,"ןותיז ןיע, הלחנה תא תחקל תלוכיה
 + הב :הא תב ד

 (אבי 0

2% 
2 

 ףוס)

 / 3 םלועה +

 ,רלפנרב ןועמש רד

 .הטסוקַא לֶאיְִרּוא
 תונשב רגופמו רוגס ,וטיגה ,םידוהיה בוחר היהש המכ רע

 ץוחמ רגוסמו םיריהיה דצמ תיבמ רוגס .,ז"יהו ו"יה האמז
 םירמוש ונמעב תדה ירמוש זא ודיקפהש המכ דע ;םייוגה דצמ

 והופיקהו ,וילא סנכהל :"תוינוציח, תוערל תתל ילבל היתמוח לע
 תא .אולכל היה רשפא-יא הנה---תוריזגו .םיגייס לש םילת  ילתב
 ימע תוחתפתהב םיעינמ ויהש םיירסומה םימרזה תא עונמל ,חורה
 תובשנמה תוחורה תעפשה , לארשי יתב לא .ץרפהלמ .תוברתה
 תוצרא לכב ,םעמ וא הברה םא ,םיאצומ ונא םימעה הנחמב
 ;הנחמל הנחממ םיכושמ ויה םימלענ םיטוח וזיא .,םירוהיה ירוזפ

 ימי = ,םימעה ברקב תירפומ הסיסת ימי ויה םהה םימוה
 ,ורבעו ופלח .ישונאה ןימה חורב הדימעה תפוקת ,םיניבה
 ,ןכות-יאלמו .םיזילע םייחל ,םישרח םייחל .רבכ ודתעתה םימעהו
 ואיצוה .רפע- תומרעל תחתמ ,ינחור .שפח לשו האנה לש :םייחל
 תורודב .םייחה תאנה ירפ ,הזילעה המודקה .הרוטלוקה .ידירש תא
 רע  ,םינויה לש  תומיענהו תופיה .תוריציה ירחא ושפח ;םימודק
 ,הלעמל הלועה םדאה חור תא ויחה ןהילכה ןמ .ולוצנש המכ
 תולפמ תונומא :יפלאב .עוקש היה .הנש תואמ המכ " הז רשא
 םימי הז רשא ,םדאה .תמוק תא ופקז ןרפסמ ןיא םייתד םילבהו
 ..תירסומ  תודבע לש רבכ לוע תחת ףופכו חוחש  ךלה  םיבר
 ,ברעמה ימע לש ינחורה רורחשה תעונה ,תאוה העונתה .שארב
 תריסמב ולתפנ רשא ,חור-ואש ילעב ,םיבבלנ םישנא  ודמע

 ישונאה ןימה תא איצוהל ידכ םיבוכעו תועינמ המכ םע שפנה
 ינב חור תא .ררחשל ידכ ,הרוא ולכש םלוע לא ףשוחה םלועמ
 םשפנבו םמרב ,תועיבק תועדו תולינר תופקשה רובעשמ םדא
 , ,הזה ירסומה רורחשה לע :ורמע

 םימיב םידוהיה .בוחר לא םג הרדח תינקספה .חורה התוא
 .ינחורה וטיגב םוקמה לארשימ םישנא המכל היה רצ  .םהה
 תויתדה תועדהו םייתדה םיגהנמה לוע .בחרמל  תאצל .ורמאיו
 םג .אושנמ דבכ רככ היה םינושאר  םימימ .תועובקהו תולבוקמה
 ,ירימת ןויסנ .ראמ השק היה ןהיסנרפו תולהקה יגיהנמל רובעשה
 איהה הפוקחב םיאצומ ונא ,הזה לועה ןמ םראוצ תא איצוהל
 ןימאהל ו;פפש ,םיבשוח םישנאמ  ,ןורשכ ינב םידוהי המכ רצמ
 לע אפקל, ולרח תוילארשיה תולהקה ,תולבוקמה .תוערה תתמאב
 ואב ,רבכ התבש ,םירבקה תחונמ . ,הרומגה החונמה ;"ןהירמש
 לטבל ;"םלוע לש  ורדג,  ץורפל ורמאיו "רדג :יצרופ, םרא ינב
 תרוסמל ויהש ,תויתד תועד תתמאב קפס ליטהל ;םינומדק םיגהנמ
 ' םייחה קשמ :לוק עמשנ .םידוהיה בוחרב | םג ,םינושאר .םימימ
 ,םידוגנהו םיכוכחה ובר  ,הפופתה הרבג .,םישרחה

 ,היטפמיסב םהילא פחיתנ ןפוא לכבש ,םישנאה הלאמ דחא
 ,ויחא םע תידימת המחלמ ירחא רשא ,הטסוקא לאירוא היה
 ,הנש שלשו םירשעב הכראש ,םדרמשמאב הראופמה הלהקה ינב
 שיאה תוערואמ .,1640 תנש לירפא שדחב תערל ומצע תא רבא
 תישיאה הידגרטה ,םייחה םע ותמחלמב לפנ רובגכ אל רשא ,הוה
 ירוטלוק .רויצ ;םהה םימיה לש ירוטלוק רויצ םג םה | ,תאוה
 ןויטצה אל ,קיטעמ ףופולפ היה אל. הזה שיאה .,םינווגה .הבורמ
 ,הבשחמהו .תוערה םלועב םולכ שרח אל  ,םיירוקמ תונויערב
 ליבשמ םרא קר תמאב היה .אוה ..קצומ היה אל :ישפנה .ויפא םגו
 טאל םילזונו .םיכפמ וייח ויה הולשו םולש .ימיב רשא  ,טושפ
 התיה .רשאמ תילילש רתוי .התיה ושפנ תנוכת :תחנבו
 הטונ ,תולעפתהו השגרה לעב ,גונעו ךר .םדא היה אוה .תיבויח
 אלש ,הזכ שיא אקודו ,תקולחמה ןמ חרובו םיחונ םירבד לבקל

/' 



 תוערואמה * ואיבה = ,המחלמ-ירשקב דומעל ןורשכ םוש וב היה
 בירבו וחורב תוימינפ תומחלמב וימי .בור וילע ורבע יב ,ךכ :יריל
 ,םדא .ינב םע השק

 רפוס ,לאוג םינורחאה םימיב םק ללמאה הטסוקא לאירואל
 ,היוצר הלועפל ושפנ תא אשנ רשא ,ראוק דירפל א ,ןיבמ
 ומוקמ תא ,תוריחה תמחלמב לפנש ,הזה ללמאה לשחנל עיבקל
 ןיבהל  ,וייח תוערואמ לע ועיפשהש םימרוגה תא ררבל | ,יוארה
 ותקרצב עוגש קירצ םרא לע הלמח ונבלב רהועלו ושפנ ירתסמב
 רשא : ירחאו ,םישק םירופי וייחב לבס רשא ירחא ,ותע .ילב
 -דירפלא ונל איצמהש רויצה ,רפע דע .ושפנ תא ויבווא ועינכה

 ךשומו אוה הפי תידימתה .ותמחלמו הטסוקא .לאירוא ייחמ .ראוק
 תולהקה ינינעו = תודהיה = תעירי ול .הרפח יכ אלא ,בלה תא
 ביצעמה ערואמה ונל ןבוי אל םדעלבש ,םהה םימיב .זוילארשיה
 ירצ םושל הינפ ילב ,ותתמא לע הוה

 לגוטרופב רשא יטרפוא ריעב רלונ הטסוקא לאירוא
 רשא ,םיפונאה םידוהיה עזגמ התיה ותדלומ ,1590- תנשב ךרעל
 תיחישמה תדה תא .ולבק ותדיל ןמז ינפל הנש .שלשו םיעשתכ
 תמייקתמ תודהיה .התיה הנש תואמ המכ יב ,איה .עודי  ,סנואב
 ולא קר .םינתחתמ ויה םינושארה םימיב רשא ,םיפונאה תוחפשמב
 ,(ישילש קרפ "תוינירמהו תרה לע, ורפסב) דיעמ אווניפש .ולאב
 יכ ןעי  ,הרומג העימטל רצק ןמזב םיסונאה ואב אימפסאב יכ
 העימטה הרחא לגוטרופב לבא ;דאמ יוצר .ינירמה םבצמ היה
 ,םיערוי .ונאו .,הערל הנידמה יקוח םתוא :ולידבה :יכ ינפמ  ,אובל
 םימי םהיתובא תדב םידוהי [םיפלא המכ וקיוחה אימפסאב םגש
 תא עובקלו םשפנ לע 'טלמהל תורשפא םהל התיה רשאכו ;םיבר
 ואצי ,(דנלוהבו היקרות תונירמב טרפב) .תורחא .תוצראב םתריד
 יפל = ,ונל קפס ןיא ,יולנב לארשי תד לא יובשו םזרלומ ץראמ
 לאירבג .ומש 'ארקנ ותוינב) הטפוקא לאירוא תחפשמב יכ ,הז
 םנמא ,איה  לארשימ יכ * ,תובא תרוסמ ןיידע .התיה (הטסוקא
 בושח םדא ,ויבא יכ ,ותומ ינפל בתכש = ויורוב .הטסוקא .ריעה
 ,ונתטלחהל רתופ הז ןיא לבא .רבד לכל ילותקכ יח היה" ,רישעו
 בורקו ,רענ .ונרוע רוכבה .לאירבג וגב תא חינהו .תמ. הז :ויבא"
 הטסוקא | ,יתמא ילותקכ ןיע  תוארמל  גהנתה :וינפב וכ ,רבדה
 היטנ "ובד לע רבדל תושפנ תונכס התיה וימיב יכ ,ונל .רפסי
 הלע השאכ ,םיבורק רתויה תיבה ישנא| םע וליפא .תורהיהל

 בושל ירכ ,םדרטשמאל טלמהלו לגוטרופל תאצל .וינפל הבשחמב <
 יכ ,עריש םגה --- םיריעצה ויחאבו ומאב ךלמנ ,תודהיה" לא
 ןפוא לכב .םיררח ירדחב וליפא הזמ רבדל = ,איה .הלודג הנכס
 יכ ףא .הזה רברל ויחאו ומא ומיכסה יכ ,הרבועה :ונל תקפסמ
 יניעב דאמ .םידושח ויה םיסונאה ,םילודג  תונברקב םהל :הלע
 לכ תא רוכמל ,םצראמ תאצל םהל השק היה ןכלו ,הלשממה
 אמש םתארימ ,םריב הלע אל םשוכר לכ תא ףוסאלו םהיסכנ
 ,הז םעטמ וריקפהו ובוע וטרופואב םתיב תא ,תושרל רבדה עדוו

 וטרופואב רישעו בושח םדא היה הטסוקא לש ויבא ,רומאכ = <
 רמל הטפוקא לאירבג .םירישעה םיליצאה ךרדב ונב תא ךנחו
 תוריש ןכ  ירחא ול התיה םג ,םיטפשמה"תרות * וירוענ ימיב
 ול הנק .רשא > ,םייתרה - םיטפשמה-תרות הרומ .תרשמ .:תינירמ
 ובלו ,לודג תר  לעב היה ועבטמ  ,(םהה םימיב גהנמכ) םימדב <

 יאש המ יתלבס ייח ימי = לכ,  ,הפורמ  תיתד תולעפתה אלמ
 ,וימי .תירחאב בתכ ."תדה .ליבשב הבשחמה לע תולעהל רשפא
 ּותנבה  יפלש ,תמאה התוא דעבו ,תמאה תא רימת שקב אוה
 םדא היה אל הטסוקא .ושפנ' תא :בירקהל ןכומ היה ,הילע רמע-
 לוקש יפ לע השע .אל יישעמ תא .,שגרתמ אלא ,בשוח
 התואב וב .טלשש שגרה תעפשהב  ,עגרה .תעפשהב אלא .,תערה

 . . א" . 0% : ל 1 "

 א ןוילג

 דעב .ךכ .לכ לבס יכ ,איה וייחב השק .רתויה הידגרטה .העש
 ,אוה .ןהב םחלנו ןתועט | לע ומצעב רמע ןכ ירחאש ,"תויתמא,
 תיתמא איה ךאש ,ול המדנ :יכ ינפמ ,ויתובא תד לא רזח רשא
 יתייה אלש ,יאולה, :וותונע ימי ףוסב בתכ ,תמא התלוז ןיאו
 לש | םינורחאה וירבד | ויה הלא "!םידוהיה לא ימי לכ .ברקתמ
 יותרבו לארשיב קברהל ידכ ,שממ ומצע תא ריקפה רשא ,שיא

 ולעש ןמזב ,הטסוקא לאירבנ היה הנש .םיתשו םירשע ןב
 תא . תילותקה תרה .תתמא רבד לע תוקפסו םורוהרה = ובלב
 ויהש ,םישולק תונורכז וזיא תלוז .םולכ ערי אלש טעמכ תורהיה
 ובלב .המואמ | עובק היה אל , ויבא  תחפשמב / םירומש
 ,תודהיה רבדב המ םירפסב ארקש רשפא' .ותדלומ תר :רבר לע
 <; קר  יאדוב םירבדמ ויה הלאכ םירפס יכ ,רוכזל ונילע לבא
 ויה אל ,היציזיויקניאה תלשממ ימיב ,לנוטרופב .תודהיה תונג ב
 התוהמ .עידוהל  וליפא ,תודהיה .ח בש ב םירבדמ םירפס םיאצמנ
 תיזעול הפש וזיאב  ללכב ואצמנ אל םהה םימיב .המושפ האצרהב
 ;תיערמ .החנה יפ לע -תודהיה תנבהב םיקסוע םירפס היהתש
 .ןוימי לכ הערי אל הארנכו ,זא עדי אלש יארוב תירבעה הפשה תאו

 ,הניפסב :גילפה הנש שמחו םירשעמ רתוי וילע ורבעש רחא\
 באל ול יהיו ותיב לא ףסא רשא  ,ותוחא ןבו ויחאו ומאו אוה
 םרוגה .היהו .הבוט תחת הער  ותוחא ןב ול םלש | ותורע יפל)
 ,םררטשמאל ואב תואקתפרה המכ ירחאו ,(םיערה ויתורואמב ,ירקיעה
 לומנ אוה ,לארשי תדב םנכנ םגו םידוהיה .לא ףכית עדותה םש
 םג הארנה יפכ אלא ,לאירוא םשב ומש תא ובסה זא :;ןידכ
 .תצקמב ול ראשנ ןושארה ומש

 ,לארשי תדב וסנכה ירחא רפשמ םימי ,ףכית לבא
 לחה הלחתב ,תאזה תדה תודוא לע םג תוקפס ובלב וררועתנ
 םייתרה םיגהנמה תובישחב ,"םישורפה תרות, תתמאב קפקפל
 ארק ותדלומ ריעב , וניניעב אלפי .אל רברה ,פ'עבש הרות לש
 ירפס ראש תא .זעל םוגרתב הילביבה ירפס תא קר הטסוקא
 רמאנש המ קר עדי םישורפהו םירפוסה | תרותמ .ערי אל לארשי
 תילותקה תרה ןמ קחרתהש המכ דע  .םתונגב הרושבה.ירפסב
 ובלב הנה ,וייח תא ריקפה התתמא לע רשא ,לארשי תדב קברו
 םישמתשמ הרושבה.ירפפ רשא ,םיירובדה םירויצה םתוא ועבקנ
 ויתוקפסו .וירוהרה רקיע ותויג ימיב היה הארנה -יפכ ,ךכ לכ םהב
 אלה תיחישמה תדב ,ב"הוע ייחו שפנה תראשהב הנומאה רבדב
 = "קוחל ,עדונכ ,וצמאתה םישורפה םגו ,לודג רקיע תאזב הנומאה
 תא ערי הטסוקא לאירוא . םיקודצה םע םבירב המייקלו התוא
 לארשיב יכ ערי אל ,הארנכ ,אלא ,םירשבמה יפמ תאזה תקולחמה
 שפנה תראשהב םינימאמ וימיב םידוהיה םגו ,םישורפה וחצנ
 - | אל שדקה יבתכב ירהש ,לורנ שודח ול היה הו .,ב"הוע ייחבו
 קר םינבומ לאינדב םישולקה  םיזמרה וז הנומאל זמר אצמ
 תישעמה תודהיה לכ התיה ללכב .וז תיתד הריקחב ליגרש ימל
 וילע היה רתויו הנש שמחו םירשע ול תאלמב .ויניעב האילפ
 םינהנמה גוגייה ,תודהיה תווצמ לכ םויקב ומצע תא ליגרהל
 םויב אשמ תאשלמ ,תורופא תולכאמ תליכאמ רהוהל :םייתרה
 ,אשמלו לועל ול היה הז .המודכו תבשה

 ךותה לע ,ושפנ תא רסמ תודהיה תתמא לע קר ירהש
 וילע ושכעו ,יטמגורה הנכה לע ,תירסומה התיצמת לע ,הבש
 חילשה .ירבד יכ ,קפס ןיא ,םולופ תרבדכ ,"םיקחה לועב, תאשל
 .וינזאב רידת ושכעמ םילצלצמ ויה םיקוחהו הרוהה .יפלכ סולופ

 יקל ,ןקתשו ןותמ םרא ,הארנה יפכ ,היה אל הטסוקא לאירוא
 לכ. הלגמ היה הלודג תומימתב אלא ,וישעמבו וירברב :רָהז
 בהוא .ןיב ןיחבהל ילבמ ,םרא לכל ,עגרה:ירוהרה ,ובלבש המ
 וירוהרה ןיפצהל .עדוי היה :ולא , ליכר .ךלוהו ביואל רבר:ןמאנו
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 ומצע לע לבקל ,ותְרלומ ץראמ תולנל ךירצ היה אל ,ובלב
 היה אל הטסוקא  לאירוא , לארשי תדב םנכהלו השק לומלמ
 אצומ אוהשב .ובלב הנפוצו תיערמה תמאה תא שקבמ ,רקוח
 וזיא אצמ םויה ,ובל תא .דימת  תולגל .ליגרה םדא אלא ,התוא
 היה רחמלו ,ונממ תמלענ התיה לומתא רשא ,ותנבה יפל תמא
 וקופקפ רברב םג ול עריא הזכ ,וב שגפנש םדא לכל התוא חיסמ
 תרב ופנכה רחא ףכית יכ ,הארנ ,ב"הוע ייחבו שפנה תראשהב
 -יא תא ימדרטשמאה וטינה ביחרב עיצהל לחה רבכ תודהיה
 .רבוע לכל .ותנימא

 קיר .רבד אל .ב"הוע ייחו שפנה .תראשק ב הנומאה ןינעו
 ,תיבויח תד לכ .סיסב והז אלה ! םימעבו לארשיב--םהה םימיב היה

 הינטרגב תולהקה תחאב המסוקא לאירוא זא אצמנ וליא .
 היה :םיגהנמה לכו תויתרה תוצמה לכ םייקמ היהו ,ןילופב וא
 תליטנ ילב תומא עברא ךלוה ונניאו ,הרועס לכל וידי תא ץחור

 ,רבדב ריפקמ םרא היה אל ,הלאה םינהנמה ןמ .המודכו ,םירי = >
 אוה הטוש ,ב"הוע ייחו שפנה תראשה ןינעב קפס ליטמ היה .יכ
 --ָהזה שיאה לע םחרל יואר ,אבה םלועה ןמ וייח תא לטונו הז

 וישכעו ,ירוהי .תויהל ידכ וייח תא  ריקפה םנו תווצמב ריהז .אוה %
 קלח ול ןיאש  ,שרופמ . ושנעו. ,םיתמה \ תיחתב | ןימאמ ונניא *

 ,םיויגיטרופו םידרפס םירוהי זא ואצמנ םדרטשמאב לבא .ב"הועל
 ןתיתדה היפוסוליפד ירפסב הברה וא תיחפ  םואיקב ויה ולא
 ,תויתד תועד םג שי" םייתוה םינהנמה רבלמ יכ ועדי
 רבדו ..וחבאל יוארו םרוקיפאו .ןימ אוה "תרה | ירקיעב, רפוכהו
 .אתמשו יודנ וילע ןיליטמ יכ ,רמול ךירצ ןיאש

 ויתונעט רודסב .קסוע הטסוקא יכ .ערונ ימדרטשמאה וטינב
 תראשהב הנומאה לעו פ'עבש הרית לע ,תידומלתה .תורהיה לע

 בסה ,ןבומכ :,תומה : ירחא 'שנועו = רכשבו - .ב"הוע | ייחב  ,שפנח =
 לאומש ,רחא אפור .םירוהיה ברקב לורג שער הזה. רברה

 תראשהב הנומאה תא םייקל רובח בתכו ותוא םידקה ,הוו לי ם:הד | =
 לבוק הטסוקא ,(1698 ,נ'פש תנשב ספדנ) םייחצנ םייחבו שפנה +"

 ,סרוקיפאי .ןימ .ול .ארקו ותוא לולז יב ,יהורפסה וביר שיא לע
 . םיהלאה תואיצמב םג טעמכו תיחצנה שפנה תיאיצמב רפוכ
 ומש ,םררטשמאב לודג םשור השע הווליס:הר אפורה לש ורובח
 וקעזנ .םימעפל ..וב.וסלקתה .םירענו ,יאנגל םסרפתנ הטסוקא לש
 ,הלחה  המחלמה ,םינבא וב :וקרזו ותיב חתפ ינפל

 (אבי ףוס)

- / 
 +תיקרותמ םיבתְכִמ

 .אָטֶשּוק
 טניאה לש אבצב הרובעהו םינגפה תלאש- --..ינוצחהו ימינפח בצמה
 תוגותעה- -,הרועצה היקרות יביוא---.ןונבלהו הטירק- -- םידמחמ
 :םכחה- -."הותאה,,- -,ינויצ ןותע 1.ל ובה - .תונויצחו תיאטשוקה

 - -ואטשוקב י"אמ א"קו חבאב---תוימשרה תוריפסהו ישב

 תא. םיבפהמה .,םילודגה ,םיעיתפמה .םירקמה ולדח .הממרל המק הרעטה

 ,לוחה:תומי .ימוחת .ןםילוגרה .םהימוחתל :ןסנכנ :םינירמה היקרות .ייחו ןהרעקה =
 לחהו  ,תחווצ ,תגאוש ,תינשער :הפיהה -,ןשיה .תפירה ,הרמגנ .טעמכ וא = ,הדמגג
 2 ...ןינבה

 'ולב ,שער :ילב השענ אוהו - !הפירההמ  סועבש יפ השק ,ןינכה .השקו

 פוקה .הרוכג תונע לוק אל -- םונוכה' לוק ונידע עוגי םאו - ,החוצ ילבו .ןואש =
 / 2 תזה

 הרעפה ירחאש 'החונמה וז ,הריעצה היקרותל התע העיגה החונמ תעש

 9 .% 3: םלועה <

 תודבע תונש םישלשמ שלחנ הכש ףוג ,תאזה המואה לש הפוג לכ תא העועוש

 ,תידימחה הלשממה תחת
 ןינכה ותואל רוסי חינהלו וז רשכ-תעשב שמתשהל המואה יבוט םיצורו

 לע ןבא םיחונמו םהיתוחכ לכ תא םיזכרמו ןפרהנה םוקמב תונבל םוצור םהש

 םיוסמ רפסמ םג רפח ,םיבורמ םניא םידבועה לבא ,הנבל יכג לע הנבל ,ןבא

 ---(םיבר המו המה םימוצע המ---ץוחבמ םיאנושהו ,ןינבב םיניבמו םילכידרא לש

 םתוא לש תישיאה תונגרנה תא ,תודבעה>ימי םתוא םינזבה ורכזיש שוו

 ישירח בורו ,עגר ורמעי]---םולצבהו םושה ,עצבה ידחא הפידרה תא ,םימיה
 היקרות לש הרשאל לבא . םייטרפה וינינע רבעל הנפו דחא לכו ןמהיניב לוחתי

 רחא אצמי ,הזכש םוענ אל עגר עיגישכו ןהלאה םיעגרה םיטעמ  ,הריעצה

 :הדובעלו רדפל וירבח תא ארוקה םירבועה
 :היקרותב יחכוגה בצמה לש תיללכה הנומתה הוז

+ +. 
+ 

 \הפ תוהבגה תוריפפב רבעש עובשב ורבד תובושח תולאש יתש דיע

 .םידמחמ:םניא לש אבצבההרובעה ד"עו םירטסינימה-ינגס ר"ע

 =-!רבשנ םופמלוק טעמ אלו ,!יד הברה רבכ וכפש הנושאר הלאש לע

 : .תדמועו היולת איה ןיידעו ,ןוכנ ןורתפ וז הלאש האצמ אל ןוידעו

 שאלב רומעל ולכויש ,הלשמ םישנא הריעצה הי רותל ןיאש ,םירומ לכה

 "המדקהו תודחא,ה דעו ירבח ןיב שי ,םהידיב הלשממה"ןסר תא תחקלו הנודמה

 ןיא לבא ,חכ:ילעב  ,תובגשנו תורוהט תופיאש ילעב , בוט ןוצר ילעב םושנא

 הככרומה  תותכלממה הנוכמה תא עריש < ,ינורמ ןויסג ילעב  םישנא םהיגוב

 תיכ, הרועצה היקרותל ,היקרות יעדוי לכ םירמוא ,ץוחג .הירוב לע הכבוכמהו

 םוירטסינומה לש הזמ בוט רפסהתיב ןפה םיפיסומ ,ךל ןיאו ,"םירטסונימ לש רפס

 תא תחקל--הרועצ רתויה = וליפא -- הריעצה היקרות .הצלאנ .התע דע ,ומצע

 ,םניאש ,םושנאל התע דע ונפ ,ןשיה רטשמה ירירש ךותמ הלש םירטסינימה

 םומיה ירבד- -קיפסמ | זניא הז יאנת לבא .שדחה ררסל םידגנתמ ,תוחפפ

 הרשמ ,"םינגס,ה תאצמה לע ולפיו-- טלוב ןפואב הז תא וחיכוה םינורחא רתויה

 . בור פ'ע--תונורשכ ילעב םיריעצ  םושנא ,תורדוסמ  רתווה תוכלממב הגוהנ וז

 לש תורחא םינש ירחאו * ,םירטסונומ-ינגסל  םינמתמ- -םירחבנמהתיב = ירוצ ןיבמ

 לופנבו ,תיתלשממה הנוכמה תעידיו ןויסנ םהל םישכור םוירטסינימב .הדובע

 .םינגפ ויהשדומ לא םינופ---"םוירטסיגימ,

 ,היקרותב הזה  ןוק;ה תלעותב קפס ליטיש ימ ןיאו  ,הרורב הלאשה

 התאצוה רע העצהה תלכקמ לבא  ,םינגס תונמל העצהה הלבקתנ תוכהלתהב

 ...היקרותב רוחיב---הקוחר ךרדה לעופל

 < רוע היה אל רבדה ,םירחא םינגס תומשב םג וארק ,דחא ןגס הנמתג

 קר םינגס נמי המ ל :הינש הגררממ תולאש ולחה---םואתפ הנהו .קפסב לטומ

 התומת:ינב ןיב םגש דאמ רע רבדה יהשפא ןה  ,םירחכנה:תיב יריצ  ןיבמ

 םויוארה ןורשכ:ילעב םישנא  ואצמי  ,שיל'גימה לא םנכהל ןכז אלש  ,םימושפ

 ?וז אלטצאל

 ,טפינימה תדובעב קר םה םיפתתשמה ?םינגפה לש םהיתויוכז ןה המו

 "העד, םג םהל שי ןכבו ,םינווחאה לש תוירחאהמ .קלח םילבקמ םג םא םיר

 ?םי :טסינימה-רוסב

 ,םיקיר םדוע םינגפה תואסכו ןורתפג םרט דוע ולאה תולאשהו

 איה אלה .,ןורתפל  ןיידע הכחמ ,תנינעמ תוחפ אל ,תחא הלאש רועו

 ,םידמחמ:םניא לש אבצב הרובעה תלאש

 לאש הלבק .ןורחאה עוכשב ,וז הלאשב יתעגנ רבכ םימרוקה יבתכמב

 םניאה לוכשב  םיהחוימ  םודודג  ודפוי יכ  ,ושרהש = ,םינויה : ,השדח הרוצ וז

 ינמ!תועה  אבצב דובעל םימיבסמ .תירשפא:יאה  םתשירר לע .ורתו ,םידמחמ

 םוצא ,אבצ ושנא רותב םולבקוש .םוצא םה לבא ,םידמחמה תא ףתכב ףתב

 תא חיכוהל םצפח תא תוואכמה תוקיפסמ = תובס ןנשי םהינשלו .םינמראה םג

 חאריש ומכ---"הטירק, .ןיגעש  ינפמ-- םינושארל ,תינמותועה הכלממל םתורוסמ

 ןפ ,הטה םיששוחו ,"תרעוב הלאש,לו םויהיןינעל  היהנו ךלוה- -ןלהל ארוקה

 ינמותועה אבצה*תדוכעב םיאור םינמראהו ,ןוָי תבלמז-ל היטנב התע םומישאי

 ,"םימורגופ, ינפמ הלוס

 םינורחאה םימיב ךא הז רסמנ אבצב הדובעה ר"ע קוחה:תעצהש ירחאו

 ילגרל החפ:טוקביש טילתה---ןויתודוא לע םש ונד םרט דועו ,םירחבנה:תיב לא

 סונויה ןובמ אבצל-םובדנתמ התע תעל לבקל ,םינמראהו םינויה לש םתולדתשה
1 



 אכ ןוילג 3 םלועה < 0

 , םיקרותה םילווחכ אבצה:תורמ תא  םהולע דלכקי התע תעלש , םינימראחו
 ,קוחה יפל םולייחל ובשחי ,אבצה ר"ע קוחה אצישכו

 ,"תונמאנ;ל תודחוימ תוחכוה איבהל םיכירצ היקרותב םידוהיה ןיא ,ונרשאל
 .קוחהרתלבקל טה םיכחמ החונמבו

* + * 

 ,ץוח < תולאשב התוא םידירטמ ולחה ;םי ג פמ היקרותל תצק חנוהשבו
 םוונידמה םויחה ינפ לע הפצ ןונבלה ףונ הטירק יאה תלֶאש

 :רימ ןורתפ תשרודו היקרותב
 לע חיגשמל ןהילייח תא הורידאה תוכלממה וחלש :ןויב המחלמה ירחא

 םירזה םילייחה לגר וב  הכרדש םויה ןמ לבא ,יאב םנמא ררש אל רדפ ,רדסה
 "הלוחה םדאה, ליחתהשכו ."הלוהה םדא,ה לש השוריל הזה ואה תא ובשח

 םתאיב ינפל רושש ררסה:יא ותוא םהירחא וחיניו םיליחה ואצו אירבהל
 אה לא

 הקיפסה םווה דע 98 תמחלמ ןיב ורבעש תודחאה םינשה ךשמב לבא
 ,הילא חפתפהל ןוצרה תא יאה יבשוי ברקב קזחלו קוחתהל ןוי

 םה יכ , הטירק יבשות וזירכה ,יאה תא הפוריא ילויח ובזעש םרט דועו

 ומשבו התסופה יוח לע ועבק ותרוצ תאו ןוי ךלמ ינותנל םמצע תא םיבשוח
 .םיטפשמ ואיצוה

 הלשממה:ישנאמ שוא םש אל  ,המצע ינינעב הקופע היקרות התיהשכ
 דוחיכו ,רתוו וא תוחפ חוטבל היה ימינפה בצמהשכ ,התע ,הלאה םישעמל ב5

 תא הפוריאב וריביש ,תושורדה תונכהה תא תושעל ווי תלשממ הלחהשכ

 + 4% פופ -- 1'] 70806 1---ךכב הצור ינוא !היקרות הארק ,יגוי ףונל יאה
 הירמאמ בור תא תיאטשוקה תוגותעה השידקה ןורחאה עובשבו

 ;ורמא הכלממה:יכרו םירטסינימה לכ שעמכ .הטורק תלאשל םיישארה
 .ריחמ ב ורכמנ אלו ,אוה וגל הזה יאה ,הטירק:תלאש לכ ןוא ונליבשב
 הצור ןוי םא ,םולשל ונתפיאש תא ונארה ידמלו ,הרבעש הנשב ונרספה יד"

 !וננה---עגכהל הטירק יבשות ובאי םא ןא ,המחלמב
 ,הפ .תויטמולפידה תוריפסב תוחורה-בצמ פ"ע ןורל רשפאש המ יפלו

 ןוי לש | רזומה ןיפתה י"ע תיחרזמה הלאשה תא שרחל .הפוריא השרתי אל \
 ,האיצמב תוכזל

 .וב .רבדל ןינע רבעש עובשב ןתנ ןונבלה ףונ םגו
 .החפה שפנב תושקנתהו םירמשמ לש ררמ---רברה תבס
 תחת אצמנהו הימונוטוא ול שיש ,אוהה ףונבש םידחא םישרח הז

 + המוצע  תוהרועתה השגרג ,היצנרפ לש התוסח
 ףתשל העונת ןונבלב השגרנ היקרותב היצטוטיטסנוקה תזרכה ירחא דימ

 =בול,ה הנחמ .היקרות לש םייללכה םיינידמה םייחב הזה ימונוטואה ףונה תא =
 ,העדה תא ןונבלה יבשות ברקב וציפה םהו ןהאוה העונתה שארב דמע "םילר
 םג  ולכויש ליבשב  ,םירחבנה"תיבל םיריצ חלשל אוה םג ךירצ הזה ףונהש
 םיצוחג ויה המדקו שפחו .םייללכה המדקהו שפחהמ תונהל ןונבלה יבשות
 איהש ,החפה לש ."הולירמק, הרצוג ,הלודגה היקרותב ומכ ,המש םג יכ ,ןונבלל
 ,(ונבל באמ השוריב הרכעש הרשמ) "םינקזה:תצעומ, ירבח תא הנממ התיה
 ולבס ויבשות םגו ,הלבגמריתלב הלשממ הזה רהב םג הלשמ דחשהו קשעחו
 .םינטק םידימח:לודבע לש םתוצירעמ

 הלא לכו םהיבורק ,םינטקה םיצירעה לכ הנחמ דגאתה הזה הנחמה דגנ
 וארקיו ,'םירמשמ , הפיה םשב םמצעל אורקל ושוב אלו "אוהש ומכ בצמ,ב וצפתש
 םירמשמה ודגנתה ,ןבומכ ,תושדחהו תוישפחה תועדה ילעב לכ לע המחלמל
 םיחרו ךשמנש  ,םיחא:ביר ליחתה ,ינמותועה םירחבנה:תיבל | םיריצ תחילשל
 :תיבל םיריע חלשל הצור אוה םא ,םעה יפ תא ולאשיש ושרד ןללה ,םידחא
 ,"םינקזה תצעומ, תא לואשל וטילחה םירמשמהו ,ינמותועה םירחכנה

 "םונקזה תצעומ,ש שארמ וערי עדי אלה יב .ןז0 [0זזמ8 קר היה הו
 :מטסבש םירחבנה?תיבל םיריצ חלש אל ןונבל .היה ןכו , םיריצ תחילשל דגנתת
 הרבג ,היקרוחב םיגורחאה תוערואמה ירחא ,התעו תוחורה תצק ועגרנ זא .לוב

 .ףיחה ביצנ לש ןלכיה לא הצצפ תכלשה ,תתיה הפוסש ,תושגרתהה שדחמ םש
 ,הינשה תא .תחא תורתופ וז תושקנתה דע הנה ועיגהש תועומשה

 ,הָחפב םקנהל ליבשב הז הלבג:השעמ ןשע םירמשמהש ,םירמוא הבגה רעשב
 והזמ ךפהה תא םירפסמ ריעבו ,"םילרבול ,ב ךמותה

 תא ריפהל םישרוד ןהבש ,תומרגלת הכגה רעשל ועינה ןפוא לכב
 . ווגכ - לעמ ביצנה

 םתופתיתה דאמ הבושח ןפוא לכב ,עורו םרט דוע םונונעה וחתפתי' ךיא

 תיברעה העונתהשכ ,יחכונה עגרב תיזכרמה הלשממה לא ןונבלה ינשות לש
 :לודבע - יטרפה ורפופ היהש ימו ,הלודגו תכלוה ןמיתו הימטופוסימ ,הירוסב

 .םירצממ וז העונת לע תצנמ ,םורעה החפ:טזוא ,דימח

 לא
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 וז ,ת יי ב ר ע ה ה ל א ש ה איה הריעצה היקרותל תויופצה תונכסה תחאו
 יפלכ תנווכמ איה ולאב היה הארנש ,םינש שמח ינפל הררועתהש הלאשה
 י"ע התע חבוהש ומכ ,וילגרמו ווברוא י"ע הכורע התיה תמאבו דימח-לודבע
 + "וידליא הב ואצמנש "תוריסמה,

 לולשל הצורהו תיפונ היטונוטו:.ל ,הרואכל , תפאושה תיברעה העונתה
 תאזה העונתה ,יברע ףילכ .תונמלו "ףילב,ה חב תא ירגותה ןטלושה תאמ
 םיברעה םירחבנה-תיב יריצמ םיבר 4, היקרות לעמ ברע תא לידבהל  תנווכמ
 ןמוסרפל היואר העשה תא ואצמ םרט רוע לבא ,םבוחב ולא תועד םיאשונ
 + היקרות תריבב ,םיברב

 , "וידליא,המ םידחא םילגרמ לע התע דע הנעשנ וו העונת
 , רדסמ-שאר םהל רסח . ברע יליכשממ םיאנק לעו ,שדח "דרמ , תולגל
 . ולגדל .ןמאנ

 .רדסמ רותב ינואג שאר םיאנקה םיברעל אצמנ התע
 . יתרכוהש החפדטויא ותוא אוהו
 היהש ימ הנפ אלהו . איה הלאש--לגדל ןמאנ הו ראשי המבכ דע

 ושריש השקבב "המדקהו תודחאה, דעו לא דימח-לודבע לש ינוכיתה רוטעה
 שרוד היהו היצוטיטסנוקה לע דימת ןיגה אוהש, ירחא  ,היקרותל בושל ול
 + "םיריעצה .םיקרותה תבוט תא

 הוב םקנהל .אוה הצור .וידיב םיברעה ןינע תא אוה חקל ןפוא לכב
 םילודג רתויה םיברעה םינותעה דחא תא הנק .אוה .,ונודא תלפמו ותלפמ תמקנ
 תוצרא רתיו -ודוה ,ןמית  ,הימטופוסימ ,הירוסל ויחילש תא חלשיו ברעב
 דעו דגנו שדחה ןטלושה דגנ ידמחמה םלועה תעד תא ררועל ידכ ,םלפיאה
 . "המדקהו .תודחאה

 סרגנוקל .ארקל ותעד . ליח החפ-טזיא השוע- ,תונ רחאה תועומשה יפל
 הוה רבדה ןוכנש ,םירמואו ,תובבל האצמ שדח ףילכ רוחבלו לודג ידמחמ
 + הלועפל תאצל

 בשויה הו האנושב םחלהל םיריעצה םיקריתה לש םדי הרצק לבא
 בצמ תא ביטיהלו םצראב ררס םינכהל --- םידיחיה םהיעבמא .וריאקב
 + הב : יבשויה

 + ולחה הובו

 וצרש

 היהיש

* * + 

 לש םשג רבעש עובשב דרי תיתפרצה הפשבש תיאטשוקה תונותעב
 + .תויצראהו תונויצה ד"ע םירטאמ

 המדנו ,תועונתה יתשל הבח ועיביו ,רחא ןונגסב ואבנחה םלוכ טעמב
 , רחא רוקממ םהיתועידי תא ובאש םינותעה לבש ,היה

 תא ונאצמ ,סירפמ םוי ותוול רואב - לבקתנש , ,'1'סזתןופ<--כ ,תמאבו
 שאר ,שטיודיוד ןודא, הזיא לש ואב ילגול בתכנש ,רמאמה ותוא לכ
 ."םיריבג,ה לצא המש לדתשהל , םירפל (+) "םייצראה

 יארוקל ,"תויב הבושח הניאש ,תאוה הרבועה תא רפסמ יתייה אל
 םיגויצה תובלב הררוע וו הרבועש , תודחא תורמ תובשחמ אלול ,  "םלועה
 , םוימוקמה

 .אטשוקב ינויצ ןותע תוציחנ ד'ע םירבדמ תוינווצה תוריפסבש הנשכ הו
 ןותעש ,תלעותה לכ תא הפ-לעב תעדל ,הרואכל ,ךיוצ לקש-םלשמ לב
 . הפ ונל איבהל לבי היה הזב

 תספדהב ליחתהל ךירצ יכ ,ורמאש אטשוק ינויצ ןיב ואצמנ ,םנמא
 ילואו -- םובכעש םירחא ואצמנ לבא .םנשיש םינותעב םייגויצ םירמאמ
 + <. ילואו ןפ ! תוששחב -.קדצב

 ו תיצראה-תינויצה האיצמה לע תיאטשוקה תונותעה הלפנתה הנהו
 יפל םהיארוקל םימעטמ םינותעה יברוע ושעו ;תעדה-חסיהב הדיל הלפנש
 + םתור יפלו םתשגרה

 הבחב ונל וסתיתה רבעש עובשב וספדנש םירמאמה לכבש ,תמא
 קוחצה דעב רוצעל לוכי ךגיא םהה םירמאמה ארקמל , לבא . רתוי וא תוחפ
 | םישעמו תורבוע סורס הזיא ! הנבה-יא וויא : ךיפמ ץרופה

 לע עיפונש ,ורמא ,העשה העיגה : אטשוקב םינויצה וחמש תאו לכב
 :חינויצה הלאשב המצעמ .הנינעתה תיאטשוקה תונותעה .הפ תיאנותעה המבה
 םיקרותה וארקי . ונתעונת ד"ע .םירמאמ םינויצה ןיבמ אכמסחינב ונתי התע
 הרס יב .,וחבויו -- .וגתעונת רבד לע ונא ונירבר תא םיליבשמה םירועצה
 : ...םהינואב ורבד



 3> םלועה <- אכ ןוילג

 ,םיאטשוקה םינותעה לכב םינויצה- םילעלעמ , םימי = עובש רבוע
 ! בשק ןיאו .לוק יאו

 - ונברקבש אבמסההינב .םיכחמ ,שואיב המה םילאוש , םנמאה
 + הו ףוסחףוס עיפוו יתמו ? ינויצה

 ןותע : שדח רבחב רשעתת אל תיאטשוקה תונותעהש עובש ךל ןיא יב
 0 וא וז תב לש ינמרא וא ינוי  ,ילוינפס וא יתפרצ ,יעובש וא ימוי שדח

 + תרחא הגלפמ
 . עיפוה םרט דוע ינויצה ןותעה קר

 ! רבב הז העיגה ותעשו
 ,ינומרח ,א

 ספק

 :הֶיִנַמְרְִמ .םיִבָמְכִ
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 ,הגורחאה האמהב התמש טעמב תינמרגה תודהיה יב
 תווצמ דוע םימייקמה םהמ הלא ,הינמרג ידוהי יכ ,תאזה ץראב םיידוהי םייחו
 ,םייח חור ילב םיטמוטכא ןיעב תאז םישוע - - לארשי יגהנמב דוע םיריחוו
 !ירבעה להקהל םפרופמו עודי תידוהו המשנ ילב ,השודק לש תיחולחל ילב

 'יגפו גה ןבומב ןוילכל םג םילולע ויה םידוהיה הלאש ,עודי הזמ תוחפ לכא
 .תאזה הלמה ןבומ אולמב ץראה ןמ דחבהל םהילע הפחר הנכסש

 ער  ריואהש םוקמ  ,םיר עב הינמרג ירוהי .המה םורג
 תושילחמה "תודובע ה ולא---,תוישפח תויסיפורפבו איטמקרפב ךא םיקסוע ,שפנה
 ידוהיב יכ)  ,סמצע ןיבל םניב ךא דימת ונתחתה םה  ,םיבצעה תאו ףוגה תא
 -- תפרצ ידוהיו ,המה "םיאלפ, ךא הלא יכ ,ןתחתהל "הפרח, אלח חרזמה

 ילעב :םודוהי ויה תודבועה ולא לכ תואצותו ,,,(המה םתדלומ* ץירא יאנוש אלה
 הדמב  םיבצעה:ילוחו םיעגושמו  ,הדמה ןמ | רתוי םימומ:ילעב ,םישלח םיפוג

 .דאמ .הבוהמ
 ןיב הבורמ  םינבדיכושח רפפמש  ,םיחיכומ  םינמאנו = םיקיודמ .םירפסמ

 עגונב םג הכבו ,םירצונה סהינכש ןיב רשאמ השלש יפ הינמרגב םידוהיה
 לצא רשאמ רתוי הברה ,הברה םידוהיה ןיב םיחיכש דוחיב , תורחא תולחמל
 ,םיבצעה ישולח ,םירצונה

 ,תוגווצ ה אלולו ,םונשב תורשע הֶז ךשמנו ךלוה הוה ביצעמה בצמהו
 ..,ץראה ןמ םינמרגה םירוהיה ודחכנו ,הינמרגב תודהיה הספא ,זא יכ

 ןינעתהל ולחה םה  .הלאה םידוהיה ייחל םעט הנתנו  תונויצה האב

 רגנ םיעצמאב זותאל ץוחנ יכ וניבה ,ארונה בצמה תא ואר ,יללכה םבצמב
 ,םשאר לע תפחרמה המויאה הנכפה

 .ךרעב םינש רשע ינפל ,רבדב םוליחתמה ויה ןולרבב םילוכשמה יריעצ

 םידיה תא קזחל ירכ תוששוגתהל הנושארה תינויצה הדוגאה תא ודפייו ודמע
 ,םישלחה םיבצעה תא .תולשוכה םיכרבה תא ,תופרה

 םירועצה םימחולו ומחל המוצע המחלמ .הכאלמה התיה .הלק אלו
 םיששוגתמה . יכרד לע םינוש םילושכמ םיחינמ םיללובתמה יכ .,סנויער דעב הלאה
 אל םינוחאה הלאש ידכ , תוששוגתהל:םימלואה:ילעב ינפל םהילע םינישלמ

 ,ג\דועו .ם מלואה תא "תדלומההיאנוש ,ל וריבשי
 רואל התע הז אציש רפסהב רפוסמ הז ןיממ :םיבר .םירקמ תוחא-לע

 הלאה םילושכמה תבסב יכ  ,רמאנ םש ,"םידוהיה לש  תינפוגה היחת,ה םשב
 ,הזה םויה דע המוקת ןהל ןיאו ,תוששוגתהל תודחא תודוגא ולטבתנ

 ויהש םיעצמאה | טועמ | תורמל ,  תופידרה לכ  תורמל = ,ז"כבו

 החרזמבו ; בהעמב םיריעצה ןיב טשפתמו הזה ןויערה ךלוה ,םינושארה םיששוגתמה
 ,תוברתמו תוקזחתמו תוכלוה תונשיהו ,תוננוכתמ תושדח תודוגאו ,הפורוא לש

 ,הי:מרגב תובר םירעב םיששוגתמ לש תוינויצ תודוגא רבכ התע ןנשיו
 רתויה תעבו היקרותבו היציושב ,הירגלובב | ,היצילגבו .תיברעמה ה רטפואב
 ,לארשיד ץראבו תורגנואה הריבהב םג הנורחא

 ,ןילרכב וכשומ םוקמש ,דחא יזכרמדדעו ונשי וללה | תודוגאה לכלו
 יתשל תחאו ,הזה ןויערהל ולוכ שרקומה רייצמ ןוחרי רואל:איצומ הזה דעוה

 תורדתפהה לש תולאשה לע ץעיתהל וללה תורוגאה יחולש םיפסאתמ םינש
 ,קרפה לע תודמועה המודבו

 רעוה ירכח דבלמ .,ופתתשה הב ,ןילרבב התע התיה .תאזכ תיללכ:הפסא :
 ותורוגא .הרשע-ץשת לש םיריצ העשתו םירשע ,יזכרטה =

 הרות לכ הספא יב

 תא .קינחמו

 ודיב

 וארה .םירהצה ינפל ינשהו ןושארה םויב .םימי השלש הכרא הפסאה
 ,תוששוגתה ינימ לבב םהונמאו םחכ תא םינילרבה םיששוגתמה יבוטו םיריצה

 ףאב הינמרג תריבב התע םיאצמנה םיפורהו םינילרבה םינויצה יבוטמ לוחג להק

 ףנירבח לע | דוחיבו םיפפאנה לע = ריככו םיענ םשור השעש .,הזחמב תוארל
 ,.היסורמ

 תולאשה ד"ע ןודל הבישיל םיריצה וסנכנ םירהצה ירחא ינשה םויב
 .תיללכה תוררתסההב קרפה לע .תורמועה

 אנדיאהד הפסאה תובישח לע הארה אוה .טדנרה ר'דה התפ הפסאה תא
 םמצע תא תוארל םיששוגתמה לעש ,המגו םיגויצל תוששוגתהה תובושח ד"עו

 םתדובע תא ךישמהל םהילע הז ןכומבו ,םינויצ ה יצולח המהםה ולאכ

 ,רמשמה לע .דימת רומעלו

 ר"'ויל ,וינגפבו  ר"ויב םירחוב

 .הניוו--רנהב ר"דהו ןזופ---פוהימרי
 לש  םיפסכה ןובשח ד"עו תורדתפהה בצמ רבד לע ח"וד םיארוק

 ויזכרמה דעוה

 ,תוצראה וברתנ ,תונורחאה םינשה יתשב וןברתנ םיששוגתמה רפסמ

 ןויערה ןל אצמ רבכ הזש ,תוצראהב תוריגאה וברתנו ,תודוגא התע ןנשי ןהבש
 ןמצע תודוגאה ולא לכב םירבחה םג וברתנו ,םש םיריעצה ברקב םיכלהמ הזה

 םג םא יכ םינפל םידעצ תורדתסהה הדעצ התומכב קר אלו
 .התוכיאב

 הרוגא  לכב םישנא השלש:םינש ךא הזה ןווערה | ןעמל ודבע םינפל

 ,הרוגאה הלטבתנ---תרחא ריעל ואצי וא םתרמשממ ורטפתה הלא םאו ,הדוגאו
 ךרע תא םינובמו םיעדוו ,םישיגרמ הדוגאה ירבח לכ ,בוטל רבדה הנתשנ-החע
 וקזתו ןתיא תודוגאה בצמו ,וזלה הבושחה הדוכעה

 יתודוגאה תא רגאמהו דחאמה רשקה תא קזחל םג לדתשהל ונילע התעו
 :תוערו תודחא ,הוחא שגר רורשי תודוגאה ןיבש ךירצ

 תילאיציפואה .תונויצה לש פחיה ,ןורחאה ןמזה ךשמב ,בוטל הנתשנ
 . ,םיששוגתמה לש תורדתפההל

 חמש ,לארשי:ץראב תוששוגתהה תחלצהל יזכרמה-דעוה .הוקמ הברחה
 ,בולרוא רמ אוה ,ושפנ .לכב הזה ןויערהל רופמה ,רבד ותואל החמומ התע דבוע
 = קוסע והנה .יזכרמה:דעוה תדוקפ פ'עו .,ןילרבכ - תוששוגתהב ויתועידי תא לכקש
 ,םיששוגתמל תירבעב דומל .רפס דופיב התע

 ופסאנש ,קרמ םיפלא תעברא ךרעל ולע יזכומה רעוה תואצוה

 ,תויטרפ תובדנמו  תודוגאה ימולשתמ
 רעוהל התרות תא רחא הפ הפסאה העיכמ ס'והימרי ר"רה תעצה פ"עו

 יתפומל .תויהל היוארהו הירופה ותדובע רעב יזכרמה
 לע .קרמ 1,20--מ םירבחה ימולשת תא תולעהל עיצמ םול ש רמ

 יקרמ 0

 ' היצילגב םירבחהש ,רמואו תאזה | העצהל דגנתמ ידורב:ץ"כ ר"דה

 תא הפפאה הלבק םיכורא םיחיכו ירחא ,הזכ לודג סמ םלשל םילוכי םניא
 ,תודוגאה ולאל  החנה תושעל יזכרמה דעוהל הנתנ תושרו ,םולש רמ תעצה

 והזכ הוכג סמ םלשל ןתלכיב ןיאש
 "שקביו ינילרבה "להקה, לא  הנפי = .יזכרמה דעוה יכ ,עיצהש ימ היה

 תאמ, :תזל םודגנתמ תורדהסהה יגיהנמ לכא ,ז.ורדתסהה תבוטל ףסבב ותכימת
 ,"!הבימת שקבל ונל רשפאריא ,שפנב וניאנוש ,םיללובתמה הלא

 ,היצילגב בצמה ר"ע ירורב:ץ"ב ר"דה םואנ --- קרפה לע

 ף"דה וינגסלו .,טדנרה ר'דה רחבנ

 = תוררתפהב היצילג ירוהיל שיש לודגה ךרוצה ד"ע םירבד הברמ םאינה

 ,תודחוימ  תולחמ  תוררוש םהיניב 4 ןפפוגב םה םישלח םויצילגה  םידוהיה ,וזכ
 רפחה ,רצה "ררח,ב םמוי לכ םילבמ םירליה ..."תוידוהי תוימואל,ל ויה רבבש

 ץיפהל ךיא ,םיעצמא לש המלש הרוש עיצמ אוהו ,דועו דועו  ,המישנל ריוא

 ,ןוגר'זכ  האירק:תולוק תיאצוה ןוגכ :היצולג : ידוחי .ןיב תוששוגתהה  ןויטר תא

 .םירליחונג דופי רקיעהו ,תוששוגתהל ינוגר'ז .ןותע

 ,הלועפל ןאיצוהל לדתשיו ןהילע ןודיש יזכרמה .רעוהל ורפמנ  ויתועצה
 ןושארה היהש הז ,ווררונ לש לבויה:גח דע רברמ '(הגיוו) רנרב ר'דה

 ןויערה ןעמל תוששוגההה לש לודגה ךרעה ד"ע תיפרגנוקה המכה לעמ רברש

 רוסיב הניוומ יק צי ג מרק רמ תעצהב ףתתשת תורדתפההש עצמו  ,ינויצה

 ,"וודרונ, םשב לאר:יהץראב  תירבע הינולוק

 ידיב .הלעו םאו  ,קנרפ ףלא םיתאמ ףופאל ןיוחנ  תאזה העצהה פ'ע

 ק"וק כ"חא ואיצוי זא ,י צ ת ה  רעצמל לכויה-גח - ימי דע ףוסאל םיפסאמה



 אכ ןוילנ

 .לעופה לא הז רבד תואצוהב ןה םג הנפתותשתש | ,תוינויצה תויורדתסההל
 תוברהל יזכרמה דעוה לע ןכו .תודוגאה לעו ,ףפאנ רבכ הזה ךסה ןמ .לודג .קלח
 :תאזה העצהה תבוטל הלומעתב

 לבשו ,תאזה העצהה תבוטל קרמ האמ י"מות תתל הטילחמ הפסאה

 .הזה רבדה תבוטל התלכי יפכ איה םג ןהת הדוגאו הרוגא
 תירכעה הפשה תא ריכהל תוציחנה ד"ע האצרה ארוק (ץרג) ץרוש .רמ

 ,הדנמוקה:תפש םג היהת .איהשו תורדתסהה לש תימשרה הפשה רותב
 ונל ןיא ע"ע" וז ךרד לע םיחנומה םירוצעמה לע הארמ רצרוק ר"דה

 ןינעב רבועה ,בולרוא לש תרבחמה תא לכקנ אל רשא דעו ,תושוררה םילמה

 בולרוא רמ  תועצה הנייהת רשאכ םגו ,תוטלחה לבקל ונל רשפא יא ,הז
 יכ ,הדנמוקה:תפש רותב תירבעה הפשה תא גיהנהל היהי השק זא םג ,ונידיב
 ודמליש םהה םירומה ןמ שורדל רשפא:יאו ,םי רצ ו ג ןהירומש ,תולוגא ןנשי

 לביכ ,אוה עדויו רבדה תוציחנב םאונה הדומ ז'כב לבא ,תירכעה ןושלה תא
 --!האלמה החלצהה םג אוכת--הקזחה הפיאשה היהתשכו ,"תושק" תולחתה,ה

 תרחוימ היסימוקכ םירחוב ףוס לכ ףוסו ,םידחא םימאונ רוע םירבדמ
 .תולועפל ואיצוהל ךיא .םיעצמאה לעו הזה רבדה לע ןידתש

 תוששוגתהה ןויער, ד"ע יקסבשמוט תרמ תאמ האצרה --- םויה:רחס לע
 םויבו ,םויה למעמ םיפיע םיריצה ,תרחואמ העשה לבא ,'תוירבעה םישנה ןיב
 שקבמ" כ'עו ,המרסטופ לויט לש עסמ עוסנל םבשה רקבב םוקל םהילע ינשה

 המיבסהש רבד" ,תורדתפהה לש ןותעהב התאצרה תא םיפדהש תמאונה תא ר"ויה
 יתמאונה ול
 ---ותאזה 'תנינעמה הפסאה הרגסנ הלילה תוצח ירחא הנושארה העשב 1

 ,ןייזאפ  .ממ

 . ,ןולרב
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 .הֶירנְקּוּבְמ םיִבָתְכַמ
 (,הירגלובבש הירפסהיתבב .ח"יכח לש השרחה .המרגורפה)

 ,החלושש ,ח"יב לש היסימוקה הירגלוב ךוד הרבע ז"ש ראוני שדחב
 .חרומב הרבחה לש הירפסדיתב תא רקבל

 (001118 8]- 'הלפתההיתב ידעו, ולבק הדעוה אוב ינפל םידחא םימי
 98--ב היפוסב היהתש הדיעוה לא םהיריצ תא חולשל הנמוה ןוג0]80₪)
 . הירגלובבש ח"יב רפסדיתב ילהנמ םנ ופתתשי הבש ,ראוני

 ,םימדקתמהו םיגויצה הנחמב שער הליטה רבכ המצעל איהשב הנמזהה
 1 "רפסה-יתב ידעו, תא אלו "הלפתה-יתב ידעו, תא עודמע =

 + ןיכמ שיא לכו םינויצה ולאש וו הלאש , םירומה ולאש וז הלאש
 פ"התב ידעו יריצ לש הצעומה "השעמ, אב וו הלאש לע הבושתב :
 + ןלהל רבדנ ןהילעש , היתוטלחהו
 !"םידעוה, לע םידחא םירבד -- ,בצמה םיארוקל ררבתי ןעמל \

 דעו אוה ןושארה . "פ'היב דעו, "הלפתה-תיב דעו, :םה םידעו ינש
 םירומ תדקפה , המרגורפה תכירע :ס"היב ינינעב קר קסוע ינשהו , הלחקה
 רחוימ ביצקת ; פ"היב ףלהמ לע הז דעו אוה ברע הלשממה יגפלו ,'ובו "וכו
 ינפל והעיצמו הנש לכב ס"היב ביצקת תא אוה השוע ,הז דעול ול ןיא
 דימת בשוח ןכלו , ףסכהמ ץוח ס"היב דעו דיב לבה : רמאל ; הלפתה-תיב דעו
 םינינ;ב םג ברעתמ אוה םימעפלו ופפווטופאכ ומצע תא הלפתה"תיב דעו
 + קתושו טיבמ ,סנואב וא ןוצרב ,דעוהו ,ם"היב לש םימינפה

 לבל םידגנתמה "םיסנופ,ה םתוא גוסמ םה "הלפתה-יתב, ידעו בור
 תחת , הלשממה תועיסמ העיס וזיא .תרועב םירחכנה הלאכ םנשי , שרח
 .םינויצ םבורד םבורו ,םיטדקתמ םיריעצ םישנא םכור ס"התב "ידעו רשא
 .םריב .'ףסכהש  תולהקה .ידעול אלא .ם"התב ידעול םלועל הנופ הניא ח"יבח
 .הדועוה לא םנימזתו ..תולהקה ידעול םעפה םג התנפ ןכו

 דעוה אישנ--ונאמור ריקי רט :ומכ םינויצ זיא הרקמב ויה םיריצח ןיב
 קי'ודראואב .טב תינויצה .הרבחה אישנ--ףורישא ר"ד | ,םינויצה לש יזכרסה =
 ,היפוסב ס'היב דעו .אישנו םיבכמה אישנ--יחרפ ,ח רמ  .,ס"היב דעו אישנו <
 ."םיסנאילא, ויה םורועצה רתוו |

 :רמא וירבד -רתי ןיב , בהלנ םואנב הפסאה תא חתפ יולה רוסיפורפה
 תא ץיפהל איה התרטמ | יכ ,ח"יכה ירחא הירגלובב הפ םיננומ יתעמש

 ונינפל ,דוסי לכ םהל ןיא הלא םירבד יכ ,שורופב םכל רמוא ינגה ;תויתפרצה =
 < הננוא תיתפרצה הפשה יכ  ןונל  וריגתו ואוכתש םויב וכו .סחלה תלאש קר
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 יכ ,תסאב אוהש ומכ) םמחל תא אוצמל ונידימלת ולכוי הבש ,הפשַה התוא
 םינכומ ונירה זא ,(בתוכה--,תיתפרצה אלו ,הירגלובב וישכע הצוחנ תינמרגה
 :רמא תיובעה תודוא לע  ."תחא הפשב תיתפרצה תא רימהל םינמוומו
 םנמא .םלועל הפ דמלהל לכות אל וז הפש יכ ,םיחוטב וננה תירבעל עגונב,
 םכניאו םינש המכ הז םיסנמ םכנהש ןויסנב ףיטוהמ םבעירפהל םיצור ונא ןיא
 העשב הדובעב םכל רועל לכּונ אל לוכי םלוא ,וחילצת אל םלועלשו םיחילצמ
 .ירפ אשת אלש םיחוטב וננהש

 ירידתמרהב תוטלחההו היסימוקה דצמ תועצהה ולחה הזה םואנה ירחא
 .סיסנוקה ירבחו הלפתה יתב ידעו יריצ ,ופסה יתב ילהנמ ויה םיעיבצמהש ןויכמו
 ,טלחמ .בורב תועצהה לכ ולבקתנ (תועדה לכל םיסנאילא םנהש) ינברה םוי רוט

 ,םולכ תווש ןניא םהיתוטלחה לכ יכ ,םנמא ,םהל ורטא םינויצה םיריצה
 ירבחמ דחא תעצה יפלו .םהב וחיגשה אל לבא ,ןולבקי אל רפסה יתב ידעו םא
 חלושתו ח"יכח י"ע םירפב השעת המרגורפה יכ ,טלחה ינברה .םוירוטסיסנוקה
 :העסנ הדעוהו ,הרגסנ הדועוה .הנה

 םתעדב ,הלאו ,תולהקה ידעול ןבומכ ;המרגורפה האב םיעובש יגפל
 הנע םעפה םלוא .ס"היב דעול .תינכתה תא ורסמ ,הז ןינעב םחכ תסיפא תא
 הנפת ,ס"היב ךלהמ דעב םיברעה ונגה ונחנאש ןויכט, :ןווחאה הו םהל
 רבכ וטילחה םהיריצש הלאב םיכותמב ךרצ לכ ונל ןיאו | ,ונילא רשי ח"יכה
 םירבחמ םיזכומה םידעוה תובושת התיה תאו ."וז המרגורפ לבקל היפוסב
 רחיב םידעוה ינש ולחה יסנאילא אוה םג םש ס"היב דעוש ילופופיליפבו ,םינויצ
 .תועודי םרט תואצותה .(],6110167) "הדמל ,לו המרגורפב ןיעל

 :"השדחה המרגורפ,ה תודלות הלא
 ןג,ט רפסה תיב לכב תטלשה תותפרצה הפשה התיה ןנוקתכ םינשב

 התיה תירגלובה ;םיעדמה תא םג ודמל הב .,תונוילעה תוקלחמה דע "םידליה
 ,הלגעל ישמחה ןפואכ התיה תירבעהו ,הפש רותב קר תדמלנ

 וצפח םידימלתהו , םירבעה .ס"התב לע חקפל הלשממה הלחהש תעב
 תותפרצה יפנכ .וצצוק ,תירגלובה = היזנמיגה לא ונרפס .תיבמ .רובעל דומת

, 
 הר א שנ .דוע ז"כב ,המרגורפב בושח רתויה םוקמה תא החקל תירגלובה הפשהו
 .תוקלחמה לכבו םידליה ןגב תיתפרצה

 תא םיפחוד וליחתה ס"ב ידעו לא םינויצ רחבהל ולחהש תאמ םלוא
 תותפרצה השרוג הנושארב .תירבעב הטוקמ תא ואלטיו התכל התכמ תיתפרצה
 התכה ןמ םג הושרג ףוסלו .הנושארה התכב הלטבתנ ךכ רחא ,םידליה-ןגמ
 , .תולהק ויהו ,הלעמו תושילשה התכה ןמ קר תיתפרצ דמלל וליחתהו הינשה
 , ןהירפס יתבמ הלכ ח"יכח תא ושרגש , ילופופיליפו לוכמאי ,ןודיו ומכ
 הקתשו הטובה .רבד הרבד אלו ןוא התאר ח"יכהו ,רפעל דע החש תויתפרצה

 רעו רחבנ .ומוקמב .לפנ ילופופוליפב ינויצה דעוה .ןסח םלועל אל ךא
 ערכ ןורחאה הזו ,(םינויצ םניאש הלאל ילופופיליפב םיארוק הככ) ינויצ יטנא
 התנענ הדסח ברב ח"יכחו . הירפס יתבל בושל הילא ןנחתיו ה"יכח ינפל ךרב
 ּורחבנ  תונורחאה - תוריחבב יכ ,ח"יכחל הל עדונ  הילהנמ .יפמ . אובתו דעול
 ארקתו רשכה תעש תא אצמתו . םינויצ-אל "הלהקהודעו תולהקה לכב טעמב
 תופהל -שבה תעש תמאב איה וישכע יכ ,תעדל תוכאלמה .החכונ םש ,הדיעול
 םיריצה לב יב , תיזירפה היפימוקה התאר ןתצרמנ תחא הכמ םינויצה תא

 - -היתועצה לכל ףכ תואחומו עמשנל השענ םימידקמ (םינויצה תא איצוהל)
 .ונינפל הנהו ,הנה החלשתו וו הנושמ המרגורפ ןכתו ךלתו

 ףתויה תועידיה :תרקב לכמ הטמל אוה וז תינכת לש יגוגדפה הדצ
 תוכורא םידומלה תועש ,רזומו רז אוה םידומלה רדפ ,הב תורסח םויחל תוצוהצ
 .צ"החא תחאו םירהצה ינפל תחא קרו , תורצק תוקספהה . קד 90.-50 מ
 אוה 6 ינב םידליל הדובעה ןמו ,עוגרמ ילב תופוצר תועש יתש דובעל רמאל
 ."תיגונד פ תצלפ מ, :רוצקב ,דועו 14 ינב םידימלת לש הז ומכ

 : אנ ועטש --?תירבעהו
 , םינש .שמחמ רתוי ךשמב תירבעה תבוטל המחלמו  הדובע ירחא

 ,(י"אמ איבה תורומו םירומ) תירבע קר םידמלמ םידלוה נגב וליפאש ירחא
 םידבועה םירבעה םירוטהו תורומה , םינויצה םידעוה תדובעל תודוהש ,ירחא

 םיעדוי םידימלתהש ירחא , םידימלתה יפב תויחל ונתפש הלחה , שפנ תריסמב
 תתפל םיצמאתמ םידעוהש ירחאו ,תירבעב םהיתושגר תא לקנב עיבהל רבכ
 רבכש ירחא ,הירוב לע תירבעה רמלתש ידב קרו ךא רפסה יתבב תוקלחמ רוע
 :רוזגתו ח"יבח .האב- -תרבודמ הפשל תירבעה תא תושעל ונתרטמ לא ונברק
 י(תד דומל) .18/ו0000ח 0

 !המרגורפה ורהו

 תולפת --111 ;תולפתו האירק--11 התב ;תוכרבו תויתוא תאירק--1 התב
 .םיגחה יאצומ ,תדה יגהנמו תולפת -117 .התב ,הרותהמ .םיקרפ וזיא םו ג רת ו
 .'ובו וכו הרותה .םוגרת--\"הקלחמ

 םיקוספ וויא םגרתל ,ארקל הנערתש ןהל יד ותורבעב ךרצ ןיא תונבל
 4 2 : ,"פ"עב .תוכרב וזיאו הרותהמ

 ו -
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 אכ ןוילג

 ,הצפח ח"יכחו םינויצה םידעוהו םירבעה םירומה וז המרגורפ ולבקי יב

 + םינבל םירמלמש הדמ התואב פ"הכל תירבע תונבל דמלל םישרודה

 וו המרגורפ תרמוא תירבעל עגונב
 !"תינרוחא הנש םירשע,

 ,הרובדה

--><===) (==9%>-*---- 

 .אְרְוק לוק

 וניחא ,םכילא םינופ ונחנא .בלה .ןמ אצויה  ארוק-לוקב
 שמשממשכ ,התע ,ינויצה לאידיאה תא םבלב םיאשונה ,וניתויחאו
 רודואית הכשנ:יתלבה ונגיהנמ תומל ישמחה ןורכוה:םוי אבו
 : ,לצרה

 םינשב התרטמ לא ונלש האידיאה הברקתה ןוא:ידעצב
 הלאשה ןורתפב םהב םיניינעתמש ,םיגוחה לכל טעמכ ,תונורחאה
 יב. ,ביתנ ןויערה ול םלפ | ,םידוהיה תרצ תלקהב וא תירוהיה
 תויצזינגרואה ,תורודל הלצה םהל איבהל לולע ילאריליה חרזמה קר
 תובאה-ץראב ןתלועפ התע וביחרה תוינויצ:יתלבהו = תוינויצה
 תררהב העיפיה התע הנהו ,הכ דע ותמגוד התיה אלש ןפואב
 םימיה וכראי אלו ,תינמותעה הכלממה ימש לע שפוחה:שמש ןואנ |

 לארשי ץראב ונלעפמ לע םג הלש הרואה:ינרקמ ליצאת רשא
 .ונטעל ודי לע עשי תורפהלו וחימצהלו וחירפהל

 הצרמנה הכפהמה תא תוארל הכז אל חונמה ונגיהנמ
 לבא ,הברה םישואי לחנ םיחוחב הגופה וכרד לע .ויניעב תאזה
 ,הלא לכ לש הרותהו הבהאה שגרב -- חוטב היה דחא שגרב
 םבל לא םינכה רשא ,הוקת אלמ לאידיא םליבשב רצי רשא
 בצמה ןמ .דאמ הפי .אצומ םהל .הרוה רשאו ,שפוחה ןויער .תא
 .תולגב ותרגתב חנאנ ונמעש  ,ארונה

 העשב .ונתדות תא ול עיבהל םיצור ונא םירבדב אל
 לעפמה לא אוה רופמ יכ .חיכוהל ירבעה םעה ךירצ תאזה תיניצרה
 ןמ .תלעות קיפהל וחכ לכב .ץמאתהל ךירצ אוה ,ריבכ ןוצרב
 ,תוטעמ ןניא  ,/ונל תוכחמה ,תודובעה יכו  ,יחכונה  טנימומה
 -- ;תוונויצ תורטמ הברהל הרוע םכמ שוררל ונחנא םיכירצ יב
 2 ,םכל עודי אלה הז רבד

 םיכירצ :ונלש \ לצרה / תומ ןוהכז :םוי ינפל  ,וישכע לבא
 םדאהל בר רובכל םג היהיש .הניתשלפל הבדנ:ןבהק בירקהל ונחנא
 תעיטנ ךרוצל ףפכ תובדנ םיצבקמש תודחא םינש הז .,לודגה
 אל םויה רעו ,םיצע םיפלא תאמ ליכמ היהיש ,לצרה:רעי
 רעיה תעיטנ לש ישמחה קלחהל שורדה םוכסה וליפא לבקתנ
 לכ היה ילמלא ,ותבוח תא סכמ רחא לכ אלמ ילמלא ,הוה
 תומ ןורכז םויב .,הנשב תחא םעפ קר וליפא ץע עטונ החא
 יכ .,ויבא .תומ ןורכז םויב ןב לכ ה ךירצש ומכ ,לצרה
 .השעמב םשגתהל רברה היה בורק רבכ זא

 איה ,םכמ םישרוד ונאש ,תאזה הרעצמה ףסכה:תבדנו
 ,ינויצוינולוק לעפמל  עויס םג םא יכ ,לצרהל רובכ ןתמ קר אל

 ,לודגה וכרע לע יוארכ ודמע םרט דוע םינויצה םג רשא -

 תורשפאה תא ונל תונתונ . םיתיזה:יצע יעטמל  תובדנה
 ,חוטבו. הבורמ חויר לארשי ץראב ונל שיש ונחמדאמ איצוהל
 ףלֶא תאמ םע לצרה:רעי היהי רבכ תוטעמ םינש ךשמ ירחא
 תואמ שלשל בורק לש לודג םוכס סינכהל לולע ובש םיצעה
 אל ריבכ עויפ הזה יעטמה לעפמה היהי הז ןפואב ,קרמ .ףלא
 ,הניתשלפב םירעיה .תחימצ .תושדחתהלו תובשיתהה לעפמל קר
 תוחתפתהה : לע  עיפשהל  םיעצמאה חא ונל ןהי םג םא/ .יכ
 אל הכ רעש :,ץוצקמ הז ןפואב אינשהלו ץראה לש תירוטלוקה
 ו ,יוארכ בל תונויִצה רצמ וילא א
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 לש :ותומ  םויב וכרע :: ונתאי קב םכילא םינופ  ונא: ךכיפל
 תוצירחב ףסכ ץובק םג" םא *כ ,לבא לש תוגינח קר אל .לצרה
 ונגיהנמל" הז .חצנ-ןורכז לכו?  ידכב ,לצרה -רעי .תבוטל .הרתי
 לארשי : ץהאב .בורקב גשגשלו .חורפל  תובא:תמרא לע .חונמה
 ,ונלש לאידיאהל זוע-ןעשמ םיירופה ויתוחכב תויהלו

 תא ורכז !וילע תיטומה ותבוחמ דחא .לכ אנ קלתסי לא
 ! ירבעה םעהל םכתביח תא ,לציוה- רודואיתל .םכתבוח

 ,םיתיזה-יצע \ יעטמל .תוברנ ץובקל הרוגאה
 ןרבוג ,גרובמה דנארטריב ;ר"וי ,גרובראו .א ר"ד רופיפורפה
 ,הקטנאה .א .ר"ר ר"הוע ;יקצינימירק ,י- ,זניא ;ןוספלאו דוד

 ומ רייד. ;רבזגה םוקמ .אלממ ןאמייה נאה ר"ד :;ר"ויה :ןנס
 . ןיקסופ ..ם ר"ד ;רימייהנידוב

 ו ג

 ,יִעיִשִּתַה סיִרְנְנוקַח לֶא
 ?הלאד םירבדה וכפדנ (,מונ 84) "טלו, לש ןורחאה ןוילגב

 תאצית התיה רבמיציד שדחל דע סירגנוקה תא תוחדל הטלחהה
 תוארל ונתאמ שיא לכי אל רשא ,םיעודי תוערואמ .תוחתפתה
 לע .תרכונה הטלחהה הלבקתנ ,:'ודיכ . .םתונשל םגו שארמ .םתוא
 םיינחיטה .םיאנתל בל םישל ךי צ +וללה םינושה םימעטה ךמס
 תוצוכקה  תולאשמל  ,הדנגופורפה תווקתל .,הגלפמה-תרובע לש
 !עסמה-ןמז . תחוורל .,רבדה רשפאש המכ- דע  ,סגו תוימוקמה
 :ופה בצמה דמוע וללה םיבושהה םימעטה לכמ הלעמל לבא
 היה ךיהצ תאזח הלאשה רוריב תעשב יכ ,רבדה רורב .,יטיל
 :םירובדל אלו היצטינאה ד"ע תורבפל אל ,תוזארפל אל בל םישל

 עדויה לכל \ ; יטילופה .בצמהל קרו ךא םא- יכ .,םיקיר םיצצופמ
 םניבהל הוה םעטה קיפסי ונלש הגלפמה יסיריטניא תא במיה
 .תרכזנה הטלחהה תא לבקל רבדב היהש חרכהה חא ימכ

 תודונא .התע וליחתהש המ ,ללכ רבדה ןוכנ אל .ךכיפל
 לע תודסוימה ,תויצוליזיר הטלחהה דגנכ .חולשל .תונוש תופסאו

 ,דינהל אוה רתומל ךא אלה כ"כ םיבושח יתלב םיקומינו םימעמ
 ימיב סירגנוק  תאירק דעב לבל םיעודיה םימעטה םתוא לכ יב

 תויצוליזירה .ןתוא לכבו ,יכה ואלב מג הנהנההל םיעודי ויה ץיקה
 : ללכ .ךרוצ היה אל

 םינוש םינותע םינתונש- ,םירואיבה .םה םירזומ רתוי דוע
 הלבקתנ .יכ  ,רבוס דחא יאקירימא ןותע  ,תרכזנה .הטלחההל
 םנמא , םירגנוקה ןמ .יםיסורה, תא  קיחרהל ירכב וז .הטלחה
 לבא ,םייאקירימאה םינותעה לש תיגובמוהה היסטנפה איה הלודג

 , תוינויצסניס רתויה תורעשהה רדנמ םג תאצוי וזכש הלפת העד
 הגהנהה יכ ,איהו ,רחא .םוקממ תעמשנ תחא תכחיגמ הנעט דוע
 רבמיציד שדחל דע, יכ ,"םיתלצע,ב .הירבד  תלכלכמ תינויצה
 ,"התספוקב התא תחנומ הלודג ץרא םע תרחא היצזינגרוא אצת

 םיכירצ .םירגנוקל | תועגונה תולאשב יכ ,םיבשוח  ונחנא
 המ % וללה תויצולוזירה יצח לכ המ ליבשב ,תוניצה .רתיב ןודל

 + םיסורה:תלאש, . תוררועתהב וא  תולתהמה:יחתותב שי ךרוצ
 ,ץיקה ימיב םירגנוקה תא אורקל היה בוט :יכ ,ערוי 'שיא לכ
 *.שא .,ערפמל תועודי תורובע ש רוד וז הנש לש סירננוקה לבא

 ושפא יא ,שארמ םתוא ואר אלש  ,םיינוציח תוערואמ ליבשב

 תויצולוזיר . אופא וחלשי .טסיוווא שדחל דע תושענ  הניוהתש
 !הלאה תוערואמה דגנכ

 "אלה זא .טסוגווא תריב תויהל םירגנוקה לכוי אלש ליאוהו

 ,ריצבה םהירחא ,םיגחהו . יארונה םימיה םיאבו .םישמשממ

 הפי אל  .הפי  רתויה תעק< | ריבמיציר שדח היהנ .ךכ ליבשבו

 .תשק ילואו - ,םיליטה ליבשב יו תומוקמ יחרוא ליבשב



 < םלועה < 4

 היה רבכ אלה לבא ,הקוחר ךרה עופנל .םיכירצה הלאל טעמ
 בור ושענ אלה הז םירגנוקבו | ,ריבמיציד = חריב םירגנוק וגל
 םישעמ דועו לארשיל ק"הקה רופי .ומכ ,םיבושח רתויה םילעפמה
 לכ לודג היה אל הז םירגנוקב םיפתתשמה רפסמ םנמא .הברה
 םיאפה הלא ,הצרמנ רתוי :הדובעה התיה תאז תמועל לבא ,ךכ

 יפ ,הרעשהה .םירגנוקהל קר םיאב ,םירננוקה לא ףרוחה ימיב
 ילעב .ןיא המכ דע ,החיכומ  ,סירגנוקה לא "םיפורה, ואבי אל
 לא יםיסורה, ונירבח לש .םתוריפמ תא  םיעדוי = תאזה הרעשהה
 . תונויצה

 סירגנוקה ןמז תיחד .יפ ,ערפמל רורב היה הזו ,שיחכהל יא
 םילקשה ץופקב םיקסועה לצא ןוצר:יא הזיא ררועל התיה .תחרכומ
 וז היחרש ינפמ לבא , םירגנוקהל " תומדקומה תודובעה רתיבו
 הבוח ךכיפל ,העשה ךרוצ ינפמ ,םינינעה+בצמ ינפמ הצוחנ התיה
 לכבש תורוגאה לע  ,תויצרידיפה לע  ,תוצראה>ידעו לע .תלטומ
 תוחורה-רמעמ י"ע םבלב שפתה יתלבל םינותעה לעו ריעו ריע
 התחד יכ ,תעטומה העדה תא תויצולוזיר י"ע ררוע .ילבלו הזה
 היגריניאב םוחלל אלא ,בומה הנוצרב םירגנוקה ןמז תא .הגהנהה
 ןפואבו דחא םכש רובעלו ןוצרדיא לש" העבה לכ  דגנ הרתי
 ונחנא םיכירצ ,יעישתה םירגנוקה לא הנכהה*תודובע תא ץרמנ
 בוטה רצמ  תלעוח קיפהלו אוהש ומכ םינינעה בצמ םע םילשהל
 -יגאהל ,םילקשה ץובק תדובעל זוע- רתוי ונל שי התע ,םהבש
 קר תויהל ריתע אלה יעישתה םרגנוקהו  ,הנכהה-תרובעל ,היצמ
 ,ונלש הדובעה .תוצירח הכרת רשא לככ .הלאה תורוכעה תואצות
 ,יעישתה םירגנוקה תואצות הנחלצת הדמב הב

 .י

 .ןידראנ בקעי

 קרויפוינב הלאה םימיב תמ הכשוממו הדבכ הלחמ ירחא
 תוררש ןיב םפרופמ רתויה גרוטמררה וייח ימיל םיששה- תנשב
 .ןירראג בקעי  ,ונמע

 תיתורפסה ותרובע תא .תימורדה היפור דילי היה חונמה
 רזוע היה םיבר םימי .תיפורה תונותעב םינומשה תונשב ליחתה
 אצמ אל אוה םלוא ,"אילערענ, לנרו'זבו ימוקמה ןותעב ררגטבסיליב
 םע ומוח לכב ךשמנ בהלתמה ובל  .תיתורפסה הדובעב וקופס תא
 תויהבו .היצנגילטניאה ןמ םיבר םהה םימיב ףקתש ייוטסלוטה םרזה
 תעב רפיו םיריעצה ןמ םיבר יביבס ףסא ןיוצמ ןרבר ,ןירראג בקעי
 תודהי וזיא ארבל התיה התרטמש ,ייתילביבה הוחא,ה תא איהה
 הרימעהלו .יוטפלוט לש ותטיש יפ לע  םינוקת הב תושעל ,הפורצ

 - -"םחל לכאת .ךפא תעזב,ו "ךומכ ךערל תבהאו, = :םיתש לע. <
 הזה ןויערה תא ץיפהל רכמתה וחכ לכב .הלוכ הרותה לכ יהוז
 בוזעל והוחירכה הלשממה רצמ תופידרה לבא ,לארשי יריעצ ןיב
 תננוחמה ושפנ ,הקירימא לא ןידראג בקעי ךלה זאו ,היסור תא
 ותדובע הליחתמ ואו ,תושדח םיכרד תשפחמ הליחתה תפאושהו
 ראוטריפירה יבאל .,נרוטמררל השענ אוה .,תידוהיה .תיתורפסה
 הרוצ תידוהיה המכהל ןתנש ראוטריפירה  ,תירוהיה המבה לש
 רתוי תירבעה המבה דעב רצי אוה ,רתוי וא תוחפ תיתונמא-תיתורפס
 המבה הנוזינ ןהמ קר טעמכש ,םימוגרת דבלמ ,תומרד םישמחמ
 ותדובעב םצמטצה אל חונמה ,ךא ,היסורבו הקירימאב תידוהיה
 תוירבה לע .ביבח .ירובצ ןקסע סג קרוידוינב היה אוה ,תיתורפסר
 יפ לע ףא ימואל | ירובצ ןקסעל, ,ללכה תודובע לכב . ףתתשמה >

 ,הוב הדוה אל ומצעב אוהש

 אכ ןוילג

 - טרפב קרוי"וונבש ידוהיה רובצל הלודג הדבא איה .ותתימ

 ,ה"בצנח ,ללכב :תיד והיה המבהלו

+ 
 .עּובָשה

 , תונויִצַה
 םוימ ולבקתנש ,םילקשה ןובשח תא הוב םימסרפמ ונחנא

 םוי דע (ונלש ןורחאה ח"הודה םופרפ ןמו) 1908 תנש רבמיבונ 1
 :1909 תנש יאמ 1

 .הרשע יתשעה הנשל לקשה תוסנכה
 'ר 10,881 ,'ק 88 1908 תנש רבמיבוג 1 םויל דע לבקתנ

 - 989 , 5 1908 תנש רבמיבונ חרי דעב

 , 996 )6 ל

 . ל80 )41 1909 האני בש

 7 3908 8 = .ךא ובנפש

 0 19% 6 ה ץרמת ל

 2 600 0 ו לרפא

 9 %8 םייזנכשא .םיקרמב וא

 ,ב"יה הנשל לקשה תוסנפכה
 רו 1908 תנש רבמיבונ חרי דעב

 0 יקי רב מצוה,

 , 500 ,'ק 8 1909 ראו

 6 יב: ל האוהבופ 1

 ,994-,8 0 המ

 , 885 ל? ל

 77 לר 169% ,'ק 84 ה"סב

 5% 6 םייזנכשא םיקרמב וא

 רעוהל ואיצמה אל רוע תומוקמה בורמ יכ ,הארנ .הזמ
 ינוי שדח ףוסבש ינפמו ,ב"יה הנשל םילקשה ףסכ תא יזכרמה
 םישקבמ ונחנא ,םילקשה תוסנכה 'לש תונובשחה תואסקנפ םירגסנ

 ופסאנש ,םילקשה ימוכס לכ תא .בישהלו רהמל .הצרמנ השקב

 , םינוש תומוקמב

 ,םיכחמ | תיאניתשלפה היפימוקה הלבקש תועידיה ייפע = =

 .קיפסמ ןפואב הנושארה הנשב חרנכ הוחהב תורשה-ריצק הלעי יב

 תחימצ דוסי לע יאמ שרח תלחתב םש הכרענש ,הכרעהה ייפע

 ריצקה תוסנכה תא בוריקב רעשל רשפא ,תרנכב תורשה ערז

 :תאוה המישרה י"פע ,םיקנרפ םיפלא 88 לש םוכסל הכוחמה

 ,רפ 19.500--םנודה ,רפ 15 ריחמב םימנוד 1800--מ | םימח

 ,- 0 5 ,-0 5 . 700 ,  םירועש

 ,- 0 9 ,0 0 . 980 , םילופ

 ,- 0 1 ,.0 , . 180 ,  תוינטק

 לעוש-תלובש
 " 00 0 9 , / 90המדא:יחופתו

 ,רפ 0 הייסב
 לארשיהץראב  תודשה ריצק ףסוא יכ  ,בל לא .םשוי םא

 ךירצ .,יאמ שדחב ונויה .,וניתומוקמב .רשאמ םדוק הברה השענ

 :,ןועל תוארנ .תואצות דופי לע תאזה הכרעהה התשענ יב ,בושחל

 > .תמאה לא תובורק ןה הז ןפואבו ,תודשב תואובתה תחימצ ונייה

 קי \



 הקוחתה םינווחאה םיחריב :ונילא םיבתוכ (הנבוק ךלפ) י ל ב ש מ --

 !הלאכ םיגוחב .הרכג .תונויצב תונינעתהה ,היפנע לכל תיגויצה הדובעה ונלצא

 תודחא םינש ינפל ודבעש םיריעצה םג ,ונתעונתל קוחרמ ודמע הנה רעש

 ההש ןורחאה עובשב , ונילא םיברקתמו םיכלוה תוירטלורפה  תוגלפמהב

 בושיה תודיתע ר"ע ימוקמה ןורטאיתב האצרה ארק אוה ,גרכנירג ,ח רמ וגלצא

 םימי ינפל .,קוירב האלמתנ יזכרמה רעוה לש תיסנאניפה השירדה ,ו"אב ירבעה

 .המדא םש תונקל י"אל םירימא םידוהי ינש הפמ ועסנ םידחא

 ,בא א"י םויב היהיש יודרונ פקמ לש .םיששה לבוי נחל
 , םיינויצה .ויבתכ לכ תאצוה ,גאלרעפ רעשידוי,ה תכרוע ,ולוי 9

 ,יודרינ .מ לש .וירמאמו וימואנ לכ ואבו הבש ,תאוה  האצוהה
 קרמ ינש (חלשמה םע) ריחמה ,סופד תונוילג 96--מ .רתוי ליכת
 האצוה ,גינפפ םינומשו קרמ השלש ---יִנֶלָו  רינב | .גינפ םישלשו
 האממ רתוי אל רפסמב םפדותש ןיוצמ רודהב םיבבוחל .הדחוימ
 ומתחוש הלאל ,הריחמ השרח הרורהמב אצת אלשו , פמסקא
 ,קרמ 15- יודרונ ,מ לש ולבוי נח םוי ,ח"ח ילוי 99 דע הילע
 "  .קרמ 90 הריחמ היהי ילוי ₪9--מ

 8 סוימ ןוילגב םפרנ (הינופי) יבוקב ,,108]ו18 10 ןותעב --
 תינויצה העונתה לש היתווקת,רבד לע דגרובליד דוד תאמ ןיינעמ רמאמ יאמ

 הדוגאה רבח אוה רמאמה רבחמ | . הינופיב דאמ ןיופנ .רכזנה ןותעה .הוהב

 . ייחנשב תינויצה

 .לֶאְרְשְיץֶרָאְּב
 :ונילא םיבתוכ ופימ

 ,ופיב םילקושה לש תיללכ הפסאל םינויצה דעו ארק הרבעש תבשב

 םג רחבנ הפסאה התואב .תיללכה תורדתסההל םינויצה:כחי ררבתנ הפסאב

 הברה .םילקשה:תקולח תא רמג ירול אינהל וילעש ,םילקש לש רחוימ דעו
 ,הז םשל בוקי-צ ףינמה תא י"אל חלשש ,"יחרזמה, י"ע םג ןאכ וק:חתנ םולקש

 רפוסהו  קולאיב .ררושמה  היפוהל  םֶהריזחב םיב .וגילפה לומתא --
 ךרענ הדירפה ינפל םימי ינש ,םוצירעמו םידבכמ לש הרובח רמעמב ,יקצינבר
 המסרפתנ אלש השדח הריצי וב | ארק קילאיבש  ,'יתוניגנ יתוהפס ףשנ,, ןאכ
 .תיסור הריעב םידוהיה  ייחמ הנומת  ,"הקנירמ,- -!הרוציה .םש .,סופרב .ןיידע
 רמעמה ותואב םקש .אלא ,תועמושהו םיעמושה לע לורג םשור התשע הרוצוה
 :רמולכ ,ל"ר ,לכיהב םלצ ופינכה לע ררושמה לע לבוק ליחתהו רחא יאנק

 .ילארשיצרא ףשנ לע יתולג "רבר, ארקש לע

 ,םירוטנה ינבל תורפס תאצוה תבוטל השרקוה ףשנה תסנכה
 ימלשוריה החפה ןויצל ןושאר הבשומה תא רקב רבעה ןושארה םויב

 'רובכ לש םינפ-תלבק ול הניכה הכשומה ,עבש-ראבלו הזעל ותעיטנ ךרדב

 .ןולל וגלצא ראשנו = ןייה:תורצואו בקיה תא רקב ,הבשומה תא רייס החפהז

 איקו ידקפ ,ימלשוריה יטפומה ,עבש:ראב לש זוחמה שאר ואב החפה תיולב
 ,הרדגל הרובחה לב העסנ תרחמל ,דועו ,לירבו יבתנא םינודאה

 ,רובכרעש םקוה הבשומה אוכמר ., הלוכ .תפכרופמו .תטשוקמ התיה הרדג
 ופיקהש ,םירוהיו םופי םיסופ לע םירועצ רשע השמח ואצי החפה תארקל

 תא התיבה רטפ החפה .םינוש הביכר:יטהל םהינפל ושעו  םיחרואה תובכרמ תא
 םיבכורה .םכב ךרצ לכ רככ יל ןיא --- רמא -- וישכע, ,ןלש םילויחה:רמשמ
 ..."האלה יתוא וולי .םירבעה

 תעב רשא  ,"לאלצב,  רפסהיתוב ."לאלצב, רפסה תיב תכורעת
 םילעופה םע ולש תונמאה:יתב רפסמו דאמ ןיוצמ ןפואב חתפתה הנורחאה

 תאזה הנשה לש רמועב ג"לב םג גגח ,הבורמ הדמב הברתה םהב םידבועה

 תואצותמ הכורעת הזה םויב גיצה אתשה םגו , ינויצידרטה לאלצב-גח תא
 ןוטלשה ידיקפ ילודג הכורעתה לא ועיפוה םירוהי םיאורק ןומה דבלמ .ותדובע
 רועו ריעה יחרזא שאר ,(ףיראסיטומ) ימלשוריה רוטנרבוג:לריניגה :םילשוריבש
 ,דאמ הפי םשור הירקבמ לכ לע התשע הכורעתה .תוילוסגוקה ירבחו םילודג םירש

 .ליבשב השכר תורבעה תימואלה תמיקה:ןרקה .םילשוריב שדח עבור

 ריעבש תואירבהו תופיה תועבגה תחא לע םירחא םיתב "לאלצב,, רפסה:היב
 הנקמל םקש רחאל התעו ,הכ דע  םידוהי ובשי אל הזה םוקמב ,םילשורו
 ת:רקב תאצמנה ,הלודגה רככה תא ונקו םובר םידוהו וררועתה ,דנופ:לנויצנהל
 םיתאמ רעכ"חאו םישלש הנושארה הנשב הילע תונבל םירמוא םהוי ,פ"נה יתב
 ,"רסח תולימג, 'חה האוולהב םהל ןתת הלאה םיתבה ןוגבל שורדה ףסכה תא ,םיחב

 אכ ןוילג

 םידוהיה-עבורל הנפה .ןבא תא חינה טנאלאפ לאומש 'ר שישיה ברה
 .הזה שדחה

 .תַרָומּב
 ל

 תאו לודגה ריווה תא תונויאר ישבדםכתל ויה ןורחאה עובשב --
 .םירחבנה-תיב שאר , הזיר"דימחא

 "אבצה םמ , תא .לידגהל "הבגה רעש,ל ועיצה תוילוה ידיקפמ םירחא ---
 ,הוה פמה תא לידגהל ושקב רוחיב ;,אבצב " הדובעהמ םירוטפש הלאל
 םג יכ ,הרמאב , םקיר םתשקב תא הבישה הלשממה . םידוהיה םימלשמש
 ,קוחה ינפב םיוש היקרית יבשות לכו ,אכצב ורבעי םידוהיה

 , לופופיליפמ "רובג, תוששוגתרל תינויצה הדוגאה הרקב רבעש עובשב --
 םירוחב םינשו םיעבש , ילופונירדא תא (הירגלובב "יבכמ ,ה תודוגאל ףינס)
 ;םיפשנ ינש וכרענ םדובכל  .םתלכיו םתעידי תא תוארהל וז ריעל ואב תומלעו
 םינברה שאר , םילופנוקה , אבצהחדקפמ , ילוה ,ריעה-ילודג פהיניבו , לודג ןומה
 אבצה-דקפמ , תולמעתהו תוששוגתה לש רדהנה הוחמב תוארל ואב ,'וכו 'וכו
 .הפיה הוחמב ויניע תא עיבשהל לכי. אל םעהו ,םיליח לש תרומות חלש

 + לרפא ,חל 24 תמחלמ  תונברק תבוטל ושדקוה םיפשנה תוסנכה
 שאר ."םירובג,ל הדירפדףשנ "המדקהו תודחאה, דעו ףרע תוגיגחה ירחא
 , םידוהיה ןיב תוששוגתהה תלעות תא הפי םואנב דאב , יכדרמ רט , הרוגאה
 םיביבחה םיחרואל הדות-םואנ ותדע ינב םשבו ילוה םשב םאנ ישארה ברהו
 % . . הירגלוכמ

 םירוחבה ושגנ רבכו ,דאמ רע הפי םשור התשע ילופונירדאל םתאיב
 . תוששוגתהל תידוהי הרוגא רסיל האוה ריעה לש םידוהיה

 דסולו = היקרותב תודחא םירע דוע יקבל םיצור  םירגלובה "םיבכמ ה
 + םידיהיה ברקב םיששונתמ תורוגא

 .לֶאְרַשְי .תוצופְתְּב

 ,היסורב

 הנומזה .גרוברטפב :.יקפויאוניש םש לע רשא | ,םעל-הטיסריבונואה --
 ,םי". אה םיטפשמה ,תרותב םירועש ארקל ריאניוו ,מ תא

 ריתהל םירטסינינה דוס  אישנ תאמ  תיראלוקרוצ הדוקפ הלבקתנ --- .
 יקסבטיוו . ,בויק תוביכסב רשא ןייקח תונבשמב הבושיה תא וז הנשב

 ידועו קסניווד
 םירוהיל

 היזאו'זרובה ןיב תוימשיטנא העונת הררועתה יכ ,םיעידומ 1 ק א ב מ --
 ,בש תינימראה

 דוה ומ ,לכחה רש תא עיריה וקווק אבצ לילג לש באטשה שאר -
 ,םידוז ול ןוישרה תנותגנ רבדב  תולרתשהה תא תוחדל  תווצל  ליאוה  רסיקה
 םינגנ נה תולהקמב ףתתשהל ,ירוטה לבחב .הבישיה תוכז .קוחה פ"ע םהל ןיאש
 .םיזקווקה האופרה תומוקמב רשא

 "א אק,ה דגנכ הצרמנ תורמרמתה תררוש השרוב םידוהיה וגוחב ---
 אשב העגנ אל םלוח ךלפ רבד לע הלש היצרלקידהבש ןעי  תינלופה

 ,ללכ םידוהיה
 :ינזויוסה לש םתעצה רוריב תא התחד הסידואב תינוריעה המודה --

 תדחוימ הירוקל םידוהי תא ולידבי יג ,הלשממה יגפל תולדהשה ררועל. םיק
 ,תמש טגימגרופ םוקמב הפידואמ הכלממה:תמוד לא טאטופיד תריחב ןיגעל
 : ,וז תולדתשהל הרשב העשה תא האצמ אל המודה

 םירחוב ןילופב .םירעה תגהנה רבדב הכלממה:תמוד תעצה פ'ע --

 רתו לכב ,םינפאלגה .לכמ שילש | ןהב םיבשותה תיצחמ םהש  ,םירעב םידוהיה

 :תויהל .תוכזה םידוהיל ןיא תרכזנה העצהה פ"ע .'/ג0  םירחוכ םה םירעה

 לכמ שילש רפסמב קרו הווארפואה ירבח תויהל םה םיאשר לבא ,;ירעה:ישאר

 + םירבחה
 תחת תדחוימ הצעומ הלכשהה-םוירטסינימב היה יאמ 27 םויב --

 רפסה"יתבש ,םוירטסינימה חכ-יאב לב הב ופתתשהש ,ץרוש .נ .א תואישנ
 רבדב הלאשה רוריבל תשדקומ התיה הצעומה ,םתושרב םיאצמג םיהובנה
 תאמ הוב הלכקתנש ,הטלחהה לא םאתהב םיהוכגה ס"הב לא םידוהי תלבק
 0 . 1908 תנשב םוירטסינימה תצעומ

 תלבקב קספה תושעל יוצר יתלבל האצמו הלאשה תא הרר יב הצעומה
 לבקל ךירצ יכ ,הנקסמ ידיל האב הנורחאב . םיהובגה ופסה-יתב לא .םידוהיה
 תוטכב -- הריבת-ירעב : וללה םינפואה י"פע םיהובגה ם"הב לא םידוהיה תא
 "םוחת ירעבו טניצורפ 5 לש תומכב --- תויצניבורפה ירעב ,טנוצורפ 3 לש
 יםילבקתמה םישדחה םידימלתה לב רפסממ טנוצורפ 10 לש תומכב --- בשומה
 + םירטסינימה.תצעומל רסמת תאוה הנקסמה



 3- םפועה =<

 2 ה \ ,

 אכ ןוילנ

 .ל"וחב
 .הונויצהו םנאילאה

 תקלחמ לש תיללכה הפסאה ןילרבב :התיה רבכ אל הז
 ןיבש סחיב עגנ  ,ריגריבדלוג ר"דה  ,הפסאב רייויה ,זנכשאב ח"יכה
 םיריעצה םיקרותה, :רמא וירבד רתי ןיב . חייכה ןיבו תונויצה
 העפשהה התוא קר םירוהל חינהלו םתיבב םינודא תויהל םיצור
 . התעט אל  סנאילאה ..היקרות .לש היסיריטניאל תלעות .האיבמה
 ,הינמורבו היסורב .םיביצעמה :תוערואמה ירחא ,הז ןודינב םלועמ
 הצרמנ הלומעת הגיהנהו הלש םיסירגנוקה תא תונויצה ,הנגראשכ
 ןוצרב ולבקתנ לעופב רש א היתופיאש תבוטל תבהלנו
 ,ונכותבש םיקומע רתויה תושגרה ילעב תאמ לודג
 תריבגת י"ע תאצל .הלולעה הנכסה .תא .םנאילאה הז .לכב .הריכה
 םיקרותה םידוהיל םגו  היקרותב < היתולועפל םג וז .הדנגופורפ
 ,היגוחל 'ץוחמ חתפתהל תינויצה העונתהל החינה ךכיפל ,ללפב
 אל םלועמ לבא החוקפ ןיעבו בל:תמושתב םהירהא התקחתה
 רשפאש ,םירבר היפמ איצוהל וא םידעצ תושעל השפנב המילחה
 ררוע הוה .תוריהוה-סחי ,תונויצל עויס וא םכסה םהב אוצמל היה
 תוערואמה לבא , םגהלו םינויצה .תאנש תא  םנאילאה דגנכ \

 היקרותב גהנוה התע .םנאילאה םע.:'קרצה היה יכ  ,וחיכוה
 תואְרה"יבומו םינובנה םינויצהו = ,ינויצוטיטסנוק ,שדח : רטשמ
 ,היקרות לע םיבשוח .םהש .םהיתובשחמ יכ ,תודוהל .התע "םיכירצ
 ררועתנש ,ימואלה. שגרה רצמ דאמ המוצע תורגנתה ןהל- הנאצמת
 סנאילאה הביחרה םנמא , זוע  בורב .ינמותעה םעה .ברקב .התע
 הארוההו הניתשלפב םיירבעה םידומלה תמרגורפ תא
 לש םהיתולאשמל םיאתמש המ () תירבעה הפשב ההע םש תגהונ המצע

 איהו ,דחא .דעצ וליפא סנאילאה הרעצ אל הזמ רתוי לבא ,םינויצה
 ירוהיה יפואה לע היקרותב רשא היתודסומב רימשל םויה דע .הפיסומ
 איה רבלב תאזה הקימילופה קר יכ ,חיכות הירותסיהה .ינמותועה םגו
 םהלש הדנגפורפה תרובעל םירחא םהל ושמתשי , תישממו המכוחמ
 רי תכלל םירחא םהל ופני ;תמאב תונויצהב םיגופצה םיירסומח תוחכהב
 םהיתופיאשל תומיאתמה ,תוינוימד תוריצי ידי לע םינויצה םע דיב
 םה םיקחשמ כ  ,וארי אלו . תויומס םהיניע הנויהת :ןולֶא .לש
 הקחנ אל ונחנא--םמצע םהל םגו םיינמותועה- םידוהיל םג ןכוסמ קחשמ
 ,םהישעמ דעב .תוירחאה תא םהל ריאשנ  ונחנא  ,םהישעמ תא |

 ףוס םמצעל ונתי םתעדב םיבשוימה םישנאה יכ ,הוקתה .תעבהב
 ."םיכלוה םה אוש ךרדבש ,ועריו וריכי זאו םהישעממ ןובשחו ןיד ףוס

 החמ ,ןאמויה ר"רה ,הפסאב קלח חקלש םינויצה ןמ .דחא
 לא השרחה היקרות סחי יכ ,הארה אוה ,ר"ויה לש ומואנ  דגנ
 לע םג רבד אוה ,ר"ויה ראתש הימ .ירמגל .אוה הנוש תונויצה

 .תוילארשיה תויורדתסהה לכ תודחאתה תעצה לא םנאילאז םחי -
 ןוכנ .אוה יב. ,ר"ויה עיבה .ןאמייה ר"ר לש ומואנ תעפש;: תחה
 , ומואנב םידחא .םיאטבמ .שילחהלו םידחא םירבדמ וב רוזחל

 ריויה לש . ומואנ .ח"הורהב .ספדנ -וז ותחטבה תורמל לבא
 ,הנושארה .ותאחסונב =

 תוינויצה תודוגאה לש יזברמה .דעוהל רשא  לעופה .דעוה ---
 : תאזה היצולוזירה תא ינוי ? םוימ ותבישיב  לבק. זנכשאב

 החומ "תיזנכשאב = תוינויצה  תודוגאה לש יזכרמה = דעוה
 םירתסה"ץעוי ןודאה עימשהש ,םירבדה דגנכ ,ורתי- תורמרמתהב
 ;תונויצה  ד"ע סנאילאה לש .תיללכה הפסאב ריגריבנידלוג

 ,שיא וכ .,רבדה לע .ונוהמת תא  עיבמ יזכרמה  דעיה
 הרמב |ייטצמ תיללכ .תידוהי תורדתפהב הזכ יארחא  דמעמ .שפותה
 תלשממ לא .םינויצה - לש םהיפוחי תא ותעירי>יאב וזכ .הכורמ
 ,םינמיתועה .םידוהיה לש םיפא תאו היבשותלו היקרות

 ; 5 מה מנ <(. 60 ה אהפתה א

 תיללכה הפסאב ר"ויה ירברב ןמתסהש  תוירחאה שגר ןורסח
 יכ ,בל לא םשוי םא רתויב ביצעמ םשור השוע םנאילאה לש
 לכל תגאוד תויהל המשו הלש רבעה י"פע הכירצ ח'יכ תרבח
 םישיגרמ .תאז תחת םא -.םידוהיה לש םייללכה  םופיריטניאה
 דירפמה דופיה תא אקווד .הרבחה תלועפ רייע  ר"ויה לש  ח"הודהב

 הז םע םיכיישה ,םירבח הברה לש :םתשגרהב :םיעגופו לירבמהו
 בושחל םיכירצ :זא ,תורחא \ תולודג  תוידוהי  תויורדתסהל םג
 תורחאה | תוירוהיה .תויורדתסההל קיוהל ןויסנכ הזה רברה תא
 ,םנאילאה .תבומל

 םולשה:תרובע רעב עירפהל הוה ןויסנח יכ  ,ונחנא םיחוטב
 ,ח"יכ תרבח תודלותב רדוב ראשי תוידוהיה תויוררתסהה לש תדחואמה

 תתל הניבוגוצריהבו הינסובב  ינידמה ןוטלשה טילחה ףוס = ףוס - -
 דיתעה ,גטדנלה לא הרי בה .תוכו תא הלאה תויצגיבורפה יתשבש םידוהיל
 : םיטטופיד ינש יאנסובה גטדנלהב םידוהיל ויהי הז יפל .  בורקב חתפהל
 -- ינשהו , יבויאריפה ללוכה ברה אוה ,ןוטלשה דצמ תונמתה י"פע , דחאה
 : + םידוהיה לש הירוקה י"ע רחכנ יהיש הז

 לע .קוחח-תעצה הלאה םימיב הפנכוה ירטסואה ץארסכיירה לא --
 םירעה תולהק לבל תוכזה תנתג תאזה קוחה-תעצה פ"ע .םילכורה רחסמ "בד
 הרקיעב .תנווכמ תאוה קוחה.תעצה יב .תולוכיה קפע תא םלצא רופאל םירפכהו

 הנותנ תושר תולהקה תצעומל , :תאוה הטלַחְהה .הדיעמ תאז לע--,םידוהיח דגנב
 ןומא .תתל רשפאש ,םירשי םישנא םה/ םא  ,םילכורל תוגוישר אבהל םג תתל
 הירטסואב תולהקה תצעומ יב ,וילאט רבדה ןבומ , םתסנרפב םקסע לו ,םהב
 ,םירשי םישנאל םלועמ. םידוהיה תא הנאצטת אל  ,תוימשיטנא ןנר ןבורבש
 בסהל איה הלולע ןא תאוה קוחה.תעצה לכקתת םא ."םהב ןוטא תתל רשפא,ש
 2 .דאמ הבורמ ימונוקיא דספה םידוהיל

 :תווח תא ןורחאה ןוילגב איבמ יאניווה "גניטויצ:לאנאיצאנ עיונ,ה --

 תנשב דוע התוא עיבהש ,הימטופופימ ד"ע יריבמאוו רוסיפורפה לש ותעד

 יהימטופוסימב םידוהיה תובשיתהל רומג דגגתמ אוה יריבמאוו רופיפורפה .7

 תא דימת  ודימעיש םיניאודוב לש ןיסולכיאב הבורמ  תאזה ןיראהש ינפמ

 ,הנכסב םידיהיה תובשומ

 ,תּונָמָאְו תּורָפְמ
 וצרה "ערמלו תורפסל ,תונמאל תידוהיה הדוגא,ה םלואב

 ןיקסש .יו ןייטשפע .ב רמ ,גרבדליג ,ר 'תרמ רכעה עובשב

 ארק ןושארה ,רבכ אל הו יבש הנממש ,ייאל  םתעיסנ ר'ע
 םירבעה תודפומה תדובעו י"אב בושיה בצמ ד"ע ןייטשפע ,ב רמ

 םירבעה םילעופה דיע ,תובשומה ייח ר"ע רבד ןיקסש ,י רמ הב

 םירבד הרבד גרברלוג תרמ ,םהילא םירכאה סחי ר'עו םש
 הפסאה .  היתובשומבו י"א ירעב ונלש רפסה יתב רע םידחא

 .םע תבר התיה

 הבש ,הפסא לינה הדונאה הכרע ,יאמל 98 'ה .םויב

 הפסאה התיאב .קילאיב 3 ,ה  ד'ע האצרה גרכנירג .חה ארק

 ,הרבעה הנשה ךשמב הדוגאה תדובע לש .ח"הורה ארקנ

 .ןוסרח ריעל עובקה ובשומ תא קיתעה גורפ .ש ררושמה --

 ,תרפא ,א תאמ יפור םוגרתב "םירישח ריש, רפס ,רואל אצי הלאה םימיב--
 םפרופמה יפווה רפוסה לש ותמדקה האב ותישארב :.ןיוצמ רודהב ספדנ רפסה
 ,ןניר .תאמ "םירישה ריש, ד"ע תורעהו םירמאמ וב וספדנ הו דבלמ .בונוור ו

 לב ירחא .רועו 'ץילד ,ףסיק ,דנ'ירדנס ,יקצינסילוא 'פורפ ,סלפרק  ,הטיג  ,רררה
 םונותה םג ספדנ רפסב .תיסורה הרישב "םורושה ריש ,--היגולתנא האב הלא

 "םירישה רוש, ד"ע אשמו תימורדהיתיסורה ןושלב "םירישה רוש, לש קותעה
 תורעה םג ואב רפסב .לודגה רטיפ לש ורוד ןב ,ץיבופוקורפ ןפואית לש

 ריש ימעט לש הניגנ יות םג ופרוצ וב .היפרגוילביבו םגרתמה תאמ םוגרתל

 םיקיתע .םירבע םיליוגמ  םיחוקל .םיטושקה | .לגנע ,י י"ע ובתכנש ,"םירישה
 .ר 2 רפסה ריחמ .וואסאטס ,וו גרובוניג ,ד תאצוה

 עליטש, םשב תרבודמה הפשב"ןראהנייא רוד לש םירוש ץבק אצו --
 יק 80 רפסה ריחמ ;הנליו "טלעוו יד, תאצוה (רעדעיל) :"ןעגנאועג

 ,הרברלוג ל : ל"ומה:ךרועה
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 "ןעְּבַעְל עינ סא 41 ַ
 ,טפירשפטאנאמ א

 יקפווָא לטישו ,ח ,ר"ד ןופ טריטקַארער

 + טנעגַא>טפיוה םייב ןעמוקעב ּוצ זיא
 ,46 ,יקוועלאנ  ,יושראוו ,יקסדיל ו

 "ם 51 ע ה, ןכוס .
 טרפב  התביבסו .קראיונ ריעלו .ללכב אקירמא  תנידמל

 (ם"מיב) ןאמרעסורד ,ס רמ

 9. 2תנס0עתהת, \עו/-1038, 50 68381 ו.

 הערומ
 היקרות ידוהיל םאה ריעה ,יקינולסב עיפוי םימי חרי דועב

 ."היחתה, םשב ירבע ןועובש  ,תימרגותה היצומימסנוקלו"
 היקרותב רשאו ללכב םירוחיה תולאשב קסעתי הוה ןועובשה

 ,םהיתופיאשלו םידוהיל סחיב תירגותה הכלממה בצמב ןבומכו טרפב:
 הלוגבש םירבעה םירפוסה יריחב ופתתשי "היחתה, ןועובשב

 ."וכו י"א ,היקרות ץרא לכמ םיחמומ םיבתוכ ןכ ומבי
 תואצוה הברהב הכורכ יקינולפב ירבע ןותע תאצוהש תויהב

 תשגל לכונ כ"חאו שורדה םייונמה רפסמ ףסאי רשא דע ונא םיכחמ.
 ,הדובעה לא+

 לש םינינעה בצמב םינינעתמה ,היסורבש וניחא ורהמי חטב
 .הוה .ןועובשה לע םתחל ,הב םיבשויה םהיחאו היקרות:

 העבש ,הנשל םיקנרפ רשע השלש היסור דעב הינמה ריחמ

 ,הנש יצחל םיקנרפ-
 :ףפכ חלשמל הפיודאה

 8. העלו ]8000 3101 01801181 ה80]ווז 86

 ומ

 "היעצה לעופתש
 האטבמ ילב

 ,לארשי-ץראב םירבעה םילעופה .תורדתסה לש
₪ - 

 יריעצה לעופה,
 ,"זכרמה דעו ידי לע שדחב םימעפ רואל אצו*
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 !ןותעה ריחמ

 .קנרפ 95 הנש יצחל ,קנרפ 5 הנשל :י"אב
 8 עקר למל
 ;םיקילתמ 4 דרוב .ןוילג .י*אב
 ,םימנמ 95 00 , ל"וחבש
 , הפירדאה - 0
 60. ,1הקס0] 110201" ---107 084101 .(081030186)
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 ,לארשי--הצרא םיעסונה רעב
 .רפס
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 ,לארשי ץרא תועידיל

 שטירט דוד תאמ
 םגרתמְו דבָעמ

 ,"יקסבוזרג יי"
 .ןיקנייש ,מ י'ע ל"י

 הפסוה םע

 ,יברעה רובדב :םיליגרת

 :םינינעה ןכת
 ,ץראה תטש ,ג ;ץראה הארמ ,ב ;לארשי-ץרא תולובג ,א

 ,ץראה םילקא .ה ;ץראה יבשוי ,ר ;היבשויו תינידמה התקולח
 ןהתמדא ביטו ץראב םילקאה יונש .ו ;הנשה תותעו תוחורה
 :!המדאה תדובע ,י ;ץראה חמצ .ט ;ץראה תויח ,ח ;ץראה ינדעמ ,ז
 :תוגרדמה ןינב ,,די ;ירפ יצע לודג .גי ןהגידה ,בי ;ןאצו רקב לודג ,אי
 ןראודה זי ןהקשמ ץרא---לארשי ץרא ,זט ;תואירבה בצמ ,וט
 ּופוח .אכ- ;םיעסונל ןולמ יתב .כ ;לורבה תולפמ .טי ;ףרגלטה ,תי
 .;לארשו-ץראל םיריתה עסמ ,גכ ;םיפוחה ןיב םיכרדה רובח ,בכ ;ץראה
 ;לובגה סכמ ,זכ םילוסנוקה ,וב ;תועבטמ ,הכ ;לקשמהו הרמה ,דכ
 ;םירוטסיהה תומוקמה ,ל ; לארשי ץראל תועסמ ,טכ ;הלשממה יפמ ,חב
 ;םיטפשמה ,גל ;לארשי ץראב הנגהה בצמ ,בל ;ץראב תועסמה ,אל
 ,ול .;תחקרמ יחב ,םינש יאפור ,םיאפור .הל ;םירובצה תגהנה ,רל
 ץראב ם"הב ,חל ; ךררל תחקרמ תיב .זל ;י"אב םירבעה םילוחה יתב
 םיקח ,אמ ;לכוא יכרצ ריחמ ,מ ;םהיכרצו םייחה ןפוא ,טל ;לארשי
 ןָינְב ןפוא .גמ .ןו"אב המדא ריחמ ,במ ;המדא תינקל םיעגונה םידחא
 <. ןתוינמרגה תובשומה,המ ןלארשי ץראב תוירבעה תובשומה ,דמ ןםיתבה
 ,טמ .;תיתיבה הישעתה ,חמ ;י"אב .הישעתה ,זמ ;י"אב רחפמה ומ
 ;תוירחאל תורכח .בנ ;הולמ תורבח ,אנ ;םיקנבה .נ ;העונתה תונוכמ
 ;ןהיבשויו י"א ירע חול .,ונ -;םינותע ,הנ ןתוירפס ,דנ  ;בולק ,גנ
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 ,הירגנואב םינויצה לש תיללכה הדיעוה
 ,הינימורב .םינויצה לש הרשע-יתשעה הדיעוה
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 ג לארשידתוצופתב חרזטב ; לארשי.ץראב ;תונויצה) : עובשה 1
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 1 הגש עברל ,לבור % הנש יצחל |,

 : ל"וחב

 נרפ 18 תוצראה רתיבו היצגרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראב

 ?ק 30 הסירדאה יונש דעב |
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 :הסירדאה
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 , רלפנרב ,ש ר"ד

 .גרבשרה ,ש ,א

 ,י-ח א

 ..דמחנ מ

 /'פוק 58 שרחלו ,לבור
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 ,הנש עברלו יצחל הז ןובשחכו ,ק

 .'פוק 40 םידומ ה ראש לעו .'סוק 80 ןושארה דומעה לע =



 , ."קלאָפ עָשידוי פאר
 יסיורא ןערעוו 198 ןוא ,ו9ז ,1906 רהאי סאד ראפ ןעטקעלפמאק 3
 עלא ראפ .טקעלפמאק א לבור 1 וצ ועמהאנכאנרעפ ךיוא) טקישעג
 .פאק 5 טימ--דנאלסיוא ןיא ,אטראפ טימ ,לכור 35 ןעטקעלפמאק 3%

 .רערעייט טקעלפמאק ןעדעי ףיוא
 (נינעוו ץנאג ןיוש ןעבילבעג)

 תופס, 60גדיסנז\ ה 35 "םלועה, עיצקאדער ןיא :ןעדנעוו ףיז
 וז הז. 105575 , 11715110. :רעדא

 .לארשי--הצרא םיעסונה דעב
 .רפס

 == שופש
 ,לארשי .ץרא  תועידיל

 שטירט דוד .תאמ

 םגרַתמְו רבָעמ !

 ,יקסבוזרג = י'ע
 .ןיקנייש מ י'ע לי

 .הפפוה םע 4

 ,יברעה .רובדב םיליגרת

 - :םינינ ינעה - ןכת כת

 ,ץראה חטש ,ג ;ץראה הארמ ,ב ;לארשי-ץרא תולובג א =

 ;המדאה תדובע .ונץראה חמצ .מ ;ץראה תויח ,ח ;ץראה ינדעמ
 ןתונררמה ןינב .רי ;ירפ יצע לודג ,גי ןהגידה ,בי ;ןאצו רקב לודג

 ;ראודה .זי ןהקשמ ץרא--לארשי ץרא זמ .;תואירבה .בצמ ' ,ומ"
 יפוח ,אכ  ;םיעסונל .ןולמ יתב .,כ ןלזרבה תולסמ .םי ;ףרגלטה .ח
 לארשי-ץראל םיריתה עסמ ,גכ ;םיפוחה ןיב םיכרדה רוכח ,בכ (ץראז

 ;לובגה .םכמ .,זכ םילוסנוקה .וכ ;תועבטמ ,הכ ;לקשמהו הדרמה"
 ;םירוטסיהה תומוקמה .ל ;לארשי ץראל תועסמ ,טכ ;הלשממה יסמ ,ז

 ;םיטפשמה ,גל ;לארשי ץראב הנגהה בצמ ,בל ;ץראב תועסמה

 ץראב ם"הב ,חל ;ךרדל תחקרמ תיב .זל ;י"אב םירבעה םילוחה
 םיקח ,אמ ןלכוא יכרע ריחמ מ ;םהיכרצו םייחה ןפוא ,טל (לאי
 ןינב ןפוא .גמ ;י"אב המדא ריחמ ,במ ;המדא תינקל םיעגוגה םיד

 ;תוינמרגה תובשומה.המ | ןלארשי 6 תוירבעה תובשומה .רמ

 תנע רכאה תורובע חול ,חנ ןםירעב בושיה תוחתפתה 'ח
 ןופימ : ואצוהש תורוחסה 0 ,ס ןופיל וסנכנש. תורוחפה .תול

 הגוטייצ לשידיא- -

 .,ץראה םילקא .ה :;ץראה יבשוי ,ד ;היבשויו- תינידמה ה
 ;התמרא .ביטו .ץראב םילקאה .יונש ו ;הנשה = תותעו

 רוטארעטיל ןוא קיטילאפ ,עיצאמראפניא ראפ גנוטייצ עבילגעט עיינ ,עסוורג א
 ,רהאי:בלאה א = לבור 8 ,רהאי א לבור 6  זיורפ
 .שרוח א 'פאק 50 ,רהאי לעטרעיפ א ,לבור 0

 . י'פאק : ףיוקרעפלעצנייא ןיא רעמונ א
 ור ה שש ₪ = שב

 "גנוטייצ עשידיא, יד

 5 ו .רהעו ןעטנענאבא .ערהיא ו טעוו

 ו

 עטבישענ עשיריא
 (עבאגסיוא עסיורג)

 וואנבוד ,ש ןופ
 ,(ךוב א --שדח עלא) .רעביב 18 יא ,רערנעב 4 =

 המדקה א טימ גנוצעורעביא עבילדנעטשרעפ-טבייל עגיטכיר עטוגא ןיא
 . עבאנסווא רקשידיא רעויד ראפ לעיצעפס ןעבירשעג ,רבחמ ם'נופ

 :לבור 6---"עטכישעג  רעשידיא, רעד .ןופ .זיירפ רער
 ?עטבישעג רעשודיא, רעד ראפ ןעלהאצ "גנוטיוצ רשידיא, ןופ ןעטנענאבא יד

 : אטראפ טימ רעביב 1% עלא

 לבור 8 ראנ -- דנאלפיוא ןיא : לבור 2 ראנ -- דנאלפור ןיא
 :םסערדא

 ו תו וו המה

 ,ןילאגראמ ..ם .רעבעגפיורעה-ראטקאדער

 ומה 16 <% ג ה זז ג> חתמו:

 1. 0 קצה הז 0 08 1186075. 2-00 00 ה
 2. .:ראפניא רע'ופו לד ןופ טלעטשעגנעמאווצ , לארשי-ץרא ןעגעוו .תועידו

 . עגאלפיוא עטפניפ . ארויביסנאיצאמ
 ,(ופי) אירול .י ר"ה ןופ טפגוקוצ ןוא םייקגיטעט , לעיצ :ןייז ,"לאלצב,
 + לארשי?ץרא ןופ גנובעלפיוא רעשיטאנאקע רעד ראפ םידסומ יד
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 11 א א, 22-00ת ]טמו, 9.

 ,.גרברלוג :,ב

 + ענְרָה-תּוֶא
 וא

 הכלממה לש ןומלשה-תוריפס תונופ הוירדדמחא :ידי לע
 ,היקרותל םירוהי לש היצרגימיא ררסל ,העצהב ונילא .תיקרותה
 :יא ,תינומה םא יִכ ,הרקמכ םירדונ ,םידיחי קש היצרגימיא אלו
 םינמוא ,םידמולמו םיחמומ לש :,םירוהי םיטפילטיפק לש היצרנימ
 שיא .רותב .אל ונילא- רברמ .הזיר-רמחאו .םידוהי = הכאלמ-ילעבו
 םידוהיה תסינכ תא :בשוחהו  םידוהיל  הבחב סחיתמה ,יטרפ =

 האידיאה תאו ,הלצהו הבורמ תלעות וב הל שיש רבדל :היקרותל
 -רמחא ,היתצקמ 'אלו הינימ אל--רחא יטרפ שיאל רפומ אוה וזה
 -אוה ,ימשר רמעמ הכלממב שפותה ,יטילופ גיהנמ אוה הזיר
 ,םיינמיתועה םינוחה םתוא שארב דמוע ,יקרותה טנמלרפה אישנ
 םתלכי תא ,תיטילופה םתורגב תא חיכוהל וקיפפה רבכ רשא
 תובורקה םינשל .ןתיא .ורצבשו ,םייכלממה םייחה יטינרבק תויהל
 .תיטילופה םתרמע תא ,רעצמל

 תא גהונה ,הדירג םשה פ'ע אישנ קר ונניא .הזירדדמחאו
 רחא םג םא יכ ,יקרותה טנמלרפה תובישיב םיחוכיוה ךלהמ
 יגיהנממ דחאו היקרות ייחב שרחה ינויצומיטסנוקה רטשמה ירצוימ
 ותואו  .םייביטקא רתויהו סיעיפשמ רתויח .תיקרוָתה הקיטילופה
 םואלה, לש ימשרה חכה-אב לא הינשה םעפה וז הנופ הזירדרמחא
 ,יולה .םוחנ םייַח יבר .,ילופוניטנטסנוקה ישבדםכחה לא ,"ירבעה

 +ימ אה .יפ  ,רמוא אוה  ,תימירקנוקו המיוסמ ,הרורב העצהב " -
 תטלחומ תוציחנאיה היקרותל םירוהיה לש היצרנ
 תוברהל תפאושה תיקרותה הלשממהו ,היקרותל
 :ימאהל תושעל הנוכנ ,ץראב םידוהיה רפסמ תא
 .תולקההו תוחנהה ינימ לכ תא םידוהיה םיטנרג'
 הינימור ,היסור ידוהי וכ ,ךכל גאדת הלשממה

 ,םיינמותוע םיחרזאל ףכית תויהל 2 -
 םגכהל הנידמה ילבח לכ םיחותפ ויהי םהונפל י
 ,םהב בשיתהלו 0

 ימשרה גיהנמה עיצהש ,תימשרה העצהה לש התוהמ יהוז
 ."ירבעה .םואלה, לש ימשרה גיהנמהל יקרותה .םעה ירחבנ לש |

 לב לא הנפוש ,םוחנ יבר ברה תא שקבמ  הזיר:רמחא \
 רודיסב ,תרחא וא וז  הרוצב ,תוקסועה | תוירוהיה  תויוררתסהה \
 ב לש תינכת .הנרבעתש ,העצהב ,תידוהיה היצרגימאה =

. 

 תישילש ["ה' סתּהזוודש

 ==  ,ט"סרת ,זומת 'ג ,אנליוו =

 עז 118, 9-ת0 108, 1909 1.

 איצוהל .הדובעה תא ןהילע .הנחקת יכו היקרותל תינומה תידוהי
 ,יארובש ,יקרותה ןוטלשה תנהנה תוריפפ תעצה תא לעופה לא
 םייזאה . םידדונה םידוהיה לש םהיתופיאשל םג תמאתמ איה
 לש ימשרה גיהנמה יכ ,םיבשוח םה םבל תומימתב !םימימתה
 טושפה ןכותה ותוא "ללוכ גשומ תמאב אוה .ירבעה  'םואלה,
 םילוכי םייזאה ןיא ,לבתה:ימע לכ לצא הז גשומלו וז הלמל שיש
 ,ונלש היזאו'זרובה ,ונלש היצניניליטניאה יכ ,ללכ םשפנב 'רייצל
 תויללכ-תוידוהיה:תויורדתפהה = יאישנ ,ונלש םיימשרה  םיגיהנמה
 םואלה, לא סחי ול שיש המ לפכמ יראה ינפמכ םיאריתמ ונלש
 ,תידוהיה תימואלה .תורחאה . תרכה ירמגל  םבלמ הספ .,'ירבעה
 " ם'ע וא קרצב ,םהמ דחאה לא. ץוחמ  םינופ םאו ,תיללכה
 הכובמב םלוכ םיאב םה דימ ,ירבעה םואלה .חכ:אב לאכ ,תועט
 " היזוליאה תא לטבל םחכ לכב םירתוחו תועטל רבדח תא םיבשוחו
 ,םוחנ 'ר ,ישב:םכחה לכי םא ,ללכ אלפתהל ןיא ךכיפל .תאזה
 ,תויצוינגרואהל םיבתכמ חלש אוה יכ ,הזיר:רמחאל עירוהל
 ,הנעמ לכ ןהמ לבק אל דוע התע תעל לבא

 < .תויצוונגרואה ישאר  םא | לבא ,הדבוכמו הפו = הבושת
 ,םורוהוה םינוחה םתוא ךותמ | םיאצויה * ,תולודגה = תוידוהיה
 = -,הקיתשב קפתסהל םילוכי ,םלצא האפקנ תימואלה הרכההש
 = תצרמנה האירקה לע תאזה הקיתשה:תבושת הא בושחל ךירצ
 " הל .ןיאש תועטל תירבעה .תונותעה .דצמ יקרותה : ןוטלשה לש
 .תעפוהל :,ווע-לוק  ,הלוקב תתל התיה הכירצ תונותעה ,החילס
 ,.התיח הכירצ איה .םידוהיה ייחב הז.ו ןיוצמה ירוטסהה הזחמה
 רשפא וז לש התוררועתה י"עו ,להקה תעד תא קספה:ילב ררועל
 . םיימשרה םיניהנמה לש םיאפקנה תובלה לא סמהל רברה הלעש
 .ונלש  תויצזינגרואה ישארב .םידמועה

 ,חרתא :ץראב הינש האירק יבל- .לע הלוע .הילאמ
 הקיטילופה  תמרגורפל :התיהשו .,רחא יכלממ-ןקסע יפמ .האציש
 :יארובשו ,הנש םירשעו הנומש .ךשמ הז ונולא םחיב .תיכלממה
 .תובר םינש .דוע תכשמנו תכלוה יהת

 " ,בויטנגוא יפ ,א ףארגה רמא 388% תנש ראוני 16 םויב
 ,יקפנשרוא :,י .ר"דה :םע . ותחישב .,םינפה רטסינימ זא היהש .ימ
 'ינפל חותפ .יברעמה :לובג,ה .יכ ,סנל דומעל .םיוארה וירבד תא
 םידוהי םיאצויש םעפ לכ,ב .יכ  ,רמאל ףיסוה הז םעו ,"םידוהיה
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 "= םהל וחיני אל. .היפורל \ ,בושל יכ ,רוכול ' םיכירצ םה :היפורמ
 , / : ."ןפוא .םושב

 והאשנ אלש ,וללה  םייתמרגורפה .םירברה תא וליבקה
 :ןליבקה ;הזיר-רמחא .לש םיותמרגורפה םירבדה לא ..קיר לוצלצפ

\ 

| 



 ןיבו החוורל ה איציה-ירעש תחיתפ ןיבש לודגה לדבהה תא
 ,תימיגפ הרכה םתרכהו ,הסינכה ירעש לש הביבחה החיתפה
 ,הבורמה תובישחה תא ,בהלנ שגר .ילעב םכתויה ילבמ םג
 הליחנמה ,יקרותה יבלממה ןקסעה לש :ותאירקל תתל ךירצש
 ונניא הזיר-רמחאו .,ימואלהו  ישונאה ונכרעל כ"כ  לודג = דובכ
 םר לוקב לכל יולג עידוה רשא ,ידיחיה יקרותה יבלממה ןקפעה
 דוע  ,היקרותל םידוהיה לש היצרגימיאהב הנופצה .תלעותה תא
 ,ילופונאירראה טאטופירה ,יקרותה טנמלרפהב: דחא בושה ןקסע
 גוללה םירבדב ותעד תא הווח ,ייב"קיפוויט הזיר .ר"דה

 םיחוכיוה לכו ,םכלש תויצניריפנוקה ןומה לכ .המ-ליבשב,
 הבה .הרובעל תשגל העשה העיגה ,םילמב םכל בר +םיקירה
 תריציל תינכת רבעתו ונצרא תא םיחמומ לש היפימוק רקבה
 ,םכלש םיטנרגימאה תא .םהילא חלשלו ונתנירמל הסינכ?וזכרמ
 לעפמה איביש ידכב ,המיוסמ הטיש ייפע תושעהל ךירצ לכה
 : ,רועו "תוחלצומ  תואצות ידיל

 הילגנאב םג .וברה. תונורחאה םינשב יכ ,דוע רוכמנ םא
 לא םידוהיה תפינכ רגנכ הלבגה:יקוח איצוהל הקירימאב םג
 םיכירצ ,םייוצר:יתלב םיטנימיליא םתויה ינפמ .הלאה  תוצראה
 רבד תא בושחל םימרוהו תוגלפמה לכ לש םידוהיה םינקפעה
 לש | ינויצרגימאה םרזה נפל היקרות ירעש תחיתפ
 ,וישכע לש | םידוהיה ייחב  ןיוצמ .רתויה ערואמהל םידוהיה
 שמתשהל ףואש ילכמ ,היוארה בלה:תמושת ילב ותוא וריאשי םאו
 ,לודג ירוטסיה.אטח הז היהי ,םיברה .תלעותל :וב

 תינויצרגימא העונת ליחתת םא יכ ,רבדב קפס לכ ןיא יל
 ,תומוקמה םתואל | לכיםדוק תנווכמ יהת ,היקרותל | הלודנ |

 םוקמבו  ,תומוקמ ראשבמ רתוי םש ם יטעומ ויהי םילושכמהש
 אוה הזכ רשא | םוקמו ,רשכומ רתויו ןכומ רתוי היהי .םיסבהש

 .הניתשלפ---ןושארו שארב =
 הדובעה ,הקיתעה ונתרלומ לא םיירוטסיהה םיעוגענה דבלמ

 ,םיבר תועוצקמב לודגה ןויסנה ,ץראב םינש ח"כ ךשמב  תידוהיה
 הרצונש תימואלה:תירבעה הריפפומטאה ,ףוסבלו .םיברה תודסומה
 םנה דחי הלא לכ -,ןורחאה םוקמה אל יארוב םפות אוה םגש רבר ,םש
 היצרגימאה לש היתועצהו היתוינכת לכבש רע כ'כ תולודג תולעמ
 םא ,םיישארה םיזכרמה דחא הניתשלפ היהת היה ,היקרותל תירוהיה
 לעפמה שארב םירמועה ויהי םא ןיב ,םהל ןושארו שאר אל
 חכה .םירוטאלימיסא םידוהי וא םיימואל םידוהי ינויצרגימיאה

 ןוי לג
 ל ב ב בב ב ב

 ןתורחאתה התע התיה ךכיפל .הנויצ םידוהיה תא ךילומ .ירוטסיהה
 תלעות תאצוה תרטמל םלועה לכבש תוידוהיה תויצזינגרואה לש
 לש תינומה היצרגימא רודס ךרוצל הזה ירוטפיהה :טנימומה ןמ
 יתלבו .תוצוחנ רתויה תודועתה תחאל -- ,היקרות תנירמל םידוהי
 ,םידוהיה :ייחב יוחד תולבוס

 לכ ,טוקשל תואשר ןניא תירבעה להקה תעדו תונותעה
 ,ונלש תויללבה תוידוהיה תויוררתסההב םיוכורמה תוחכהש ןמו
 ,(ןייאריפספליהה) זנכשא-ידוהיל רשא הרועה-תרבח ,א"קי .ומכ
 ,רועו תיאניווה .סנאילאה ,הילגנא ידוהי תדוגא  ,זירפב ח"יכח
 תוניצרב  קופעל וררועתי| אלו םהלש ןואפקה בצממ ואצוי אל
 לא םידוהיה ינומה לש  היצרגימאה תמילבורפב ךכל .היוארה
 ,בורקה .חרומה

 ךשמ הז ונרבעש ,םינויצה ונחנא יכ  ,וילאמ רבדה ןבומ
 םייטילופה םיאנתב הדובע התואב ונלחתהשו וז ךרדב הנש םישלש
 לעפמב םינושארה קר אל .תויהל םיכירצ ,היקרותב םישק רתויה
 וניאשו רידת ררועמה ,םסותה רמהה ותואל םג םא יכ ,הזה
 רבה הז תוכיאבו תומכב היקרות ירוהי תרובגת .די .קבחל חינמ
 תודועתה תא לעופה לא איצוהל תורשפאה תא ראמ ליבגמה ,לודג

 , .ונלש תוינויצה
 םתבוטל שמתשהל םילוכי םניאש ,םימע םתואל  םהל יוא

 הרמ חפיתהלו תוכבל קר םילוכישו .םיירוטסיהה  םיטנימומהב
 .ןויסנו ינוע ימי ,םישק םימי עיגהב .םלרוג לע

- 
 ,תומולחה םַלועְמ

 (לארשי ץראמ בתבמ)

 (ףוס)
 ל

 לכ ושע םילעופה ינש , םיברקע לא שננ להנמה"דמלמה "
 תא וב וחלש , הלחנה ךותמ | ותוא םינהל םתלכיב היה רשא
 די .לע םתוריב .םימיא .וילע וכילוה ,םיברע ; וב .יתיסה ,םיב"כה
 ונממ = ולוגיו  תונמאנ תוכמ ול  וקלח םג ,הבור:הנקמ | ונולח
 הוה .שיאה םלואו ,םהב ךרוצ םהל היה רשא ,םיבתכמו תודועת

 .ןאראב :הרובד
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 .הקְרַּפ

 . (ףוס)
 ןוכתמ .תרחואמ רתוי העשב םיבתכמה תא רדסל אוה גהונ תבשה םויב

 בוחרב .םירהצה תדועס תא םידעוס ןאכש העשב הלפשה לא תדרל אוה
 ,היגרק תא ושכע ןאכ .ההשמ תבש לש השמש ,הממד וא תררוש םידוהיה
 ןהיניע תולות ,תולשרתה ךותמ תוליטמ םיזע .הגפ לכל םוחו רוא בור העיפשמ
 הקדפ .תפלו הדיטשפ לש חיר ףדונ ריואה  ףותב .תומלוחו םלוע לש וללחצ
 והירה תויאשח .תועיפפ .עסופ אוהשכו הריתי האנהב וברק לא הז תיר גפופ
 :םיחותפה םותבה תונולח ךרד ץרפתמה  ןתוגלומהו תופכה .שוקשקל בישקמ
 :תיב היא לא םנכתמו וחתופ ,בתכמ הזיא וטוקלימ אוה איצומ הכילה ךותמ

 |אבט אתבש --

 הכנפ האלממ תיבה תלעב: .םינפ תרבסה ךותמ  וינפ תא םילבקמ
 !תורזמו הקדפ ינפל התוא הדימעמ ,הךיטשפ

 !ןנטצמ הָו ירה --
 :ךרבמו ויפ לא הדיטשפ לש ףכ שיגמ הקדפ
 .ץררראח ןט םחל איצומח 'וכו התא ךורררב --'

 לש

 !ומכש לע ול תחפטמ תיבה תלעב .קוחצ
 הקדפ :היה אלמלא :תרהרהמ ינאש שיו = ,הקדפ ,ןימאת אלה ,ונ --

 הלפשה ישנ תא .איצומו תבשה םויב אב היה אל םולכ -- ילמלא ,ידוהי ונלש
 .,?ןייה לע שודקב

 לע .,הלפשה ינינע לע םיחיסמ .וינפל החינמו וטוקלי תא ריסמ הקדפ
 !םתונגב וא ,הינב חבשב תרפסמ תיבה תלעב .החפשמ יקסע

 םוןיט לדג אוה ירה ,ןחלשל ךומס ןאכ האור אוהש ,הו הנב הנה --
 ?תילכת הזיאל --- לאשו ,םויל

 !םיניצר םאתפ םישענ וינפו ,רבודמב לכתסמ הקדפ +
 ,ושבע דע יתנגובתה אל יכנאו ...המאב רוחב רבב אוה ירהו --
 יתלב החונמ.יא הזיא ךותמ רענה לש ותפוג הא וטבמב .אוה דדומו

 + היוצמ
 ..,יל המודמכ ,ןקו תמיתח רבכ ירהו ...םופתכ ןויא --
 : :קרוז והירה עגר רובעבו
 ..?וירחא ןיידע תורווח ןניא הלפשה ישנו --
 ,הנושמ קרב  הזיא לחלחמו |: יולת ויניע .ךותבש אלא  ,גלגלמ אוה

 , :בוט יתלב
 .יווהירגש ,הקירימאל והורגש -- יתצעב עמשל תא הצוה --
 .בלה לע תלבקתמ ותצע תא האור אוהש דע תררקתמ ותעד יאו
 םיננוכתמ רבכ ןאפ ,רחא תיבל םיבתכמה דחא תא רוסמל אפ אוהש דע

 4 : ו
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 בפ ןוולמ

 יכ .עדויה  ,םינשיה ןויצהיבבוח .לש ןשיה סופטה ןמ  ,ףרועההשק
 תאו .רוחא גוסנ אל כלו ,ןירוסיב אלא תינקנ לארשי ץרא ןיא
 לבא--- ,םכחהאל ,ןשקעהדמלמ ,םנמא : .חינה אל ןוחיז-ןיעב ומוקמ
 ליצהל .ץפחו ,תומולהמו הפרח  לובפל ומכש הטונ ,רשי שיא
 .ותנוכת תאזו ,שדחה להנמה ,שיאה והז ,היקשוע רימ הלחנה תא

 תא  םדימ  חולשל ילבל םילדתשמ םילעופה םג לבא
 ,ועלב רשא

 ,תפצ ריעה לא | איה  הבורק | ,רומאכ ,ןותיז-ןיע  תלחנו
 קליכ ךעלמיירטש ילעבו םינבר הבו ,איה השודק תאזה ריעהו
 תימתוח םגו ,םינימה לכמ תומתוח םע םינכר ואצמת המש ,בורל
 עוריה ,ו"בדיר ברה םג ול .בשוי ,תפצ ריעב ,המש .םינבר אלב
 ותוא .האיקה אקירימא םג  רשאו ,הנליוב .םג ,קצולסב םג
 לש הבישי המש קיזחמ ,תפצב אוה םג םשיתוו  אוביו ,הברקמ
 . הלורג "הבישי, לעכ .הילע עירמו עקותו ,םיכרבא השלש"םינש
 ;םילשורי רומלתב םיחמומה רחאכ ז"בדיר םש לודג םידמולה להקב
 ,ביר רחרחמ :ללכ שנ רב ןיד ואל--םישנאב שיא .רותב לבא
 ןפואב תיברב הולמ ,וירפסב םג ויפב םג רקש רבוד ,םירישע ףנוח
 תושעל לרתשמו ץפח אוה ,הטימשה תנש ברע ,תאזה הנשבי ,םג
 ןאסניוועל ,םילעופה ינש ונפ וילא ,הטימשה  רופיאב הרוחס
 היה רשא | ,ינונתה:להנמהל םג ףסכ | הולה אוה ,םולבניזורו
 וחפסי יכ ז"ברירהל וחיטבה םילעופהו ,םילעופה םע תחא הצעב
 ישרוד, תזוחא .לע אוה םג לחנתי ןעמל ,םירבחה להקל ותוא םנ
 קסע םנמאו ,הזה קסעה לכ תא ודי תחת הקל "בדירה . "ןויצ
 ידימ םנוה .םיפלא 'תשש תב הלודג הזוחא .לוזגל--אוה ןוטק אל
 ."ןויצ ישרוד, הרבחה

 ינש  .תוינונקו  םינידדיקספ לש הכורא הרוש הלחה זא
 דחא שיא תאמ  ןידדקפפ תפצ שדוקה  ריעב וגישה .םילעופה
 הקלחתנ הזה ןידדקספ יפ לעו ,בר אוה יכ "םתוח, ול רשא
 רשע אלו םירבח הרשע קר .ומכ ,םיקלח הרשעל ןותיז-ןיע הלחנה
 ןוסניוועל םילעופה ינש יכ ,ןבימו  ,"ןויצ ישרוד, תרבחל .תואמ
 ושע ינונחה-להנמה ןיב אינונקב ,הרשעה ךותב ויה םולכניזורו
 וארק .אינונקב ,הלחנהב הקולח םהל \ושע אינונקב ,הרות"ןיד
 פרוג .וליפה אינונקבו .םיתיזה תאו םימרכה תא ךירעהל םיאמשל
 -תיבה םע םיניע תזיחאו אינונק ישעמ ךא היח הז לכ ,םהיניב
 שורקה  זיבדירהו  ,םיבר לוגו 'תימרת ישעמ ,להנמה םעו ןיר
 הימרהו ,תאזה הלבנה לכ לע ותילטב  ליפאה השודקה תפצב

 9 ל +> םלועה --

 םנמא שדחה להנמה .,,םויה םג  הדיצ תא תכרחמ .הנדוע תאזה
 דעוהו ,תאזה הלכנה \ ןולק לכ תאו  תאזה = הורעה תא הלג
 וידיב שרופ ,וטפשמ תא  שרודו תועוז לוק דימעמ | אציזערב
 דע לבא .המרמבו .רקשב ויקשוע דימ ותוא וליצי .יכ ,רבוע לכל
 ,ונממ הקוחר העושת דוע םויה

 םינקפעה 'ןמ רחא לא הנפ ,להנמל רצב ,רבעה ףרוחב
 לילגב רשא א'קי .ידוקפ לע .עיפשי יכ ,השקבב ופיב םירובצה
 ישרוד, תושרל הבישהלו םילעופה דימ הלחנה תא ליצהל ןוילעה
 רחא ותויהב---ןהכה ללה ןב .יכררמ .רפוסה--הזה ןקסעה ,"ןויצ
 הרבחה אישנ .לש וידבכמו וידידימו .םינפל "ןויצ ישרוד, ירבחמ
 א. ,ןותיז-ןיעב םולש םושלק םנמא הסנ ,ןיקריס י"רה ,הדסימו
 םעפבו ,ןוילעה לילגה לא ןהכ רמ ךלה םימעפ ,ודיב התלע אל
 ינש ןיב הנתוהש יפכ ,רשפמ | ןידחתיב םג .ודמע איבה הינשה
 ,הנפ:שארב א"קי לש | תוריקפה  יניעל םתחנו בתכנו םידרצה
 ילבמ ,ר"יבה ינפל .ןינעה תא איבהל ונאמ הלחנה יקשוע לבא
 הינשה םעפב ןהכ רמ .בושב ,ועלב רשא .ליחה תא איקהל ץפח
 רשא סופה | יכ ,ןופא * והרק ,רבעה חספה ינפל ,הנפדשארמ
 יתומצעמ .תחא הרבשנו  ונממ חנצ בכורהו בבותשה וילע בכר
 וניעב עגנה .ןיכפוה הל ןיאש ןבאכ חנומ :ןותיז-ןיע .קסע :זא .ינמ
 ,הוקשע רשא .םילעופה .דימ הלחנה תא ליצי ימ עדוי ןיאו ,דמוע
 אציוערב דעוה יניעו ,םירז יריב התע איה "ןויצ ישרוד, תלחנ
 ,י.םהל רשא תא םירז .עולבכ תולכו .תואור לארשי ץראב .ולהנמ

 וה

 "ןותיז-ןיע, תלחנ תא ורפחב בידנה חקל רשאכ ,זא רוע
 סנרפ ובא אל ,הלכלכלו הלהנל "ןויצדישרוד,  הדוגאה ידימ
 יפ לע שיא ףלא ללכשל- -ייןויצדישרוד, ןויער יכ ,תודוהל הדוגאה
 ,אוש .רבד הוה :םולחה יכו ,ודופי רקשב---הרוגאה ירסימ :תינכת
 ' תא טשפ םבל ןויער יכ תודוהל וצפח אל "ןויצ-ישרוד, ,יאישנ
 " וחילציו ושעי .דוע יכ ,הוקת םכבל תא העשעש רועו .,לגרה
 ושקב ,"ןותוז-ןיע, םתלחנ תא םירנה תושרל ורפמ רשאכ  ,ןכלו
 -=ורמא --םירהב | ונחלצה אל, ,רחא םוקמב הדש .תלחנ ותאמ
 ןורבה | םהל | ןתיו . "חילצנו  לכונ  זאו .,רושימ ץרא ונל ובה
 ,תועיטנו = ערז  תמדא ,הרדיח בשומב = םנוה תואמ ששו ףלא
 לא האצי האירק ,שדחמ התדובע הלחה "ןויצ ישרוד, הרבחהו
 םתמורת תא .ואיבה אלו םילשחנב ויה  םיבר יכ םאו , םירבחה לכ
 יכ .וחכונ םגו ,היתולועפבו הרבחב ושאונ יכ ןעי .הפוקה לא

 םישנ .הקינחמ הכשה תררוש  תיבבו ,םורוגס םה  םיפירתה ,םירהצה תנשל
 ןמצע תא חירבהל תושקבמ ,תורצק תולמשו .תונתב אלא תושובל ןניאש ,תובירו
 :וידיב עינמ אוהשכ ,ןקיתשמ הקדפ השוב ךותמ הקדפמ

 4,ש--ש---ש --ש | --

 שיגרמ וינפ לע , ךרו הובג הוח הויאב ודי תלקתנ תעדה חפיהב ומב
 ןומד תא החיתרמה ,תטהול המישנ םאתפ אוה

 +..ה--ק--ד--פ =
 תסנכ-תיבב . ברעמ דצל .רבכ הטונ שמשה ,הלפשהמ רווח .אוהשכו .

 גח - - ןושארח םוי לש ותאיב תא  םירשבמו 4 םינומעפה םילצלצמ םירצונה
 ,גח ידגב םישובלה ,ובוחר ירדמ הברהש ,הקדפ אוה האור קוחרמ .םירצונל

 תושגר התע אלמ ובל ..םהילא בל םש וגיא -הקדפ  ,םתסנכ תיכ לא רבב םירהונ '
 ,םיכוטנה םינינכה תורוש יתש ןיב אוה רבוע תוניתמב ,ןיק ןיא גנעו החונמ
 םישנ- לש תויפונכ תויפונכ תובשוי תורדסכאה יכג לע ןאכ .הלפשה ךוהבש
 אב ןכיהמ .עדוי .ונניא שיא .הקדפ תודא לע .ןויתודא לע .םירבדמ ..תוחחושמו
 :ותוירצונב םג םיקפקפמש שי ,ימו אוה המ ,ןאבל הז

 עורקל ירש ול אהיש ליבשב :נר רימה ותד חא ,ידוהי היהש ימ והו --
 ,,.הבשב םיבתכמה תופטעמ תא

 !םיחומ .םירחא
 םודוהי תיבב םיבר םימי תרשש אלא ידוהי םלועמ היה אל הקרפ --

 ו 5 \
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 עבשנ ךליאו ןאכמ ,וילעב והוליצהו הלודג = הנכסב יורש היה םעפ ,םירישע
 ,.יםידוהיה םע םיטיהל

 !םג םיחיטבמ
 ןמדונ אל ,הריעב םיבתבמה אשונ תרשמ תא וילע הו לטנש םוימ --

 ..,םיה תנידממ הטסופה י"ע אבת הער הרושב וזיאש ןיידע

 ,םהיטבמב ותוא םיולמ לכהש אוה שח .ויתודא לע םיחוסמש שיגרמ הקדפ
 ,הקד העיספ עסופ אוה .תויפה דחאמ אצוי ומש תא םג אוה עמוש םימעפל
 לש  ןוגנ הנובב אלש ןנתפמ ומטח ךרד ..ךייחמו תפצרמה ינבאב ולקמב .שקנמ
 7 .עודי לוחמ הזיא

 ,לולצו ןנער הקרפל ול .שי לוק

 + אקוד עראתמ הוו .םימכרכתמ -- םורידקמ וינפ תא םיאור רשא שיו
 םירווח "םיאנקירמא, .השלש.םינש :החמשב םה םיורש הלפשה .יבשויש העשב
 תופנכתמ ,תוסכרפתמ םישנ וא תלהוצ הלפשה לכ .התובה תחא-הריהב-תבשל
 !תיבה תולעב תא תוכרבמ ,םיחרואה יתכ לא

 !ךחרוא ךילע בבחתי --
 ...ןכויח ןכילע םוביבח ויהיש יאולה --
 עםיווגא םוחצפמ ..םיאבה דובכל ןיי יקובקב םיאיבמ תוקוגית ,המוה תיבה

 ."ןהלשמ, הלפשה תורדל  םולש תושירד םירסומ םיחרואה .תושקשקמ תוסוב =
 תיתחת  יבג לע  שיובטו לפוקמ .אוה חנומ הטסופה ןולקצ ווכ תבשב

 תֶספרמה לא ללָּב אוי אוה ןואו ,עראתי ךכש ול אכנמ ובל =- הקדפ .הבכרמה
4 
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 'בכ ןוילג 7 = 3% םלועה < 4
 0 - - יי ו. 0-2

 םימיב  "ןויצהישרוד,  הדוגאה יאישנ .יכרה ויה םינוכנ אל יד ונתנ רשא ,םישנא תאז .לכב ואצמנ  ןוהתב :הלע םנויער
 .םויה םג המה םינוכנ אלו ,םהה  ,הלחנה לע חקפמה היה ,רמוקמ םונורגא ,ןיקפופ ר"רהו ,הכאלמה

 םשכ, :ל"וח רמאמ תא רוכזל היה הדוגאה יסנרפו. ירסימ לע הבשומה . תאו ,הרדיח- תבשומב איה .תאזה הלחנה .,רומאכ
 ,"השירפה לע רכש .םילבקמ ךכ ,השיררה לע רכש ןילבקמש | תחהקה התברה היבשות  ןיבמ .רשאו ,לארשי .ץראב  העודיה
 תא ןוכל .ךירצ כ ,הרוגא רסיל טפשמו תע תעדל .ךירצש םשכו  הבשומה התיה םינורחאה ץיקה ישרחב ,םיללח ליפהל הקוריה
 <-העש החיה .,היצריווקיל תושעל ,התוא .רוגסל ,הרמוגל העשה | תכלל התוא * םיבזוע ויה היבשות .לכו ,תרגוסמו : תרגוס טעמב
 תלחנב ןויסנה ירחא ,וחכונש ןויכמ לבא ןהרוגא ודסיו וכלהו = תמחמ ,וכלה .רשא לכל =; ופיל = , הוקת-חתפל ", בקעי+ןורכול
 היה שורד ןכל ,לעופה לא אצת אל ףלא:תדוגא יכ ,ןותיז-ןיע רשא םירבחה ןמ ייכ ,תווקל היה רשפא יא .הזכ .ןפואב .,,תחדקה
 ררסלו ,הָרונאה לש םיקפעה רמג ר"ע תובשחמ ףכית .בושחל = ,"ןויצ-ישרור,  תרבחל  םינמאנ .וראשנ .רשא הלאמ  ,היסורב
 בידנהל הלחנה תא רוכמל היה ךירצ .הזכ ןפואב . םינינעה תא = ר"רה ,להנמה םג ,המש .םתדוגא תלחנל > רגאדיו הרדיחל .ואבי
 תסכמ ופל םירבחה ןיב ףסכה תא קלחל ,םירחא םידוהיל וא | רשא דע אשנ  האלתו למע לכו ,תורחא םימעפ .הלח ,ןיקפופ
 תושעל  ךירצ היה ןכו .רמננו--,הפוקה לא ואיבה רשא םיפסכה | לע .ונתנ רשא ,הלחנה .תקלחב : רבד .הזיא תושעל ,וריב חילצה
 ידיל ןותיז-ןיע- תלחנ תא בידנה בישה רשאכ ,תודחא םינש ינפל  םנוד םישמח חטש לע םדרפ עטנ אוה , הרמשלו  הדבעל ודי
 ,הל רשא םימנודה יפלא תשש לכב ןותיז-ןיע תלחנ ןה .הרבחה  תפיקמ ףסכה לבא .,םנוד .השמחו  םיעבש  חטש לע .םרכ .םגו
 םיתשל ,רתויה לכל ,קר קיפסהל לכות ,הימרכו היתיז .לכב  לדח אוה םנ סדרפה ךותב רשא ,ןיעמהו ,רבכ הו .לרח הדוגאה
 רשא הלאל וניוה ,םירכא תוחפשמ הרשע שמהל וא הרשע אל ןה םג םינפגרו ,סררפה יצע תא תוקשה יד. םימ תתל
 ןומה רתיו---,רוצבלו .שורחלו דובעל .,רכא ייח תויחל ומיכסי = םיבנע בידנה יבקי לא לבקל .ולדח יכ .ןעי ,הסנכה לכ: ואיבה
 לכ ,"ןויצדישרוד, תדובע לכ םאה + םהילע אהי המ  םירבחה = הרדיחב "ןויצדישרוד, ימרכ רשא טרפב ,רקי .ריחמ םדעב םלשלו
 ךשמב בידנה .איצוה רשא םימוכסהו ופסא רשא םיפסכהו ןואשה | לבקל ביוחמ בקיה ןיאש נויה ,"הפרט, םימרכה רפסמ לע ונמנ
 םג רשא ,םישנא ץמוק ליבשב היה--הלחנה תא ותלכלכ ימי 2 ,"ןויצדישרוד, תקלחמ המחאה רתי .הושה םחקמב םג םתוא
 ,ןותוז-ןיע תמרא לע ,המש ופסבתי םא ,עודי םרט רוע ןכ רחא .י.ערזנ אלו רבענ אל ,םרכהו סררפה חמש

 ל רומג לולכשו .ןמאנ םיסב = רעניו ,ותרשמ תא בוזעיו ןיקפוס רירה .ול ךלה הזכ בצמב
 אל .תונורחאה םינשב ןגהו .םדרפה %הרריהב הלחנהו חינשמ תדוקפ ,ותדוקפ תא .ןויצדישרוד, לצא ותדובעמ ונצח תא
 םיקנרפ םיפלא תורשע וזיא שי ---אוה | ךופהנו ,המואמ ואיבה = ןורכזמ ןוסנרהא רמ חקל ,הרְריחב ןווצ-ישהוה שוכה לע :ןוילע

 איה הלחנה תסנכה ןכבו .םלשל תבייח הלחנה תלהנהש ,תובוח לכב תובחר תועידיב לארשי ץראב םימסרופמה ןמ רחא ,בקעי
 ידיב תאצמנ הלחנה .ןיאש רוע לכ ,רימת .היחת אלה .ןכו ,תילילש לכלכל רשפא יא .ףסכ .ןיאב לבא , תיאלקחה הלכלכה < יפנע
 ,'התוא  תלכלכמ --- ז"עלב :היצרטסינימרא --- תודיקפ קרו ,הילעב | תא -איבהל ןוסנרהא .רמ לע .היה ןכלו ,םרכו פררפ טרפב ,הלחנ
 ןהרדיחב םידיקפה לע רשח םוש הלילה ב ונתעדב ןיגג = .הצוצק תיבה םלשל חרכומ .היה ,רשא שיו .,תובוח לועב וראוצ
 םירברה .עבט ךכ לבא .רשי שיאל עודיו יחמתיא ןוסנרהא רמ  תלחנ תא  ,"ןויצ-ישרוד, אישנ ,ןיקריפ י"רה רקב םיתנש ינפל
 ,חילש י'ע קר ,םילעב ידי לע אל .תלכלכתמ הלחנ םא .דימת | ,הבוזעה הבר יכ האר םנמא ובבל ןובארלו ,הררחב םג .הדוגאה
 םכל .ורשאי תובוחרב רשא "הלחנו :החונמ, ילעב ., םידיקפ קץ" , הלחנה לע .ץבור . ,םיקנרפ םיפלא תורשע וזיא ,לודג .בוח .לועו
 הלחנה יכ ,קפס ןיא ןכבו .ףקות לכב תאה הדבועה תא לבא ;ויראפב ףסכ שקבל ,"ןויצ ישרוד, ישאר .וסנ הסנ. ,םנמא
 הכאלמה אלה זאו ,הרבחה תישרב אצמת רשא ןמו לכ ,הרדיחב 4.,רוע בוש ילבל ורבע .תובוטה 'םינשה

 ,האצוה . קר איבת .יכ רבדה חרכומ--- םידיקפ י"ע השעת המש ?הרדיחב הלחנה לרוג היהי חמו >>
 הרבחה הרמג יכ ,לשמל ,רמאנ :תרחא דועו תאז ,הסנכה אלו + . + 3 ןותיז-ןיע לרוג .היהי המו

 הזיא לבא ...הירבח ןיב הקלחלו תאז התלחנב המצעב לושמל 8 :
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 םיחרואה .ליטל ואצי הלפשה ירד :לודג קבא לש דומע הטסופה בוחרב 'חהארנ | קוחרמ .תותבשה .לכבמ תרחואמ רתוי דוע העשב אוה דרוי תלפט ,ולבקל =<
 לש הלודג היפונכ תררגנ םהירחא ,שארב םיכלוה .םהישנ םע תחא הרושב | תורדסכא יכג לע תופופצ תובשוי ןהשכ  ,בוחרה תורד תא אוה האור ןיידע
 ,םיוזפמ תוקוגית .םישביו םיפופכ םינקז השלש-םינש םג םיארנ .תוכיר ,םישנ . .םינועש .לש .תורשרש  ,שמשה יפלכ םיקיהבמ ןהלש ןונועבצה ידגב  .םיחרואה =

 --ולוממ ,ראודה תיב דיקפ בשוי ךאודה-תיב תספרמ ילספסמ דחא לע םיריהבמ וללה תויפונכה ןיבמו ,םקרבב םיניעה תא .םיאמפמו םיצצונ םולינעו <
 :קרוזו תרבועה םיליטמה תופונכב הכורא העש לכתפמ דיקפה .הקדפו ל -- םורהונו םיחלוגמ םינפ ,תוהובג :תועבגמ ,םירוחש "םיקרפ, רתויב םיטלובו

 .הקירימאמ "וללה, ואיבה בר ןוממש ,םירמוא -- ,+ םירבג
 :םעכתמ הקדפ תויולגה .שלשדםותש תא אוה :רסומ תוריהמב | ,הוכנ .הקדפ לש ובל

 ."םירמוא,ש המ לע םלועל ןיכמוס ןיא :ךריב הו ללכ .טוקנ -- תושקבמ ,ךרדה תא ודעב תומסוח תוטשוקמ םישנ ,וינפ תא .ךפוהו וטוקליבש
 :תרמוא דיקפה תשא < ! ובבעְל

 םתי  ?המב ,ןאכ קוסעל "ולא ןוגכ, םילוכו המב אלא -- ןוממ -- התא םג לבק ,ובררו/0ל לש ךינה לע םירפסמש המ .עמשו אב --
 ?המ ואו ףסכה ...תחנ טעמ

 :ונולועמ ירתפכב תווחוא ,ודגנכ תוצפוק תורוחב :רמוא אוה .רחאו הדות אלמ טבמ הב ףילצמ הקדפ
 ,,,ונתחמשמ תונהיל ךנמו עיגה ,טמתשת אל םעפה ,אל -- -- תמחלמ :וזיא םאתפ ןאכ הליחתמ התיה ולא !הלא "םומ יבאו, --

 ,.ןאכמ םמצע תא םיחירבמ ויה ףכיח . .קתוש אוה
 ריס .אוה וחצמ .םיחרואה .לש םהינפב ויניע יתש תא אוה הלותו : :תוהימתמ םיניע וב םילות
 היפונכה ירחא תפדורו ויתפשמ תקלתסמ תיאשה הללקו ,הרוחש שא -- וטבמו ,.(הלוח ךנה ?ךורבאמ רחאב התא ששוח ?ךתא המ ,הקרפ --
 .הריעהמ תקחרתמו תבלוהה ,הלב = = וול הנחנה --
 ו ד ו אד רד ישא דל ב תא אוה בווע תוסג .תועיספו םיפועז םינפבו

 .וףוכתה ו תא עימשמ .םירעונה תסנב הוב ןומעפשכ ,ברל ונפל .- 9 6 - ו

/ 

\ 
8 



 מ

 בכ ןוולג

 תואמ ןיב םג .וא ףלא :ןיב םנוד םישמח ןב סררפ ןיקלחמ .ךרדה
 .[ חור תוערו לבה הז אלה ,הקולח ידכ הוב ןיא אלה + םירבח'

 רושל קר "ןויצ ישרוד,  ינפל תרחא .ךרה ןיא ןכ לע רשא
 היתולחנ תא ריכמת .היצ דיב קי ל תושעל ,תחא םעפ היקסע תא
 0 ,הרדיחב הפררפ תאו "ןותיז :ןיע, תא ,לארשי ץראב
 תאו ,הרדיחב רשא הישונ רתילו .אציזערב דעוהל  היתיבוח תא
 ושרדי רשא ,םיאצמנה םירכחה ןיב קלחת תובוחה :ןמ .רתומה
 תא םירכח רפסמ ושרדי אל םאו .עודי ןמז ךשמב םקלח תא
 רתונה ףסכה תא "ןויצ ישרוד, הרבחה םינכת וא  ,םהיקלח
 םש היהו ,ימואלה  רצואה  תפוקל וא יאסידואה  דעוה תפוקל
 ישרוד, ישאר ורמגי הזה רבדב ."ןויצ :ישרוד, תרבחל תיראשו
 . בושיה ישנא ןיב גוהנכ .,רחסבו  רובכב .הרבחה .ינינע תא "ןויצ
 ..."עוטנ רוקעל--תעו .עוטנל  תע, : תלהקה םג  רמא הכ אלה יב

2% 

 ,הטסוקַא לָאיִרּוא
 הטסוקא לאירוא לכופ המ לע :ונמצע תא לאשנ יכ רשפא

 לא .רבכ רושק היה ךכ לכ: יכו ףהלאה תופיררהו תונויזבה תא
 הזוניפש השעש המ +הנממ ררפהל ול היה רשפא-יא יכ ,תודהיה
 להקה ןמ חורדרקב דרפנ יכ  ,ו"ית תנש בא שדחב םרחה ירחא
 לאירואל םג רשפא היה ,תודהיה ןמ םג רקיעבו ימדררטשמאה
 ךכ .לכ לבס .יכ ,רברה  תבס ונל = ריבפמ .אוה .לבא , הטסוקא
 רנ היה אוה ,םררטשמא תדע לש םישנעה רמוח ומצע לע לבקו
 םתפש תא םגו ,עדי אל םידנלוהה םיחרזומה תא ,הירכנ .ץראב
 ,םתרבחל ךרצנו םדא ינבב קבד ,םיער שיא היה ועבטמ .ןיבה אל
 ,ותחפשמ ינב תבסמב קר התיה וייח תורשפא
 , םיביואל ול ויהש ,םידוהיה ויחא .תבסמבו ,וינע .ימיב

 לאומש אפורה רובח לע ,וחורב לושמל לוכי אל אוה
 תלבק תניחב, : תיזיגיטרופ בתכש ורפסב אוה .בישה הווליס:הד
 ףרחמל הבושה םע ,הבותכה הרותה לא האושהב םישורפה
 ןכות ,(1654 תנשב םררטשמאב םפדנ) הנוליפדהד לאומש ףייזמה
 איבמש םיטעמה םירכדה ןמו .ומשמ רעשל רשפא הוה רובחה
 קספ יפ לע ןכ ירחא ףרשנ ומצעב רפסה יכ .ויודוב הטסוקא
 בורק יכ ,םירמוא ,שיא והאר אל  זאמו ,ריעה ןוטלש לש ןיד
 תידרפסה הלהקה לש ןויכראב .דחא רלפמסכא יאצטנש ,רברה
 תוארהל ,הזה םויה דע ברס תאזה הלהקה .ןוטלש לבא ,םררטשמאב

 .ןוויכראב םיזונגה םיטסוקא טפשמל םיסחיתמה םיבתכה תא שיאל |
 ומוסרפל ףכית  ,םידוהיה ברקב לודנ שער בסה | וחובח

 8608107080, םהל .ארוק אוה) הלהקה יסנרפו "דמעמה, ישנא ופסאנ
 :ריעה  ןוטלש 6 ורבחמ / ולבקו 1 זס 10081008)
 קר אל רתוס הזו ,שפנה תראשהב הוטל רפס םפרפ הטסוקא
 הוצ ריעה ןוטלש .תיחישמה תדה תא םג אלא ,תודהיה תא
 הרשע וא הנומשכ ראשנ םשו ,רסאמב הטסוקא תא איבהל
 ,םיבוהז םיתאמו ףלא םוכס ןוברע .ןתנ רשא ירחא קרו .םימי
 הינוק:הד ץרפ ןאוזו הניפ:יד זינמסא לאכימ : ריעה ישנא ינשו
 ישנא .רוע וברע ףסכה ןוחטב דבלמש ,יל הארנ ןכ) ורעב וברע
 רומע ורפסב ראלק) וניד-רזג .ךותח דע תוריחל אצי .(ודעב ריעה
 םונקלו הטסוקא לש ורפס תא. ףורשל ,ןירה קספנ ףוסבל ,(106
 היה הז .,שנוע ימד םיִבוהז וס לש סוכסב | רָבִחְמה תא ₪

 .רלפנרב ןועמש ר"ד

, 
/ 
ּ 
1 

 .ונממ וקחר רשא

 5 : ' 3 םלועה <

 ,1618 תנשב דוע וילע וליטה םידוהיה לבא  ,הנירמה ינוד דצמ

 טרחתי רשא רע ,והורטפ אל הזה שנועה ןמו ,יודנ  ,ךרעל
 ,הבושתב רוזחיו .ד"יב :ונפל

 אוה  .הטסוקא חור תא רוע עינכה אל הזה ערואמה לבא
 ןינעב קפס ל ובלבו .תוהלאה תדה | ינינעב  רהרהל | ףיסוה
 יכ ,הרכה ידי ל הנורחאל אב וירוהההב .םימשה ןמ הרות
 והמכש ,ינידמו יתד םומינ אלא ,איה .םימשה ןמ אל השמ תרות
 וז הרכה העבקנ רשאכ ,םהה םימיב .םלועב המכו המכ םיעדונ
 .תלהק. יניהנמ ויל ורזג  רשא = ,ויודגב 4 ןוירע רמע  ,וחמב
 'רבכ .רפכ ומצע תודע יפלש ,ןמז ב וב יכ אלא  .םדרטשמא
 , ענפהלו  ותד ינב םע םייפתהל ותעדב רמג ,םימשה ןמ הרותב
 ןיבו וניב םולשה תא ךוותמ היו ותחפשמ ינכמ רחא ..םהינפמ
 אוה .ויודנב הנש הרש ע:ש מח הטסוקא רמעש רחאל ,להקה

 תעצה יפ לע  ותטרח תא םתחו בתכ  םגו וירבד לע טרחתה
 .ול חלפנ זא , להקה .ישנא

 השלוח ,הטסוקא שפנ תנוכתב לורג ןויפר היה הז יכ ,קפס ןיא
 לש הנש הרשע.שמח ירחא "הבושתב רוזחל, ול היה אל  ,תירסומ
 רתוי :ובלב תוקפסה ורבג םהה םימיב אקודש ירחא ,"לעמו .דרמ,

 תא ומע הצמנ אל לבא ,הנורחאה הדוקנה דע עיגה רבכו  ,רתויו
 ,הנש שלשו םיעברא ןבכ רבכ זא היה הטסוקא לאירוא .ןידה קמוע
 תנש .רבמצה ט"כ םויב .וילע התמ הרש ותשא ,ץראב ירכנ אוהו
 תנשב ספדנש "ותבסמו אזוניפש, ורפסב ה מ ס נ מ ריעה הז לע) 8
 ,להקה יפיקת תא םתארימ םא ,ונממ וקחר .ותחפשמ ינב 6
 ןכו .םיביואל ול ויהו הטפוקא תא ועישרה םה םג יכ .לנפמ וא
 תחקל הטסוקא לאירוא בשח םהה םימיבו ,(ומצעב  וירבדמ הארנ
 בסה ,ועבטמ .שלחה וחור גזמ םגו ,הז לכ .השא םעפה רוע
 , ןיע .תיארמל הבושתב .רזחו .ןיהה תא ומצע .לע+ לבק, יב ,-בדה
 הלוע היה .אלש יאולה, ,תאוה "הבושתה, לע טרחתה | ויודוב

 םיאלמ :ויה וייח ,ותומ ינפל בהכ !ייבל לע םלועמ הז .ןויער
 .תוטרח

 ןב וילע דיעה רבכו ,םולשה ירחא ורבע םיטעמ םימי קר
 ,הפרט לכוא הטסוקא לאירוא יכ ,ותיב לא ףסאש ,ותוחא
 המחלמה החקלתה התע .ותיב ךותב ידוהיכ גהנתמ ונניא ללכבו
 ,ובורק םגו ,וילע םסעכב ונממ .והרפנ ויחא םג ,תינשה םעפב וילע
 לידגהל , ביואל ול היה ;,הנושארה םעפב םולשה תא ךוות רשא
 םדרטשמאו  ןורנולמ ואב יכ ,םהה םימיב עריא .הרודמה תא
 אל םישנאה ו ינפסא .רחאו יקלטיא דחא ,םייחישמ ינש
 ,הטסוקאב הלחת וצעונ םה .רכנה ינבמ אלא ,םידוהי ערזמ ויה
 ,לע הברה טרחתה רבכ וא רשא ,אוהו .תוחהיה לא ורבוחי ךיא

 ,ותצע תא וב .םיכלמנה םישנאהל אישה ,ומצעב השעש המ
 ,םראוצ תא םימש םַה אושנמ רבכ לועב ירהש ;דהיתהל ילבל
 ןכ ירחא לכא ,רופב םמע םירבדה ו'היש ,ול וחיטבה םה
 עדונ רבדה . עצבה תבהאמ הז ושע ותודע יפל ,ליכר וב וכלה
 יפיקת .תיחשהל דע וילע התלע להקה תמחו ,םידוהיה בוחרב
 לואש .םינכרה שדקב ותרש זא) הרעה .ימכח ףורצב הלהקה
 ט"נש תנש ינפל לבא ;ודראפ דודו לארשי ןב השנמ ,הריאטרומ
 תיב ינפלו ,ןילע  ודעונ (תחא .הלהקל- תולהק שלש רוע ויה אל
 ---"!והובלצ !והובלצ, :השקה ותאנקב. ארקו רעוס .ןומה דמע תסנכה
 ::תיפירקופא וז האירקש ,קפס ןיאו ,ויודוב הטסוקא ונל רסמ ןכ
 ,שפה הרושבה ירפסמ העודי הצילמ .איה

 ,.להקה יפיקת ינפל ןידל .דומעל ארקנ הטסוקא לאירוא
 גרה ולאכ נעל הנטשה בתכ תא וארק דירחמו ריערמ לוקב
 ,"לודגה םרחה, תא אטוחה לע לימהל  וילע .ומייא םה ,שפנה תא
 הטרחו .,יבמופב טרחתהל םניד רג תא ומצע לע לבקי אל םא

 ל
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 םויב תסנכה תיבב רומעלו . .םירוחש שובלל  וילע הביט המ וז
 ,הבושתה :חסונ יפכ ונוע לע  טרחתהל ,וידיב קלוד רנו להקה
 הבושתה חסונ הדעה ימכח ףורצב להקה יפיקת וררפ רשא
 ועיגה ויאטח לומצעל ןויזבו הענכה ירבד אלמ ,דאמ השק היה
 ,תסנכה תיבב תחא רפח םיעברא ותוא וקלי ןכ ירחא , םימשל דע
 ורבעי םיפסאנה לכו ,תיבה .ןתפמ לע חטתשהל וילע  פופבלו
 ,תסנכה תיבמ :םתאצב וילע

 ובשיו בר ןמז םילותק ולא לש םהיתובא ויה םנחל .אל
 לש םהישעמ תא ודמל םה .תימורה היציזיוקניאה - ידבוע .ברקב
 ,התוזבהל ,רפע דע .תאטוחה שפנה תא עינכהל ,הלאה םילבחמה
 ,ודמל הז תא קר אלו .סמרמל המישל ,האכדל ,הליפשהל
 םה םירזכא םולכ . הבחו םימחר אלמה ןונגסה תא םנ אלא
 אלה +םינוכמ םה ותפרחלו .ותערל םולכ ?תמה תומב םיצפחו
 שאמ התולעהל ,לואש תדרמ .התוא גוורפל.,ושפנ תא ליצהל קר
 תא .ךילע רובענו ,הללמא שפנ ,יחש !םדא ןב ,ענכה .,םונהיג
 ,םיליצמ ונא .יללמא .אטוח ,ךשפנ

 ,ךרב-לפשו םירי:הפר ,שלחה שיאה הז ,הטסוקא לאירוא
 לשמ הז לכבו ,ופאב שא הלע ,וניד קפפ תא עמש רשאכ
 וזירכה ףכית , וילע לבקמ ונניא הז  ןיד:רזג יכ ,בישהו וחורב
 ,ארונה םרחה תא * וילע

 םיתשו םירשע ,ונל עודי  אוה ימדרטשמאה םרחה חסונ
 תסנכה  תיבב ותוא וזירכה (ו"ית בא 'ז .םויב) ןכ :ירחא הנש
 ,אזוניפש ךורב לודגה םדאה לע ירמעמ ליד שירויניס שול, םשב
 םעפב , ךרעה בר ,לודג ירוטפה ערואמ םרחה ותוא היה זא
 ,םידי הפר שיא הביאב ופחר ,השלח שפנ " ץראל וסמר תאוה
 תאו ותדלומ ץרא תא בזע תורדהיה עמשל אלה ףוס ףוס רשא
 ,אטח אלה הזה שיאהו ,לארשי לצב תופחל  אוביו בוטה ובצמ
 ,םוקמל םדא ןיבש םירבדב קר  ,םגשומ יפל .וליפא

 הדעה לכ ,"ודרמב, הטסוקא לאירוא המע םינש עבש
 שיא ודעס אל וילחב ,וילע ומק ותחפשמ ינב םגו ,ותוא הפדר |

 "לע .ולומג והז--ודיאל וחמש ,וילע הרצ האב םאו ,ובכשמ לע
 ןוטלשה ינפל ובירו וטפשמ איבהל הפנ אוה . ולעמ לעו 'וירמ
 םא ,תושעל רשפא היה המ ,אושל היה ולמע לבא ,ינוריעה
 ותחפשמ ינב תצק וילע וריתעה םיתניבו ץוהוקיחרה ויחאו ותד ינב
 ךתבוטל קר אלה .להקה ןירדרזג ךילע לבקו ענכה :םהירבר תא
 ,ענכה .תאמוחה ךשפנ תא ליצהל ,ךתירהאב ךביטהל ,םינוכמ םה
 ,ושנע תא  לבקו האלנ ףופבל ,ךארוב 'תֶא .רוכו

 תוארל ואב םה .ףטו םישנו םישנא אלמ היה תסנכה תיב
 לע הטסוקא לאירוא הלע העובק העשב .חמשמה | ןווחה .תא
 תא .ללח אוה | .ויורו תא להקה ינפל םר ליקב ארקו המיבה
 קידצמ אוה ,תודהיה ירחאמ םירחא חירה םגו .תילארשיה תדח
 רשאכ ,וילע ומש רשא ,שנועה תא לבקמו ןידה תא ושפנ לע
 להקה שאר וילא .שגנ זא .המיבה לעמ דרי ויורו תא ארקל הלב
 םש ,תסנכה .תיב לש תיוז-ןרק לא ךלי יכ ,וינזאב ול שחלו
 ;וילענ תא ץלחו ושארל תחפטמ שבח ,וינתמ רע וידנב תא טשפ
 תיב שמשו ,הטומ דמעו דומעה תא ויתועורוב קבח ןכ ירחא
 תסנכה ןזח שגנ זא .רומעה ירוחאמ וידי תא .רסא תסנכה
 בשי .הזה "ןויזח,ה םותכ ,תחא רסח םיעברא רוע. תעוצרב והכהו
 שבל זא . .ויודנמ ותוא ריתהל אב הדעה ימכחמ  רחאו .,ץראל
 םיאצויה לכו ,תפנכה .תיב ןתפמ ינפל חטתשהו אב ,וידגב תא
 +רענו :ןקז .,וילע ורבע

 והורסי רשא ירחא ! הלילח .הז ושע תוירזכאמו האנשמ אלו
 ורבר ,וסייפלו ומחנל ואב  ,ויורנ תא וריתהו .םיעברא = תוקלמ

. 

 בכ ןוילנ

 יניחא : ןוצרו .הבח ינמיפ ול .וארהו םימוחנו םיבוט םירבד  וילא
 ! התא וניחא ! התא

 רשאכ ,אוהה םויב הטסוקא לאירוא היה .הנש םישמח ןככ
 תא .רכז ותיב לא בש רשאכ ,שודקה להקה ינפל ונוע הצרנ
 וילע ובבח אל .יאדוב ,הזכ לודג יבמופב ול השענ רשא ,ןויזבה
 שפנה תראשהבו םימשה :ןמ .הרותכ ,הלאכ םישעמב תודהיה תא
 .התע םג: ןימאה אל תומה .רחא שנועו רכשבו = :"הוע * ייחבו
 ,ןתפמה לע ותוחטתשה ;תדה .ירקעל .חיכומ תפומ .הניא העוצרה
 תתמא תא ול המיעטה אל ,םירענו  םינקז .וילע = ורבעי ןעמל
 ,וירוהרהו : ויתוקפפב = םחלנ הנש .שמחו םירשעמ רתוי .תורהיה
 תדה תא ובזע לע. אלא ,ויתוקפס לע אל -- הטרח ידיל אב התע
 ןימאה אל תילותקה .תדב ,לארשי  תד לא .חפפהל ידכ .תילותקה
 וינפל .הבשחמבו ,תמאב ןירוח-ןב השענ םעפה אלא ,התע םג
 ,הכורא תועט ויה וייחש ,עדי  התע ,תוישפח תויתד תוער ולע
 ערואמה .םישק םירוסי לבסו אשנ תאוה המויאה תועטה ליבשבו
 שלחה שיאה האלנ התע .רתויו .רתוי ושפנ תא ליפשה ןורהאה
 אוה ,םייחה אשמ תא רוע תאשל ,גונעהו ךרה שיאה ,הזה
 תוערואמ תא טרפ ,ויודו תא תיצמתה םדב םשרו ותיבב רתתסה
 ימש :םייס וירבד תא בותכל ומיתהכו ,וילע רבע רשא תאו וייח
 ---לארשיבו ,הטסוקא לאירבג ,יחישמ יתייה רשאכ ,לנוטרופב היה
 יונשב אורק יתייה -- םלועל םהילא ברקתמ יתייה אלש יאולה
 ,תמיו חדקאב ומצע לא הרי זא ."הטסוק:הד לאירוא תצק

 בתכו ,תמ והואצמיו וררח לא וצרפ ,םירפסמ ,היריה לוקל
 .םדא לכ ןיעמ הנש עבשו םיעברא םלענ היה הו ,וינפל ויודו
 ייח לש אמגוד, רותב גרובמיל ידי לע םפרפתנ 168% תנשב
 תא יתנטפטורפה ןהכה םפרפ הז רבואל הלמה בורמ אל ,'שונא
 ,"םיהלא חכוש, םדא לכל הארתהו .הרהזא ןיעכ אלא הוה יורוה
 ,שפנה תראשהב ,םימשה ןמ הרותב ןימאהלמ ובל תא השקי רשא
 , תומה ירחא שנועו רכשבו יב"הוע ייחב

 ךורב היה = ,הטסוקא לאירוא תענכה ימי ,םהה םימיב
 ואה ויניע םג .יכ = ,רברה בוהק .םינש עבש ןב  רענ  אזוניפש
 הלודג הלהקל תולהקה שלש רבכ ודחאתנ זא ירהש ,הו ןוזחב
 ןפוא לכב , היסנרפו הדעה יבושחמ דחא היה לאכימ ויבאו ,תחא
 תא רעשל"לקנו ,הוה .ליהבמה ערואמה תא ןיבמה רענה עמש
 שש ,ויבא תומ ירחא ותוא ומירחה רשאכ .וילע השעש םשורה
 הבושתב רוזחל ובל ענכנ אל ,הטסוקא ערואמ ירחא הנש הרשע
 .הטסוקא לאירוא לע ומש רשא ,הזכ שנוע ומצע לע לבקלו

 ,קימעמ  רקוח אל ,הטסוקא לאירוא .היה לודג םדא אל
 " , םחלהל םירובגב בל ץימא םדא אל םג -- וינויערב םיקחש עיקרמ

 תמאה תא שקבמ ליכשמ םרא אלא ,תירסומה  תוריחה .תמחלמ
 אל אוה לבא ,לארשיב םיבר זא ויה והמכ .ותגשהו ותנבה יפל
 .םיעובקהו םינוהנה םייחה םע בשחתהלו וירבדב רהוהל עדי

 םירובג .תומ אל תמ ףוסבלו  ,וירכועב ויה ונויפרו ותוריהז:יא
 הרמה ותירחא .סמרנ אלא ,םהיתוער דעב שפנ:ףרחב םימחלנה
 ילמלא ,וייחב הזה שיאה היה רשואמ ,ונבלב הלמח שנר :ריעה

 שיאה היה רשואמו ;ירפומה ומלועב החורה טעמ שרוד היה
 םיקדקדמ םניאש םרא ינב ברקב ,רחא רודב רלונ ולא ,הוה
 .ובלל םירוסמה םייתד םירבד לע שיא םע

 םימושר ,הכורא היגולוריטרמ המושר תילארשיה הירוטסהב
 יהלאב םתנומא לע ותמו םשה תא ושדקש םישנו םישנא תומש
 תיתרה האנקה יללחלו ,דאמ הכורא תאוה היגולוריטרמה ..לארשי
 תחא | היגולורימרמ רוע לבא .רפסמ  ןיא ונדגנבש ולא דצמ
 שפנ ורָסַמש םישנאה תומש המישר = ,ונימי תורלותב  המושר

 ל



 ובחר 1

 םישנאה לרוגו ,תירפומה  תוריחה לעו םתגשה יפל .תמאה לע
 תילארשיה הירומסהב רשיו קדצ טפשמל וכז .אל רוע רשא ,הלאה
 , בלה קמועל תררויו תבקונ  ,תינקתש הידגרט ,הרמ  הידגרט איה
 ,,,םהל התיה אל רובכב /הרובק םגו ,המחלמב ולפנש םירובג

 ספ
 .גרבשרה .,ש ,א

 ,("ָהיִתודּומַחְו הקיִּתַעַה םיִלָשּורְי

 (ךשמה)

 ;ב
 ראמא אובב ,םיברע םירוקממ ונילא ואבש תועידיה יפל -

 שדקמ םוקמל ונכילוי יכ ירצונה ךראירטפה לע הוצ םילשוריל
 רשא הפשאב הסוכמ ותוא אצמ הזה םוקמה לא ואבב ,המלש
 ,םידוהיה תא תוזבל ידכ םירצונה וילע :ורבצ

 ,שרקמ:לא:תיב םשב .םיברעה יפב ארקנ שדקמה םוקמ
 ,שדקה רמאל ,"םרחה, :םויה ארקנ אוה רוצקב ,ףירש:שא םרח וא

 תעבראמ דחא---הירומה רה לכ לע טעמכ טשפתמ אוה ,לדבומה
 הלועה חטש ףיקמ אוהו ,םילשורי תרמוע םהילע רשא םירהה
 ירחא תקיורמ תעבורמ הנניא ותגומת , ריעה ןמ ישש קלחל ולדגב
 ןופצ תאפל ,490 איה ברעמ תאפל ותדמ ,ויתוחורב הוש ונניא יכ
 זופצו ברעמ יתאפ ,רתמ 470 חרזמ תאפל ,88% םורד תאפל 1
 העבש רד .המוח - תופקומ םורדו חרומ ,םיתב ןתצק תופקומ
 לע ,שדקה לא ריעה ןמ םיסנכנ .תיברעמה וחורב רשא ,םירעש
 תושמשמה .(תומר) גג תובטסמ וא תויוטפמ .הברה תורזופמ וחטש לכ
 קלה ,תויתד תוציחרל (תוראב) םיליבס םגו ,הלפת  תומוקמל
 ,רחרחש הארממ :אוה ורתיו תוקלח םינבא ףצורמ ותיעקרקמ לודנ
 ררפ ילב וילע םיעוטנ םג .קורי .אוה ,םשגה ירחא ,ביבאב קרו
 ,רהה עלפ הארנ דחא םוקמב ,םישורב דוחיב ,םיצע רפסמ
 הלועה תוקלח םינבא .תפצורמ תעבורמ המר תאשנתמ ותיעצמאב
 לודגה רגסמה תיב דמוע .תאזה .המרה לע ,םוקמה לכמ ישש קלחל
 תדמ ,'עלפה, : רמאל "ארכפ לא, : םשב ארקנה םימילשומל שודקהו
 .רתמ השלשו םישמח תעצוממה .הדמב איה  םינפב הזה תיבה
 לשי- תיבה לא אבה ,םימשה תוחור  עביאל וב םירעש העבהא
 ןופצה לודגח .רשעה לע :יממותשמ וירקבמ לכ ,וילגר לעמ וילג
 יולש וקיזמה לש תבשחמה תכאלמב ןיטצמ אוה רוחיב ,ונינבב
 לש אוה הזה  ןינבה .ישיש  קיִוְמ .ותפצר ,שיש םיפוצמ .וילתכ
 691 תנשב הנכנ ,וב תאצמנה תבתכ יפ לע) תיברעה הפוקתה

 ,לזרב גרופ .ףקומ תיבה | ארקנ ,ומש לע  רשא  עלסה
 עלסה ךרא .ץע 'תרגפמב רוגפ .ומצע אוהו ,ול םיחתפ העבראש

 הרוסמה יפל ,רתמ 155 ץראה ןמ יהבגו 8
 תחנומ השודק  ןבא  התיהש .,היתשה ןבא .אוה הז .תימילשומה
 תא הילע ןתונ לורגה ןהכה היה ןוראה זנגנשמו ,םישדקה שדקב
 תתשוה לארשי תדגא ירבלו ,םירופכה :םויב \ תרטקה תותחמ

 תודגאב עלפה תא ףלעל הפיסוה תיברעה הרוסמה .םלועה הנממ =
 יפ לע ריואב ףחרמ אוהו .ויתחת ןעשמ לכ עלסל ןיא היפ לע : תואלפנ
 םימודה) הלפת תומוקמ הארמ אוה ויתחתמ רשא הרעמב ,םוהתה

 ,9/ .מונ .םלגעה ןייע (*
 בשומ. םוקמ :'התארוה , תירבעב המה איה --- תיברעב אבטפמ (8

 תרבונ תאצמנ .ץראה לעמ פעמ הובג אוה , ללפתמלו  ינוגחל ) ןמואל דחוימ
 ביתו .גיהנ הוהד א תי ב ו ט ם מ אוההל לכתסמ :ירשו :יתעְרי אל 'פ ,ר'שהשב
 אצמנ .תויוטפמ .ץובקהו ,הווטפמ ג"ע ןותנב : ט"פ םיאלכ :'שוריבו ,הלע .טויחמו

 ,יח"פס םיחספ ימלשוריב =

 / 3 םלועה <

 הלפת הבוט : רמא דמחמ .והילאלו המלשל ,דורל ,םהרבאל (םינמק
 תירחאב ,רחא .םוקמב תולפת ףלאמ היתשה ןבא די לע תחא
 עמשי הב יכ ירחא ,הרפסה לא אפיממ אבאקה אבת םימיה
 םג ,הזח עלפה לע אסכל בשי 'הו ,טפשמל ארקי רשא רפושה לוק
 ףוג רבע וכרד רשא ,ללחה םוקמ תא םש םימילשומה םיארמ
 החתפ ןבאה .המימשה ותולעב קארוב יסוס לע ובכרב םאיבנ
 םג ןהרעמה חתפב ןושל תומדכ הל שי ןכ לעו היפ תא וא
 דועו , לאירבג .ךאלמה הנתנ אלו איבנה ירחא תכלל ןבאה הצפה
 עובק ימורדה אובמה ינפל ,ןבאב ךאלמה ידי םשר הארנ  םויה
 * ,בהז  תודתי הרשע  עשת .רמחמ וב ;ןתנ רשא /הפשי חול עקרקב
 ,ןלפנבו :.תודתיה תחא לופת םיבוצק םימי תפוקת רובע ירחא
 תוחורה .תחא ידיב הלע םימיה רחאב ,םלועה :ץק אבי ןלוכ
 אלא ןהמ = ורתונ אל יכ דע ,וז רחא וז תודחיה תא ליפהל
 הוב .לציו התרובעמ לאירבג .ךאלמה התוא  עירפיו ,יצחו שלש
 המלש רבק תא םתדגא יפל הפכמ הוה חולה .ןוילכמ םלועה תא
 ,הזה  תיבב תונוממ רמחמ לש ןקוה תורעש םג ,ויתחת רשא
 ,ראמא ילגדו וילגר ןכ ומכ

 םייפוריאה לכ לע לודג םשר השע הוה קיתעה ןינבה
 ןכ .לעו ,םהינפל המלש שדקמ יכ ונימאה םלכ ,םיניבה ימיב
 ,וילע םיאצמנה םינינבה .התיל ,ומש לע םישרפה תודוגא :וארקנ
 תודבכנ ,ךרע לכ :ןיא ,ןועמ יתבו ןרוקה ידומלל רפסה יתב ומכ
 יתוקיתע הנה ןבור--,םש תואצמנה תוקומעה תוראבה הנה םהמ

 תחאו .םירשע לש הגרדמב םיררוי וננה המבה תא ונרבעב
 וימימ רשא ,לודג לוגע םימ ןגאל .םואב וננהו המורה .תולעמ
 :הנורבח הלועה ךררה לע רשא ,המלש תוכרבמ םיאבו םיכשמנ
 .('םיה, םשב םג תארקנה) ךלמה ראב תאצמנ החרומ אסקַאה ינפל
 איה הארנכ ,עלסב .הבוצח איה .רתמ 984 הפקה ,1% הקמע
 םינושארה םירתה לכו סםוטיצט .המלש תוכרבמ ןכ םג םימ תאלמתמ
 ,פוררוה ימי .ינפל דוע הבצחנ הארנכ ,התואיצממ ועדי .רבכ

 רתויה שדקמה) אסְקַא לא ן!םשב ארקנ ינשה דגפמה תיב

 הנושארב ,השמחו םישמח ובחרו רתמ "םינומש וכרא .(קוחר

 רגסמ תבל .ךפהנ ןכ ירחא = , םירצונל הלפת תיבל | הנבנ
 תרזגב .לודג םשר םויה םג השוע הוה הלפתה תיב" ,ימלשומ
 תוירצונ .תודגא יפלא תורושק הזה | ןינבב םג ..תדחוימה  ונינב
 ארקנ היה םישְרפה יפפ ,ןהב קלח לארשיל ןיא רשא ,תויברעו
 :םשב םויה םג ארקנ אוה םידוהיה יפב ,המלש שדקמ :םשב
 .המלש שררמ

 לע ןעשנ .שרקמה םוקמ לש יחרומה ימוררה עוצקמה לכ
 םא יכ ,תרחא .הרטמ םהל התיה אל רשא ,םייתחת םינינב
 ,תיבה רה ןונבג לע חנומה םוקמה חמש ינפ תא תוושלו רשיל
 םיטלובה  ויקלח תאו תיתוכאלמ .ךררב והיבגה וירבע ינש תא
 הלאה םייתחתה םינינכה לא אובמה ,וריסה .יברעמ ינופצ .עוצקמב
 לש יחרזמה ימורדה עוצקמב רשא .ןטק םלוא די לע אצמנ
 תיבב םיאב .וננה תולעמ םיתשו  םישלש ונתררב ,שרקמה םוקמ
 םוקמה תא ושדק תודחא תוירצונ תורגא ןטק ימלשומ הלפת
 ! םשב םיארקנה םיחוורמ םייתחת םינינבל | םילוע הפמ הזה
 ידי .תכאלמ הארנכ) התע | םינינבה - תנומת יפל , המלש תוורא
 ,הזה .םוקמב ויהש הלאכ ,םיקיתע םיניגב לש .יוקח םנה .(םיברע
 תועצקוהמ תיזג ינבא לש אוה .בור יפ לע רשא ,םירומעה ןינב רמח
 םידוהי ואצמ הלאה תופכה תחת .םתוקיתע לע ריעמ ,ןהיתוצקב
 ,םידיעמ םיבר .םידע ,םיאמורה םע םתמחלמ ימיב טלפמ םיבר
 םיגיבה .ימיב ..םדק .ימיב םג .הפ ויח הלאכ .םייתחת םינינב יב
 רוע + םיילכיההו = םיקנרפה .םיכלמה \ לש םיסופ | תוורא, הפ ויה

 ו
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 ורשקנ םהילא רשא  ,ןבאה .ירומע  תוצקב םיבקנ םיאצמנ םויה
 םוררמ ,רתמ 8%8- -ברעמל ח-וממ  תוטשפתמ תופכה .,םהיסוס
 תווש ןניא רשא ,תופכ הרשע שלש ןה .ןללכב ,רתמ .60- --ןופצל
 םידומע :הנומשו  םינומש לע  תונעשנה ,ןבחרב אלו ןכראב אל
 םש שי דוע הלא לכ דבלמ .תוליבקמ תוררש הרשע םיתשב
 ורקחנ אל דוע  רשאו םונבשח אלש  םייתחת ,םינונב הברה
 .(ב םכרצ לכ

 םינמסמ- תיבה רה תא תפקמה . המוחה .לש ןינבה .רמחב
 יתלב ןהינפו ןהיתוצקב תועצקוהמ תיזג  ינבא (א ;םינימ העברא
 (ג ,םיקלח ןהינפו ,ןהיתוצקב תועצקוהמ תיזג ינבא (ב ,םיתתוסמ
 םינבאמ טושפ ןינב רמח (ד-.תועצקוהמ יתלב לבא ,קלח תותפומ
 ישילשה ןימה ,םישדח המה םינורחאה םינשה ,.תורדוסמ יתלב
 םינשה .םינימה = .ןויניטסוי ימימ = םיקהבומ םינמס יפל = אוה
 אצמנ .ןושארה ןימה .םודרוה .ןמומ .יאדול בורק המה םינושארה
 . טלמ | ילב .המה ,םיה ינפ הטשמ רתמ 18-11  קמעב '

 ןיכס בוחתל ןיא יכ דע הלאל הלא .םינבאה תומיאתמ :תאז .לכב
 םינבא ךבדנ לכ אלא ,ךנא וקב היונב הניא המוחר . ןהיניב

 .ונממ הטמלש ךבדנמ םינפל .עובק |
 םוקמב תובר תוריפח לע תודפוימ תושדח  תוריקח > פ"ע

 יכבדנב לשמל .המלש ןינב לש  םידירש םג ואצמ  שדקמה
 תימורד .תיחרזמ תאפב עקרקל תחתמ רשא םינותחתה ןבאה
 רשא ,םודא עבצב תוירוצ תויתוא ואצמ תיבה רה תמוה לש
 (ג ,חמלש ןינבב וקסע רשא םירוצה םיאנבה ותרחו ומשר '

 ןנובתהל תיבה רהל םיכומסה תוגגה לע יתילע הברה םימעפ
 בטיה ףקשנ אוה ,םינוש םירדצמ הזה שודקה םוקמה לא
 לע .ןילהאוו ידיפחל "לארשי  תראפת, ב"היב גג לע םידמועהל
 םיסנ לש נ"בהיב םשב םילשוריב ארקנה ןיזורמ לארשי יבר םש
 נ"כהיב ירחא ינוציחה ורדהב ינשה אוה הזה תסנכה תיב --- .קב
 םוקמ .יכ  ,ותוימינפב הברה ונממ .אוה לפונ לבא ,"בקעי תב,
 ותוא םינפב ול ןיאו  ,הינשה ותלפכמב קר וב דחוימ הלפתה
 םידיסח תכשל לש םשור  השוע אוה .ןושארה לש הבוגהו לדוגה
 ירופס םירפסמו םיבשוי םינקז םידיסח וב יתאצמ יאכב ..ונלצא
 גוהנכ לכה | ,וזגראמ ש"יי םהמ רחאל טישוה שמשה ...תוישעמ
 תוללק ינזאב ללקיו םולש יל ןתנ םהמ דחא .,ונצרא ידיפח לצא
 ,ונצרא ירושעמ רחא לש וחלושמ ,ץראה ירקבממ .דחא תא תוצרמנ
 תיבבש ןויקנ יאהו ךולכלה תא תונגל הברה ,ותיבל .ובושב רשא
 המה םימלשוריה ,שפנ .לעגל דע אמהוזה םש הבר תמאבו הזה =

 םונימאמ ,היבשותלו ריעה  דובכל עגונש המ לכב שגרה יקד
 .(ד הערל םהישעמ תאו םתוא רקבמה שיא לכ הקני :אל יכ ,המה
 רשא ,תלדה תא ןטק רכשב יל חתפ טעמ םסובמ היהש שמשה
 לכ תא תוארל .יתבטיה הפמ .גגה לע תולעמב יתילע הכרד
 .ינפל חומש ולוכ היה ולאכ םישארה ןינינבו  שדקמה םוקמ
 לע הלפתה תיב  םיסורה ידיב .הנבנש :ינפל, :יל .רפס שמשה

 ורמא רשאכ ,לוחל וגימכח יניעב ובשחנ הלאה םייתחתה םינינבה (ב
 .לוח .לביה תחתש תוליחמ :א"י ,א ק"ב םילכ אתפסותב

 רפסב ןלעה רשא קיש ר"ד יאנפה דוחיב ןיטצה הלאה תוריקחב (ג
 תוריקחבו תוריפחב קסע הנש םיששב ךשמב . תונמרגב "שדקמ לא תיב,
 םילשורי תוינומדק תוריקחב םילודג רתויה םיחמומה דחאל היה יכ דע ,םילשורו
 רח תיגכת תא ,האלפנ ץע .תכאלמ ,הנטק הגומתב דימעה אוה ,היתוקיתעו
 היתרקב רשא ,ןבשמה תבאלמ תא םגו ינשהו ןו-ארה שדקמה  תיבו תיבה
 ילכו ןינפה יטרפ תא וגתח ונרויו , םידחא  םירית תרבחב ןטק הסינכ-רבשב
 ,התונקידו הבאלמה יפי לע דאמ םמותשנו ,שדקמה

 ימומ תא רקבמה לכמ דומלתה ימכח וגיתובר םג ושגרתהש לככ (ד
 קודבו אצ ,םילשורי תובעותב קדוב התאש דע :סעכב וילא וארקו  םילשורו
 +'(ה"כ . הלוגמ ,ךמא תובעותב

 ןהבה

 האמ היחיש הק'לאומש יבר היה  ,הוה תיבה לוממ םיתיוה רה
 שלש הוה גנה לע \הלוע (טנלפ לאומש .יבר .ברה) הנש םירשעו
 רעב וילע יתפקשנ םג  ."תיבה רה תא הפמ תוארל הנשב םימעפ
 יתב, לש  תסנכה :תיב ןולה רעב םג  ,םינקז בשומ תיב ןולח
 בורק רתויה םוקמה ,(ה יציבקשררה רצחה נג .לעמ םג ,"הסחמ
 םויב הנורחאה םעפב וילע ,יתפקשנ תאזה רצחה גג לעמ ,וילא
 םיגחה ימיב תולעל םילשורי ינב לש םגהנמ ,חספה גח לש ןושארה
 -- שדקמה םוקמ ינפ תא תוארלו תיבה רהל םיכומסה תוגגה לע
 בבוח דיקפ תיולב יכנא םג לעאו ,תיבה ןמזב היאר תוצמל רכז
 םידמוע םידבכנ םינקו /ינש םש ונאצמ ,הזה גגה לע ןויצ
 ונילג ונאטח ינפמו !םגהנמ יפל םיארוקו תיבה רה לומ םהינפו
 --.קוח יכב לוקב םהילע תוכפתשמ םהיתושפנו .,,ונצראמ
 רשא םוקיה לכ הלילה תלפאב קרבה הגנל ונינפל הלגתיש ומכ
 תיבה הנבנש םוימ  ,ינמע ימי ירבד לכ ינפל זא ולגנ ךכ ,ביבסמ
 םהירוא לכב ,הלא ונימי רע המלש ידיב ונינפלש הזה םוקמב
 הזה םוקמב הלאה םיעגרב ישפנב וריטצהש יפכ ,םהיללצו
 הרבאה ךרע לדג תא הדחוימ השנרה יתשגרה תאוה העשבו
 ,ונמע םויק אצמנ הבש הברה הנכפה תאו ,הפ ונל הךבאש
 יפ.לע םיפחרמ ,םיברעה תדגאב תאז היתש ןבאכ היהנש ןמו לכ
 .דעוסו ךמות ןיאב הארונ  םוהת

 (אבי ףוס)

 .ןאמביפ בקעי

 .םיסּוטךש
 (ב)

 ,יקסבצטידרב ףפוי הכימ

 (, םידחא םיוק)
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 עגרה ןמ יקסבצטידרב לע ליפאה םיתמה םילאה ןוני
 ןירוחדתב ,םייחה רואמ תא תוארל וחקפנ ייניע רשא ,ןושארה

 ול ארקתו הלודגה ץראה וינפל הערתשה רהוז תכופשו הבחרו
 ומימ והוול .םירוחשה בצעה תוחור ךא ,הרוהמו הויזמ תונהיל

 םהיתוחכות תא ארק ןיעה ןמ  תויומסה םהיתועונתבו  ותודלי
 םחרל םאו םייחל האמצה ושפנ לע םחרל םא ערי אלו ,תומלאה
 ...ובבל דע .עגנ  םנואג .לולח .רשא םיחדומה םילאה :לע -,םהילע

 רופככ ררועתי יכ ,יקפבצטידרב שיגרה השקה םדי תא אל

 אל יכ ,הזב .התיה ושפנבש הקיגרטה ..הקזחב ושפנל .רורד :ארקל
 ,וינפל דורש לפי וא .והעירכיו וב םחלי רשא  ,וינפל .דמע בווא
 המלאו הממוד .הנחתו .םהילכיה תואושמ לע םיבולע םיהלא םא יכ
 ...תוכעדנה םהיניעב

 ןיא םש ,םימ/חר שיש םוקמב ,..םחלהל ימ םע היה אל

 ב"שרה ןיב ג'ברת תנשב תקולחמה עלסל התיה תאוה רצחה (ה
 בול יבר ינקו םג . םילשורי ינברמ םידחא ןיכו  ץוווקשארארמ

 תמא, ; םוטנוק התודא לע  ספדנ . וו תקלחמב ךבתסנ ל'צו ץ"בעי
 יבְה תונמה יראשמ רמאמ 15 ןוילנ ג"כרת .דיגמה : ןויעו ,"וולג בתכמ, ,"טפשמו
 ) .לודג שער התעשב הררוע רשא ,תאזה תקולחמה .וננקו תוכוכ ץבעי םהרבא
 ינוקל זא םילשוריב ינמרג לוונוק ןאזאר ןתנ רשא הדועתה ירבד ילגרל המק
 רשא , "םייח ץע, ףבישיה \תא התסנכהב  קיוחהל .םתווטמ יכ ,תאוה רצחה
 םוא : רמא תינמרגה ותפשבו ,ה רו ת לארשי .יריעצ תא .דמלל איה התילכת
 ינוק ישאר לע לודג רעס .ללוחתה .הנהו ,ןע דלי ב וצ דנעגוי עשירוי יד
 יב םא . הב ןעגנודליב .תושעלו םילשורי תא בירחהל םיצור המה .יכ ,רצחה
 רע ,םינושארה .ןמ .תיתדה - םתואנקבו .םתומימתב , םילפונ ויה אל םינורחאה
 יתקלחמה הטקש ואו ,ןעגנוד ליבה לש היתמאה הנוובה הררכתנ יכ

 ל



 ב5 ןוילג

 תא קר .ברקמ לכוא ,אצומ ול .ןיא .רשא בהלהו ,המחלמל .םוקמ
 , .,היעוגענמו הרעצמ :תקנויו המצע לע היחה ,שפנה

 ,יקסבצטידרב לש וירובג  רימת םימחלנ םשפנ יללצ םע
 .םמצעמ קלחל היהש ,הזמ סונמ ןיא יכ ,םה םיריכמו םיעדוי ךא
 .ךכ לכ םישעמ תלרחו תיביספ המחלמה איה ךכיפל ., ,םתיוהמ
 רשא ,הובגמ יווצל ,םימשה ןמ לוק-תבל ,םיכחמ םה םיפנל
 לש הלוע טעמ םהילעמ ולקי רשא ,הלפאה םייחה ךרדב םוחני
 ,םהילע דבכ אשמכ ךימת חנומה ,לכה דעב תוירח אה .שנר
 ,,,? םייחח טפשמב קרצי ימו הכזי ימ יכ

 טעמכ םה יקסבצטיררב ירובג ,םירפח םה הנומאה תא
 ,הנומאב קומע .ךרוצ םשפנב שיש םישנא ,םייזויגיליר .םישנא םלוכ
 תמשנ לע םהיפנכב . ובכופי רשא ,םירידאו םילודנ םיהלאב הנומא
 ,תךכעשכ קר אל .הנומאה ,םייחה יכשחמב תדבואה ,העותה םדאה
 ,ומצעמ םדאה תא תררחשמ איה ,םדאה תא תררחשמ םג איה
 אל .איה הענכהה יכ ..,לכה רעב  תוירחאה לבסמ  ,ומצע לבסמ
 חכה לע ותלטה ,לועה תרסה םג םא יכ ,תורמ תלבק קר
 תוירחאה תלכק איה המלשה תוריחהש םשכ ,לופי:לבה ןוילעה
 קה ,ומצע לע לכה לבס תא תאשל לוכייימו ..,לכה רעב

 ,,,ףומצע לע
 םהב אצמנ ךיא ?םירידאהו םילודגה םיהלאה ,םה ןכיה .ךא

 ךתנומא .חכב התא ץפחו ..(םימחר םינועט םמצע םה .םא ,הסחמ
 ודבא רשא ,םתראפתו םזוע תא ,םינפלמ םנואג תא םהל בישהל
 ןסרהה בר המ---ךיתוביבס לע התא טיבמ םלואו ,המכ הז םהל
 ? ןוילכ וילע רוגנש ,הז תא היחתל םיקהל וחכב שי .ימ

 םה  ילילפ ןוע .אוהש ןעשמ הויאל .תקקותשמ  המשנהו
 שי המ לע + אצומה היא ,םייחה:אל םה  לואש תאטהו םייחה
 ?םימש ימחר .לע אל םא ,ןעשהל

 --וירובגמ רחא .ארוק--ךרשב תא הב רסיו העוצר חק,
 חנה ,םיבשהו םירבועה ךב ושודי ןעמל ,ץראה לע ךמצע חנה
 םיאבה :ךילע ופרדי ןעמל תפנכה-תיב = לספס ינפל .ךמצע תא

 ...'םיהלא לא בושו ךל ,םדא ןב ...תסנכה>תיבל אבו ענבה ,ללפתהל

 תוריחה ןמ ,ומצעמ םונמה והז -- םיהלאה לא \ הבישה
 תוחכמ .סונמה והז ...הילעב לע ךכ .לכ הלורג  תוירחא הליטמה
 המ ,םישדחה םייחה יכרדב ביבסמ חפ םהל םישרופה ,האמוטה
 םהל ברוא ןטשה םא ,םיהלאה ןמ רורחשה םהל ףיסוי המו ןתי
 .אלעש לב לע

 םייחה לא םתוא םיולמה םיללצה ןמ טלמהל ורמאי אושל
 אושל .,רחא עקרקמ קנוי םתמשנ שרש םא ,םיפיהו  םיקיחרה
 תשרוד הזיתניפה , תישפנ תומלשל  ,הזיתניסל םיקקותשמ םה
 ,םהיתוקפס תא יאדמ רתי םיריקומ םה ךא ,בויח םגו הלילש םג
 םתנויח רוקמ אוה קפפה ,רומג רורחש םהמ ררחתשהל ידכ
 ,ירמגל .הלטב \ רוע :הנומאה .ןיא  ,קפסה - רוע  םייקשכ  ,תינחורה
 ,הנומאה לש התיוה לע חיבומ קפסה םויק ,ךפהל
 ..יסלועל .ורתוי אל .הנומאה תוצוצינ .לעו---,םימעפל

 םיהלאה .האמוטו הרהט ,ךשוחו רוא לש בוברע םה םייחה .
 דחאה םימילשמו--הוב הז םימחלנ ,רחאכ םהב םילשומ ןטשהו
 תוהמ םה םהש ,םידגנתמה תוחכה םילשהל .תלכיהפיא ,ורבח םע
 ,וז הדובע רדעהו דחא .לא תדובעל המלש תורכמתהב ךרוצה ,םייחה
 ,םישנאה  ייחבש | הקיגרטה יהוז -- התויחרכהו \ הנבומ רעה
 ,יקסבצטיררב לש תונושארה ויתוריציב ונינפל םירבועה

 ה

 ,םויה רע יתורפס ןויזחכ ,ררוב טעמכ ראשנ יקפבצטיררב

4 1 

 3% 9 םלועה <

 םתואמ דחא אוה  ,ונירפוסמ הברה לע הלודגה ותעפשה תורמל
 ,הסומכה התלכיב ,הרישה ומרב הארפה חכ םהל שיש םיטעמה
 ..התעבה תא ונב תרצוי איהש ךא ,המצעב העבה הל ןיאש
 זוע שיו ,ונשפנ ירתימב ותריש תעגונ  הקוחרו הכר ליל תבישנכ
 םילמב ינע אוה המכ ..,הלוקבמ .רתוי  הלוקדתבב  םימלענ םימסקו

 רשא ,ןנערה רויצה חרפ תא שקבמ אוה ןומישיב ךלוהכ ;םיעבצו
 יזה זמר קר זא םגו ,והאצומ אוה ישוקב ,ותשגרה תא עיבי
 הלגתמ ,רוחו דעור רוא רואה ;ןיאצחל ןבומו קוחר זמר ,ול
 .אוה הז .רוא ךא ..,םיקותרה .ברעה יבכוכ .ריאכ ,תופילח רתתסמו
 .,התבהלש םא יכ ,תשטשוטמו תמעומ ותרהמ אל ,ותמשנ לש ,ולש
 ,י.ןריוחמו רבע לכל תומודאה היתונושל תא הקרוז .חורהש

 לא ,בישקמ אוה ומצע לאו טיבמ אוה ושפנ יקמעמ לא

 הזיאו--תולוק יפלא ,הצוחה םיצרפתמו ושפנב םיכלהתמה תולוקה

 ' , קפתפמ .אוה םלכבו ןימאמ אוה םלכב .,,? יתמאה ,ו ל ש אוה
 ויודוב .לבוק אוה--"םינמזה לכ לש ,תורורה לכ לש אוה .ומלוע,

 יכשחמבו ויפי םוהתב בלה דע עגונה ,"ררושמה, .קומעה ירישה
 ,םיתדלי יכנא ,םיתירה יכנא .הלא לבל ישפנב ינא ברע,- -ונובצע

 לכ תא .,,"םהיתונוע תא לבוסו יקיחב .םתוא אשונ | יננה יכנא
 עיקבהל םימעפל אוה הצור ךא ,ותמשנ ךותל טלק םלועה רעצ

 -ררחתשהל ,רדובה :ולוק תא קר בישקהל ,ומצע  ךותב ךרד ול

 לפא ",ולבא תא קר תונתלו ,רפסמ ןיא תומלועו  תורוד  לטנמ

 , + דיחיה
 ,םהילעש = תוירוטלוקה אשמ תחת םילפונו םיערוכ וירובג

 תושמשו ,םיהמכ םה דחא שמשל ,םיברה םהיתומולח לטנ תחת

 דחא לכלו ,וילא ךשומ דחא לכו ,םיקחרממ םהל םיזמור םיבר

 ,םירוהט םלכו ,ינשה לע רחאל ןוהתיה תא ונתי ךיא .ולש ורוא

 תורוא יב .לובגח יאו -- וילא קר ארוק דחא לכ ?םיריהב םלכ

 : + י < + תורואל
 וו

 םימיב יקסבצמיררב לש ושפנ .תינא הרתח טקש ףוח הזיאל

 ' םיפפוח םיבחרה םימשה י;חרממו ,הממרל םק רעסה םינורחאה

 תודגאה בתוכ יקפבצטידרב ,םיכרה רהוטה יננע ושאר לע םמוד

 אוה קוחר המכ -- "בורקה רבעהמ,  םירופסהו  םעה-תוישעמו

 םימת יאלביב ןונגםב בתוכ ליחתהש ,הז ייפאו טקש יקסבצטיררב

 ןונגסב בתכש ,שפנהו בלה ךדכורמ רעופה ןמיפה ותואמ ,הפיו

 1"חרפ אברוע,ו "םינחמ,ו "רהנל רבעמ, תא בברועמו רובש יריל

 ובבל תא ואפר רשא ,םה םירהה קריו שמשה רהוז םנמאה

 ,שפנההתחונמו | םיניעה-רואמ תא ול ובישיו "ויערק תא וחאי,ו

 /םימונעה .םימודקה תוחורו "םיבוהצה םירפסה יפד, ול וכישחהש

 ,התפמה תא אצמיו וילבכ תא רבש וחכב רשא ,אוה רחא דוס וא

 + םיריהבה םויחה ירעשל

 המשנב \ םיללצהו \ תורואה ןיב תולובג ביצי ימ +ערוי .ימ

 , תכרב ונילע ררת רשא שי +תאוה הנומאה תברו רעצה תקומע

 ,תואבה רואה ינרק תארקל ררחת בצעה תפיע ונשפנו ,שמשה

 ררי רשא דע ,ויה -:אלכ םיחכשנ ,הבוזע הנפב םיללצה וצברו

 / ,.,ותלשממ תא ונילע ךופשל בשו ונוגיו ברעה

 םקורת ,ול היה רשא תא בלה חכשי יב ,תוטעמה תועשב

 ןפשי  ,םיללצה ואבו םויה דרי רשא דעו ,המשנב טקשה .תריש

 ,+,תיתצנה ותכרב תא לכה לע הרשהו רירחמ ןיאב רואה
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 .היסרותמ םיבתְכַמ
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 .אָטֶשּוק
 --ותיחרזמה לזרבה-תלפמ תרכח םע ךוסכטה:רמג !ימינפה בצמה

 ,תונותעהו המחלמה בצמ---,םירחבגהרתיב --- ,ןמותב---,הטורק
 -,אטשוקב תוגותעה תמב לע תונויצה --- .בושח ודוהי עובש

 .תוגוש---,היתוטלחהו שיל'גימה תפסא

 תורוראה תולאשה  ,ןוחטב 'רתויו .רתוי .ררועמ היקרות לש ימונפה .בצמה

 החפהימליח לש הצרמנה הלשממהו .ןורתפ וז ירחא וז .תואצומ ץוחמ תורעובהו

 עירפמ ילב קסעתהל הלוכי הקזחה החפימיקבוש דו לש ותופתתשהב ההפ רירפו

 ,םשו הפ תוצרפתמה ,תוכובמהו תוערפה אוכדבו םירדפ תסנכהב רוצעמו

 לש קנומת איה םינווחאה תועובשב היקרות לש תיבלממה הנומתה

 ןאלו הצור יהמ תעדויה ,הלשממ השארבש | ,תילמרוג רתוו וא .תוחפ הכלממ >>

, 
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 ,תכלוה איה
 ,הכרד לעמ ףגנ:ינבא יתש תיקרותה .הלשממה הריסה רבעש .עובשב

 תוחפ ןמזל הרתפנ המירק:תלאש םגו תיחרזמה הלפמה תרבח םע ךוסבפה רמגנ |

 .ךורא .רתוי ןא

 ךרל תרבועו הפוריא ברעמ םע אטשוק תא תרשקמ תיחרומה הלפמה -

 םיכופסבסה םיעורי ,שריה ןורבה היה הינוב ישארמ דחא ,הירגלובו .היברפ

 הפ אל ,הלסמה התנבנש ירחא תיקרותה הלשממהו שריה ןורבה יב .וררועתהש

 94:ב היצוטיטסנוקה תורכה .ירחא ,םעפה ונגינעמ .אל הזו ,םהילע רוזחל םוקמה

 הבורו השאר הקוסע התיה תיקרותה הלשממהשכ ,הרבעש הגשה לש ילוי 'חל

 הלסמ לע ןיע דבכ הז השטלש , הירגלוב .השפת , םיימינפה הצרא יגונעב

 ןיב ךוסכפ ררועתה .,היתולובגב :אצמנה הלפמה קלח תא .הצרא ךרד הרבעש וז

 * .הלשממה תוסנכה .תנטקה רבדב תיקרותה ל ןיבו  לזרבההתלפמ .תרנח
 הרבחה תא תוצפל הרמא היקרות ןובשה לע תינרזפ תויהל התצרש חירגלוב
 ןודאה םע  םירבדב אבל הצפת הרבחה לכא ,,רפ ןוילימ םיעברא לש םוכסב

 ,היקרות םע . רומאל ,הלפמה לש יתמאה

 -- םויכ םג המה םיכורא היקרותב מ"ומה לכו --- ךורא מ"ומ ירחא

 אבה ןורתפה ידיל ואב |
 ,תינמות ןע הרבחל התיהנ תיחרזמה לורבה:תלפמ לש הרבחה ,א

 ןהו ימואלה טבמה"-תדוקנמ ןה  ,דאמ דע .היקרותל בושח הז ףועס '
 ,יטמולפידה רצהמ |

 = -הלשממהל הרבחהמ תובוח יוכג ירחא---הרבחהל תגתונ הלשממה ב
 הלשממה תאמ תלבקמ תיקרותה הלשממהש םימוכסהמ ,קגרפ ןוילימ רשעההעבשב
 ,תירגלובה <

 הלשממהש 560/) םוקמב) הלפמהמ היתופנכה תא הגיטקמ הלשממה ג
 ,(0/80% קר לבקת רטמוליקמ ,רפ 10,800 לע הלעש הוירהמ תלבקמ התוה |

 הרבחה לש הבוטה .התופחיתה :המרג  הלשממה לש הלאה :םירותוהל

 ידיקפ זא ודכע  הפיעו :תָואיל לב  .םינורחאה הכפהמה+ימיב םירועצה :םיקדותל |
 ,םילייח ףלא םיעבראכ אטשוקל  יקינולפמ הריבעה םימי עובש ךשמבו הרבחה
 .המחלמל ןיוחנה לכו ,םיחתות

. ] 

 םיפותב תיקרותה תונותעה התכה רבעה עובשב םג.

 ,הפרשה:קבא חיר חירהל ולחה יאטשוק"רוואב |
 לע רתונ אל םלועבש ןוה םושב ,רבעו רצ לכמ וארק !המחלמל ---

 יעירתתו עקתתו

 יתיחרזמה הילומורו הגיבוגוצרה ,הינפוב ןדבאב וגיד ,וגלש הטורק
 רק רופסובה ימימב יקרותה המחלמההוצ זכרתה םידחא םימי ךשמבו 0

 -דאו ,יקינולפ ,אבצה:יזכרממו ןברקל ומצע תא ןיכהל שישההםיל גילפיו "בהזה

 .םינגוכתמ אבצב םגש ,תועומש ועיגה ילופוגיר

 תיקרותה להקה:תעדו ,תוגותעה דצמ המחלמל .תואירקה .,ולאה תונכהה

 : .םתלועפ תא .ולעפ ןוי לש הרתיה התפצוח לע הזגרתהש

 אוהה יאהמ ןהיאבצ תא ארקל וצפתש "הטירק לע תוניגמה, .תולשממה
 :יאב ראשו אבצה !|תטלחהמ והזח

 הז ירו לע .ורתויב םיקרותה תא חמשמ ונניאו .םלש ונגיא הזה ןורתפה
 םיצורש מכ ;,יקרות ףונל היהנ אל:דוע- ןוי ' לש התושרל רבוע ןגניא יאהש

 היבשות תא ררועמ ןוי תא ב ונניא ואב ברועמה אבצה לש ו ,ןםיקרותמ
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 - םלועה <

 ==ה השאמהה תאואההמהההמההמהבבםהממםםאבבהההכובההה ה ההנאה כתונהתוונמהםהקמתמההממ המבטא מנמובמשת-םאממ

 בכ ןוילג

 הטלחה לבא ,םיקרותה םהינכש .דגנו תיקרותה  הלשממה ךגנ יאה לש םינויה
 :המחלמה:חחפ תא" לבגומ:יתלב ןמזל הריפה וז

 ,תיחבונה השקה העשב יב ,היקרותבש םיתמאה םיטויְרטפה םיחמש לבא

 תא עיסהל ךרטצת אל ,המצע ץראב תוחכה לכ תוזכותה םהל הצוחנשכ
 .הילסית רבעל היתונחמ

* 

 ,הלשממה ישאר תוחמ תא קיסעהמ לדח ונניא ברעבו ןטיתכ בצמהו
 ..היקרות יבהוא תובלב תוספובמ תוששחו תוגאד אוה ררועמו

 ,היקרותב תוצראה רתי לב לש ןמילקאמ הנוש וז ץרא לש םילקאה
 םיבשוי םניאש |, םידהונה םיטבשה לש םהייח ןפוא , תולולפה םיברדה רסוח
 הלאה םיטבשה לש םבל תורירשו ,הבחרלו הכראל , הב םירבוע. אלא וז ץראב
 םיפונב רפה תסנכה תא םישוע הלא לכ , םיקוחו תוכלמ לוע אשיל םנואמו
 . תירשפא יאל הלאה "

 רבד אוה היהיש יתבלטמ ררס הויאב וכ ץראב הלאכ םיטנמלא רדמל
 ,.תורשפאח רדגמ אצויה

 וז השק הלאש רותפל םעפ אל הלדתשה דימה-לודבע תלשממ םג
 אל , לשומ ותוא לש תויטמולפידהו תוימומרעה- אל וליעוה אל ,םרח התלעהו
 ותוניתנ תחת לעופב וסנכנ אל ולאה תוצראה . םישנאו ףסכ תונברקו תוחנמ
 +ץירעה ותוא לש

 .םיטבשה תא עינכהל הלכי אל דימח-לודבע לש תיצירעה הלשממה םאו
 ! המפו המב תחא לע התע תישפחה הלשממה -- םהה .םיארפה

 ד"ע ותא רבד . םלוכל קוחה ןויוש ד"ע רברמה יאורב לא רבד הסנ
 + הוחאהו שפחה

 --"םיברקעבו םיטבשב םתוא רסיל , תיחכונה הלשממה התצר םנ אולו
 םיגישמ ויה אל וז הטשב םג -- הלוכי התוה ...קר ול ,הצור התיה איהו
 םּונמקה םיטבשה יד רתוי םירוופו , יאדמ רתוי ץראה הבחר : הרטמה תא
 + הב םידדונה

 התלגגש השדחה ץהאה ,הימטופוס מ בו ברעב ,ןמיתב ןידה אוה
 + םייצראה י"ע התע

 וזיאב תעדוי .הניאו ןמית לש וז הכודמ לע השדחה הלשממה תבשויו
 --לעמ .ערקת יתלבלו תאזה ץיראה בצמ תא 'תצק םירהל ליפשב זחאת םיעצמא
 + "ינטותועה עה,

 י"ע הלאה םיפונה תא ליצהל הלשממל םיצעימה הנידמ ימבח ואצמנ
 תמחלנ איהה ץראהש , המצע תושרב הדימעל שפחה ותוא , שפח לש .הבכרה
 ו'גיה ףוגלו ןמיתל תתל הלשממה תא המה םיצעימ .המכ הו הליבשב
 . תיאבצה תודיקפה י"ע קר הלוב היקרותל איהה ןיראה תא רשקלו "הימונוטוא,
 רחביש ,לודג רתויה טבשה ביבס םידדוגה םיטבשה לכ תא ןכרל םירמוא
 ןיע ונתג .ותוא רשאל היהת הכירצ תיוכומה הלשממהשו ,שאר  וברקמ
 תא םירהל םיצעימ .דרמה לגד תא םינש המב ינפל םירהש | , היה םמיאהב
 ,אבצה .ימשר שאר רותב וריבהלו םיטבשה רתי יגועב הזה םטיאה ךרע

 היהי י"ע  רוועל ,תאוה העצהה יפל ,היהי ךירצ ,ןמיתל חלשת הלשממהש
 . .ותלשממ תא קוחל

 ,םה םינעוט ;  םיימואלה םיקרותה לכ , ןבומב : , םידגנתמ וו העצהל
 הלשממהש חכב שמתשי היהי . היקרות תומלש לש ףוסה תלחתה היהי הו השעמ
 רבדמה רחא יקרות ןותע ןעוט ,הז דבלמו . היקרות לעמ ירמגל ערקהל ול ןתת
 יתימונוטוא הלשממל ןמיתב ארד רשכא אל רוע , הימונוטואל םידגנתמה םשב
 .חב ב אלא ,הלא םימיסמ ,שפוחב אל

 , עדו ימו ותוא האצמ םרט דועו ,בהוה-ליבש תא תשפחמ הלשממהו
 | -- ?הפבופמ הכו השק הכ הלאשל עגונב הוב לובש אצמי םא =
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 םצה-ירעצל םירתבנה-תוב בש " ,ץראב ררתשהל) הלתה התונמהשכו
 הטעמ םינמותועה תב-יאב לש תופוכתהו תובורמה תובישיה תורמל , ולש

 תובשומ תועצהה בור . תוטעמ תוטלחההו םיבוהמ םיחוכוה . ם ת ד ו ב ע החיה
 תא ובישמיש תמהנמ לוקדתב רככ ,אצמ תעב חכותהלו בושל ידכ ,  תודעול
 -תיב תדובע -- וז העומשל םידי שי םא .ץיקה ףוס דע םירחבנה-תיב תובישי
 ותונטקו  ,ץיקה ימוב .אטשוקפ ררושה םותה .הז ידי לע לדגת אל םירחפנה
 רוע שיש , הדובעה .תבהלש תא וקיפי וב ריואה-רסוחו תובישיה-םלוא לש

 + (ץיקה-תואגל עפנ םיריצהמ לודג קלח) םירחבנה-תיב ידירשל
 + םוחה תעפשה תא ושיגרה רבעש עובשב םירחבגה"תיבב ויהש םיחובובו
 -יתב ד"עו הבלממה-תד ד"ע תחאה . דאמ דע תורעופ תובישי יתש ויה

 + תועשה ןינמ . ..ר"ע .הינשהו םייקרות םגיאש .רפפה
 תלשממה יב ,למואה קוח שי התע הדבענש ,היצוטוטסנוקה תעצהב

 !> ףסומה לוקלק ששתל | תומרוג  ןניאש ןמו לכ ,תותדה לכ לע ןיגהל תביוחמ
 וקעציו. ,םתרל ןובלע .הזב ואצמ: םירצונה .םיריצה  .רובצה תחונמל 1א ירובצה
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 וז = םלועה < בכ ןוילג

 תא בילעהל וצר אלש םינעוט  בוההו  הלשממה .,םהל עישומ | ןיאו ,הרועל
 םיחדקאב | תוריל היקרותב םיגהונ םירצונה .הלשממה  תקדוצ תצקמב .םתד
 םנשי הנש לכבו = ,(אחספה גחב םינויה) .תויתרה .תוכולהתה תעב .הבור-ינקבו
 הזחאש ,םיעצמאה לכ הוב וליעוה אל התע דע .,ולאה .תויריהמ. םדא .תונברק
 םיתטה ינפו ,תוצוח לב שארב םהיתמ תא םיאשונ םינמראה .הלשמטה םהב

 ...המודכו םייולג
 םינויה ןיא  .ם"היתב ד"ע חכותהל ולחהשכ םינויה ןואש לדג רוחיב

 ינונעב ללכ.ברעתת אל הלשממהש םישרוד םה  .םהיתויוכז לע רתול םיצור
 תודעה ידיב המה םיליחתמל ךונחה-יתב :הֶנְוע הלשממהו ;םהלש ךונחה>יתב
 הו םוקמב ;הלאה םיתבה ינינעב ללכ טעמכ .ברעהת אל הלשממהו ,תויתדה
 .םינוילעהו, םינוניבה .רפפדיתב לע חיגשהל הלשממה הצור

 הלשממה תעצה הלבקתנ םינטראהו םונויה םיריצה  תואחמ  תורמל

 ילודג .בורב
 ואחמי (הזכ| ושעי םירגלובה םג) םינמראהו םינויה לש .תותדה.ישאר

 .פ'פהב ינינעב הלשממה תוכרעתה דגנו "תירצונה תדב ןובלעה, דגנ ץרמב
 תובישי .תא הבההב וריכזהש ,הנורחאה הבישיה התיה דוחיב תיפוא

 .טשיפרובבו הניוב םירחבנה-יתב = =
 הפ ונמ התע דע .תועשה ןינמ תא, היקרותב תונשל העצה הסנכוה %

 הנושארה העשה ;ואב דע שמשה תאצמ יקרותה ןובשחה פ"ע תועשה תא

 ,תישימחה העשלו ףרוחה ימיב 8:18 18060 תיעיבשה העשל הליבקה תיקרותה
 ךכ לכ םייח הבש הכלממב האוונ איבוברע םינכה הו .(המחה תומיב ,בוריקב
 .םויפוריא הברה

 ,ארונ ןואש ומיקה ,םהבש "שדקה ילכמ, דוחיכ ,םייקרותה םיריצה לבא
 וכרע :םיגרכ םתוא ,ערקלו "םיסרוקיפא,ה לע לפנתהל .וצפח ,םילספסב .וכה |

 .היתוכלהו היטרפ לכל "היצקורטסבוא,
 ,הרגסנ הבישיהו ,םלואה תא בזע שאר בשיש הויר.רימחאו

 ל

 "םילק, םינידריקספ .איצומ אבצה לש טפשמה=תיבו ,םיחנ םינולתה
 הריבהחרועבו .,המודכו הרזג ןיראל החילש ,םשאנה ייח ימי לכל רסאמ :ךרעב -

 ה 'בצמ תא טעמכ שיגרמ ךניאש
 רבעש עובשב % , תונותעה לע ןידה-רוג ער תא םיאיצומ הז םוקמב 0

 םירמ  םירבד הנדא תוערפ רבדב םכתכ לע םינמרא םינותע ינש הפ ורגסנ
 , 'סוגולואינ , = םינויה = םינוחעה ןקז לע תומדטפשמ ומתח .לומתאו , ידמ רוי
 תרה תותדל הסחול עגונב ,הלשממה יפלכ םושק םירבד חיטהש ליבשב
 + רפסה"יתבלו

 .רתויב םיענ וניא ולרוגו , רשיה יקרותה יאנותעה לש ודיקפת התע לק אל
* *+ * 

 תלאש התלע (* .םנוצר תורמל טעמכו ,אטשוקב םינויצה תעד-חסיהב
 דבכמה ןותע לכ .םהילעמ תדר יתלבל תימוקמה תונותעה תונוילג לע תונויצה
 "תויצראהו תונויצה | = , "תונויצה, לע םירטאמ התע איבמ אטשוקב ומצע תא
 . "הריעצה .היקרותו תוגויצה,

 להקה-תעד תנבהל טעמ אל ליעויש ,הוה םירמאמה לובמ ליבשב
 תובלמ תוימומקע טעמ אל איצוי ילואשו ,תינויצה העדה ליבשב ימוקמה
 + יקונולפמ , ןהב .י .ןודא  הזיאל תודוהל ונולע .הלשממהו םירחבנה-תיב ירבח
 היה, -- האלה רבודי ויתודא לעש ,"ורמאמ ב ומצע לע וירכטה ,הזה ןודאה
 הפשב םיספדנה |, םייוג  םינותעש  ,.הפרחה תא אשנ לכי אל ,"םירפב םג |

 תוידוהי הכ תולאשל  םיישאר  םירמאמ .-ושידקי תויניטל תויתואבו תיתפרצה
 : , תויצראהו תונויצה ומב
 היה אוהש, רפסיו , ייוגה ןוחעה ותואל רמאמ בותכיו וינתמ תא רוגחיו 4

 הכלממ, דםיל םיצור םניאו םינויצ םידוהיה ןיא הילגנאבו היצנרפבש ,"סירפב
 ,םיאמתו םיערו המה םיטעמ תאוכ הכלממ רסיל םיצורה הלאו ;"תידוהי |

 : תואירקב "רמאט,ה תא םיסיו וכו וכו היקרות ץראמ םתוא  רעבל ךירצו
 .'ובו ! ינטותועה .םואלה יחי ! תונויצל .הדירי

 יקנ ונואש ,יתפרצ ןותע םיפדהש ,תאזה תישפטהו הסגה הריסמה /
 2 .םידוהיח לכ ןיב .הארונ תושגרתהל .הכסה ., תוימשיטנאמ <
 םיערוי םניאש , הפ םידוהיה ילודגמ םיבר . םיינויצ םניאש םג וזגרתה =

 ,אוהה לפשה רמאמה לע םתווגרתהו םסעב תא יל ועיבה ,תונויצה תא
 אטשוקבש תיתפרצה תונותעה לכו , אוהה רמאמה תעפוה תרחממו | ,ּ

 , תונויצה רכד לע םירטאמ: האלמ
 םידרפסה דחא תאמ הטחו הרצק הבכושת הספדנ ונוס ןותעב

 בתכמה בתוב : ,ילופונירדא  ריצ - ,ייבקופבט  הויר ר'דל יולג בחבמ רותב =

, 

 , "חלוקה ,ב םדקהי יִבתְכִמ :ןייע %

 םידחא םישדח ינפלש ,תוגויצה לע ןגחל .םוקיש ילופונירדאה ריצל ארנק
 , לצרהל .דובכ .ונמ : ובתכמ תא םוסמו ,סיומוקמה םידוהיה ןיב הציפהל לחה
 ! תונויצה .יחת | תונויצה דסימ

 םיפדה ,ןהב .,י לש ובתכמ תא  םיפדהש ,58181מ00001,, ןותעה ותוא

 תוהמ תא םיראבמ םה , םיימוקמה  םידוהיה ידבכנמ םינש תאמ הפי הבושת
 םיבוט םינמותועו םיבוט םינויצ תויהל תורשפאה לע םיארמ ,התוציחנו תונויצה
 :ןושלה וזב םבתכמ תא םימיסמו דחאכ

 תא .,תויצרא וא .תונויצ :ףידע המ םיחובוב םעפה סגבהל .םיצור ונניא,
 תינג  אנ:לא - לבא . .םעה:שפח  לגד תא םדוב וזחאש ,הלאל .חיננ הזה בירה

 םינויצה םיבלוה הבש ,הדבכה .ךרדה לע לושבמחונבא םיישיא םיששח י"ע

 ,תאזה השורקה הדובעה לש הישוק תא ז"יע לידגנ אנ לאו ,םויצראהו
 ונתבהא שגר תא דימת רומשל לכונ רחא ןא ימןנו טו א רטשמ תחת

 י"ונמד תא הל בירקהל .עדנ רבדב ךרצ היהישכו ,םלש תינמותועה ונתדלומ- ץראל
 רשא לע .לצנתהל שקבמ ,תורחתהה ינפמ ששוחה ,ןותעה .ותוא תכרעמו

 יאדוהיח םעל הער  ,הלילח ,םורגל הצר אל הזב ,ןהכ ,י לש ובתכמ תא סיפרה
 *תונונעמ רתויה תוידוהיה תולאשה תחא ררבל הצר אלא ,ובְבחמ ,עודיב ,אוהש

 םודוהיהמ םיבר וברקתי הז חוכו י"ע םא ,רשואמ היהי ,"לובמטס, ,אוהו

 סיפדהל .חיטבמ אוה םרגש רעצה דעב .םולשת ןיעבו .ינויצה ןויערל םינמותועה
 + וגולפ ןודאה ,םינמאנה וירזועמ ךחא תאמ רמאמ םיבורקה ויתונוילגמ דךחאב

 , 880018 811₪11011081  רמומ ידוהי
 ,ןהכ .י ןתוא ןיחתורב ךבריוא ,י ר"דה ןד 000110 0707104 ןותעבו

 םורמאמ לש הרושב םויה ליחתה | יקרות. ,אוהה  ןותעה לש ינידמה ךרועהו

 , .תונווצה פע
 ירוהי ןיב תננויצה .תוטשפתהל .הןה ..חוכוה- הברה  םהג ,יל רפוסש יפכ

 יקיגולס ידוהימ .האחמ הלבק קתנ תוימוקמה תוכרעמה תחאבש ,ול ורמא .היק רות

 הרשע .דע = םימותח .הילעו :,רבזנה בתכמה תא וסופדה לע  "לובמטס ה. דגנ

 ,שיא .םיפלא

 :טא התע .רוציל וגל רועש ,ןהכ ,י .ןודאה וגל היהי ךורב ,ןפוא  לכב

 .היקרותב :וזכ .תוג ויצ הריפסומ
 % * ל *

 'היצוטיטסנוקה הנתנ המ - ,"םידוהיה דחא, לאוש "חבם, יקרותה ןותעב
 ורמואו  ,םידוהיל

 ,ץורח רתויה ,דבוע רתויה טנמילאה םידוהיה ויה ןשיה רטשמה ימיב

 וזאב הז ליבשב םהל ומלש אל (%) םלועמ תאז לכבו * ,לועב אשונ רתווה
 .הכלממב הבושח הרשמ

 יכו ,תוניצרב זא השענ אל רברד יכ ועדי וכ ןעי  וננואתה אל המה

 ,םנוצתב הכלממל דובעל ולכי אל אוהה רטשמב

 'םולובו .םניא המהו :.תורחה | הזרכוה  ,הלפנ תוצירעה .תלשממ .לבא

 ,םמצע:תבהא תא הבואכמו םהל .תמרוג השדחה הלשממהש ,רעצה לע רבגתהל
 ,ימואלה

 ,םוהוהיה קר המש .םיהפח ,תותדה .לכ ,ינב תא ופינכה "הכלממהה תצעומ ,ב
 ןאצמ אל | םידוהוה ןיב קר ,םינוש .םימואל ינב ןכ םג םואצומ ןנא םוירטפינימב

 הבושח הרשמ .ונתנ אל ירוהו  םושל  ,ווכ המר 4 הרשמל .רשכומ . שיא םוש
 ,הלשממל .םינמאנ וראשנ םה ,םדזבכ לע ורמש רמש אלה תאז לבבו .הבלממב
 ,היקרותב תותדה ינב רתימ הלכשהו ןורשכ יללושמ תוחפ םניא םהו

 .:אוצגואה, חב לבא .םמצע תלעותל .תורשמ שפחל לגרהה םודוהיל ןיא

 !תובושחה .תורשמה תא ונתוש המה .םיצור ,םהל םג רסח אל הלועפהו "הביט

 " םתשורד .תקדוצ אלה . ןכלו ,םהיתונורשכו  םתוצירח פ"ע הזל םיאדכש הלאל
 ,םודמחמ .םניאש ,םימואלה:ינב רתי .תאכ ןויושה-וקוח פ'ע םתא וגהנתיש

 ,.הלועה ךרהה .לע ףגנ , ןבא הגה תוההיה, ןתרמוא הניא הוצוטיטסנוקה
 * ,ןשיה רהסהב ומכ אל ונתא וכלהתוש עיגפמב וגנה םושרודו ,'הבושח הרשמל
 םוגחנתמש .ומכ .ונתא .וגהנהי .וכו ,הנותהת .חגרדמ נב םישנאל .ונושעי אל יכ
 ,"םינמותועה םימואלה רתי תא

 "הז לכב :,םירוהיל .הרבעש הנשב  ונתנ אל 'תוהבג : תורשמ ,םנמא
 רע .םימעמש + ,םמצע םידוהיה הזב .םומשא הברה  ,רמאמההבתוכ תצק םזגמ

 / .יעברכ תיקרות .ועדוי  םהיניב דאמ
 ".תורחא תוצראב .,וזכ ."תידוהי הפצוח, לע חמשל קר .רשפא ,ןפוא לכב

 , . "ודוהו יפמ הלא .םואג םירבד .עמשל .הָכזנ אל



 ל ב םקועה >< בכ ןוילנ

 ברה תולע ירחא הנושארה םעפב "יממואה שי'לגימ,ה  ףסאתה .לומתא

 ,הפסאה לא ואב שול'גימה ירבחמ שיא םיששכ  ,ישב:םכתה אפכ לע םוחנ

 ביצקתה דע וצעיתה ,םירהצה ירחא תישילשה העשה דע רקבב רשעמ הכשמנש

 .האבה הנשה לש
 .דבועמ ביצקת תאזה הפסאל ושיגהש הנושארה םעפה וז

 :דעוה םעטמ עצוהש ביצקתה לבקתנ םיבורמ םיחוכו ירחא

 ('וכו םירפופ ,םיימשר םירוקב ,הריד) ישב.םכחה יכרצל 99,800 שורג (*

 .שיל'גימה לש םירפוסה.תבשל "-" 0
 םכח היהש-ימל יוצפ ימד) ינחורה שיל'גיטה ."" 0

 (.'וכו ינחורה שיל'גימה ירבח השמחל ,םישמשל ,ישב
 ('וכו םיתיגשמ,םירקנמ,םיטחוש)רשבה םכמ,הליבג * 0

 ('וכו םיחיגשמ) הניבגהו ןייה םכמ "< 0
 .םינותעל הביטשת "0
 .רפסדיתב "" 0
 יתווש " 0
 .הקדצ יברצל " 0

00 
 -רסוחמ הדעה הלבס התע דע ."תוסנבה,ה קרפב תונקת ואב דוחיב 4

 הלשממה ..תומלשו תורהוסמ חנויהת תוסנכההש ,.בל ומישי .תעכ :. תוסנכהה
 -סמ תא התע ופיפוי ןייהו .הניבגה ,רשבה סכמ דבלמ . התרוע תא החיטבה
 הרות.דומלתה יתב יכרצל הנשדקות הדעה"פממ הנאיבתש תופנכהה ., הדעה"
 . (ץוחמ תודפומ תרוע ילב) רסיל תרמוא הדעהש ,םישרחה

 וסנכנ הבש , הדעו הו םשל הרחבנ ,  תודעה תינכת דובעל םג ושגנ
 ה"ה (חילצמ ,י"גררפ , וסרק , ןושש) םידוהיה םירחכנה-תיב ירבח 4 דבלמ>

 . אטשוקמ ןמנייש ר"ד , ילופונירדאמ הויפ ,וקסירפ דוד ,ק"ו השנמ
 תורדתסהל תיללכ תינכת ישב-םכחה לש ותושאר תחת דכעת תאוה הדעוה

 ףשאכו , היקרותבש תוידוהיה תודעה לבל וחלשי תדבועמה  תינכתה תא , תודעה
 ופתתשי ובש לודגה שיל'גימה תפסאל וארקי  ,תונושה תורעהה הנלבקתת
 + תורחאה םירעהמ חכ-יאב 40 דוע םיידימתה םירוצה 80 דבלמ

 םג וסנכנ- הילאש ,6 לש .הדעו הרחבנו אבצה"קוח . ד"ע -ורבד .דוע
 םידוהיה  םילייחל עגונב תולקהה ד"ע הלשממה לצא לדתשתש .,"םימכח, 3
 יתרה טבמה תדוקנמ

 וכרבנ .ודיקפת תא אלמל ימואלה שיל'גימה ,  ףופ-ףוס , לחה הכב
 + םייקרותה םידוהיה תא רדפל וידיב הלעישו ותדובעב הבוהמ הכרב האריש

 ,י-ה ,א
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 .(אפעלא) בלח -- הבוצ-םרא

 ראשר רמחמ שדחה ןאטלוצה דובכל הגיגח הפ הכרענ תבש םויב
 תויששעב ראוה ולוכ תסנכה תיב ,רדהו ראפ בורב לודגה תסנכה  תובב ישימחה

 ,םינמותוע ילגר .תואמ ומרוה חתפה לעו םונפט תיבה לכב .תונוש תונווגמ ןמש :

 ףסכ ינומר םשארב | ,םינמותוע םילגדבו .םינוש .םיחרפב הטשוקמ .התיה הביתה |

 ,תולודג תויתואב בותכ וילעו  ,ןבלו םורא ישמ  גראמ תורחה לגד 4 םכותבו
 םיסוכמ תוריקה ,הפיטק לש םידברמב עצומ היה םלואה ."ךומכ ךערל תבהאו |
 ,םויה .תראפתל הרות ירפס רשע  םינש םיחנומ  לכוהה ינפל  ,ישמ- לש תוכרפב
 םונברה שאר םעטמ לומתאמ ונמזוהש םידבכנה םיאורקה ואב תדעוימה העשב
 ןאסח םיאולמה אבצ תחפ ,יב דישר ונרוע תחפ :א"טילש יתבש היקוח ג"הרה
 דעו ישאר ,אשאפ ירכש ראדנמו'קה ' םוקמ אלממו אבצה תחפ ,השאפ ירצב
 ןימימ םהינפלו ,םלואב ובשי המה .םיסל'גמה ישאר םהיניבו  ,"חמדקו תודחא,

 לכו ינחורה דעוה ןימימ ,םהמ הטמל .ינתורהה דעוה שאר לאמשמו ישב םכחה |
 ,הפל הפמ אלמ היה תסנכה תיב ,םירבכנה לכו ימשגה דעוה לאמשמ  ,םינברה
 םושנ .ופלא .ופפאתנ תוגגה לעו םושגה תרזעב ,םוקמ םפאמ םיפופצ ורמע .םלוכ

 ידבכנמ דחא .םואורקהו להקה לכ ומק וירחאו םק ברה ,הגיגחב חומשל תורענו =
 ברה ללפתהש ןתונה תליפת ירחא  ,ונחורה דעוה שארל הרות רפס רפמ ההעה

 להקה םשב ותכרבו ותחמש תא עוביו היקרות תפשב םואנ אשנ ,ישב:םכחה . :

 ,תוריחה תא םויקל םשפג כב ומחלנ רשא *המדקו תודחא, תדוגאלו ,אבצל ,ךלמל
 ."המרקהו תודחא,ה יחת ,םעה יחי ,אבצה יחי תאירקב ןירבד תא םתחיו
 אשוו אשאפ ירָצב ןאסח םק ןכ ירחא יקוחרמל ועמשנ ףוס ןיאל םופכ תואיחמ

 / ִי ְ ,

 ,'פוק 14%/% והנה שורגה (*

 ותבהא תא עיבה אוה .קדצהו ןויושה ,תוריחה תא ללהיו .תיקרותב ךו יא םואנ
 תא .ורבדבו  ,םידוהיה = לבל הבח .תואל ברה תא :קשונ יננה :רמאיו: ,םידוהיל

 דחא םק ןכירחא ,תושעור םיפכ תאיחמ לוקל והקשיו ברהל שגנ ,ףלאה םורברה

 הדות הדונאה םשב עיבה אוה ,תיברעה הפשב םאניו ,"המדקו תודחא , יאישנמ

 אצי להקה .קרצהו הוחאה ,ןויושהל ,תוריחל םתבח תא ארה רשא םידוהיל

 ונתלהקל היה אל הזב החמש םוי .בבל בוטו חמש תועש עבראב תפנכה תיבמ
 .םיבר םימי הז

 ,רמחנ : ,מ

5% 
 ,הֶיִרְּואָּב םיִנויִצַה לַש תיִלָלַּכה הָריִעּוה

 ינויצל .תיללכ הדיעו טשיפרוב ריעב התיה יאמ 806 םויב
 תורדתפהה תאמ .תומוקמ ו"למ .םיריצ 94 הב ופתתשהש ,הירגנוא
 ירחכנ השארבו  ,תהחוימ היצגיליד האב  תיירטוסאה  תינויצה
 .ליבאג  ךירנייהו .דנאמש ףלודא טארסכיירה

 לארשיל ק"הקה תולועפ ד ע טרופמ ח"ור הצרה .םאיאל ר'דה

 םובסב תוברנ ק"הקה תפוקל וסנכנ הרבעש הנשה ךשמב ,הירגנואב

 לש ישארה רוקמה ,תמהוקה הנשבמ רתוי תונורק ₪141 לש

 םישמח ק"הקה תפוקל וסינכהש ,םיתכבש תואספוקהב אוה הסנכהה

 ,ולבקתנש םימוכסה -לכמ םיזוחא
 ,אצוי ויפ לעש ,יזכרמה רעוה לש ח"יהודה ארקנ ןכ ירחא

 ,הירגנואב הברה תינויצה תורדתסהה .החתפתה תפלוחה הנשב יכ

 ר*דה לש ותתימ תבסמ הירגנואב הפפורתהש תינויצה העונתה

 הבש .יעיבשה סירגנוקב םינויצה ןיב .הווהתנש רוריפהו לצרה

 דעוה = קיתעהש רחאל תונורחאה  םינשה יתש ךשמב  הקזחתהו

 תוניינעתהה הברה התברתנו טשיפדובל גרובסירפמ ובשומ תא יזכרמה

 רעוה  .הירגנואב :םידוהיה לש תונושה .תורדשה  רצמ :תונויצב

 ,הדנגופורפבו היצטיגאב הבורמ הרמב קסו/ ליחתה שדחה יזכרמה

 ה"כ לא ,םיינויצ םיסרטנוקו תורבוח .םיפלא תרשעמ רתוי וצופנ

 י"פע הזב רבע יזכרמה דעוה . םירוטטיגא וחלשנ תולודג םירע

 תוינויצה תורוגאה תא הדובעל ץמיא הלחתב :המיוסמ הטיש

 תונויצה האפקנ רבכש ,תומוקמב תופרה םידיה תא קזח ,תונשיה

 תילצה וז ותטישבו , תושדח תורבה דוסיל שגנ כ'חא קרו .,םהב

 ןהמ ;תוינויצ תודוגא 150 הירגנואב שי התע ,ירפ השע םגו

 .הרבעש הנשה ךשמב 58 ורסונ

 :נואה תינויצה תוררהסהה השגפ םיעירפמו םילושכמ הברה

 החכ לבב הרתח רשא ,תיימשיטנאה תיממעה הגלפמה רצמ תירג

 הלשממה בל תא תוטהל םינויצה .לע תולילעו אוש תובד תצפה י"ע

 ,תאוה  המחלמה ,םירוהיה * תויוכז תא םיליבגמ .םוקוח = איצוהל

 םג יוטב הל האצמ ,םינותעבו תופסאב תויצטינא י"ע התשענש

 ינאצרימש יימשיטנאה טטופידה סינכהש ,העודיה היצליפרטניאהב

 לש .תיטוירטפדיתלבה םתנהנה רבה .לע . ירגנואה . טנמלרפה לא

 ,הלאכ םהיניב ואצמנ םיללובתמה לש םתשבל ,םינויצה .םידוהיה

 ורהמ םיימשיטנאה לש | םהיתולילע  דגנכ רמהמתהל תחת רשא

 ,הנכסה לבא ."םינוגהדיתלב םיחרזא, םהש ,םינויצה תאמ קלתסהל

 תאמ רושיא לבק .יתלבל .הירגנואב תינויצה תוררתסהה לע הפחרש

 ,ריכרטסיא .רמ: ,ינויצה יזכרמה דעוה שאר ,רהמ הרבע ,הלשממה

 םירברדירוריב ,ישארדנא ףרגה ,םירטסינימה-רוס אישנ ינפל הצרה

 :הבורמ היגריניאב .ןיגה טנמלרפב .תונויצה לש התוהמ תודוא לע

 ,ינאטוב ףרגה -- תיטושקה הגלפמה יגיחנממ דחא .תונויצה לע

 תורמרמתה ואלמ הירגנוא-ידוהיבש םיבוט .רתויה םיטנימיליאה "לכ

 רטג ירחא יִכ ,היה רבה ףוסו  ,םידגובה-פיללובתמה ופונכ רג

 ו
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 ,הברה .קזחתה םג  ,תונויצה בצמ ףפורתה אלש רבלמ .ךוסכסה
 . הירגנוא ידוהי יבוממ םישדח תוחכ הביוה הל השכר העונתהו

 תיבב רשא לודגה םלואב ךרענ םירהצה רחא םויה ותואב
 לכמ השאו שיא ףלא דמעמב לודג יממע גניטימ ריעה תצעומ
 .םעה תוררש

 -םואנב , ריכיירטסיא הליב ר"ר .אושנה י"ע החתפנ הפסאה
 תינויצה העונתה לש הבורמה .תוחתפתהה לע הארה .ולש החיתפה
 םעל טלקמ"םוקמ דופי תוציחנ תא חיכוהל רבע הזמ ,הירגנואב
 םא יכ  ,םידיחי י'ע תושעהל לוכי וניא הלואגה-לעפמ , ידוהיה
 ,ולוכ םעה ידי לע

 :שלפ יכ. ,םיוקמ -- וירבדב םאונה םתח --- םינויצה ונחנא,
 םהל הב ונפצנ רוע יכ ,םידוהיה לש רבעה ץרא קר הנניא הנית
 םירוהיה וריכי רשא ,תעה איה הקוחר א?  ,םיריהומ רתוי .תודיתע
 רשפא םירוהיה תלאשל  ילקידר ןורתפ יכ ,המלשו הרורב הרכה
 . תונויצב קר .אוצמל

 רסיקהל הענכה לש המרגלת חולשל הפסאה הטילחהש ירחא
 הליחתה ,ןלקב םינויצה תגהנה שארל הכרב-בתכמו ףסוי ץנרפ שישיה
 תומוקטמ ולבקתנש  ,הכרב לש : םיבתכמהו = תומרגלתה תאירק
 הכרבה תרגא * ןוצרדתרעפב הלבקתנו הארקנ הנושארב ,םינוש
 ףרגהמ כתכמ םג ארקנ .ןוספלוו רוד רמ םינויצה אישנ תאמ
 העונתהל הבח אלמה ,תיטושוקה הגלפמב אישנה ןנס ,ינאטוכ רודואית
 לכמ ולבקתנש :,תומרגלת םישמחמ רתוי .וארקנ .כ"חא ,תינויצה
 , הירגנוא יקלח

 אשנ ,דנאטש ףלודא "ר"רה ,יירטסואה טארסכיירה .רחבנ
 םואנה .תינויצה לש התוהמ לע ונכתבו ונונוגסב קירבמו ןיוצמ םואנ
 ,יצחו .העשכ ךרא

 לש הנוחחאה הנפה:ןבא :איה--םאונה - רמא---תונויצה,
 .םינשב תואמ הברה ךשמב וניתובא ורציש ,תוירוטלוקה תוחיציה--

 תולגה ןמ תוררחתשהה ןויער םידקה אל  עודמ ,הלאשה לע
 תורשע ינפל דוע : ןיוצמה;םאונה הנע ,םידוהיה ברקב ררועתהל
 דבלמ ,תופו ויאה הרוטלוקה ןמ ירמגל םיקוחר םידוהיה ויה םינש
 : תוימואלה .תועונתה .תאמל .הרשע:עשתה תאמ קר התיה תאז
 ןקלבה.ימע לש .,תיקלטיאהו תיזנכשאה המואה לש .ןתורחאתה
 ונחנא .םיצור גורמא םידוהיה :םג ,תאזה האמב קר םשגתהל הלכי
 ,ץוחה ןמ הפיחד .התוצרפתהל תשרוד האידיא לכ לבא !םעל תויהל

 :ץראב הדיגב ציה :תונויצה יכ ,םיטילחמה  םידוהי םנשי
 תובוחה לכ תא וניתובשומ תוצראב םיאלממ :ונחנא ,.תדלומה
 ,הבורמ .הבוט הירגנואל ,קיזחהל .םיביוחמ | םידוהיה . תויחרזאה
 םהיחאל רוזעל םהילע תרסוא .תדלומה ץרא תבהא  ןיא לבא
 ,טלקמיםוקמ םהל :אורבל  ,היצילגבו הינמורב ,היסורב םיללמואה

 .ןוימדה לבא ;ןוימד אלא הניא :תונויצה יכ ,ןכ םג םיטילחמ
 ןוזניפיטסו םובמולוק .םג :תרחמה םוי לש תואיצמה .אוה םויה לש
 בכעל  רשפא :חאידיא לש . ןוחצנה:ךלהמ תא , ןוימה-ילעב ויה
 ,ירמגל .יתוא קיפפהל .תורשפאה ןיא לבא ,ןמז הזיאל

 רקסניפ .ולעפ .היפורב  ,לצריה ינפל רוע .התיח  תונויצה
 לבא ,יאנייר ר"דה הירגנואב ,םיובנריב --הירטסואב \,םעה:דחאו
 היה אוה םג ,לצריה י"ע קר תונויצה .התשענ תימלוע- העונתל
 יליא וענמ .רשא ירחא יכ ,ךכ ידיל .אובה הז לכבו  ,ןוימדדלעב
 םיחרי ךשמב ולש קנאבה תבוטל ףסא ,ונממ םתכימת תא ףסכה
 !קנרפ םינוילומ השמח לש, םוכס םעבש םיינעה .בהקמ 'םיטעומ
 לש ותדועת !הנכסב תודהיה תדועת ::לצריה דגנכ ונעט םינברה
 ןכ' ,םימעה .ןיב , ארובה-תודחא -ןויער תא ץיפהל איה .םידוהיה
 ןיב יאל לכא ,םיריקוטיבהו' םיטוטנוטוהה .ןיב דברה :רשפא ילוא |
 םיציר .םָא ,ימצעה:ינמויק קר איה ונתדועה ,םירואנה הפוריא*ימָע <

 יכ ,ךכל  םוקמה  הפוריא אל וא | ,הרומלוק  ץיפהל | ונחנא

 ,םדקה--םא
 םדא ףוס . תונויצה םג התמ :ותא יכ .,ורמא לצריה .תמשכ

 תוחנ  ונגיהנמ תומצע  ,תומלא תב איה האידיאה לבא | ,תומל

 היח ותמשנ לבָא ,החרפ ובש תוינפוגה ,גנילבירבש תורבקה-הדשב

 ןורכז-תובצמ םהילוהגל םימיקמ םירחא םימע  .ירבעה םואלב איה

 :יאה תמשגהל .הגריבעת  הירגנואדידוהיו טשופדוב --- ןבאו תכתממ

 ,"ולש הפי רתויה ןורכזהדתבצמ  היהת תאזו- ,לצריה לש  תואיד

 , םיפסאנה לע .דאמ ץרמנ .םשור 4 השע רנאטש לש ומואנ

 -תצעומ תיב ימלואב תפחרמ לצריה לש וחור .התיה וללה .םיעגרב

 , תיטשיפדובה רועה
 "םואנ ירחא . .ליבאג  ר"דה טרסכיירה  רחכנ- םאנ  וירחא

 העיבמה ,היצולוזיר דחא הפ הפסאה הלבק אישנה .לש הריגפה

 בל תמושת תא הריעמו  תויטוירטפדיטנאה .תלילע  דגנכ האחמ

 התעמ ליחתת היקרותב רטשמה יונש ינפמש  ,תינויצה .הגהנהה

 ,י"אב התלועפ תא רתויב םיצעהלו .ביחרהל

 תורדתסהה תולאשל  םיחוכייה ,ושדקוה .רחמה םוי :תובישיב

 ,'בל לא  םישב .רוחיב הבושח איה .הנורחאה הלאשה , היצמיגאהו

 ,הירגנואדידגהי  ןיב .הדיחיה תימואלה העונתה .איח תונויצה יב

 םיללובתמה דגנכ : תוכרעמ יתש לע  המחלמ להנל תקקזנ .איהו

 תחא לכ .לע המחלמה-תוטיש . םידרחה םיסקודותרואה .דגנב םגו

 ,היצטינאה ינפא םג םה םינוש הז יפלו הנה תונוש ולה תוכרעמה

 .יחרזמ דצמ היצטוגאה ליח  השוע .םיסקודותרואה ןיב

 ".האחמה ה"ע "םיחרזמה, י"ע הררועתנש .הלאשב ונד הברה

 העצוהש האחמה התוא ,ופיב תירבעה היסנמגהב םירדסה דגנ םהלש

 הלבקתנ , לודגה לעופה דעוה תבישיב ןמז .הזיא ינפל םהורי לע

 םולש ךרדב .ורסוי הלא .תוער:יקולח יכ  ,הוקת העיבמה היצולוזיר

 / .אבה .סירגנוקב
 דסיל הטלחה הלבקתנ סעכיליסיב = רנייזניאה תעצה פ"ע

 ,תינמרנה = תיאניתשלפה היסימוקה ןיעכ = ,תיאניתשלפ .הוסימוק

 . י"אב .םידסומה תביטל הלומעת ררועל התדועתש
 .תורדתפהה:אישנל ,.יזכרמה דעוה לא םירבח ורחבנ הנורחאב

 ירבח" רתיל  .ריכיירמסיא = ,וו ר"דה בוש  רחכנ
 ר'דהו .ץיבוביל .ל ,ןהכ .ד .,ןהכ .,נ ר"דה ,יניריב א. ריני'זנואה

 םינויצה לש : יתגלפמה ןותעה ךרועל םג רחבנ ןורחאה ..דליפנייש ,י
 היצקדירהו יזכרמה .דעוה תכשל < <010ת8(18 8/0770766> םירגנואה

 : .טשיפדובב הנייהת רכזנה ןותעה לש
 ,טיקנב הדיעוה יריצ .דובכל .ךרענ ברעב ןושארה םויב

 לעופה:רעוה רבח היה טיקנבב ר"ויה ,שיא םיתאמ וב ופתתשהש
 אשנ .הנושארה ' םוכה-תכרב תא ,םייהליטיב לאומש רמ ינויצה
 ופוכ תא התשו לצריה תא רכז .אוה .ריכיירטסיא ר"ד = אישנה
 ירחבנ תא ךרב :ןהכ ןפינ ר"רה . ןיספלוו ואישנו פ"העו .דובבל
 .,הירגנוא-ינויצ תא ךרב ליבאג טאמופידה ,םידוהיה טארסכיירה

 ' :ורחבנ דעוה

 " םייהליטיב  לאומש םג ומאנ  ,םיוחרזמה תא---דנאטש טאמופירה
 | . ןויצ יריש ורש הטיסריבינואה ידימלת תי רבעב | ריזאהונו

 : ,הלילב .תרחואמ העש רע ךשמנ טיקנבה

 הברהב םיענו הפי םשור התשע הירגנוא ינויצ לש הדיעוה .

 ,ינויצה ןויערהל 'הבח ישגר .ןהיניב .הררועו םידוהיה תוררשמ

 .הְָניִמּורְב םינויצה לש הָרָשָעְהיִתְשַּעֶה הָדיִעה
 ריעב סויפרוא םלואב  החַתפנ ,ץרמ 15  ,ןושארה םויב

 .םישש הריעוה :לא ואב  ,הינימור:ינויצ לש :א"יה הדיעוה ץאלאג
 : < , םיחע 'ג"כמ .ריצ
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 שאר י"ע .הדיעוה .החתפנ םירהצה ינפל תירישעה ' העשב
 םיריצה תא ךרב אוה ,ןייש ךירנייה רמ ,הינמור ינויצ לש  רעוה
 תא ררועש | ,יפאימ .אפיל ,ק  ר"רהל רובדה?תושר תא ןתנו
 ,תונויצה תבוטל הולשו תיללכ הרובעל םיפסאנה

 ,.הינימורב = תונויצה :בצמ ד"ע = ח"וד הצלה ןייש מ רמ
 ;הבורמ'הרמב הבחרתה הינימורב תינויצה העונתה יכ ,אצוי ונממ
 ,.רפ 88,857 לש םוכסל ולע 1908 תנשב תויללכה תוסנכהה.
 ---1906  תנשבו ,רפ 86,084:ל קר ולע 190? תנשב ךשא רועב

 לארשיל.ק"הקה:האיבמ םיינויצה תודסומה לכמ ,רפ .18 ,91ל:ל קר
 פ"נה תפוקל סנכנ 1908 תנשב ,הלודנ רתויה הסנכהה תא
 :יצע  תועיטנל- ויה םהמ 5808 רשא ,,רפ 80,085 לש םוכסי

 ידיל .ואיבהש : ,ק"הקה לש .תואספוק ףלא ראב. וקלחנ ..םיתיז
 םהיתומש"'תא .םישנא 38 ומשר הרבעש הנשב ,תוכוט תואצות
 תנשבו :רפ-8874 ,190ל-תנשב םינכה יתגלפמה סמה ,בהוה רפסב
 .רפ 8

 י"פע :יב : ,הנינרמה .העידיה תא םיפסאנהל רסמ ןייש רמ
 רופמל- דלישמור =ןורבה .תואנ רמייהנירוב ר"רה לש 'ותולדתשה
 וריב .ורקפוהש> ,קנרפ ףלא םירשעו השמחה תא :ק"הקה .תפוקל
 תוינולוקה-ליבשב :םינימורה  *ןויצ:יבבוח, האמ הברה .םינש ינפל
 ,סיגריגו .הרטסוב

 ףוסב רמאו :הניתשלפ  תודיתע ד"ע הצרה ריבורימינ "דה
 הרתי" תוצירחב קוסעל .התע איה השודק רתויה ונתבוח :וירבד

 הזב :תיסורה תורדתסהה ונל .היהת ,הניתשלפב תישעמה הרובעב *
 רשא ,תיאניתשלפ היסימוק  הינימורב םג  רסיל ךירצ  ,תפומל
 ,םידימא:יתלבהו - םידימאה  םידוהיה תא הלועפבו הצעב להנח
 שופתל-הכירצ תינימורה תונויצה .הניתשלפב בשיתהל םיצורה
 ,םיסירגנוקהב .םוקמ הזיא

 +הרוטלוקה תלאש ד"ע ט ב א נ ר"רה הצרה האבה הבישיב
 חורב 'תונבהו : םינבה .ךונחב = םינוקת | תוציחנ לע .ררוע :אוה
 ..הירוטפיההו תורבעה ןושלה תבחרה תוציחנ .לע .;תירבעה תוימואלה
 ,םירחאו  אפיל ר"דה םג .ומאנ הז חורב ,תירבעה

 ,יציבוקסומ ר"דה לש ותעצה תא םיפסאנה ולבק ןוצר תרעפב = <
 רלישטור = ןורבה רפמש ,םיקנרפה יפלא ה"כ לש םוכסה יכ
 םילעופה ליבשב | תונועמ  ןינב : ךרוצל .םישדקומ ויהי  פ'נהל
 ,הניתשלפב .דסוהל תדמועה :תינימורה הבשומהב

 הרגסנ הזבו ,הנהנהה דעו לא .םירבח  ורחכנ  הנורחאב | =
 ,הדיעוה

 ,תירבעה הרוטלוקלו הפשל סירגנוק
 :הלאה םיובדה תא סיפדהל ונתאמ םישקבמ > ּ

 ונתמואב בוש ולגתנ , םיימואלה-םינחורה ונייחב הדיריו הסיסת ירחא
 תומרע- תחתמ .םיסנכתמ+ וישכע םיבלוה םהש ,םיירוקמו םיימצע םיינויח תוחב

 חופטל םיבחמה םינוג"יבורמ | היחתהינצנ םשו הפ בוש םיציצמ תוברחה .
 לכה . םישדח םירבע םויחל | תופיאש - תולגתמו תוכלוה םשו הפ ,הארפהלו

 . .ינחורה .ונמלועב הוהתמו .ךלוה ,םקרתמו ךלוה שדח ןכות הויאש םישיגרמ =
 דע יוטב לכ טעמכ ימואלה שגרה ול אצמ אל םשש תוצראה = ןתואב ולופא "|

 ,ינחור תוילגץובקל תוררועתה וזיא ושבע וניניע דגנל הלגתס ,ןורחאה ןטוה
 שבוכו ףלוה ימואלה ויקה לש ןוילעה ןוצרה ,תיללכה לארשי שפנ תוזכרתהל
 לע עיפשמו רבגתמ אוהו , םיעדוידאלכו  םיעדויב תובבל ול שבוכו ךרד ול
 גשגשלו תורפהלו תוסרהנה תא םמוקל ונתמוא ינבמ םייטרפה םישנאה ןוצר
 .םיכוה היחתהדינצנ תא

 העובק תינכת ילב םתרובע תא םידבוע וללה היחתה  תוחכ לכ םלוא
 תורוגא ןורחאה ןמזב םנמא ודסונ . תיתודחאו הפיקמ הטרגורפ ילב ,תמיוסמו <

 ,תירבעה תורפסהו הפשה תבחרהל ,ורבעה ךונחה תבטהל םינוש םידסומו?תונוש
 ,וללה .תודוגאהו םידסומה .לכ לבא .םוירוקמ םוירבע םוירוטלוק םיכרע תריציל
 דסחב .םודמועז .םייולת םה ,בורלש יפלו ,הקצומ תחא תינכת םלוכל ןיאש יפל

. 

 והומ הו םידרפנו םיכלוה ,םיצצופתמו םיכלוה .םהיתוחכ ירה ,תוערואמו םידיהי
 לש םתדובע .ןיא ךכיפלו = ,ומצע :תוירהא לעו ומצע תעד לע דבוע .דחא לכ
 רתויה הנבומב תימואל הדובע לש םשל היוארו תיתודחא ,הפיקמ ,הטלש ולא
 .הקסורמו הצוצר .,המוגפו ,היוקל איה אלא ,הלועמ

 תא םופתל תירבעה הרוטלוקהל דיתעל םג הוקת לכ יאש יפלו
 םייח תמשנל תויהלו ונמע-ינב תוחור לע עיפשהל ,ונמלועב הל יוארה המוקמ
 תקסורמו תקלוחמ וז הדובע אהתש ןמז לב . ,ונתמוא לש תוירוקמה היתופיאשל
 תולטבמו תורתופ םימעפל ןהש ,תונוש תועפשהו תונוש תוביטאיצינוא ידו לע
 --םיוחח םע םיכלהמה םירובצה לכל הדעונה ךהדב תכלל ונילע ןכל ,וז תא וז
 הריציהו היחתה תוחכ לכ תא רבחתש ,תחא תל לוכ-תורדתפה אורבל
 %ש הפקיה ךותב יולגו יוטב .ידיל םאיבהלו ,ונתמואב םיצופנה תירבעה
 .תנגרואמ הדובע

 םוריכמה לב תא םיארוק ונא , תאזה  תורדתסהה תא אורבל ידב
 לא | התוציחנב

 תירבעה הרוטלוקלו הפשל פירגנוק

 .1909 ובמצד חריב היהיש

 :היהי הוה ירבעה םירגנוקה לע
 הדובע ליבשב תיללכ תוודתפהל תינכתה תא דבעל (א

 ךונחל ,תירבעה .תורפסהו הפשה תבחרהל ,ונתוברת יכרצל תנגרואמו הפיקמ
 .יחה ירבעה רובדה תצפהלו רדופמו ןקותמ .ירבע

 סנרפוש- -הדחוימ תמיק ןהק דופי ומכ--חוטב ילאיר םיסב אוצמל (ב
 אלא .,תיעראו : תירקמ וז אהת אלש .ןעמל ,הדובעה  התוא ופינס לכ תא
 . תידומתו העובק

 הדיעו אלא ,וז וא וז הגלפמ לש הדיעו וניא הו ירבע םירגנוק
 איה תירבעה הפשהש הדוטה ,לארשימ | דחא לכו . תיללכ תימואל
 ,התומדקתהלו התיחתל תנגרואמ הדובעב ףתתשהל ץפח אוהו תימואלה וננושל
 ,הז םירגנוקב קלח תחקל לוכי

 לש ירמחהו יגידמה  המויקל קר אל וניתוחב לכ תא שידקהל ונילע
 המואל הל רשפא יא .התומלשו התוירוקמב התמשנ םויקל םג םא ייכ ,ונתמוא
 הבשחמה  יטוח תא תגרואו הכישממו תכלוהה ,תירבע הרוטלוק ילב תירבעה
 םע הלאה םיטוחה תא תרשקמה תימואל תירוטלוק .תורדתסה ילבו  ,תירבעה
 , .םעה ויח

 תלבגהו םויה רדס ןכ ומכ ,הז םירגנוקב הנאבתש תואצרהה יטרפ
 .דעומ דועב ומסרופי קוידב םוקמהו ןמוה

 ןיקשיסוא ,מ = ,מ  ,(םירפס רכומ ילדנמ) (הסידוא) שטיבומורבא ו .ש

 ,(השרו) .רודגיבא-ןב ל .א ,(הסידוא) קולאיב ,נ .ח ,(ןידנול) םעה רחא ,(הסידוא)
 ,(גרבמל) .אדיורב יכדרמ רד .(הפי) ןויצרןב ,ש | ,(םילשורו)  הדוהו:ןב - ,א
 ,(ןרב) יקצדורוה ,א .,ש  ,(גרוברטפ) בונבוד .ןועמש ,(תורוב)  יקסבוזרג | הדוהי
 :איב) ץיבונזח ו ר"ד = ,(קרוי>וינ)- יקסבולטיז םייח ר'ד ,(זירפ) .יולה ףסוו .פורפ

 ,(םילשורי) ןילי דוד ,(יוקרק) ןאהט עשוהי ר'ד ,(ץינרולפ)!תויח ,פ ,צ,פורפ ,(קוטסול

 יל .ם: ,(הסידוא) יקסניוול .ל .א ,(ןרב) ןהכ בקעי ,(הפי) ןהבה ללה ןב .יכדרמ
 ,(יוקסמ) ה"אומ | בקעַי ,(קראיונ) סענגאמ .ל ,י ר"ד ,(הסידוא) םולבנעיליל
 ןיקריס .ג ,ר"ד ,(ןלק) בולוקוס .ג ,(זירפ) יודרנ ,מ ר"ד ,(יפאי) רבורימונ[,י ר"ד
 ןויטשפע : ןמלו  ,(היפוס) ויירפנרהע ..מ ר"ד ,(וירפ) ץשולס .נ ר"ד ,(קראיונ)
 ,(יוקסמ) בונל'צ .י ר'ד ,(השרו) ןאמשירפ דוד ,(ןוול) .ןייטשפע'קחצי ,(גרוברטפ)

 ןוסנלנצק .ל ,י ר"ד ,(ץיבונר'צ) רנלק ןואיל 'פורפ ,(הסידוא) רנוולק .ףסוי ר"ד
 ,(יברג) םבילע םולש .,(גרבמל) .רליש המלש ,(הסידוא) יקצינבר ,ח .י ,(גרוברמפ)
 + (םילשורי) ץיש .ב ,פורפ ,(השרו) רואינש .ז

 םירומה תורדתסה ,לארשי ץראב םירומה תדוגא וכרט ,"הורבע,, זכרמ
 + השרוב "ריטוה, .היסורב תירבע םירומה תורדתסה :, הירטסואב םירבעה

 :ןילובב ןיבמה דעוה
 >תמכחל .הובגה .ר"דמיבב הרומ , טענב לאקוחי ר"ד . רבוב ןיטהמ ר"ד

 ר"ד .בר . ,רעיושראוו יכדרמ ר"ד , ץיוורוה שיא י"ש , ןוניירב ןבואר ., לארשי
 ..ןוקצאמ .ל ,א . ןיועל יולה הירמש ר''ד . עוואל ךירנויה ר"ד .בר ,יוועל לימע

 + לעווייפ .דלותרב . התיפרבינואהב הרומ , ךאווטימ סוניגבא קחצי ר"ד
 + ןאיל ףסוי ..בילטוג ןויצךןב :דעו ה ירפופ

 :פירננוקה ינינע לכל הבתכה
 ךו6תעה 0070ת10ת ₪. ה 04 ו 10 088-000
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 כ ןוילג 3- םלועה < / 1%

 קצומ םיפב רבכ ול היהש ירחא ,יללכה ונמלוע ךותל סנכנו הבישיה ילתכ ןיב גוב ש מו 2
 :הקיתעה תירבעה תורפסב צ ְע /

 תבוטל ןילעפמ לכב .תטלוב התיהש תירבע השגרהב .ןויטצה חונמה
 ובל .ןשפנ םח לכב ןבהא רשא ,תימואלה ונתורפסו ונתפש ,ינויצה ןויערה + תּונויִצַה

 .תלחמב הלוח--יוה שרע לע ובכשב םגו ,לארשיב השענה לכל חותפו רע היה | הנאלמת (ח"ח ילוי 9 ,י"ח ינוי 56) זומת 'כ ,'ו םויב | יוד שרע ל 9 0
 וטצעמ סנעל היהש ,תיחתה ןוערכ תוגהלמ לוח אל--תול = ₪ לצרוה  רודואית ונגיהנמ תריטפ םוימ םינש שמח ; 5 .היהש ,היחתה ןוי והלמ  לדח .א- -תוולכז :

 ונירבח לכלו תודוגאה לכל ,םילקושה ידעול םיעיצמ ונחנא
 בהקמ חכשי אל ורכזו ,ויצירעמו וירבח לכל ותתימ איה הלודג הדכא

 .ךאמ אכדמ םשר םהילע התשע ותתומש וורוכמ לכ בל
 ו הרכזהה תע תאו לבאה םוי תא  שידקהל םהירעל
 ה ,לצרח רעי .תבוטל תומורת ץובקל אוהה םויב רעתש
 . לֶאְרְשְיְץֶרָאְּב .ונצרא תמדא לע ורכזל עטנה
 ב 'ארוקה לוק. לא בל ומישי ונירבח יכ ;םיחוטב ונא 8

 ו : :תכרב לבק הנ יוב ינפאיטס םלהליו םסרופמה ירוהיה לכירדאה ---
 ךרעו דבעש .תונושה תוינכתה ללגב ופ יב  "תיב:תזוחא, הרבחה תאמ הדות הדוגאה תאמ  רבעה עובשב 'םלועה, :ןוילגב .ספדנש
 וקו כ בס .תרכוכה תלסתת י"ע הטפתל קלטה םקמה לבש תל אל לבעליו. ,םיתומ = יצע .,יעתמל ובירת ה
 חרבו הרתי תונמאב םיתבה תוינכת תא ךרע ינפאיטס | לכירדאה ,חונמה ונגיהנמ ןורכול םתבוח

 ץראב השרחה תידוהיה הביכפה ךותב ראפל ויהיש ןפואב ,תירכעה תוימואלה , ל % ל

 תילארשיה הלהקה יאכגמ דחא אוה רכזנה .לבורדאה יכ ,ריכזהל ךורצ .לארשי +08עסא- תרבוחה תא גישהל רשפא יזכרמה דעוה תכשלב--
 הביוב  רכול הלוכ תשרקומה ,1904 תנש טסוגוא שדחל סאגה גשמפמפי
 ,חצרנה . םיברע י"ע םולב ירוהיה טפינולוקה חצרנ המי הכשומהב -- 0 1 8 פצרה לש ותריטפ / םויל ואציש יקלאפ .עשידוי אד,  תונוילג ינשו  ,לצרה רודואית

 רחא תב תא השאל ןל אשנ ,הנפ-שארמ םידימאה םירכאה רחא לש ונב ב ו ב /
 החפשמה ינבמ םינש םה םיחצורה . םינש ו"כ ןב היה אוה ,המיב םיטפינולוקה : ,חונמה רכול שרקומה בר רמוח אצמנ םהה

 רמוש םדוק היה ,וטש הסיא , םהלש ךיישה רשא ,הסיא:הקייאלאה תיברעה | לש ןוילג לכ ריחמ .'ק 80 ,םפס. לאמא " תרבוחה ריחמ /
 ּויח תאוה החפשמה ינב , ינוידלימואבו הקיילאדב א"קיו תמיקה-ןרקה תמדא הלשמה םע 'ק % *קלאפ עשירוי סאד
0 4 

 םהילהא תא קיוחהל םהל השרוהש ינפמ ,תרנכבו המיב םידוהיה םע םולשב
 טסינולוקהל הוויה הלאה םילהאה תברקב . ק"הקהו א"קי תמדא תועבג לע הבשלה :תפוק לא .וסנכנ ינוי 'חל 4 דע יאמ שרחל 95 םוימ

 םוקמה לא 'המרעב ותוא וכשמ םיבדעה . הלודג המרא-תקלח  םולב חצרגה
 המדאה:תקלח לא עגונב ותא  הווח תושעל םה .םיצוה יכ ,הלתטאב הוה !הזה ררסה פ'ע הלאה םימוכסה היסורב ק"הקה לש תיוכרמה

 4 9 וב ורי ,אוהח םוקמה לא יברע רמוש תיולכ יאמ 19 םויב אב רשאכ .תאוה "ור 4 תויללכ .תוברנ
 | ' אוח ,ותלגע לעמ תדרל קיפשהש םוטב דוע .םואמב :םיבשוי  םוברע :ינש ' 14 ימצעדסמ .-

 תומש תא תולגל הלחת ץפח אל יברעה ודבע ..ותלגעב תמ בכוש ףכית ראשנ 18 תורבושהיסקנפ
 .ויקה ותוא תירכהש ירחאל קר תאו השעו ,םתמקנ תא ותאריט ,םיחצורה 2 11 תואספוק

 הפיא תחפשמ ינג לש םצפח התיה חצרה תהטמ יב ,םירעשמ ..ךכל םאקאמ : : ו
 םהילע םיאונשה הבורקה הכיס תחפשמ ינב דגנכ חצרה תמח תא תוטהל 0 95%-- םימלש םימולשת , /

 םדנגכ ררועל םדיב חלצי יכ ,ונימאה םה .םתביבסמ הז ןפואב םקיחרהלו ,- 8 ןירועשל 8 דפ
 .ןיבו םולב טסיגולוקה ןיב הטטק הלפנ רצק ןמו ינפלש ינפמ , הזה דשחה תא 0 תיז:יצע .תרוגא

 + ןידל ורסמג םיחצורה . תרכונה החפשמה ינבמ דחא 2
 | 0 ם"ע תמיקה-ןרק יות

 ל , המרגלת תונוילג | ו
 .חָרְוָמּב ה :

 כ"ור 566,09 ה"ס

 וונרפוס וגילא בתוכ אט שו קמ
 - הרירפ"גח אטשוקב םואצמגה םיטעמה םירבעה וכרע רבעש  עובשב תובר תודוגא תונגורתמ יזכרמה דעוב תולבקתמה תועורוה ם"ע -- ְ .

 ,לארשי:ץראל םתעיסנמ םבושב אטשוק ךרד ורבעש ,יקצינברו קילאיב םהיביבחל, תא םשרל ףסכ ףסא / תוינויצטיגא  תופפא י"ע .וררונ לש ולבוי גח תא גוחל <
 תיתורפסה ותחוכע ד'ע יבמופב תואצרה תכירע י"עְו "בהזה רפס,ב ומש < *

 .ודרוג לש תורובצהו
 הגשל םולקשה תונובשח תעב םירמגנו .םיכלוה  םירע  הברהב --

 , יעושתה סרגגוקהל .תוגטהה תא תושעל וליחתה רבכ תורחאבו ,הרשע:םיתשה
 םירזוח .יגש םינורחאה םימיב חלש קסלודופ:ץינימקב .יכלפה דעוה

 תא תושעלו םילקשה תונובשח תא רמגל תוצוחנה ר"ע אוהה ךלפב תודוגאה לא :
 .סרגגוקה לא תונכהה

 טיקנב ךרענ המשו "ןובת, ידוהיה ןולמה:תיבל ופסאתה שיא םירשעב
 תירבעה הפשה ךרע  ,קילאיב ךרע ד"ע .םימח םימואנ ועמשנ ,םיחרואה דובכל

 יתה ירבעה רובדה ןילע השעש קזחה םשרה ד"ע רבד קילאיבו ,לארשי:ץראו
 ,לארשו:ץראב

 ירועל .ץוהמ לויט ייבכמ, תולטעתהל הרוגאה הכרע ןורחאה 'א םויב---

 םיקחשמו תולמעתה ,תוששוגתה ירחא ,השאו שיא  םיתאמב ופתתשה לויטב

 ךרע ד"ע .יגוטרחו ונגפ םהרכא ,הדוגאה שאר  ,ץיבומרכא ה"ה ומאנ םינוש
 ,םידוהיה ןיב תולמעתהה :ונילא םיבתוכ ןולהאוו ךלפ יקלוקמ ---

 ',  םינוראהו | ,ד"מהיבב תינויצטיגא  הפסא םיגויצה יברע .רבכ אל הו
 , ה הדוגאה לא וחפסנ הפד םינברה ינש םגו םיריסחהמ םיבר .,ונתעונת לש שדחה ארשי תוצופתב : , , הבצמ לעו תונורחאה םינשב תוגויצה תוהתפתה לע  ומאנ ןמלירפו יקסלופמי /

 6 ,היסורב * רבח םישמחו האמ תעכ הגומה תונויצה

 " הנליוב | ,השרוב -.הנורחאה | תעב  ויהש . ,םינברה=תוריע). תוטלחה --- :קאוויפס ,ו רמ ונולא :בתוב וו עי יג רא מ-- "
 הופימוקב .ררבתהל תודמוע ןהו .םונפהי ;םוירטסונומל ורסמנ רבכ תורחא םירעבו = א ,ח ףרבַאה  ,וויח ימול שמחו םירשעה תנשב  ףטקנ רבעה עובשב

 ,גרוברטפב ' התרובעל בודקב שגת רשא ,תינברה = ך גחתנש ,שרח:ןשיה רודהמ םילימשמה וגיריעצ ירירשמ רחא הוה תונמה ,ןוורדגמ =
, 

/ ָ % % 



 :הכלממה:תמורל  וללה תולאשה לכ הנסנכות תינברה .היפומוקה תאמ

 ,השקבב הלשממה לא תונפל םיעודי = םיירובצ-םינקפע  וטולחה התע

 תועובש ינפל ,םודוהי םיירובצ םינקפע לש הרועו םג אורקל ןוישרה תא ןתת יב

 םינקסע לש הצובק | ,הנבוקמ וזכ השקב םונפה"םוירטסינימב  הלבקתנ םירחא

 תא םוירטסינימה תאמ םושקבמ שארב ףלאוו רסיא רמ םע הנבוקב םיירובצ

 הנבוק ךלפמ  םידוהי םוירובצ םינקפע לש  הריעו ץיקה:יחרוב אורקל ןוישרה

 ,םירחא  תזמוקממו
 הנררבתת הריעוב  ,הריעוה לש המרגורפה הרסמנ .רבכ םוירטסינימהל

 ןיברעמ:ימוררה לבחה ירעב םידוהיה תוכאלמה:ילעב בצמ (א והלאה תולאשה

 רשבה סכמ (ג ןפהלש םייביטקודורפה תוחכהו םבצמ תבטהל םיעצמא (ב

 םידומלה תא ביטיהל ךיא (ד ןתילארשיה הלהקב םינוקתה לא עגונב תורגהו =

 רשא הקדצה:תורבח תדובע רודס רברב (הו ;םידוהיהל רשא ת'תה יתבב

 ,םידוהיל

 תושרהל רשפא םא ,הלאשב יאנבוקה רוטנרבוגה לא .הנפ .םוירטסינומה

 רשפא יכ ,הבושת הלבקתג רבכ רוטנרבוגה תאמ .הנבוקב וזכש הדיעו תאירק

 ןכבו ,וזכ הריעו איה הצוחנ םג יכ ,בשוח אוהו ,תאזה הדיעוה תא תושרהל
 ,םירטסינימה רצמ הזב בוכע .םושל  תוכחל ןוא

 ודימעי ןתעצה פ"ע יכ .,םיאנותעה רחאל רמא רובאניוו ,מ .רמ --
 םהיתועד רפסמ ,טנימאגריפ םוקמב ירוהי טדידנק הפודואב .הריחבה לע םיטידקה
 תואמ הנומשל הלוע הנושארה תיאסירואה הירוקהב םידוהיהו םיטידקה לש
 ,שיא 1200 תוריחכה לא ואב הנורחאה םעפכ .(םירחוב 1700 םגשי .ה"סבו)

 .קינזויוסה דעב 400--ו = טנימאגריפ דעב תועד 800 ויה םהמ

 ינחוטולופה .טוטיטסנואה . לא = םידוהי .םירומלת : ול:קתי וז. הנשב --

 אלו  ,םישדחה םידימלתה רפסממ  ךא : ,םיזוחא השלש = לש .תומכב גרוברטפב -

 ,םוטנידוטסה לש יללכה רפסמה ןמ

 ל

 ם רחופל השרי יכ ,רוטנרבוגה ינפל םיקינזויוסה םילדתשמ ק סרו ק ב --

 םורגי םרדעהש ןעי ,בורקב םש תויהל דיתעה ,קושהדםוו לא אובל םידוהיה
 ,םתולדתשה תא החד רוטנרבוגה לכא .,ריעב -רחסמה .בצמל .הבורמ .רספה

 םינפה:ונינעל רטפיגימה לא ןנפ הפירואב תויסנכה:יתב יאבגמ םידחא ---
 הרשמש פ"עא יב+,םחיכוהב ,םעטמ בהל תוריחב הֶקידואב .ועבקי .יכ /תולדתשהב

 םירשע ךשמב הנממ היצרטסינימדאה התיה הז לכב הריחב פ'ע תנתינ וז = =
 תדוקפב יכ ,ההיה תאזה תולדתשהה | תואצות .הל םיטדידנק תונורחאה הנשה
 :יתב תצעומ .ירבח ריתעל תויהמ הילע * םימותחהמ םינש ולספנ קיגליצנדורגה
 י ,הפידואב .תויסנבה

 הדומל קוח הרמגש ,רישיילפ הנירוטאקיי תרמ .הידוהיה המלעה .- ]

 *הבשל תאמ הלבק ,תיאזיראפה הטיסריבינואהב רשא * ידירויה  טיטלוקפהב

 לכב | ןויסנב הדמע יב = ,הדועת . תיגרוברטפה הטיסריביגואהל רשא  םירפופה
 עבשומה ר"הועל תינגס  רותב המשרנ רושיילפ תרמ ..םיטפשמה:תרוה .תועצקמ

 התוא לבקת יכ ,םיעבשומה ד'הוע תצעומ לא  השקב השיגהו ןייטשדלוג .ל/ ,מ

 .םיטילקרפה רמעמ לא

 :אפ "גורד,ח ךרוע הפוטח התימ תמ רבעש עובשל יששה םויב --
 .ןאבישרורק .יקאלוב

 התיה םידוהוה ,דגנכ המחלמהש ,בהלנ יימשיטנא רותב :עודי ןאבושורק |
 יושיקה םורגופהב םרוגה היה םידוהיה דגנכ ולש התסהה:ירמאמב ,ןייח תרטמ

 ,לארשימ תויקנ תושפנ ימד הברה תכיפשב בסהו םסרופמה יבוג
 יקסניליוו,הב  ליחהה תיימשיטנאה הקיטסיצילבופהב ותדוכע תישאר

 .לארשיל ןיש האנשה:פחיב עוריה ץיבוקלאוויב י"ע אציש .ןמזב .,"קונטסיוו
 ."קיגטסיוו = .ברסיב ,ה תברעמל םגכנו בוגישיקל ןאבישורק רבע הנליומ :

 דובעל ןפוא םושב וצפח אלו ודגנכ האחמ ועיבה רכזנה ןותעה ירזוע לכ לבא
 .תחא הצוחמב ןתא

 'תולפנתהל ולוכ ותוא שידקהש ,ומצעב ןותע אוצומ ןאבושורק לוחתה זא
 <רטסינימ לש ותנמזה פ"ע אב יבונישיקה םורגופה ירחא :תודהיהו םידוהיה לע

 הבומת לבקש ,"הימנז, וגותע תא םש איצומ ליחתהו ,גרוברטפל הבילפ םינפה
 .םודוהיה דגנ התפה:ירמאמל קחו ךא שרקומ היה "הימנז,ה םג/ ,הלשממה תאמ

 יקסבישאד סחנפ .רועצה ' ירכעה טנידוטסה לפגתה םהה םימיה דחאב
0 

. 

. 0 0 2 4 

 אהה, '1מתטיקהףנ ה 62. 1יה60קה המה הפו ד

 ליבשבש ,וראוצב הנטק תטרש וניכסב ול השעו ץוחב !תכלב |אבישורק לע
 :סבישאד אצי עודיכ ,םירופאה"דודגב םינש שמח הבישיל ד"היב תאמ ןודנ ךכ

 ,תוממורה לש טספינמה פ"ע ,םינש שלש רפאמב ותבש ירחא ,ישפחל יק

 םגְו  ,הינשה הכלממה:תמוד לא בונישיקמ טאטופירל רהבנ ןאבישורק
 ,םירזהיה דגנכ .הרתי .תורירמב םחל הב

 תא םש איצומ ליחתהו בונושיקל ןאבישורק בש המודה רוזפ ירחא
 .זע רתיב םידוהיה לע המחלמה תא שרחמו "גורד,ה

 .בונישיקב תינוריעה המודה לא ותריחב הלספנ םינורחאה .םומיב
 רגנכ םד תלילע ולש "גורדב, ררועל הסנ רבעש חספה גח ינפל דוע

 .םידוהיה

 ל"וחב

 <" | תורחתסהה אושנ תאמ לבק ,הזיו"דמחא , יקרותה טנמלרפה אושנ --
 םהיפלש םיאנתה תא תראבמ רפס"תלגט , ליבגנו לארשי ,  ןודנולב ת"יאטיה
 עיצה  טנמלרפה אישנ .הימטופוסימב לודג בושי דסיל םיתואנ םידוהיה ויה
 הדסונ רבכ התעו ,םידוהיה םיטאטופידה ינפל תאזה רפסה>תלגמ תא 'לכ םדוק
 הל רסמנש , תויברעה תויצניבורפה ירחבנמ םגו םיטאטופידה םתואמ היסימוק
 + הז ןינעב התעד תא תווחלו ליבגנו לש רפסה-תלגמב ןייעל

 םירטסינימה רוס אישנ וילא ןימוה רבעש " עובשל :יששה | םויב --
 ם"ירדה םורוהיה טארפכיירה ירחכנ תא הצעומל ,טריניב ןוראבה , יירטסואה
 ד"ע דָוְחיב ירטסינימה שיניבקה שאר םתא ןד וו הצעומב . ךנאטשו ריכוזומש
 ושמתשה ו תונטדוהב . ואנפובה גאטדנאלהב םירוהיה תופתתשהל עגונב הלאשה
 תוגולת תא םירטסינימהיאישנ ינפל תוצרהל םירכזנה םידוהיה םיטאטופידה
 + םינוש םינינעב םהיתושירדו םידוהיה

 חנתינ רבכ יכ , םינותעב וטשפתהש *תועידיה לכ יב  ,רברה עדונ --
 ,םש חתפהל דמועה ,גטדנלה לא הריחבהיתוכז הניבוגוצריהו הינסוב ודוהיל
 4 , התע תעל תומדקומ ןנה

 .תא רההו ראפ בורב הילגנא  ידוהי וגנח הז שרחל ירושעה םויב ==
 "תוילארשיה תולהקה לכ ,רילדא ןאמריה ר'ד ,לליכה ברה לש םםיעבשה תרלוה גה

 |! / הברהו ,לבויה ןתחל ןמשב הכרב .עיבהל  ןודגולל תויצטופיד וחלש הילגנאב
 ,תורקי תורושתו ךמא ידי השעמ תוטשוקמ תופי תופורדא  ורי לע ןרסמ ןהמ
 םוכרבמה ןיב ,ל"וחמ םגו הנידמה יוצק לכמ הכרב לש תורגאו .תומרגלמ ולבקתנ
 ילודגמ םיברו ,יעיבשה רראודוא ,הילגנא ךלמ םג היה המרגלטב לבויה 'גח תא

 ולש  ררוהמה  ץיקח:ןכשמב ךרע דלישטור דלופואיל ררולה .תוירצונה .תויסנכה
 / הב ופתתשה רשא ,הרדהנ םינפ:תלבק לבויה:ןתח דובכל ריעל ץוחמ רשא
 ₪ .שיא יפלא תשלשכ

 רשא ,ויתושרד תא ליכמה ,לודג ךרכ ולבוי גח םויל איצוה רילדא ר"רה
 : הוה רפסה לא ."םיידוהי*םיילננא ' תונורכז, םשב ,םינוש םינמזב םעדלהקב שרד

 | .תוגזרחאה .הנשה םישמח ךשמב .אשנש ,וומואנמ 5700 ןסנכג

 רו לוע

 יונפ םוקמ היצילגב הקרבוב הריחכה לילגב ,השענ הנורחאה תעב --

 = = ודימעהו ,םריל חאבש וז תונמרזהה ושמתשה :םינויצה ,הטארפכיירה לא טדידנקל
 < .,ותבוטל היצטיגא םישוע  ןליחתהו ,רפיצ ןושרג ר'דה ינויצה תא הרוחבה לא

 < םהעד תא תווחל ,דחא הפ םיפסאנה לכ וטילחה ,הכ רע ושענש תופסאה לכב

 וילא וסנכנש ,הריחכיירעו ודסונ הריחב לש םוקמ לכב  ,ינויצה טרידנקה רעב

 םיסחיתמ םינויצה ירגנתמ םג יב = ,ריעהל  ךירצ .רובצה תורדש לכמ םירחוב
 תוריחבב ךומתל וטילחה םיניתורה םג | ,רפיצ ר'דה לש ותריחבל * היטפמיסב

 . ר"דה רחבי יכ ,הוקתה תא ריבגמש המ = ,רכזנח ימואלה .ירכעה ט רידגקה .ידיב

 7 * ,דחא ידוהי טטופוד דוע ףסותי ירבעה בולקה לעו ,מארסכוירה לא  רפיצ

 1 , תּונָמָאְו תּורפס

 ,' פקס תאמ שדח רפס הלאה םימיב אצוי ןילרבב רקנור לרק תאצוהב
 2 יס ₪וחת 0061 66801ו00(101* יודרונ

 ,נרבדלוג ל 4 : ל"ומה.ךרועה
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 הריכמל אצמנו רואל אצי

 דיתעה -==-
 רנייוןתנ איקצניו עמיס "הישות, .תופתתשהב :"יניס, תאציה

 -- ינש רפס --

 םישראמ ,ק 16 אטראפ ,לבור 1,50 וריחמ

 , ,ק 80 אטראפ ,'ר 8.50 רחיב םירפסה ינש
 .. ט"סרת ןויפ 'ח

 : השרוב "הישות, תאצוה לצא ישארה רכממה 4 -

 (ה:דורג 'פ) םינולס (חנליו 'פ) ינימשוא | 1ו8תהצ0ב50180 .,11118* הקעוהתה.

 רה 1086117 6%

 < < ל)
 בוניורד רתלא רמ ונרבחו ונדירי .תא םיכרבמ ונגה

 ,א"א לש ותירבב ןתנוהי .םנב תא םסונכה  םויל : והיערו
 ,"לצרה  רעי,ב .תיז:יצע ינש .תעיטנל םיברונ וננה .ןורבולו

 / ,(םאק 50) קיטאנ (כ"ור 8) .גרברלוג ב

 6 , = 50) ןייטשנובור א ( , ₪ ןייטטפע ,ל
 ( ,- .50) יקסלעואלאוו ,י ( , 2" לעפע ל
 0 ) הפו 'ל-

 אצוי ,םירוענה ינבלו .תוקוניתל ,םידליל ריוצמ יעובש ןוהע - ט"סרת ןוימ ט"ב הנליו
 .עובשב 'א םוי לכב קוירב ונב תא בוניורד רתלא רמ ירבחו ידידי .תפנכה םויל

 ,רנבל ביי ל"ומהו ךרועה | עוטנל 'כור 8 יתבדנ (ט"פרת ןוימ ט'ב) א"א לש .ותירבב ןתנוהו
 יתכרב תא ינא עיבמו דלונה לש ומש לע לצרה-רעוב .תיז"ץע
 ,סידימלתל ירבעייפור .ןולממ +םנח םרפ ב] , םירוההל

 +הנש עכרלו יצחל הז ךרעבו כ"ור 5 הנשל ןותעה ריחמ גרּבדלונ ,ל תו

 6 !תכרעמה תבתב ב == 0

 יי העויאסוש סה ג טססצמהוד*. | 106. 1806 ושהה פק סאן חמוס 8 פא ו

 : הסירדאה י"פע הנליוב ק"צה ידי לע םג םתחל רשפא ו אפוא
 / ל

 - תא תג | קופטאוסח ו 12
 : ( היפ 10000018) ה ל

 ,םיאפורה תצ ע שש ע מש ךןאססצקהתוזמזס א סמק686% 7 0 0
 הוצת הו התזה, תומס 00006 | .8קזה010, ה 11ש0ח01ה6 110
 5 לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה 0 5% | רזטפו א, 0 001 1 0

 ק6ה8918 ₪ וינה 2
 5 ז 3 ה 5 38 . גג 10000 0

 == :םיטפיצירה  ותוא םילוכמש הדמ התואב לזרבה רוסי הא .ליכמ
 וב שי "לזרב, .ןייבש לזרבה .דופיו ,םיאפורה לש םילועמ  רתויה
 :היתשל הפי  אוהו .ףוגה תא  אירבהלו םדה תא :רהטל  ידכ
 תונייה ראש לכמ  רתויב לוזו .רתויב ליעומו ם ונטקלו  םילודגל

 ,אשרוב "למרכ, תרבח לצא הריכמה

 פרא 61-11 ג רק] , רז-מפ 9. גג . :

 הל ינרוזדדו ילדי ל צג |

 ו
 חס 0108
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 תיטילט הנש

 ןועובש
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 י"ע  חוטפרמלקמ שוכרל תפאוש  תונויצה
 ., לארשי  ץראב | לארשי םעל | יולנ-טפשמ

 כ הסועפ)

 :ןכתה

 . רלפנרב ;ש ר"ד . הירגנואב םידוהיה 1

 , גרבדלונ ב | ב ,עגרה תולאשל ₪

 ,ןטשפרש יבצ  ,םירבעה םיליכשמה .א , היצילגב וניחא ייחמ 5

 :ךורכ ,(יש) המחה תעיקש םע 4

 0 +ץיבוקרב-(ה רי תוקדל ..(55

 : ,יקסבצמיררפ ו ,מ= <> ,(תישימ) יראהו בית 6

 , , ירשפואה טארסכיירהב ימואל-ירבע םואנ 6

 : היקרותמ םיבתכמ 8

 + ינומרח א ,אטשוק 1.

 , ץיבורוטנק .י . יקינולס :]1.

 + ןייזאפ ,ממ +הינמרגמ םיבתכמ 68 >> -

 2 ו

 ,יתרזמ-למרכ 0

 ; לארשי-תוצופתכ ; חרומב ; לארשי-ץראב ; תונויצה) ו (1
 ..(תונמאו תורפס

 ,(הרבחה תלועפמ ןובשח = ןיק

 .הנש עברלו יצחל הו ןובשחכו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראב

 .ק 30 הסירדאה יונש דעב ₪

 ו י-)

 :!הפירדאה

 .'פוק 88 שדחלו ,לבוו 1 הנש עברל ,לבוו % הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל :הימווב ל ריחמ <

 0 ₪ 5/2  הקירימאב ,גניליש 9- הילננאב ,קראמ 9  הינמרגב , םירתכ 10 היראגנוא.הירטסואב :  ל"וחב -

1 
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 ה / י/פוק 40 םידומ;ה ראש לעו .'פוק 60 ןושארה דימעה לע -- , םיחעברא תקליחמ טיטפ הרוש לכ דעב : תועדומ ריחמ
 0תהאהוה .,[גסההא'מ", 132ההמזה, 01ק ומ 0 %. ָצ רי 0

 6 פאק 0 ןוילג לכ ריחמ 9



 -האבה הנש יצחל 'םלועה. לע המיתחה תלבקתמ
 . 1910 תנש ראונאי 1 דע ילו 1

 ,(שרור לבל םיחלשנה םידחוימה םוטקפסורפהב םיראובמ םיאנתה) אבהל סג ףסאיחא ירפס לכ לע החנהה תכשמנ םימ תוחה לכ ליבשב

 .(ילוי דעו 0
 םימתוהה לש םתמיתח תרמוג אבה א 94 ןוילגה םע |
 ,הנש עברל וא יצחל קר "םלועה, לע ומתחש |
 םישקבתמ וללהו ,ז'ש לירפא וא ראוני ןמ לחה |

 ידכב .המיתחה תא רוחיא ילב שדחלוליאויש
 .695 ןוילגה ןמ חלשמה םהל 7 קספי אלש

 , ,םלושה לש 1
 ,ךונחל ועוגהש םירענ י : של חוורמ םוקמ שי % 5 ו ב לש םיששה תרלהה םויל

 =>ירסומהו -והומלה םכונחו םיירמחה םהיכרצ קופס י] \ 5 109- ,ילוו ₪9 ;ם"תת 'א בָאהסחנמ אי :

 :ולרש ריעב .,הבחבו קוידב ט" וי ה צ ע היה ₪8 :רואל התע ואצי
 ראשו ריחמה רבר לע ':הלכנה םוש ילב .םירימלת-םילבוקמ = "5 ודרונ םקמ לש םיינויצה םיבתכה = < .- י םסמ לש םוינויצח .םיב םהבו ,םינימה .לכמ םתומלשב םיניוצמ רפס-יתב .םיאצמנ -גרובנט : : ל

 : , בתכמב .לאוש .לכל :עירוא. םייאנ תה = = ו :
 4% \ ליוו

 ומ 8. 2011010 .\הע10110מ 08 100116 א 1 ינויצה לעופה רעוח תאצוהב
 - . - --:קרמ 5 ריחמה ,רבחמה תנומת םע ,םידומע 0

 8.50 ריחמה ,הפי .הכורכ םע .תורושתל האצוה
₪ 

 ידכב , םנחדוצח רוחמב וושרודל תעב אצמנה ,סופדב .םידומע 25 -.לוכמה ףפס
 לש .תואצרההו  םימאנמהו  םיבתכה לכ תא .ללוכ .אוה ,םיברה תא וב תומו

 ו תורוקל \ כ רוקמב בשחהל לכו ינואגה רפופה

 ..-ידיד

 [- ישפחו םנח חלושי טרופמ טקפסורפ -4שאפ =

 -תאמ רשוו םירפסה רחסמ יתב לככב גישתל שי .הזה רפסה תא,

 6 נכי .ררעננילאהאק ,ןייחר םא ןלק ,  נאלרעפ " רעשורוו <

 ן/ 0

2 7 0 

 אצוי ,םירוענה ינבלו .תוקוניתל ,םידלול ריוצמ עובש ןוע
 .עובשב "א םוי לכב קוידב

 ,רנבל :ביי .ל"ומהו ךרועה | = <

 ,םירומלתל .ירנעייפור :ןולממ +םנח םרפ רשבנ] [ םוריוצ | םופיטרכ  ,םירפס ינומ ל
 .הנש עברלו יצחל הו ךרעבו כ"ור 5 הנשל ןותעה רוחמ צא נישהל רשפא תונוש  תונומתו ו מובל - 0 הישות |

 :תברעמה תבתכ 0008 לו צץ ו 5 הזזת

 2 ו 1 ה קסצ וגוי*- | ו ו : \טתהש 1 8 6 11 ] 1"
 : הסירדאה י"פע הנליוב ק"צה ידי לע םג םתחל רשפא =" ה > .1 יקוועלאנ םגו ,7 יקפילובוג

 ד. ה. 0ה5ת66קכק. חתמה, | 1. /- 60100078 ה . 5 . . . א

 ל | :םיאפורה תצעב ועמש
 0 : ןוש ןיי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה =

 5 מר ותש - ,פא) 0 3 תק
 4 =: ויש םימפיצירה, ותוא םיליכמש .הרמ .התואב לזרבה דוסי תא | לש
 2 - / ! ₪ 4 ו 5. וב שי ילורב, .ןייבש .לורבה דוסיו  ,םואפורה לש םילועמ .רתווה |

 היתשל הפי  אוהו | ףוגח תא = אורבהלו םדה תא | רהטל : ירב
 תונייה .ראש  לכמ .רתויב לוזו- רתויב .ליעומו ם ינטקלו

 - ,אשרוב ."למרכ,  תרבח .לצא .הריכמה |



 יש הלל שש

 ב ] 1[ א ה, 29-06 ]גת 1909,

 .רלפנרב ןועמש ר"ד

 .הָירְגְנּואָּב םיִדּוהְיַה \
 בלו .םייחה תוזחמב תוארל םיניע = ונמע ינבל ונתנ ולא

 תוערואממ דומלל  םילוכי ויה .המכ ,םתירחאל ןיבהל
 ינידמה- םבצמו .וניחאל עגונב הי רגנואב םינורחאה םימיה
 ,תאוה הכלממב יתרבחהו

 רשא ,הכלממו ץרא ,םימשה תפכ תחת ,םלועב שי םא
 -- םידוהיל םיבוטו םיחונ תויהל םיכירצו םילוכי הבש םייחה:יאנת 90

 ינשל .ללכב .רשפא .םא :,הירגנוא-.ץרא. קפס .ילב איה תאז הגה
 הנה ,הוחאבו .םולשב ודחי תבשל  ,תונוש תותד ינבל וא ,םימע
 ,םידוהיה לא .םיראידמה  סוחיל  עגונב תאזה ץראב יארוב והז
 םירוהיה ןיבש .עוגהו תדה לדבה ןמ ונתעד תא הלק העשל חיסנ

 ובשי יב ,ועב טמ  בכעמ הו לרבה
 הז םיחונ ויהיש ,םהיניב האנשו תורחת ילב ,ודחי םימע ינש
 תואל הו עוצקמב תויהל םיכירצ ,םיראידמהו םידוהיה הנה ,הול
 תושעהל יואר .היהש המ. ,ןפוא .לכב . םלוע:ינב לכל תפומו

 ןםיבשוי םה םכותבש ,םיראידמה לא .ברקתהל ידכ ,םידוהיה דצמ
 ,יאדוב םה ושע ,םהינכ של תומדה ל תושעל .םהל היהש המ
 ןורחאה וקה תא .קוחמל ילבמ תושעהל היה רשפא יא הומ רתוי
 אלא הניא הלודג רתוי הדמב תוברקתה .עזגהו תדה לדבה לש
 לובגה רע הזה רברב ואב הירגנואב םידוהיה , הרומג  העימט
 עיגמ רבכ .,וז הרוקנל .רבעמ ,הנורחאה .הדוקנה- דע . ,ןורחאה

 אלש המ ,יתד ןויזח רותב תודהיה לוטב ,תישיאה תואיצמה לומב =
 ,תאזה .ץראב םידוהיה עבטב ללכ חנומ הוה

 לש ןובשח ךותמ ושע אל ,הירגנואב םידוהיה ושעש המו
 ,םנוצרמ אלא ,ץוחה ןמ היפכו סנוא ךותמ ןכש לכמו ,תלעות
 היולת הניאש .הבהא ךותמ ,תומינפ היטנ ךותמ ,םלש בלבו
 ,םיראידמ םמצע תא ושיגרה םתומואלב ,רבדב \

 יכ ,הבורמ ןמז חלצומ גווזב .םייחה השאו שיא לע. ורמא 0
 אלא ,וזל הז -וברקתי יעבטה םיפאו תוישפנה םהיתויטנ קר אל =
 םג הארי ישפנה רובחה ,המוד הרוצ לבקמ םהינפ הטסלק םגש | +

 , הבורמ .ןמו םיראידמהו םידוהיה ויח הז נווזב ,םנקויד תומדב
 לע ,םתמשנבו םפוגב--םירומג םיראירמל ויה הירגנואב םידוהוה = =

 רבכ : ,וקחמ םיימואל םינמיס המכ ןורתו םיימואל םינינק המכ =
 אלא ,בקעיו קחצי \ םהרבא ינב ולא ןיא יכ ,טילחהש ימ היה

 ןאכ סנכנ ינא :ןיא = ,ורייגתה :רשא  ,םיירוכה לש םהינב ינבמ < =
 ,קהבומ ןמיס ונניא םיפוצרפ>יווש ,תאזה תיגולונתאה הריקחה קמועב =

 ןיא םא . םיראידמה ןיבו =

 ה

 היס תו

 -<%===  ,זומת 'י ,אנליוו תרסיט,  ====1

 עי 11, 16-ע0 1088, 1909 ₪. \

 םימיה תוברב :אוה רורב הז לבא ,תאוכ הטלחהל ,יתפקשה יפל
 םהיניב ימואל .ףותש לכ תא הירגנואב םידוהיה ולטבש טעמכ
 יםייוגה .ןיב אמ גוהנכ שממ ,הלונה תוצראב םהיחא ראש ןיבו
 םייחהו .םייתדה םיגהנמה ףותש ןיא יכ ,םימעה ברקב םיאור :ונא
 הזכ , תימואלה האנשה תאו ימואלה דורפה תא בכעמ םייתדה
 םהינכשב םיקבד ויה ךכ לכ ,הירגנואב םידוהיה ברקב םג ונואר
 םעל םסוחי תא ירמגל טעמכ וחכש יכ דע ,םיראירמה
 ובשחש המ .'השמ תד ינב םיראידמ, תמאב ויה םה ,לארשי
 םה ויה ,םדיב הלע אלו תויהל ברעמה תוצרא ראשב וניחא
 ;טלחהב

 תועדב םישפחה םידוהיה קר אל :רתויב אלפנ אוהש המו
 + ,םייתוברתה םייחה יפנע לכב  םיראידמה לא ךכ לכ וברקתה
 ךכ 'לכ ויה--םש | םיארקנ = םהש = יפכ---"םיגיליאינה, קר אל
 ,ולאל ולא ןיבש לדבהה , םיסכודותרואה םג אלא ,םיראירמל
 יגהנמב קר הארנ היה :,םיפכודותרואהו םיניליאינה ןיב רמולכ

 ןיבו תילותקה תרה ינב םיראידמ ןיב לרבה שיש םשכ ,תרה
 ,תחא הצעב םלכ ויה תומ ן א ל ב לבא ,תיגיוולקה תה ינב םיראידמ

 ' םהינבשל הירגנואב םידוהיה דצמ תימינפה היטנה דבלמו

 ףצמ תוחפה לכל) רבדב היולת הניאש הבהאה רבלמ ,םיראידמה
 התיה םיראירמה רצמ תישמ מ ה תלעותה םג הנה ,(םירוהיה
 לש גווז :הלאה םימעה ינש ןיב תוערהו הוחאה תא .תכרצמ
 !דחיב תלעוה לשו הבהא

 הכלממב םהיסולכואב םיטעמה ,ערונכ * ,םה  םוראידמה
 ןפואב םדיב אצמנ ןוטלשה ,הב םימלוש םה הז לכ םעו ,תאוה
 םימעה ראשב םימלוש םה  ,תופיקתהו תומלאה חכב ,יעבט-יא
 םהל ןיא הוה ב קר אלו .עורזב (םינמרגהו םינימורה ,םיוולפה)
 םירפ םניא םה ,דית עב וליפא אלא ,הז ןוטלשל תייעבט תוכז
 .םיבורמה  םה ויהי. םימיה תירחאבש ידכב | ,םיברו
 אלא ,הכהאב הז לועב םיאשונ םניא םהידי תחת םישבכנה
 אלש םשכו ,םיראיהמהל םרובעשמ ררחתשהל םילדתשמ םה דימת
 ,םימעה ראשב תיגידמה םתלשממ תא עובקל ולאל חולצה
 = -הלודג  רתוי הרמב דוע /הוש רשפאו --םריב הלע אל ןכ
 םניא םישבכנה ;תיתו בר תה םתלשממ לא םימעה תא רבעשל
 חיכשהלו תיראידמה תוימואלה .ינפמ םתומואל תא לטבל  םיצפח
 תוברתב ןיא ללכבו ;תיראירמה הפשה ינפמ תימואלה םתפש תא
 םירוהיה קר ,ינחורה שובכה חכ םיראירמהי תפשבו תיראירמה
 תאו תיראידמה תוברתה תא םלש בלבו ןוצרב םערז לעו םהילע ולבק
 תינמרגה הפשה תא רוקעל םיראידמה ולמע ,תיראירמה  הפשה

 " םימעהו
/ 



 ו -

 גכ ןוילג 4 ם 5ועה =< , ו ַ

 הפשה ןמ םינפל םינוזנ ויהש םגה ,םהל ותואנ םירוהיה קר-- -םצראמ
 הפש קר התיה רבעשל , םתודהיב םגו תינחורה םתוברתב תאוה
 תידוהי תורפפ רבכ האצמנ הב .תינמרגה --- םלועב תחא תודוהי
 םימי ורבעי ,תיראירמה הפשב תאזכ וארביש רעו  ,הרישע
 ..,וז ץראמ םירוהיה ולגי אל :םיתניב םא ,ערוי .ימו ,םיבר

 תחלצה .תעשב קר אל םירומג םיראידמל ויה םירוהיה
 ןמזמ , ןכל םרוק םג אלא ,ךלואו 186 תנשמ ,יראירמה םעה
 ימואלה .םרורחל לע םשפנ:ףרחב םחלהל | םיראירמה \ ולחהש
 םהל ויה םיחאו ,וז המחלמב םידוהיה םהל ופתתשה ,ינידמהו
 ,החלצהו תוריח תעש הירגנואל העיגה .רשאכ ,ךכיפלו ,הרצב םג
 ביטהל ורמאיו ,םלמע תאו םדסח תא םידוהיל םיראירמה ורכז
 ,וב םה וכז רשא בוטה .לכב םהמע

 רשא ,ערונה םדה תלילע ערואמ היה 188% תנשב
 זא .רלפא:הפיט  טפשמב 1888 תנש יאמ שרחב ררבתה
 תוארפב ןיידע העוקש הירגנוא תכלממ יכ  ,םלוע:יאב לכ ואר
 הרקמ היה אל רלסא:הסיט 'ערואמ ,םיניבה ימי לש הירזכאה
 רשפא ינשה דצמ יכ ,ינא עדוי .םעה תעד:יולג אלא ,אמלעב
 לבא ןהינמרגב ץ.ינוק ערואמ תאו ןטס ק ערואמ תא םיעטהל
 םישעמה שקיה יפ לע: ודמלי ולאמ םג םא ,ברסמ יניא

 ...הז .ןוגכב
 ,זירבהלמ .וקספ אל "םייתמאה,  םינמרגה בור ןפוא לכב

 האנש ,םוראידמה ונעט אלש המ ,םצראב  םידוהיה םירז : יכ
 לודג ןיהמת זא הררוע ,םירוהיהל םיראירמה דצמ תאוכ המוצע

 יתש ואצמ ,הז ןוזחב םישייבתמ ויהש ,םיראידמה "יבוט,
 הירגנוא .לש הנופצב עריא רלסא:הפיט ערואמ (א  ,ןל תואלתמא
 ןופצב , הכרצ יד העימטה הלשב אל דוע םשש ,תומוקמה רחאב
 ,"תיצילגה  .תורהיה "הרזה, , .תודהיה = :דוע הירגנוא
 ,םירומג .םיראירמ םידוהיה בור ןיא רוע הפ ,הברה העיפשמ *

 ,ול .םה םירז ןפוא לכבו ,האנשב םהילע ץראה םע סחיתמ ןכלו
 םעה תא םיתיסמה םילקירלקה תעפשה הלדח אל דוע (ב

 .המַַה תעיקש םַע
 םיִנּנָע .םִיָּבְרַעַיִמּודְמְה

 ,המדאה ינפ לע םיטש טַא
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 יִריִרָש קב דָדָבְל
 םישחול דוע

 הָנְנ תב בל
 :עָוג ,בָהְבְהְמ הֶרוא וק
 רַחְרַחְש יִשָמ לש שָרְמ ּומָּ
 .ערָתְשַמ טָפַּב קחש לע

 םיִנָדָע ה תַנָצך ריִואָּב
 ו תועבה יִסְכּורַמ בָשְנִמ

 םיִפיִרָח וחיבר לש תֶרְתַש

 . תועקבו םיִרְכַמ הָרְמַתִמ

 תּונְָליִא םיִבָצְנ םיִמּופְּב

 יןֶנערָה בכל םֶצְעְּ

 רוע לבא ,ימואלו ינירמ .רורחש הררחתשנ הירגנוא ' ,םירוהיהב
 הירגנואב | םיכירצ הז יפלו ..יתוברת רורחש הררחתשנ אל
 ,בכעמ יתרה לדבהה ןיירע .םידרצה ינשמ  הלודג רתוי .תוברקתהל

 תעפשה תא לטבל ,ויגיהנמו םעה ישאר .תולדתשה הלחה וא
 תותרה ינב תא םיברקמה םישדח םיקוח עובקל ,םילקירלקה

 םינש רשעכ ,תיתרה האנקה חכ: תושילחמה ,ולאל ולא .תונושה
 םימיבו ,הפוריא ימע תא אילפה רשא ,הזה םומלופה ימי .וכרא
 ןתוצראה לכב תיתדהו תינידמה היצקאירה רבכ הרבגתה םהה
 ,םינפל אלו .רוחאל . תישונאה םתוברהב וכלה םירואנה םימעה
 המחלמ ירשקב םעבש םילועמהו םיליכשמה ודמע הירגנואב קרו
 :תירסומה .תוריחה תא ריבגהל

 וא הרבג הירטסואב !םכררב ןטשל םהל ודמע םיכוכע המכו
 תעפשה הרבג לשומה תבסמב ,תימשיטנאה ,תילקירלקה העונתה
 םיעצמאה לכב ושמתשה תילותקה תדה ינהכ . תאוה העונתה
 רויפיפאה | ריצ האר .םילרבילה תובשחמ תא לטבל ידכ /םיירשפאה
 ומצעבו ודובכב  אובל רבדב ךרוצ שי יכ ,הניוב זא בשי רשא
 אלו ,"וז הוצמ:תמחלמל תובבלה תא ביהלהל, ידכ * הירגנואל
 אל תירגנואה הלשממה ,המש תכללו  וילגר תא תתכל לצעתה
 השעמ, ,ץראה ןמ תאצל רהמי יכ ,ול הזמר אלא--וינפלמ הענכנ
 !תוכלממה יתשל םיפתושמה םיינידמה םינינעב רבכ עגנ'הוכ "בר
 רובכב עונפל הירגנוא תלשממ הועונ ךיא . הירגנואו הירטסוא
 הירגנוא ותלשממ לבא ,רברב ברעתה ןוציחה רש רויפיפאה ריצ
 םעה . ותורישמ רטפהל סינא היח ןוציחה רש םג ;התעבנ אל
 והז ךא : הפוריאב ןירוח ינב לכ שפנ יוצר זא חיה יראירמה
 וראוצ תא םישל ?פח ונניאש ,תירסומה ותוריח לע םחלגה םע
 : !תולקירלקה .לועב

 םש וכז םירוהיה קר אל ,ועבקנ םילרבילה םיקוחה
 הבשחנ תילארשיה תדה ,תודהיה םג אלא ,רומג תויכז-יוושל
 ןיבו .היניב .ןיאו  ,הירגנואב "תולבוקמ,ה תותדה 'תחא רותב זאמ
 זא וריתה ,םולכ אלו תוינירמה היתויוכזל  עגונב תוירצונה תותדה

 טה יִואָה יִמרְמָּ
 םָאיש טָא רָ ִצמ

 תלְכֶתיִדא הָפּוטַע קָחְרמְּ

 .םיִרָעָי .םֶתּועְ

 הָרדוקְו ץֶרָָה הָבְלְ
 ,הַמְקְו קחש ןיִע .הָבְלּוהְו
 וטָאָל לוע לש לָלָהי
 .הַמְלַעַב תָבְצַע אָּלַמְתַמ

+ 

 תועְבְגַה נג יִּבג לע
 ו, םיִקָמַע יצור רֶתְְבּ
 ,םיִמְפקַה םיִצעָה קרי

 = ,םיקשה

 הָטָשָו תָפְרְפִרֶמ לַּּ
 - + הָּבִרְו תישירח וז תָבָצַע
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 הול םדוק .יכ" דועב : ,תירוהיה תרב תיחישמה .תדה תא רימהל
 ,'רייגתהל .ירצונל אל לבא ,רצנתהל ידיהיל רשפא היה

 ,הלוגה תוצראב גישהל תורהיהו םירוהיהל רשפא היהש המ
 .תיתרבח .תוברקתה םג אובה התעמש ,ווק ןבומכ .הירגנואב וגישה
 ןיב אוהש לכ לרבה הזיא שי רשא ,םימיה לכ וםינד ויה הזכו

 םילירבמ יכ ,תיחישמה תרהו תורהיה ןיב ,םיראירמהו .םידוהיה
 םג הז שגרוט ,הערל תורהיהו םירוהיה תא הנידמה יקוח רצמ
 ונניא ,ול המור :ידוהיה ןיא יכ ,שיג-מ םעה .םייתרבחה םויחב
 יו בלב ימינפ רוגנ .הזיא דילוי הז ,ומע תחא הגררמב ונניא .,ורבח
 התע .תוימשיטנאה רוקמ .והז .תימואלו: תיתד האנש דילומ רוגנהו
 תאופרב וקפתפה אל ,הישרש םע תאוה תיסראה העיטנה הרקענ
 ,שדחמ .התווהתהל םרוג לכו הבס לכ םג וקיחרה אלא ,הכמה
 .וז תירפומ הלחמל לולע רוע היהי אל .יראירמה םעה

 הנוב .הז ערואמ :םירמוא ויה ונבש םיחקפו .ונחמשו וניאר
 םידוהיה םיצור .,תונירמה לכב םימעה לא םידוהיה םוחיל בא
 :םיתשב הירגנואב וניחאכ .ושעי ,םהייחמ תונהלו הולשב תבשל
 ןיא .יכ ,הרומגה תינידמה תוריחה תבוטל םה םג ולהתשי (א
 רשפאה לכב :וברקתי (ב ;תוריחה תחלצהב אלא םידוהיה .תולש
 תודהיל שי םויקההתוכז וזיא ,םיבשוי םה םכיתב רשא ,םימעה לא
 אל .םייחה קושבו ,תסנכה .תיכב .אוה .תורהיה םוקמ .?תירלוקיטרפ
 ןפוא הזיאב ,תרחוימ תידוהי תוברת ןימ לכ .אצמת אלו: הארת
 תיתד האנש ידיל ףוסבל האיבמו תובבלה דורפל תמרוג ,היהתש
 .תימואלו

 ינפ לע וחפטו תוערואמהו םישעמה ואבו ,םימיה .וכרא אל
 4 .ונבש םיחקפה לכ

 עצמאב לארשי' דיש םתוארב ,םילקירלקה יכ ,וילאמ :ןבומ
 םידוהיהל הביא ורטנ ,םהינועב םייוצרדיאה םיקוחה תעיבקל עגונב
 יראירמה םעה בל יכ  ,קפס ןיאו ,םהב םעה תא תיסהל ופוסוהו
 ,םיאנ םיזורכ קר ויה תישונאה הוחאהו  תוריחה .,הזל .הטונ היה

 3 3 םלועה <

 תבסב ץראה ןמ המת אל תיתרבחה תוימשיטנאה ,ץוחלו הפשה ןמ
 וב טעמכ ,רתויו רתוי רוע הרבג הברדא אלא ,םיינירמה .םיקוחה
 ,תוריחה יקוח תא וכהכש ,בתכה לע וירה השביתנ אל רוע ,קרפב
 םתאנש תא תוארהל השארה ריעב הטיסריבינואה :ידימלת ולחה
 וניעל זא ועריא  םירעוכמ םישזזמ  ,םידוהיה םהירבחל השקה
 הריב היה םא ,ררבל השק ,השירחהו ןוא התאר .רשא ,הלשממה
 םלועבש ןיה 'לכ  חכב ןיא יכ = ,הריכח וא  ,התחמ אלו .תוחמל
 םויקל לודג לושכמ םג ויה .םישרחה םיקוחה  ,םיקוחר ברקל
 המ ,םירצונו םידוהי .ןיב ןיאושנ | וריתה יכ -,הירננואב תודהיה
 ןיעכ זאמ התיה הרתהה םג ,הנשל הנשמ הברתמו ךלוה .היהש
 תינידמ .תוריש וזיאל םידוהי תונמל הלדח הלשממה ,הנידמ .תכמ
 היה  םידוהיה ןיבו הלשממה | ןיב םוחיה  .הלחת ורימה אל 'םא
 םידוהיהל םתאנש לע תורוהל וצפח אל דוע ,ראמ רזומ הלחת
 הלשממה .תוירבה .תער תבנגו תמרעהב ,הענצב ושעש הב ושעו
 וליגרה הנורחאב לבא  .הילקירלקכ יבמופב תוארהל דוע זושייבתה
 םידוהיל ערהל ידכ  ,םישעמ המכ ושענ תונורחאה םינשב .,הזב
 םג (!רקיעב הזו) אלא = ,םיינירמהו םייתרבחה םהייחב קר אל
 תולובחתה לכ תא טרפל ךרצה ןמ ןיא ,הלכלכה-ייחב ,םתסנרפב
 תערל  םינורחאה םימיב הלשממה-ירש ןהב ושמתשהש ,תונושמה
 םידוהי יפמ לכוא םיתרוכ ךיא ,ידמל ונא םיעדוי  רבכ .,םידוהיה
 ,שרופמ םידוהיה םש םהב  םיריכזמ ןיאש ,תורזנו םיקוח חכב
 רכד אלא הז ןיא יכ ,ובשח הלחת רשא ,הירגנואב םידוהיה
 תא םייקל ידכ "ריאה ידרומ רצמ הנורחא תוצמאתה,  ,רבוע
 ה ירטסואכ הירגנואכ יכ ,םיתניב :וחכונ ,םיניבה ימי לש תוארפה
 אלפנ ,םילקירלקה ידיב ,"רוא ידרומ, ידיב .ךורא  ןמזל ורכמנ
 .הלשממה שארב דמעש ,ילריקיוו רידה ותוא יכ ,רברה
 תיטנ תורמל םילרבילה םיקוחה תא ועבק  רשאכ = ,תילרבילה
 דמע ומצעב אוה ,תוכלטה .רצחמ ףוזנ אצי הז םעטמו ,לשומה
 תוימשיטנאה תא איבה רשא ,תילקירילקה הלשממה שארב הנורחאב
 + =, "התומלש, ידיל תינידמה

 : הָמּודְמְּב

 +. .הָפַבְמ רפסר רַתָמּב

 ןולדהה םּולחש ,הָמּודְמְּכ

 הָמַהַה תעיקש םע רועָנ וז

 תיממש : בו

 < .הָמשנה ּותַמְקַר םקור אּוה
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 תאמ

 "',ץיבוקרב .ד .י

 יה
 םינושמ , ןיה שערדימי םימיה | םתוא . םיאושיק תטיקל | ימי ועינה

 היה הלילה-תוצח דעו המחה-ץנה ןמש םימי .,הנשה תומו ראשמ  םילדבגו
 תולוהבו היסומלורדנא ןימ  ,דירטמו הטוה ןואש תיב לש וללחב דמועו יולת
 סדא"ינב לש תנכוסמ הפידרו םישאונ-תחוצו םילגר-תצירו םדה-תחיתרו .הארוג
 םלוכמ רתוי .. . קחרטה ןמ םהל הצנצנש , היקת לש ןרק ירחא םיבקרו םוונע
 ךותט םוארנ וז הנטק השא לש הינפ ויה םהה םימיב .םאה הלוהב התיה
 אלו הפקש אלו החנ אל, ,התתש אלו  הלכא אל .  הלוכש היח ינפכ רעסה

 ב

 .11--15 .ןוילגמ ךשמה (*

 הויח לכ ,הליבשב וישבע יארכ היה אל .ולוכ םלועה לכ . תולילב הנש העדי
 יל *- . םיאושיק : תחא הד קנ םלוכ ושענו וישבע ומצמטצנ הישוחו

 ' םינושאר רחשדירהו םע התנשמ הרפש הציקמשכ  ,רקובהימודמרב
 .הלפאה התציחמב תשפשפמו תרדוכתמ ,רבכמ הרע המא תא תאצומ איח ירה
 " תעסופ ,ו1 הציחמ ךותמ םאה תוטד העיפומ הוח-תפושחו רעש-תעורפ ,הפחי

 הו רקוב םולחכ |, תיארנ הניאו תיארנ ,  הפשחב תפרפרמו תיאשה העיספ
 רשע תחלוש , תודיחיב .הירוהרה םש תרהרהמו הזוזמהו תלדה דיל תבציתמ

 הנוכ ךותמ התאנהל וב תדרגתמו השאר-ירעש ףותל הינרפצו היתועבצא

 הרדחל ,רכוע לצב ,יאשחב תרבוע איה ךכ-ירחא . םישוחה לב םוצטצו .הרתי

 תודיחיב הירוהרה בוש תרהרהמו ןטקה ןולחה יפלכ םש תדמוע , לושבה
 לכ .ללכ הנשי אל םאהש ,הרפשל הל המדנ ואו ; המצע ינפב תחנאנו

 הגאד תנועט ,הרדובו הרע ,הלפאב היובח תדטוע וז התיה ולוכ הלילה

 הלול = רובעי יתמ : שפנה - תולכ רע .הפצמו 4 תדמוע , הבלב תובשחמ  תובוו

 +... ? רחשדרוא עקבוו
 ם ץיצהלו םידידקובחב דומעל םאה לש  הכרד אוה ךכ אל לבא

 פאה| .םיכפוש לש טיכע ךותל םימ-ךפש לוק עמשנ םיעגר רובעכ . תונולחה

 התסינכל ףכיתו ,הלפאה הציחמה ךותל תפנכנו תרזוח , תווירזב הידי תלטונ

 תוריהזבו שחלב עטשנ הלוק הלחתמ .ןשיה הלעב תא תררועמ הליחתמ איה

 העמיקדהעמיק הנתשמ הו לוק ןמוה ךשמבש אלא ,הבר הפונחו םינונחת ךותמ

 חרוצ רמ לוק ,םעוזו עבותו םר לוק וילאמ השענ אוהש דע ,תקיודמ הגרדהב
 . תוחפטה דע דפממ ושיערמו תי5 לש וללחב רסנמה

 + ןשית המל ,הרוע ,הילא .ןושיל ךל .יד ,הילא ! אנ"םוק , הילא --

 הגיש ךל הנוכנ ירה---ןושיל  ךנוצר , הילא . המיק לש ןמו עיגה רבכ ,הילא

 םילגרדטושיפב | ילצא לטומ אוה ךיאה ןולש הז ןיירפ .אנ-האר ,הילא !תבשב

 םירבדמש התא עמושה ,הילא ?שהח ךמצע השוע התע המל ,הילא ..,!ותאנהל

 שי 'אל וליאכ ,םוטשה ןמ םואתפ וילע הלפנ הנושמ הרחנ ןימ ,הילא ?ךילא

 < 1 כב תוללוגתמ .לומתאמ רוע !םלוע לש ונובר ,..1 םיפוצר  תוליל השמח הו
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 גכ ןוילג 9 ם*לועה < 4

 םויסנמינ תמקה .רבד תא הלשממה הרשא רפסמ םימי ינפל
 ,הברה ונדמלל אב הז ערואמ םג ,םידוהיהל רחוימ

 לודג םוכס רישע ידוהי .בדנ "םינושארה םיבוטה, םימיב
 הלשממה .לבא  ,טשפדוב השארה  ריעב .ידוהי . םויפנמג  תמקהל
 תושעל אלש ירכ ,הזה דסומה תא רשאל זא הצפח אל תילרבילה
 םידוהיה תולדתשה התשע ,םילקירלקה לושמ ימיב ,התע .רוריפ
 הלשממה הנווב םידוהיה תבוטל אל יכ ,קפס ןיא .,היוצר הלועפ
 רותב םידוהי תונמל אלש ,הפ ןוחתפ ןכ .ירחא אוצמל ידכ אלא
 ,םמצעל רפס-יתב םירוהיהל ירהש .םיירובצה .רפסה?יתבב םירומ
 ,תווקל ןיא ,הזה רבדה לע חמשנ ונרצמ ונא ,הז לכב לבא
 אצת םשמו ,ימואל .רפס:תיב בורקב היהי ידוהיה םויסנמיגה יכ
 ףוס לבא ,הירגנוא ידוהיל תימואל הבהאו תירבעה הפשה תעד
 ,םיללוכתמה .םרקב וליפא ,טע מ ב  ידוהי רפס  תיב םרוג ףוס
 ,תירבע טעמ םש .ורמלי םא ,אוה יד .ונמע .םויקלו תודהיה .םויקל
 םא ;םישענו םירכזנ  לארשי ינח ימיו תבשה ימי ויהי םא
 ךרוצ .םוש היהי אל םא ;םירוענה ינב תא םידוהי םָירומ וכנחי
 'רוהי  רפסדתיב ,םתרלו םתדלומל שוחכל םידוהיה  םידימלתל
 ידוהו .רפס:תיבל םיאבה םימיב ךפהתיש ול רשפא ימואל .יתלב
 .ירבע רפס:תיבל ,ימואל

 הלוגב . תמייקתמ .תורהיה ןיא .יכ .,ידמל הרוה אלה .ןויסנה
 תוערואמל- עגונב םירמוא ונא וז = הפקשה ךותמ * ,הבוט. בורמ
 ! םירוסי םיביבח :הירגנואב םיביצעמה

 לכ .הטעמתנ .תירבעה םתוימואל .רשא .,הירגנואב םידוהיהו
 + תובוט תולעמ .המכב םג  םינייוצמ ,םינורחאה  תורודב .ךכ
 והבידנ חורב ,תירובצ הדובעל .הבהאב ,ץרמנ .חכבו  חור:ץמאב
 הירגנוא תבוטל .הנה 'דע .ושמתשה = ולא םהיתודמב :,ירובצ שוחב
 םתכהא ףלחו .םלמע ףלח םהל .הלע המ ,וראירמה םעה .תבוטלו
 ךיראי ירבעה םעה יכ ,יל קפס ןיא ,ידמל וניאר אלה ,הז .םעל
 ויצחו- יפוריא  ויצחש ,יראידמה םעה . לע ותירחאב לדגיו םימי
 םימיה תירחאל הטבהה לבא ,יארפ ויצחו יתוברת ויצח ,יטאיסא

 וניחא ודבע ךיא ,תוארל ונבלמ תורירמה תא .איצוהל לכות אל

 םהל ולמג המו--םשפנו םבל לכב הנש האמכ םיראירמה תא

 !הרכש הזו הנמאנ הבהא וז .הנורחאב
 הדבוע אוה ,רוזפהו קוסרה ימי ירחא ,ונמע ירביא דוחא

 קונפב  דימת | היתולועפ תא השוע הירוטסיהה ןיא  ,.תירוטסיה

 הישעמ םישק םימעפל אלא ,םיחונו םימיענ םיעצמאב  ,ךורבו

 העימטל הפיאשה לע  ,ותועט לע תרמעמ איה ונמע תא , היעצמאו

 תועטה תרכה תבאכמ המכו .הברה הב לשכנש ירחא ,רוופלו

 ! תאוה
 ,ונמעל היחתה ילבח רעצ השק

 + ט"פרת ןויס יהליש ,גרובנטילרש

₪ 
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 וגה בהלוג ב

 + עַנְרָהְתולָאשל
 ב

 תובושח רתויה תודועתה תחא יכ ,יתרמא ןושארה ירמאמב

 יב םירמוע ונאש ,הז עגרב םיירבעה םייחב העשה תא תוקחודו

 תויללכה תוידוהיה .תויורדתסהה תודחאתה תויהל .הכירצ ,וישבע

 תוצראל םידוהיה ינומח תאיצי לש תונכת תמשגה תרממל תומיקה

 ,הירצמב המיוסמו הרורב הטיש ידי פ"ע  תינמותועה הכלממה

 וזכ היצרגימאב הכורכה הבורמה תלעותה תא חיכוהל .יתלדתשה

 !כרמ .תריצי .תרטמל .ונייה ,הרוהמה תונויצה דצמ םג  היקרותל

 תוחתפתהל עייסל הלולע איה המכ רעו ,הניהשלפב םיידוהיה םייחל

 ופיסוי .דועו ,ןבומכ ,םינעוט הז דגנכ , לארשי-ץראב היצזינולוקה

 לכ .יכ ,אושל ךא ונלמע לכ יכ ,אבהל םג וז הנעט לע רוזחל

 אורבל ךירצ לכ םדוק יכ ,והתב ולעי הלאה םייתוכאלמה םישעמה

 לא ריבכ ןוצרו הקזח תימואל הרכה לעב ,וחורב ץימא רוד

 ...שיגרמ וניאו ששוח וניאו ותממ לע זוורס הזו , םיאושוק לש תולגע שלש
 +. .!ה----ל--א

 לאושו , םימורממ  לפונכ | , ותנשמ באה = ררועתמ -- | המ ! אה --
 + רחנ  לוקב

 חרוא ,אבה  ךורב--,ותלאש תא ותגוו  וילע תמקעמ --! המ | אה --

 םוימ םיאושיקה .תולגע שלש תא תחבש רבכש ,רכינ = ךינוע יפירמ ...התא

 +.,(!אה ?לומתא <
 !ץוחב הלילה-תוצח דע ..,םייונע--םיאושיק -- =

 יל תאצמ םולכ ..."םייונע,, םואתפ ולצא .ושענ "םואושוק, !ךל ירה --
 םכימימ םתיאר .יכו ?הפיה ימחל-ןתונו = יסנרפמ ,. הנמיה האנ .תרחא .הסנרפ'
 רכבש ,המוד ...?רחנלו םילגרדטושיפב .בבשל :םדא-ןב לצא ווכ הנוגמ הואת
 ! ףופ רבדל ןיא :ירה--ןכ אל םאש !ךל יד ..ולוכ הלילה לכ הנושב  תוברה
 ...?הניש ףותב .ראוצ רע לובטל םדא .בייח תמאב םולכ

 בוש עמשנ ךכ-רחא . תקתתשמו הנושל-ףטשב עגר הקיספמ םאה
 ךר חשענו םואתפ הלוק הנתשנ וישכע אלא ,הלפאה הציחמה ךותמ הרובד
 .השפנל תרבדמו הבל ירוהרהמ הינפל האור םאהש ,המוד ,שחולו .ןונחו

 לכ ינממ יתנש דדתש ,דימת יכרד הו ינא ירה ,םשה ךורב --
 ! תא הרובסכ :,יתובאמ יל וו איה השורי יאדו ?  ינא תעדוי םולכ ,  הלילה

 , ןמהופ-לעדףאו .. .ולבס תחת ערוכו .םויה לכ .למע ףוגהש ןויבמ .,הֶברִדא
 ..יתומולח ינימ , חמה תא םילבלבמו םיאב תונויער ינימ .  יניעמ הנש הקחר

 הנה +. . ןמחופ-לעדףאו \ ,םילטב םירבְד אלא םניא תומולחה 4: ורטא תמאב
 י ללכ הנשי ינא ןיאש  ,המוד ; תוחוקפ ינועו .תבבוש ,  יתטמב ינא תפכוש
 ,ילש אבא תא הכשחה ךותמ האור ינאו ,הילאמ ומכ תלרה תחתפנ םואתפו
 לע . םונכל  תואקמוופו ושארל השובח :הקלוסרי ,  יאשחב סנכנ  ,םולשה וילע
 ןכרד התיה .ךכש יפל ,  עקרקב ולקמב ישבוח 4 ,וטאל .ךלהמ אוה ךכו = ,וילגר
 תחא !אל ,?ןשי התא בוש !הילא +. , ונממ הליחמב. , םלועמ אבא לש
 ? רקפה לכה אהו -- ירידל + .,1ןגח לא רוע  תכלוה . ינא ןיא -- .ותרבד

 בפ ל א
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 :ןויטטל ךלי -- .ידידל !םש שיש המ לכ .וכחסיו 4 םיריוחה ואובו --- ודודל

 רדגה יווחא םיאושיק לש תומרע שלש הנבקרת --- ידידל !ולוב למעה לכ

 הו ןיא --- הזמ תכלוהו לכה תא ינא החינמ . , ,| םיאושיק לש תומרע שלש

 | הילא ! לתוכה לא ושאר הבי םמע דחיו  םופיה וינב תא ול ןחאו .ינינע

 +: ? ךולא תרבדמ ינאש המ התא עמושה
 סנכג .הלפאה הציחמה ךותמ ףחדנו להובמ אצוי באהו ,םאה החצנ

 העיספ תופחי םילגרב עסופ ,הרפש הנשי ובש , רדחה ותואל שערב אוה

 תונולחה- יפירת . המיא הלופמ הפוקוה ותמוקו  ,גור ולוכ ,.ןבל ולוב ,הסג

 שפשפמ ,ווגור ךותמ .קקורו לעתשמ באה ,רדחב היורש תילולפאו ,ןיידע םופגומ

 ליחתטו ,ולש קבטה תא -- ושקובמ תא אצומ אוהש דע הכשחב שפשפמו

 "ולב דמוע ,רדחה תווובש הרשה .לא ןעשנ אוה דמוע  .הבע .הרגיצ ללוגמ

 ובלב השובכ האנש גרוא  ,קתושו הבעה ותרגיצ ןשעמ ,הפוקו המוקב .,עונ

 םעווה ומפשל תחתמ תצנצנמ ותרגיצ שא םעפ לכבו ,הכשחב הער שרוחו

 + עורפהו ףוראה ונקו םע םירדוקהו םיפעווה וינפ תא עגרל הריאמו

 החורל תותלדה תא תחתופ ,חיבה ןוודסמב םאה תחרוט העש התואב

 יעגר ףא .החונמ תעדוי הניאו ךליאו ךליא םתבחופ , םיאלמ םיקשל תלפטנו

 רוא-וספ ,הכימשל תחתמ בשנטו החותפה תלדה רעב ןירופ רקוב לש חצ חור

 לע תכפהתמ הרפשו--םילתכה רחא ינפ לע םיעותו לפאה  רדחב םילגתמ

 םישגרתמה ,םיערה הירוהרה תא שרג? תצמאתמו רכב הינפ תשבוכ ,הבכשמ

 + הילע םיאבו
 ! םאה לש הלוק עמשנ ןורדפמה ןמ
 עופעפל ול יוא ? ךלש עופעפה לא תקבר רבכ ? םש התא עמושה ---

 אובו .רהמו ךלש עופעפה לעמ ףכית לדבה .  ןגה לא ינא תכלוה ...! הז

 ,:רדגה ירוחַא תוללוגתמ םיאושיק לש תומרע שלש : חכשת לאו רוכו . ירחא

 לוקב באה  לאוש -- ?הט יל ןיכי ימ ?וילע אהת המ הטו ,ונ --

 הֶריאְמּו עוזה ומפשל תחתמ תצנצנמ שאהו , הבעה ותרכיצמ .ןשע ףאושו דורצ

 < .ץ םירָוקהו 'םיפעוזה וינפ תאו נבלה הפוקוה ותמוק תא
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 5 3 םלועה =< גכ ןוילג

 ילבכב .אופקל הפיסומ .התיה תושונאהו םייחב םימשגתמ םייריבצה = ,בומ רתויה רצ לע .וילאמ לכה השענ יהי זאו ,םיימואלה םייחה

 םיקרותה דעו החד ילמלא , תימואלהו תיטילופה ,תיחרזאה תודבעה | תידוהיה הדובעה  ,ידוחיה שוכרה ךירצש | םוקמל םורזי זא

 םעה .ךנוחיש דע  ינויצוטיטסנוקה רטשמה תגהנה תא םיריעצה  המודב  םיירוהי םייביטקא תוחכ דועו .תידוהיה - היצנגיליטניאהו

 ראשנ זא יכ ,וכרצ לכ רשכומו יטילופ ךונח  ובורב יקרותה  םג הנדבעת םא ,ירמגל תורתוימ הנייהת םכיתואירק לכו .,םהל

 תיקרותה הכלממה לש הלרוגבו ,ופקת לכב םדוקה יצירעה רטשמה = זוע ;איה תחא -- אל וא הניתשלפב תויורדתסהה רתו םג א'קי

 רתיו .םינושה רצחההיסירס םצפחל ותוטהלו טולשל םיפיסומ ויה = תא וילאמ וליבשב לוסיו הלא לכ םוקמב שמשי םעה לש ונוצר

 ,ונתוא תדמלמה איה איה הירוטסיהה . תינורצחה הלירמקה ירבח | ,אוה שדח אל הזה ירואיתה ךוסכסה לבא ,םיצוחנה םיכרדה

 םילודגה םיירובצה  םונוקתה לכ | ,תויטילופה תוכפהמה לכ יכ | לכ לצא .הנשנו רווח אוה .ונניא ירוקמ םג ,הזמ רתוי דועו

 םועימה אצי תיטילופה הרובעה תמב לעש ,ןמזב קר ומשגתה = ,םיירובצה םייחב תללוחתמה ,הלודג הכפהמ לכ תעשב םימעה

 הרורבה הרכההב ולוכ רחואמה ,ויתועדב ןתיאה ,יטניגיליטניאה | תא תונשל ןויסנ-השעמ לכ תעשב ,םייכלממה וא םיירוטסיהה

 תלוכיבו .ןוצרב  ,הזה .ןוקתה וא הכפהמה תוציחנ לש המיוסמהו | ומכ ,תושעהל דמועה ,לודג ימילופ ןוקת לכב .,יבלממה רטשמה

 ,םעה יקלח םתוא וירחא ךושמלו הליעומו המת הרובע דובעל = ,םעההירחכנ לש םחכ יופי תבחרה ,תיללכה הריחבה תוכז תגהנה

 ,תקפסמ הרכה ע"על םהל ןיאש  ,ךרוצה ידכ ךכל םירשכומ םניאש = קומינו םעט | ועמשת  דימת --- ., לוג ילאיצוס ןוקת  לכבו

 ,רברה ןבומ , היוארה הדמב תימילופ הרשכה ןוידע ורשכוה .אלשו \ בוט .אוהש יארווב הזה ןוקתה ;ןכ .רחא ןונגפב אטבתמה ,דחא

 טועימה לש ותרכה ךיתמ תישענהו תיביטקאה הדובעה דבלמ יכ .רשכוה אל דוע ונמע לבא ,הרטמה לא עלוקו  הפוו

 םייטילופה םייונשה םתוא יכ .,הז יאנת םג דאמ ץוחנ ,שארב ךלוהה | םעה תא .םדוק .ומירה ,םעה תוררש תא םדוק וכנח ןוילא *

 ויהי ,םייחב םישגהל הוה ץולחה דודנה ףאושש  ,םיירובצהו  ןוקת תמשנה תירשפא יהה וא קרו ,ההובג תירומלוק הגרדמל
 תופיאשה לא ,םעה לש םיישממה םיסיריטניאה לא םימיאתמ | , ךפהה תא םיטילחמ :םינוקתב םיצורה הלא לבא , תרחא וא וז

 רתוי ',םייעבט רתוי ,םיישפח רתוי םייחל םע לכ לש תויעבטה | לב ,םיקוח תכירעב םעה לש ןחכדייופי ובחרתי .אלש .ןמ) לכ

 םתדועת ,ילאיצופה רצה ןמ/ םיקדוצ רתויו םירחאב םייולת-יתלב | .וטלוקה תוצראה לש  םיייוטנימיליאה םינוקתה וגהנוי אלש ןמו

 ,םיכרדה תא אוצמלו שפחל ושארב םידמועה םעבש חורה-ישנא לש = ללכושמ ךונח ר'ע לכ .בושחל ןכתי אל איהה תעה דע ,תויר

 לש םעבטב תוחנומה ,וללה תופיאשה הנלכות םתועצמאב רשא ןמוב םעה לש ירוטלוקה בצמה תמרה רבד לעו םעההינומה לש
 ,הזב תללכנ  םתרועת ,םייביטקא תוחכל ךפהיל ,םראה"ינב לכ = החיכוה הירוטסיהה לבא  ,רחי םידרצה ינש וקדצש יאדוובו ,בורק
 היגריניאה תא .ךופהל : רמאל םיליגר הקיזיהפה תרות תפשבש = ,היפמ הרות תחקל םיצורה ,הלא לכ תא ןיבהל הליכשהו רבכ הז
 םרקב .תומדרנהו .ןיעה ןמ תומלענה תעדמ-אלש תופיאשה) חכבש = ,ונתוא רמלמ ירוטסיהה ןויפנה . הזה םימפקה-לגעממ ץלחהל רציכ
 תויולג .תורוצ .ןתוא שיבלהל) לעופבש  היגריניאל  (םעה"ינומה = ירובצ וא יכלממ לודג ןוקת לכ תמשגה תא תוחרל ורמאי םא יכ

 שי .ופיקה לכב הוה ירטנימיליאה ירוטסיהה ןויסנבו- ,(תוישעמו = ןילא רשכומ יהי  ,ולש בורה .וליפא וא  ,ולוכ םעהש ,תעה רע
 . ,ונלש תינויצה העונתהל עגונב םג שמתשהל ורמאי םא ,הזה ןוקתה תגהנה תוציחנב הקומע השנרה שינרמו

 וב חפטל ,םעה תא רישכהל ,תיכונחה הרובעב ;סעתהל היח אל זא ,יאדווב ינויגה אוהש ,הז ךרדב רדסה לע קיזחהל
 :,םיימואלה וינינקו ויכרע לא הקומע הבהאל קזח יממע  ןוצר | וא  םייכלממה םייחב תחא הכפהמ ףא ,דחא לודג ןוקת ףא

 אקח המ ולא הייח וחש לש ןושאר רוא תעיקב םע אוה רועינש , רסנמו אלא הו רפח םולכ .!..הטב ושפג הקשח םואתפ !אבה ךווב --
 ...1 םהילע | יתוריעה אלש ,רכינ ...הטב יל הדומ אוהו םיאושיקב ול תנעוט ינא |הט
 ., םיתפרהו םיתכה ירוחאמו ,תננוצו הלק רקוב-חור תפחרמ העש התואבו ןיא ! הט ותאנהל התשיו ,ןאכ ילצא בשיש ידכ אלא ותנשמ ילש ןיירפה תא
 . < !המחה תיארנ ,םימשה יקחרמב םידבואה * , םילולטהו םיקוריה תורשה םוקממ | איה הלק יכו ...הט ווכ העשב + ויתוכגרגל השוב אלו הפרח אל הו םדאל
 הממד קו ביבסמ ,המודא שא תובהלב םיתצנ תוגגו תונליא ישאר .התאיציב | םש שבל ,ונדונ ! הטב ויה ותדילו ותרוהש ,םדא רובסב !? הט -- ךיניעב וז
 לע בוסי יב תונולחה דחא סירת וא קורשת יב תלד ןהבוסנ המדרתו טקשהו | ...יאנושל יובא םגו הט ךל ושָעיו ךינב וציקי טעמ דוע . אובו רהמו ךודגב

 ,טקושה ריואב העוגו ולוכ בוחרה לכב הנועו תאצוי לוקדתב העמשנו--וריצ ...?הו לש ופוס אהי המ ! םלוע לש ונובר ,יוה |
 המח-לגלג הרפש האור ,לכ ינפ-לע הכוסנ המדרתו טקשהו הממד קר בושו | תראפת -- יל הדימעה םיאנ םונב ? םינב ךל ןינמ ? םינב הויא --

 * .תבשויו ינוע תמצוע איהו ,םירוחהו םיטקושה םימשה הצקמ הלועו לבוטה ,הו :..בלל החמשו ןועל
 .תרעובה וז המחש ,הל המדנ .הב היתושגר בורמ תמהדנ הלוכו  עונ-ילב | הדשה לא הפוקוה ותמוקב ןעשנ דמוע ונדוע באה . תורתשמ הימוד

 .! ,  הבועש לודגה ךרכב תרכזנ איהו ,קוחרו רחא םלועמ  ןאבל וישכע העיפומ = וז  ,ותרגיצ ןשעמו הכשחב הער  שרוחו זגור-ירוהרה רהרהמו רדחה תיוובש
 . םיכוראה תוכוחרה םתוא םולחב ומב האור איהו ,םדאט המוהה ךרכה ותוא  השבוכ ,הבכשמ לע תכפהתמו תכפהתמ הרפש .ףוס הל ןיאש , הבעה הרגיצה

 ךותמ םימ  םיקרוזה םירעושה םע , םייקנהו םיבחרה םיכרדה"ידצ םע * ,.,? ולא הייחמ אצומ הל אצמי ימ : הילע םופקוה השפנהירוסיו ךכב הינפ
 .' | ןןנערהו םחה חירה םעו השגרנהו הזילעה רקובה תימה םע ,םהיתורפופש ןואש רועינ םמע דחו ,דחא דחא םבכשממ םימקו םירועינ םינבה

 <  לכב יב ,הברקב הבוב | הבלו ..,םיבוטנה 4 הפאמה"יתב ךותמ אשנו הלועה = ,םולפפפל תחתמו ןחלשל תחתמ םילחוז וללה . תיבב הכובמו המוהמו דירטמ
 ןיאו םילכו םיכלוה הייחו ,הילא הנופ שיא ןיאו תחכשנו איה הדדוב םוקמ | וללהו . , , םיעבוכ , םינותחת ,םיליעמ , תולמש ,ודבאש תואקמוופ םישפחמ
 0 ...םהב חיגשמ שיא = םיארוק. , רבש-תקעז םיקעוו =, תועוודלוק םידומעמ  ,.ריואל תועורו  םיטשופ
 ןואשה ךותב ךליאו ךליא הרוב תבכוס ,תיבה ךותל תסנכנו המק איהו םה  דחיב םלוכו ..ורבח לש  ומטוח .יפלכ. דחאה .עשר"ףורגא  םיארמו ברל
 תוכימש ךותב ,םהמ םהיתופטעמ ולטינש םיכעוממ תותסכו םירכ ךותב ,קחדהו שואי ךותמ םהישאר תורעשב םידרגתמו - םימורע \ םיצח = תיבה ךותב םידמוע
 הירלקפפאה .יפלב תדמועו תשגנ איה זאו ,ןכותמ םיצבצבמ םיכומהש ,תועורק איה תשרופ .םהמע הקלח ןיאש ,הננאשהו תטקושה אקדרפ איה תחא קר .בר

 - תא האורו תועמד .ךותמ תקהפמו הכורא העש הלצא ההוש , ההכהו המוגפה | התצווק תקרופ ,הכובמהו המוהמה לכמ תלדבומו  הקחורמ ., הלש תיוז-ןרקל
 " תאו תופעווה היניע תאו ךוראה המטוח תאו םיקירומהו םילדה ףינפ | הטמדב הישעמ השועו התיעצמאב המוגפו הנטק הירלקפסא דגנכ הקלחה
 .ןהב 'שואיה . הבל ירוהרה ךותמ ,טקשהבו

 היורש .הלוכ איהו ,הלוהבה .םאה םואתפ תצרפתמ הוה ןואשה ךותל ךותב יוהשח ,עוערה תיבה הקעמ לע תבשוי ,הצוחה א תאצוי הרפש
 , 0 התמח בורמו השאר לעמ הטומש המחה התחפטמ , תודבכב תטשנמו העוב | םחו ךורא ולוכש ו ,אבו ךלוהה  ץייקה-םויב תרהרהמו ,םירורק רקוב .יללצ
 '  תיניעו .המהדנכ המוקמב | העוטנ איה תדמוע עגר . היפב רבדה ןיא הב  ,המוהה ברעב איה תרהרהמו ןהוקת לש הריהומ ןרק אללו תילכה אלל קירו
 " "ל תוככל-תררחט  הסויא הללי לוק תיכה ללָח אלמתמ ינשה עגרבו ,תוטילכמ = הכובה סאה לוקבו השקה ככשמבו רצקה - הלולכו ,ןסויה ירחא אוכל דיתְעְש
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 הפוקתב ילארשיחוצ ואה בושוה לש תואצותה פ"ע ונטפשב תויחל .טושפה יעבטה ןוצרה תאו תירוטסיהה ותדלומ ל ,ותפשל

 ,ונחנא ונל 'המדנ םנמא ,ןתומכב ,ךרעב ,תולרה ,הנושארה לבא ,דאמ .הפיו בוט אוה הז לכ -- םיימואל = םיממע = םייח
 ולאכ ,הז  בושי לש תיטאה תוחתפתהב קופס םיאצומ ונניאש יד אל ,הרשכהו ךונה לש וז הדובעב קר קפתסהל
 תוקמע רתויב רודחנ םא לכא .,ונתדובעל בל םש םעה ןיא תמאב | תאטח םגו ,תיקנע האיגש הז .היהש אלא ,ןכתי אל הז רברש
 תורחא  תונקסמ ידיל זא . אבנש יאדווב ,ונתעונת  תודלות לא | דגנתמ םרז םג םרוז  ונלש .המאלהה:תרובע דצב אלה ,תומואל
 ונישע אל .ונלש תיבושיה הפיקקה לש .ןמזה ךשמ לכב ,ירמגל = ,ונתוא תפקמה ,הביבסה לכ לש .תוללובתהה תעפשה םרז --'הל
 ,םינוש םימויא י'ע ץראה ןמ םעה תא ונקחרהש ,הז םא יתלב | ,הלודנ הלאש ןיידעו .תוכיאב םג תומכב םג ונתוא .העירכמהו
 קר יכ ,םיטילחמ ונא םויה דע ,הניתשלפל האיציה רעב ונבכעש  -ותרועת תויהל הכירצ ךכיפל .רתויב .רבגי ימי לש ןתעפשה 'חכ
 םיפלא 6-- 8-מ- לחה) םילורג ףסכדימוכס םהל שיש ,םישנאה הלא = ,םירוחב םיכרד ירחא שקבל ,ונתוא גיהנמה ,ץולחה לש .תירקיעה
 םווה דעו ,הניתשלפב רמעמ םהל וננוכי יכ :,תווקל םילוכי (לבור | תונופצה תופיאשהו הרכהה:רפוחמ םעה>ןוצר :ולכוי :םתועצמאבש
 ,י"אל האיציה דעב בכעל ונלש = ןיערומהדתכשל רתוי תושמשמ | ירחאל קר ,זא קר ,ילאירו רורב אצו מ אוצמל םעה תמשנב

 -ילעב םישנאל םיצעוי ונא .ןיא םויה דע .הרעסלו הכמתל רשאמ | תוחכה םילגתמ  ,תוישעמו תומיוסמ .הדובע לש .תורוצ תוארבנש = >
 י"אל עוסנל ,לבור םיפלא תשלש רע םינשמ םהל שיש ,השא | קזחו לודג םרוגל :םייהנו  הצוחה .םימדרנהו םינופצה םיממעה
 ןיא הכ דע .המראה-תרובעל וללה םישנאה םירשכומ םא וליפאו .םעה?ייחב

 התואב םג  ,תירמח הרוע םוש לבקמ י"אל תאצל הצורה | הפיאשה תילארשיה המואה תמשנ יקמעב הנופצ הניא םאה
 " ,הקירימאל אצויש ימל םינתונשו תתל וגהנש ,תמצמוצמה הדמה םלוע:רבעו תָיבדרסוחמ דדונ לש םיבולעה  םייחה .ןמ 'ץלחהל
 רברה היהש ומכ ,רבגתמ י"אל הדידנה םרז ליחתהש ,םעפ לכבו | יח  ,וללה  םייחה ןמ .ררחתשהל ץפחה ןיא םאה +םוקמ .לכב

 תירבעה תונותעב וליחתה דימ ,1904 תנשבו 1891 תנשב .לשמל | תחנומה ,הפיאשה תא וב ררועל קיפסמ ,םיבלכו טפשמייצוצר
 ןודינב בתכש ,םירמאמה תא רוכול יד ,הז לע .תומלוע םישיערמ = ימצע.םיסב לע  םיילאמרונ  םייחל  ,םראה-ינב לכ לש םעבטב
 ,'ץילמה,ב .םולבניליל ,ל .מ רמ הז = םתוסחיתהב רמועו .יולת וימי לכ תויה יתלבל .תורשפאה תאו ןחיא
 תחא םעפ קר ונעמש י"אה בושיה תפוקת ןמו ךשמ לכב םאה +םדסהב םהילא והופפאש ,םירחא | וא הלא םילעב לש

 :תדונא תאירק התיה וז ,י"אל אבל ןיה ירסוחמ םישנאל ארוק לוק  תימצע:הרימשל םע לכ לשו םרא-ןב לכ לש תיעבטה 'הפואשה =
 תוחסומה רתי ולאשנ רשאכו ,"ריעצה:לעופה, הריעצה םילעופה  תרימשל ,םיישפח םייחל ,םיימצע םייחל ףואשל ידכ תקפסמ הניא
 רשפא םאו "ריעצה לעופ,ה לש וז ותאירק לע ןעשהל רשפא םא | ,םיממעה םינינקה רתיו ויגהנמ ,ולש תוירוטסיהה תורוסמה  ,ותפש =
 ולבקתנ ,י"אל םידימא:יתלב םישנא תאיצי םרז תא תוטהל תמאב ?ותמשנל םיבורקהו ול .םירקיה '

 וז תא וז תורתו ,תובושת הז
 ויק א תריצי םא יכ ,התע רקיעה איה .תיכונחה הדובעה אל ,אל

 יפלא לש האיציה ד"ע רבד "ריעצה לעופה, רשא רועב םינתינה ,םיירשפאה םיאנתה לכ רוריב ,םיישחומ הלועפ-ינפוא
 האבה הנשה ךשמב יכ ,רמוא תרכזנה הדוגאה ישארמ רחא) שיא יאנתל חכב אצמנה ימואלה ןוצ-ה תא רבעשל תלכיה תא

 טילחה, ,(םילעופ םיפלא .תרשע דע .תנומשמ  י"אל .תאצל ולכוי ,םיישיאה םייחה

 0 5 - ו קהה שק

 ,המע הקשו תחפב תדמועו המדאה יחופתמ הֶרטפנ רבכ םאה ,"םיטחוש, אלא ,ללכ םיגכ ולא ןיא ?רוחבה םואתפ םלענ ןכיה ,.,!?ןהיא רוחבה
 ...םידבוע לכהש .רחאמ .ןגה לא יגא תכלוה ,אל -- סוסה תא דימו ףכית רופאל ךירצו הבורמ הכאלמהו רצק ןמוה ! םיטחוש לכה \

 (אבי רוע) 1 ונניאו םואתפ םלענו הז דמע הנהו--הקושה םיאושיקה תא ליבוהלו הלגעב = =
 : אבהלו ןאכמ ץחור אהיש יאולה--רהנב ץוחרל ךלהו וילע ורצי ףכת יארו
 6 ..!םלוע לש ונובר ,םד ילחנ ירהנב

 \שי הטדא-יחופת תפלוק הליחתמו תזרדומ איה וז תצרמנ הללק ךותמ
 תקונית ,היתונבב הנטקה ,הפאב תפרוטה הלוכש היח ינפ הינפו ,בר ןוופחב
 + יראהו ברח תלכקמ איה דימו --אטחתהל הנוכב היכב ףותמ הילא תשגנ ,עברא תבכ
 ו ,הנוגה .קפרמ"תנתמ הנמיה

 (* .הישעמ יכו ...!הוה םוקמב הנושמ התימ ךילע  איבא ןפ ,ינטמ | ירוס -- . :
 ו . ו הבימ תא ,םירזגל תערקנ םאה ! םולכ אל ?הכאלסב הדי חולשל ךו 0/0 ְּק , לשל .ךחומכש הלותב הלוח
 1 ...רשב"ילפמ ,וללה תולותבהו
 לכמ תלדבומ , היקנהו הנכלה התלמשב ךליאו ךליא תבבומ הרפש ו
 ךותמו ,רבד תושעל הטילחמ איהו החמב ןויער ןינצנמ םואתפו .תיכב השענה
 :המא לא תשגנ איה וו הטלחה

 ! ןגב דובעל םויה ינא תכלוה ,אמא --
 .ןוהמת ךותמ הב הציצמ םאה

 .ותכאלמ לכמ וב חונל םיהלא רחב וב יכ ,ושדקל תבשה םוי תא רובו,
 יח לבו רוצו לכ יעיבשה םויב תובשי .התדובעמ החונמ תשקבמ הלכ לבתה
 ."םלו 1 <, םמד שנ-רב עירפי אלו ולעפל וב םדאה אצי אל ,ולמעמ

 דיסח רחא בו תחא ויעב יהיו ,רבהה היה הנש םישמחו האמ ינפל
 יקוחב קדקדו םימכח תוצמ לע וימי לכ רבע אל ,וללחמ תבש רמוש אוהו ?ןגלו ךל המ ?ןגה לא תא תכלוה--עםשמ יאמ -- %

 קוחר רחא םוקמ לא תכלל  ךירצ ברה היהו םויה יהיו ,םיברה החונמה םוי ...ןאכמ עפאו יכרד תואצוהל יל ונתי ןכ םא --
 הדש תיח םשו . םוי רשע םינש ךלהמ לודג 'רבדמ' ךרד ךרדהו .הוצמ רבדל ,הבובטב םאר תלאוש--?ךכרד תואצוהל--עמשמ יאמ -- /
 .הברה הדצ םהלו ,םיניוומ םלוכ ,םש ורבע תוריש תוריש קֶר | םדא ידדושו , ..ייוחב יתצק .ןאכ תושעל המ יל ןוא ירה-- 6

 אצו וטעו ,ויצפח רורצ וילע םשיו .רברמב וילע בוכרל ררפ ברה ול רוכשיו | + + חור ירבד תא תרברמ ?ןאכמ יעסהש ,ךתוא םיפוכ םולכ ?ןכבו -- 8

 ןשאר \ תא הנתוה יאנתו ;םילמגו תודרפ לע םיבכור  םישנא תרבח רוע ךרדל = ,וישכל /ןה ...הפ םיקופע ונלוכש ,תואורה ךיניע ירה .עגרדטעמְכ | ,יתב ,יבח
 השלש .יפ ותרוכשמ ול  םלשי אוהה .םויה רעכו ,תבשה םווכ חוגל. הרושה = הנה ...םיאושיקה ינפמ  לכהו . והותה-םלועב  ונלוכ םייח נא ,רמול יואר\
 ,:ךרדל ואצו! = :רסולכ ..,ונעישויו םיהלאה בושי רשפא ?יכנא תעדויי יכ ,הארגו םימי ורבעי
 יואר ,הז  ןיא ירה ...םולכ אל ?המ . ךומסל ונל ןיא , םשה-ךורב , וולע ירה

 ,"םיאלפנו םיאְרְונ תוישזמ. ו"פע (* ...םדא ןב אלא ,טולר <
, \ 
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 תבשה"ידגב תא ותחתמאמ קל

 תורשעל םוקמ ד"ע םילארשי יצראה | תורסומה :רתי .יגיהנמ
 ,רחא שיא לכל רשאמ רתוי .עודי הלאה םירוטה בתוכל ,םילעופ
 ו"אל תאצל םיפאושה ,םישנאה רפסמ אוה 'יקנע המ ,םוצע המ
 חיכומ הזה לדבההו ,לעופב םשל ואציש םישנאה רפסמ תמועל
 רציכ ,ונעדי  אלש וא ,ונלכי אל .הכ דע יכ ,הצרמנ החכוה
 לש תינומהה האיציה ךופהל םיעייסמה ,םיאנתה .םתוא רישכהל
 ,לעופה לא חכה ןמ י"אל .םירוהיה

 םילושכמ ועירפה .הנורחאה תעה דע יכ ,רברה תמא םנמא
 לע רוחיבו ,תינומה האיציל  םיתואנ םיאנת רוביע רעב םיינוצח
 ןורצב .םג  .המדאה-תינק ג. ,ירפכה-קשמהו המדאה-תדיבע רוסו
 המראההפמ יאנת ,  יעקרקדטירהק :תריצי ,הילע -הילעב .תויוכז
 בושחל היה :ךירצ לכ םרוקש דע  ,םיילמהונדיא :ב"כ ויה. ,רועו

 ,ןמוה ךשמהב  ,כ"חא קרו ,וללה םילושכמה תקחרה :רבד לע
 .הפוג ץראב הרובעה רבר לע

 בור תא בושחל רשפאש תעב ,העשה התואל ונעגה הנהו
 .תוחפה לכל ,םירמוע םהש וא ,םילטבל םיינוצחה .םילושכמה
 ,ונדעלב היקחותב ארבנש ,םייטילופה םינינעה בצמ ףקותב לטבהל
 הלודג תורשפא ונל ןתנת בורקב יכ ,םיניתממו םידמוע ונא :התעו
 לש וו הפוקת ךש מת המכ רע ,החוורל וניתוחכב שמתשהל
 ילודגש ,תישפחו הבחר תיבושי הרובע תורשפא
 תוריבפמ ץראבש תונוילעה תוריפסה יגיהנמ
 ידכב יכ ןעיו ,שארמ תערל לוכי שיא ןיא הז רבד ,םינפ הל
 תוחכה תוצמאתה השורד וז העשמ היו א רה תלעותה תא קיפהל
 תאו .היהת אל ,דאמ הבורמ הדמב םיירובצה  םגו םיירמחה
 תוחכב ןיא וו הדועת יכ ,יולגב הדונ םא ,ונדצמ תימצעדהלפשה"

 ,הזב היולת עגרה-תדועת תמשגהו ,התוא אלמל םדבל ונמצע
 םיתואנ םיאנת תריצי םשל הדובעב דחאל ונדיב הלעת םא

 תא היקרותל  םידוהי לש . תינומה הדירנל תויורהתפהה לכ
 ,תומיקה תוידוהיה

 0 32 םלועה < .

 םג יהי ולו םעה ןמ דחא קלח לש וחכ יפל ןיאש המ
 לכ השעי הז תא--ןברק לכל ןובנו  לגופמ רתויהו רוסמ רתויה
 םישגהל לכוי דגואמה - דחואמה םעה , ויתוחכ לכ דוחאב םעה
 גיחמ התע אצישו וניתוחכ תא ונשדקה ותבוטלש ,רברה ותוא
 תיאדוו תטלחומ תוציחנל רתויו רתוי השענו  ךלוהו תחא הגלפמ
 ,םעה לכל

 תובושחה .תורועתהל העש יפל בל םיש ילבמ ,ךכיפל
 קנב .תריצי (א .:ומכ ,הבורקה תעב ונינפל ןנשיש ,תובורמה
 ןפואב םייזכרמה וניתודפומ לולכש :ב ;םיבחר תורוסי לע יעקרק
 ;היק'.ותבו י"אב הרובעה לש םישרחה םיאנתה לא םילנוסמ ויהיש
 םילולעה ,םישוררה ףסכה-יעצמא ןומהל שדח רוקמ תריצי וג
 ןתירוהי = תוירחא:תרבח תרוצב ,ינויצוינולקה | לעפמל | עייסל
 םידוהיה םילעופה ליבשב הרובעה:הרש תבחרהל םיאנתה תנכה (ד
 דחאל הנושארה ונתרובע התע תויהל הכירצ- --,דועו הניתהשלפב
 ,ןייאריפ:םפליהה ,ח"יכ תרבח  ,א"קי ומכ תוידוהיה תויורדתסהה תא
 :תינומהה היצרגימאה רבדב א"טי תא וליפאו הילגנאב םיחא תדוגא
 .היקרותל םידוהיה לש

 לכב :ונלש תינויצה  המרגורפה ןיא יכ ,ונחנא םידומ
 תודחאתהה םג לבא ,תיללכה םכסהה:תרוקנל שמשל הלוכי הפיקה
 ,הב םידמוע :ונאש וז העשב | תורושקה  ,תויטירקנוקה תורועתב
 :תולודג - תויסיצנוק תשוכר וא םיבורכ המדא:יחטש תינק  ומכ
 יוחד תלבוס .הניאש ,תירוטסיה תוציחנל הז עגרב תבשחנ

 ,המהבו םדא תונעל המדאה ינפ תא אלמ ארונו לודג םוח .ברש ימי ויה
 חטצ ןיא ,תחתמ לוח תומרעו לעממ תשחנ ימש קר םירכועו םיבלוה רשא לכו

 םויב חונל ובא אלו תמחה ןט םימה ישימחה םויב רבב םהל ולבוו ,ןועמ ןואו

 .תבשה רובעת ידע תוכחלו יששה

 ;דמעי יב ,שוב דע ויולמב ריצפה ברה , אובל הטנ שמשה ,דר םויה 3%
 ףתב ונתיו ול עומש םישנאה ונאמיו ,הזכ םוי ללחל :אוה ושפנב יכ ,ומע
 , ושפנל והובזעי וא , םהטע ךלי אל םא יכ ,ורמאיו .,.ויתושקב לכל תררוס
 םהמע תמלל םא ,תועדה וב וצצורתיו , חור באדו בצועמ םהדנ ברה דמע עגרכ

 םג ןא -- ,תמו הערה וקבדתו דדב ראשהל דאמ ארי יב  ,הנכסה תעשב

 ונתוא בכעת אנ לאו ךתעדב רומג :רמאל וב ץא להנמהו , םהמע ווכלל
 ןאבב ראשא ,בוט : רמאיו ותאמ ורורצ חקיו ךרפה לעט ברה דריו םקיו ,הזב

 ;ובל תבשמ לעו ,הנחמב רשא , הלא וילע וקחשיז .יל דומעי 'הו * ,חונל
 ותוא בוזעתו .ותנומא רובעב תומל הז אוה ךלוה , ורמאו וגאד םהמ םורחאו
 . רבדמב ודבל אוה ראשיו ,הכרדל ךלתו .הרישה

 ברהו ,ברע יללצ וטג .םלוע בחר לכב היפנכ תא שורפתו האב .תבשהו
 וינפ ןפוו וטנבאב רגחיו וילע  םתוא םשיו

 הננאשה תבשה תא לבקוו םיעג לוקב ברעה תלפת רמויו ללפתיו חרומל
 + בל ןוחטכב

 שדקל .ותא רשא תולח :תוגוע יתש ורורצמ חקל , ללפתהל  ותולכבו
 הנללהת ויתפשו ,ןי.פל רשא הטעמה החוואהט  לבאיו ,םויה תא ןהילע
 3 ,שודק יכ תבשה םוי תא תורימוב

 רידא ירא הנהו ,אריו ויניע בסיו ונוק דובכל  רמזמ ורורצ לע ובשיבו
 ץבר יראה ךא .וייחכ ןימאה אלווהארמל תומדז דרח וילע ,לופתו ,ולוממ .דמול
 תרעשמ לופו אלו יתאב ךילע יהל .ארית לא:רמואכ הלמחכ וילע טביז וונפל
 ךלמ לא טק טעמכ לגרתוו םדאה בלמ טאל טאל ףלח דחפהו .הצְוא ךשאו
 הנוכב .ךרביו ויתורימולו ותחוראל .בשיו  ,לודגה והערל .ןתיו ומחלמי חקוו ,תויחה

 < לצב ותמשנ תא דוקפיו ורורצ לע ושאר הו רחא םשיו ,ןוומה תכרב תא
 תאובנ רבדמה תורפעב האב .והתעב אל םולחו ,ןשייו םדרג יראה  םגו .ןוולע
 2 !ץראה לכ הטקש החנ :הוח רשא ,לארשי .הזוח

 ףמוש תא אריז ,יתנשמ ברה ץקייו ,ורוא עוקבה רחשהו הלולה רובעיו
 7 .וכרדכ שיא רקבה יהלאל םהינש וכרביו ,רענתה יראה םגו ןולומל ערוכו בבוש

 | םךאה ,תבשה תחויא תא | וקלהוו ףפומו תירחש תלפת ברה ללפתיו
 "ביבס טעמ לייטיו יראה םקיו--.םכל וביטייו ועבשיו ולכאיו קלחב קלח ,יראהו
 םיבכ ,וירוציב חמש 'ה ,תוחבשתבו תורישב שודקה םוי תא הלבמ בההו ,ברה
 !תוינומדק םינשבכו םלוע

 לכש םוי ןיב לדביו תוברעו החנמ תלפת ברה ללפתה ,שמשה אכבו
 דו קקליו ובנו .עינהל ןמאנ בלככ יראה לחיו . וירחא אבה ןיבו 4 שדוק
 < לע .בוכרל והשקבמ ומכ ,ולגרל םעפה דוע ץבריו ערכיו ונושלבו והיפב דיטחה
 אוה םנ בשיו ,דרפ לעכ , ויצפח רורצ וילע םשיו ולוקל ברה עמשיו . ובג
 | =, הטחלמ חיר וחירהב רהוד סוסכ ץריו ,םיריבא  תורהדב יראה אשנתיו ,וילע
 לב הצורמב יראה והאשיו .וידיב ןסרל ויהיו בחרה וראוצ תורעשב וחא ברה
 " רחשה תולעב יהיו . ובל .חטב .ברהו , רבע לכמ- תויחה  הנמהנתו ,הלילה
 / שוא וחמתיו .םודרפהו םילמגה די לע םיצבור ,הרישה ילעב תא םהינש וגישיו
 < םהנ .יראהו .,וכרביו  םולשב ונממ ברה דריו ,יראה חניו , וממותשיו ויחא לא
 בשוו .,ובגו תא םירה- אוהו  ופפועתה ויתורעש  תוצווק . וע תועורת לוקב
 'ורטאיו םהיגפ לע םישנאה ולפיו .ונניאו ויאור יניעמ םלעתה שיחו ,הרבדמה
 ! םיהלא לודג יכ ונעדי התע
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 ,ןמשפרש יבצ

 . הֶיציִלְָב ניחא ייחמ
 ,א

 ,םיִרָבְעָה םיִליִּכָשמַה
 םילגתמ םהש יפכ . ,היצילגב וניחא ייחל .םילכתסמשכ

 לכ לע םישגופ ,תירובצה הלועפבו תיטרפה*תיתיבה הגהנההב
 היצילג .רכנה םמושר תאו םירבעה םיליכשמה תא לעשו דעצ
 םג דימתי הז .ןויוחש תווקל שיו -- הזה םויה דע דוע .הפיפומ
 תפוקתב עוריה סופטה ןמ םירבע םיליכשמ --- ,בורקה דיתעב
 םג דוע ררוש היצילגבש םיירוהיה םייחה קמוע .ךותב ,הלכשהה
 ראשנ היסורבש ,יאוטיגה-ילכראירטפה םייחה ןויבצ ותוא םויה
 תואמל םירוחב ,םיששה תונשמ תורפסב רכ| קר ושבע ול
 יבג .לע םיפופכ תושרדמה יתבו תויסנבה יתבב רוע  םיבשוי
 םהירוה תחנשה תחת ,הלילו םוי וב םיגוהו םיבעה דומלתה יכרכ
 םיקחה תודוסי לע םילהנתמ םייתיבה םייחה ,ריעה " ינדמלו
 ,ףקתו וע לכב םהיקודקדו םהיטרפ לכב םירמשנה  ,םייתדה
 וילאמ  ןבומ :,םהמ גשומ םג תרחא ץרא  יבשותל ןיאש הדמב
 ןמ ,יליבשמה סופמה תריציל לגוסמ יבה והנה הזה טנמילאהש
 םויקה  תמחלמב = ליעומ יתלב .,שביו לפלופמ דומל רחאה רצה
 תופיאשו שמשו רוא--אסינ  ךדיאמו ,הקיעמו השק תיתד תעמשמו
 ,ירבעה .ליבשמה * רצונ הז רמח .ךותמ ..המואה .תושרחתהל תויח
 םלוע .ךותל .וסנכהב ךכ רחא ררבתמ | ימינפה  וכרעו  ותוהמש
 + הישעה

 םיכלוה .םה -- ,השעמה םלועל = וללה .םיליכשמה סנכהבו
 --רחפמה .םלועל  פנכנה --םהמ בורה ,םיכרד ינשל .םיררפנו
 תוטילבב םיראשנ ינחורה ונקוידבו ,הרמע התואב אבהל םג ראשנ
 ונויבצ תא ונמסש ,םייפאה םיוקהו םיטוטרשה םתוא לכ .הרומג
 ויתותע בור תא ול רכומ ,רחפמל רבעושמ םנמא .אוה  .םדוקה
 םתואל םיעוגעג ותוא םיפקות םיבורק םיקרפל לבא ,ויתונויגהו
 ותורחש ימיב ויתונש תא שידקה םהלש | ,םיינחורה םינינעה
 ותבח תא רוע רמוש הזה ליבשמה ,םכישמהל וע ץפחו ותורחבו
 םימעפל רווחו השרחה תורפסה ןמ תצק ארוק ,תירבעה תורפסהל
 םתלהל הרבהה תא  ,הלכשהה תורפסבש םיבוטה םירפסה לע
 ,השק לוע .רותב לבקמ אוה -- ותיב תלכלכל םויקה תמחלמ תא
 רועב ,םיק ךרע ירסחו םיטועפ םישעמל רבעתשהל | ופנואה
 הקיטנמורה ..תימואל תירובצ הלועפלו תוליצאה םלועל ףאוש וחורש
 םג תוספות ,ותלכשה תנוע הליחתה ןהבש ,תוילטנמיטנפהו
 ,תירובצה | ותונקסעבו  ימינפה .ושפנ-ךלהב בושח םוקמ התע
 ,םידיחיה  םידומעהו םייביטקאה תוחכה םה : וללה  םוליכשמה
 רחשמ םיכנוחמ רותב ,תוריעב תינויצה .העונתה תנעשנ םהילעש

 יקמעמ .ךותמ םתמשנ חיל תא וקניש תורהיה יכרב :לע :םתודלי .
 תומולחב .םירשואמ יכה םהימי תא ולבשו תירוקמה תירבעה הריציה
 רותב --,תובא ץראב םיימואל םייח לש ימואל ןואנ ייוורו רהוז ימוע
 האירקה רפוש רשא םינושארה םה ויה .ולאכ םח .ירבע בל ילעב
 םה .םתמשנ יקמע רע םתוא עועו המואה תוררחתשהל .תבהלנה
 תיביטקיבואה תורשפאה-יא לש הרכהה ךותמ אל תונויצה לא ואב
 ,ילאיר ךרצ .ךותמ אלו הלוגב ימואלהו ילכלכה םויקה תכשמהל
 -- םיישפנ = םיכרצו . םיעוגעגו = תימואל תושגרתה | ךותמ | אלא
 םתוא ,םתוא םיקפסמ םייתולגה םייחה  ןיאש ,םיילאודיבידניא
 רמחב  םהיכמותו םירבעה רפסה יתב ידפימ 'םג םה םיליכשמה
 ' רתיו .ירבעה .רובדה תיחתל תודוגאה ירבח םג :םנה 'םה' ,חורבו

 ּ ,,תימואל תירבע הרטמ ןהל שוש תורבחה |
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 ,םינרשפ---םייטרפה םהייחב| םנה וללה םיליבשמה לש םבור
 ּותואש ,םישנא רותבו .םינשו םימי םעה :ךותב .םיכלהתמ רותב
 םהיתונאד לש טקיבואה והנהו םהילע ביבח טושפה ןומהה
 םימינה םתוא ריב רפקל םיצור םה ןיא ,תירובצה םתלועפו
 תורחא תא םינמסמו ןומהה ותוא לא .םתוא םירשקמה םיינוציחה
 םניא םהל םעט ןיאש םיינוציק םיקודקד רוצנל םג לבא ,םהייח
 הרוצה ןיבש הזטניס ןימ לע םהייח תא םהל ודסי ךכלהו ,םילוכי
 םירופא לע המה םירבוע .,תינרדומה ןיבו תיתדה תילכראירטפה
 תעשב לימיירטש שובח ילבל םג םימעפל םמצעל םיריתמו םילק
 טינקהל אלש ירכ ,ורבעי אל "תורומח .תורבע, לבא  ,הלפתה
 ,םיליכשמה בור .לש םייטרפה םהייח תרוצ איה ךכ .םעה תא
 פיע חויחל בלה ץמוא םהל ןיאש ולאמ ,םהמ ןוגה רפסמ לבא
 יגהנמ םיגהונ  ,תוינוציח תובס י'ע .וחרכוהש וא .תימינפה םתרכה
 :תפקשהו םתרכה תורמל ,םיקודקרהו םיטרפה לכ םע .םייתד .םויח
 תורלות, ,"ןמזה .יכובנ ירוממ, םהל התנקנש תיסרוקיפאה םמלוע
 םהמ רחא תא הארת רשא שי ,"הולא רקח,ן "השדחה היפופוליפה
 שובל אתכלמ תבש תא לבקל תסנכה תיבל תבש ברעב ךלוה
 ,םיכורא תובנז לעב לימיירטש שובח ,הבחר ישמ לש הציפי'ז
 היורש ,לוביבכ ,הניכשהו ,ץחרמה  ימיממ דוע תובוטר ויתיאפ
 הנהו ,ךיניע דגנל הנומא קודא וא בר וזיאש תבשחו---,וינפ לע
 רגוס אוהו .ויקסע ילגרל המש עסנש ךרכב אצמי .ןמז הזיא ירחא
 לש בל תקיפרב תבשב הסוריפפ ןשעמו חירבב ונולמ רדח הלד תא
 ,,.םלוע לש ונוברה תא םיערמ אוהש לע ,הנושמ האנהבו רחפ

 תינשה ךרדה תא םהל םיררובה םיליכשמה לש תינשה .תכה
 םתוא לא טעמב וא ברב םימוד ולא .םרפ לבקל מ"ע םיליבשמה-- םה
 רפסה יתב ילהנמל ךכ רחא ויהש ,היסורב םינושארה םיליכשמה
 םירמומו םיסרוקיפאל ויהו שייח תריכח תא ולבקש וא םירבעל
 יונשה י"'ע םהל העינה םהיתוערב האבש הבר.\| הכפהמה .םיעכהל
 לש ןמוה ותוא לכב .ילכלכה םמלועב .הוהתנש ימואתפהו ברה
 םלוע ךותב םייח ויה תילכשההו הקיתעה תיתודהיה תורפסב רומל
 םישנאו קוחר רבע םע העיגנ ול שיש םלוע ,קוחרו רז .יליצא
 תמחלמל ,ויתוגארו הוהה םע תוביש םוש טעמכ ול  ןיאו םיתמ
 וגצוה- -ןיאושנ י'ע --םואתפ הנהו ,ללכ םינכומ ויה אל םויחה
 תויטינרבקה = תעידי ילב םגו הניפס ילבו | ,לודגה .םלועה :ינפל
 םימיה | ,םילגה תא םחלהלו םייחה םי  ינפ: לע טושל וחרכוה
 שואיה לפרעש ,אצומ ןורסתו הוקת רפוח לש וללה םינושארה
 : םירוהרה ידיל םתוא ואיבה ,םוגעה והטעמב םתוא הסכ תונקפקפהו

 טיבהל וליחתה וללה םיליכשמה .ןיכרע יונש :ידילו .תורז .הובשחמו
 םהידומל לעו ,םילטב םירבדב ןמז .יולב לעכ םינושארה םהימי לע
 לדתשהל וליחתהו התוחפו העורג תונלטב. לעב--תירבעה .םתלכשהו
 .הרבח לש הרצ .תרגסמו תונצבקו תולרש הז  םלועמ קחרתהל
 םיללובתמה ייחל .,םישדח םייחל ףואשלו ,וב תויולת הבושח יתלב
 וללה םיליכשמה | .הרבחב  הובג .בצמו  תופיקתו רשוע :וגישהש
 םירעה תוצעומ .ירחכנ  ,םיריקנב ,םינושה .םיסכמה ירכוח .םנהש
 םיקחורמ םיוהתמו  םיכלוה :םוקמ | לכב  תידוהיה הלהקה ישארו
 תרבח ךותב 'אובל םיפאוש ,תודהיה | ינינעמ \ רתוי םעפ לכב
 תירצונה היטרקוטפיראה לש "תלסהו ןמשה, רתיו םיטועפה םיריקפה
 העימטל | הנוכב : םהינב תא םיכנחמו :תוילאיצניבורפה  תוריעב
 ,זיהוע תגשהו  תוללובתהו

 לבא ,יאצילגה ליכשמה לש םוירקעה םיפופמה ינש םה ולא
 ,טלחהב םגו ךרעב ,דאמ טעומ והנה ינשה סופטהש .תורוהל ךירצ
 הקוחה תימואלה תוררועתהה לכ ,היצילג לכב ץופנה ,ןושארה תמועל
 היצילגב ירוהיה ןומהה .תורדשב הפוסב תונורחאה .םינשב הרבעש
 תימינפ הבה הלועפ ירחא קר וז ההובנ הדוקנ ידיל .עיגהל הלכי

+ 
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 תיוהה תימואלה הלועפה לכו ,םירבעה םיליכשמה י'ע תדמתמו
 קר לבתו ,םינורחאה לש םהיפתכ לע קרו ךא תנעשנ הנה
 דע ,םבלב קומע ךכ לכ הננק םירוטקורה ינפמ תולטבתההש
 ךונח ולבקש ,םה קר ודמעה היצילגב תינויצ הרוגא לכ שארבש
 םינמאנה םה רשא  דועב ,םמעמ בורה לע םיקוחר םנהו ידוהי יתלב
 ולא םג לבא .םיטושפ םיליח קר וראשנ ,שפנו בלב םירוסמהו
 יאשונ .םיריעצה י"ע תונורחאה תורושהל  וישכע םיקחדנ ולאו
 ,םיאבה .םיבתכמה .רחא תא שידקנ .םהלש ,ונלגד

 .יִרָמְסּואַה טאַרְסֶכיִרְהְּב ימּואל יִרְבַע-ּואְנ
 ,(ינוי 18 םוימ טי'זרובה תלאשב)

 טארסכיירהב | ליבאג  ךירנייה ר"רה אשנ ינוי 18 םויב
 הֶרצק המדקה ירחא ,טי'זרובה תלאש רוריבל םואנ ירטסואה
 בצמ לא דוחיב וירבד תא ונווכב .םויה רדס לא םאונה רבע
 :רמוא אוה ,היצילנב םידוהיה

 הילא הנופש העשב ,תישרח המצע תא השוע הלשממה.
 לש  םהיתורצ תא .בטיה תערוי הלשממה ,תונולתב ןמק םע,
 ,ןד"ב עונמל .רבר השוע הניא איה לבא ,םינטקה .םימואלה
 ררועמה ילארשיה םואלה בצמ לע ונא וניתונולתל עגונש המ
 בטיה תעדוי איה .הרומנ הקיתשב הלשממה תרבוע ןהילע .שואי
 ---ויטרפל הינפל ות וא ו.ראת ונחנא אלה -- הזה בצמה תא דאמ
 לספס  לעמ תחא הלמב :וליפא  ונתוא וחיטבה אל הז לכבו
 ףוס ףוס יכ ,תיבמופ החטכה םוש ול :ונתנ אל ,םילטסינימה
 ןמיס םוש וליפא םיאור ונא .ןיא ,הזה ארונה בצמהל ץק םשוי
 .הזה בצמה ירחא שורהלו רוקחל .בוט ןוצר לש

 ןויזחה תא ונחנא םיאור ,טייזדובה תא םיררבמ ונאש העשב
 םוקמ לכב .םורטסינימה לכ לצא ,ןוטלשה-תועוצקמ  לכב הוה

 הנידמה לש ומצע -רוסיה תא :וליפא םידוהיל עגונב םילגרב ופמר -
 פש םיירקיעה תורוסיה י'ע .ןתינש ,תויכזההיווש תא ,תיירטסואה
 ינא ליחתמ . םינומא-תעובש םירטסינימה ול ועבשנשו ,הנידמה
 .הלכשההו תונומאה םוירטסיניממ

 :ינימב םילהנתמ םידוהיה תנומא ינינע יכ  ,איה לדג לוע
 לע ןובשחו-ןיד ןתונה יכו ,ידוהידיתלב ריקפ י"ע  הנומאה-םוירטס
 -- אוה יוארה ןמ אל םאה  ,ידוהי וניאש הצרמ אוה םתודוא
 ויהי םירוהיה תנומא ינינעש -- הזב הגלפמ לכ הדות ינמודמכו
 תולהקו : רילהאמ ר"דה ינויצה רחבנה) % ירוהי ריקפ י"ע םיכתחנ
 םירבדמ תולהק וזיא לע :(ידוהי) אדנארוק ר"ד רחבנה -- ! םידוהיה
 ונחנא ((םינקתמה לש הלא .לע וא תויסקודותרואה לע : ןאכב
 לרבה םוש םישוע ונניא ונחנא ,המלש הביטח וננה םידוהיה
 הנעטה תא : רילהאמ ר"ד רחכנה) םינקתמל םיסקודותרוא ןיב
 ,הלאל וא (!םיימשיטנאל חינהל ונל בוט בוט וז השירר  דננכ
 ?ימל הרות ונחנא םיקיזחמ , םידוהיכ םמצע תא םישיגרמ םניאש
 יאקיתוילביב ארק רשא לע רטסינימה ןודאהלו  הנומאה"םוירטסינ
 יאקיתוילביבה יכ ,ונחנא םידומו  ,הנומאה-םוירטסינימ לא ידוהי
 אל עודמ לבא ,ולש עוצקמל החמומו ויתועידיב ןיוצמ אוה הוה
 המ %יולגב םירוהיה ינינעב ותעד תא תווחל הזה ןודאהל ורסמי
 -תוסבל הזה שיאב שמתשהל הלכשהה-רטסינימ ןודאהל שי .ךרוצ
 תאז םנמא םא ,ערְוי ינניא ינאו -- ךכב ןווכתמ אוה םא ,םוניע
 % תוקדוצה וניתושירר תא ףופ ףופ אלמל -- ותנווכ איה

 ..היצילגב םידוהיה תנומא ינינעל ריקפה לא בל .םישנ הבה
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 השענ .ויונמ לבא  ,םידוהיה .תנומא ינינעל דיקפ ונל ונתנ םש
 הזב ולאש אל .,יאקיתוילביבה . ןוראה .וב הנמתנש ,ןפוא :ותואב
 ,רוסיפורפ וחקל םא יכ ,ידוהי השרומ םוש לש ותעד-תויחל
 ,תינויהו תיאמורה הפשה תעירי ןינעל אוה החמומש רשפא רשא
 רבד שיא ולאש אל ,ללכ גשומ ול ןיא םידוהיה>ינינע לע לבא
 ההתנ הבה ...תירסומה ותנוכתב ונחב אל םג ,ויונמל עגונב
 םידוהיה .תנומא ינינע לע הוה דיקפה :תירסומה ותנוכת לע
 תונישלמו הירוטלר יקסעב םא יתלב . ,רבד םושב קסוע ונניא
 יםיימואל:םירבע םה יכ ,םהב רשוח אוהש ,םידוהיה םירומה לע
 תוערה יכ ןעי ,ומצעל אוהשכ הלהתל יואר ונניא רבכ הוה רבדה
 ,ץראהל אלו הכלממהל אל רספה תומרוג ןניא תוימואלה>תוירבעה
 :םירכע .םה יכ ,הלאה םושנאה תא םיבשוח הז לכב לבא
 ,תרלומהו ץראה יאנוש םתומכ םישנא ויה .ולאכ .,םיימואל

 תא ררועמ וניא םג .היצילנב .םירוהיה ינינעל דיקפה
 הלתמא  םוש םהל ןתונ  וניא .אוה ,הזה רשחה לע םירומה
 אוה זא .,תונישלמה רבד לע .ותוא םיריעמ םה םאו ,תוקרטצהל
 :הזמ .תושעל ערה .דוע אוה .ם"רהל ןעוטו רקש>ירברב לצנתמ
 ,םירומל םוירנימיס םירוהיה .תואצוהב רסיל המלחה הלבקתנשכ
 לכקתהל םירמועה ,םירופיפורפהו םידומלתה האמ אלמ הפב שרד
 תוימואלב םיריכמ .םניא יכ  ,בתכב = ועודוי יכ ,הזה תיבה לא
 אטח והז אלה .תאזה הימנה יאנוש םה יכו  תילארשיה
 :פהו םידימלתה ינפל חתופ אוה .םא ,רסומה דגנכ אושנמ לודג
 :טוטיטסניא לש. .,ינידמ רפס:תיב -- לש  ויתותלד תא םירופיפור
 .הב םידגובו םתוימואלל םה םישחכתמ םא קר :,ינירמ יערמ

 םיילארנקפה םהישעמ .ד'ע רבדל םאונה רבע הזמ
 ' תעשב .הוצילגב תוביצנהו. תולילגה ינוטלש יריקפ לש םהירוכרכו
 תתמא תא חיכוהו  ,דועו . תולהקה תוגהנה לא םירבח  תוריחב
 :רמאל .ףיסוה כ"חא ,םיכתוח םיתפומו .תותואב ויתונעט

 םיריעצ הש ,תושירדה .ד'ע הרצקב ..רבדא | התע
 ןה וללה .תושיררה ,הלכשהה רטסינימ .ינפל םיעיצמ םידוהיה
 תועגונ .ןה  ןיא  ,תויסנמינל = תועגונ ןה ןיא = .דאמ  תומצמוצמ
 ,רצחה-ץעוו  ינודא . ,הזמ = ארית אנ לא --- תואטיסריבינואל
 >ונבל תורשפאה .ןתנתש ,ךכב הנה :תוללכנ םא יכ --- !הדנארוק
 תאו. ,םידוהיה תודלות תא ,םמע = תורלית תא דומלל םירוענה
 תואטיפריבינואב .ויה .1904 .תנשב . תירבעה הפשה תא ,םמע תפש
 רפסה-יתכב ..,םידוהי .םירימלת 4000  ךרעב = םימוקינחיטהבו
 -.,1900 תנשב םעל רשא ס"הבבו 15,880 -- 1908 תנשכ םינוניבה

 ,םירוהי םידימלת 110,964 ---םינש .רשע ינפל רוע ונייה

 וללה  .םירועצהל .תלכיה ןתנת יכ ,אוה רשיו בוט אלה
 < פיתבב .תוחפה לכל ודפיי יכ ,םנושל .תאו םהיתודלות תא רומלל
 םידוהיה . תודלותל  תוארדתק | יוקרקבו בובלבש םיהובגה רפפה
 םידימלתה ליבשב וגיהני םינוניבה רפסה-יתבב יכו תירבעה ןושללו
 ןיאש :-רבל לבא וקלה .תועוצקמב .הבוח לש  םירועש םירוהיה
 קלחה -ותוא תערל רומלל- תלכיה תא םירוהיה .םיריעצל םינתונ
 םיצור םהש העשב .םִתוא םיפדור דוע ,םירוהיה ייחבש רחבומה
 ,לשמל  ,רובמאס .ריעב  ,םמצע-יעצמאב  רברה תא : תושעל
 םייעצה ורקבַי אל יכ ,הצרמנ הדוקפ היסנמיגה רוטקיריד .איצוה

 : .תירבעה ןושלה תא םש םירמלמש ,םיטרפה ס"הב תא םירוהיה
 םואלה ינבל םמצע תא בושחל  םירכעה םיריעצה םיצור םא
 ס"הבב םיגהונ ויה םרוק ,לודג .ןוועל רברה םהל בשחנ ,ירבעה
 לש - "םתוימואל, תא .םושרל = םיירטסואה = םיהובגהו = םינוניבה
 הלמה תא  םושרל םידוהיה םירימלתה לע .ורסא זא ,םידימלתה
 הלמה תא  ךכל .הצקומה .םוקמב םימשור  וליחתהשכ ,"תירבע,
 ,םתוא . םיחירכמ םיכחתוגמ * םישעמ | וזיאל  ,זא  ואר  ,"תיברע,

 ער



 לכב גהונ אוהש ףא  ,תוימואלה תמישר לש הזו גהנמ ולטבו
 םיריעצהל םישרמ ןיא ם'הבב רימלה 'קוח רמג תעשב ,תרחא ץרא
 :ירפוחמ, רותב םא יכ ,ירבעה םואלה ינב רותב םולפירב םשרהל
 שי יכ ,יבמופב | ועידוה הז ןפואב < ,81ח6 .גוו086* ."תוימיאל
 אלה ,(קוחצ) "םואל:רסוחמ, םשב ארקנה * ,םואל  הירטסואב
 םא ,רוחיב םידוהיה םיריעצל ביאכמ .םגו תמאב רברה ךחונמ
 תא תתל םתוא םיחירכמו ,םהלש םתוימואל תא םהמ :םיללוש

 ,םירחא םימע ינבלו ינלופה םעה ינבל םמצע
 .םינפה-םוירטפינימ לא רבוע ינא התע
 םירוהיה לא סחיתמ םינפה-רטסינימ םג :יכ | ,ינא לבוק

 גהנמה תא  הז- םוירטסינימב םג .םיאור ונחנא . הלכשהה-רטפינימכ
 ,םידוהיה תא המיחבו ףאב ףודרלו תירבעה תוימואלב ריכה יתלבל
 םינפה"םוירטסיגימ .ינפל םיעיצמ ונחנא * .םתוימואלב  םיקיוחמה
 1910 "תנשב .תויהל ריתעה ,םעה-דקפמ תעשב יכ ,השיררה תא
 תורשפאה תא תנתונה ,תוימואלה תמישרל הקלחמה תא גיהני
 םיצור ונא הז ןפואב ,אוה םע הזיא ןב יולגב עידוהל שיא לכל

 םירפסמ ידי לע ונמע חכ עיגמ ןכיה דע  הנמאנ החכוה חיכוהל
 תירבעה תוימואלב ריכהל הזוא חירכרלו ,הלשממה דצמ םיימשר
 ונתשירד יכ  ,תודוהל םיצור ןיא ;רבדה תא ונל םישרמ ןיא לבא
 לש תוריחבה תא :ונחנא םיריכזמ , אלמתהל הכירצ .תאזה תקרוצה
 יכ ,יולגב םמצע לע עירוהל םידוהיה זא וזעונ רשאכ ,190ל תנש
 המחלמ םתא ומחל ,ירבעה םואלה ינבל םמצע תא םיבשוח םה
 םהינסחמ תא ורגס ,תושק תופירר ינימ .לכב םתיא ופררו הקוח
 םהער תא תווחל וביהרהש ליבשב קר ,ז"כו םדמעממ םהוא ורה
 ,תואמל תונולתב הלשממה לא ונינפ ,ימואלדירבע טדידנק .דעב
 רשא ,לילגה=רש ותוא :י"ע .ושרדנו ורקחנ וללה תונולתה לבא

 ןבימכו ,וללה םידוהיה תא ףרר םינפה"םוירטסינימ לש וחכהאב רותב
 הלשממהלו ,םינש יתש ורבע זאמ ,שנוע ילב הזה לילגה-רש ראשנ
 תינחרט 9 ילעב = ונניא = ונחנא - יכ  .חכוהל .ןמז יד היה |

 םיצרמ ונירה יכ ,ןתואלמל רשפא-יאש תושירדב הברמה ,היתונולתב
 ףוררלמ ןיידע  םיקסופ ןיא תאו לכבו ,תקדוצ הרמב וניתונלבוק תא
 .ירבעה-םואלה ינבל םמצע תא םיריבמ םהש ליבשב םידוהיה תא
 רמוע םש ,תישרח תוריחב התע תושענ םשש ,חיכית .הקרבובו
 ,ןושארה םויבו .ונלש הגלפמה לע הנמנה ,טרידנק הריחבה לע
 םשמ ונלבק ,תאזה  הרוטרידנקה רבד .םיברב םסרפתנ .'רשאב
 ,תופידרה לע םיננואתמה ,הברה .םישנא לש  תומיתח םע .בתכמ
 אלה םוירטפינימה דוס אישנ ןוראהו . םירוהיה םירחובהל :תושענה
 .הרומג תורשכב תישענ וז הריחב .יהת יכ  ,ונתוא חיטבה

 תורעכ .רבד לע :ידוהיה .בולקה תושירד תא עיצמ םאוגה
 . רבזנה .ווחמב תוריחבה

 םתוכזל עגונב םידוהיה לא ןומלשה-ידיקפ םיסחיתמ דציכ =.
 - - ,ירבעה:םואלה ינבל םמצע תא | ריכהל תיביטימירפ רתויה
 .תורחא תואמגוד יתש דוע י'ע .ןאכב  חיכוא הז תא

 פסאב רבדל ללכב םידוהיה לע ורסא ןיטאינס ריעב
 ןיבל םניב  רבדל .םידוהיה לש םתוכז  .תירוהיה ןושלב תירוהי
 - תואירק) ווחמה:רש תדוקפ י"ע םהמ הללשנ םתפשב םמצע
 תנוהכב ללובתמ ידוהי :,ונרעצל ,שמשמ םשש ,בושמולוב .,(ןוהמת
 >תועדומ תא  ומירחה ,גאטדנאלה רבה םג .אוה\ םיחרזאה:שאר
 לש תואירק) תידוהיה ןושלב וספדנש ,תופסאה לא אובל .הנמוהה
 :נירפה תויוכוה תא םילגרב םיסמור ךָיא ,ונחנא םיאור .(ןוהמת
 .םנושלב שמתשהל םידוהיה לש :תוילאיפיצ

 תוידוהיה תולאשה לא רבוע .ינא וז .תימואל:תירבע הלאשמ
 ידוהי ףא : אצמי .אלש יאדווב = ,וללה .תולאשל עגונב. .תויללכה
 ,איה לכל .העוריו .היולג הרבוע .ידגנכ ןועטיש ,הזה 'תיבב 'ךחא

 -= םלועה <

 בצמב םיאצמנ היצילגב ירבעה םואלה לש םילודגה םינומהה יכ

 ורתויו- רתוי םרהנו ךלוה םדמעמ  םויל- םוימו ,ראמ :ארונ ילכלכ
 תחתפתמו .תכלוה הנירמהש ףא יכ .,איה תמסרופמ הדבוע

 םידוהיה רפסמ ךלוה ,וב שיחכהל רשפא יאש רכד ,רתויו רתוי
 ,תוחפו ךולה ,יוקארקו ביבלכ תולודגה .םירעב וליפאו ,היצילגב
 הרשעל בורק היצילגמ ודרנ 1900 תנש רע 1890 תנשמש ןפיאב
 :תרצ יכ ,םכל ריעהל לכוי הוה רברה ..םירוהיה ךיתמ םיווחא
 + םויל .םוימ הברתמו .תכלוה  םיריהיה

 שי .יכ ףא %םירוהיה לא ןוטלשה = יריקפ םיסחיתמ דציכ
 רברב קוחה תא הלועפל איצוהל תיאצילגה תוביצנהל תורשפאה
 ,םירוהיה רמ;מ תוסירהל הברה םרוגה ,ןושארה םווה תחונמ
 וניתושקב תורמל רברה תא השוע הנניא הֶז לכב ,ינאמוה ןפואב
 .הז .ןורינב .תיבורמה

 ךכל :היסיצנוק \ תליטנב = יולת קפעו רחפמ הזיא רבד םא
 ,םלועמ חיפיצנוקה תא .םילבקמ .םירוהיה ןיא זא ,הלשממה .תאמ

 ,וירבד .תתמא תא תוחיכימה .תודחא תודבוע איבמ םאונה
 רבדל ול שי יב םא  ,םיטפשמה:רטסינימ לע ינא חסופ

 היתע .הז * םוירטסינימל .עגונב יב ןעי * ,ויתורוא לע םג הברה
 ,ונמשב וניתושירד תא עיצהל ריכיורטש ר'רה .ונרבח

 ירבעה םעה. לש הלאה | תוילכלכה תורצה יִכ ,ינא רבופ
 תוגלפמה 'לכמ םידוהיה ירחבנ תא ץירמהלו | עינהל  תוכירצ
 ,תוחפה לכל ,םכסה וא הדוגא םהיניב תושעל = ,רחי .רחאתהל
 הנגה ןגהלו יבויח רבד הזיא תושעל לכונ .דחי ונלוכש = ירכב
 ראשנ ונרעצל לבא ,ירבעה .םעה לש ויסיריטניא לע תצרמנ

 ונמצע תא םימחנמ ונחנא םלוא ,רברמב ארוקה לוקכ םדוקכ ונלוק
 םירטלימיסאה:םידוהיה .םירחבנה ילב םג אצמי ירבעה םעה יכ ,הוב
 ביצעמה ובצממ ומצע תא ץלחל םיצוחנה םיכרדהו,םיעצמאה "תא
 םירוהית תורדתפה :אוה ךכל ירקעה יעצמאה ,התע
 ץראה לש הקיטילופהל .עגונב הלופכה התרועת םע םיריעצה
 ,ינשה רצה ןמ תי אניתש ל פה הריבעהל עגונבו רחאה רצה ןמ
 ביטהל םידוהיה ודיב :ולעת .תימואלהו תילכלכה .תורדתסהה י"ע
 ,דחאה רצה ןמ םבשומ ץראב הפ" ביצעמה ילאיצוסה םבצמ תא
 ןבא תא תירוטסיההו. הקיתעה םתדלומב חינהל -- ינשה רצה .ןמו
 + רשואמהו הפיה ונדיתעל הנפה

 ,(םירעיפ ןוצרדתותיא) ,ירבד תא :םייסמ ינא הזב
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 .תיקרותמ םיִבְּתְכִמ

1 
 .,אטשוק

 קוחה -- . םינגסה.תלאש -- | ,הטירק ןימינפה ב צ מ ה

 תונויצה -- ,רפסה:יתב תלאש --- , תודוגאה רבד לע
 ףתצצפ---+ תיאטשוקה תוגוהע ב םירמאמה:לובמ :היקרותב

 ,ןממואה .שיל'גימב---, לארשו:הצרא םורגהמה--,גרבנורג לש

 םופקשמ ךרה .היקרוה ,לש ימינפה הבצמ לא .ןנוכתהל ולחה רבד-יעדוו
 םייק קרותה םיטוירטפה תושירד תא תוא' יממ הקוחר םירחננה תיב תדובע ,םירוחש

 הזהאש תויסירפירה תורמל תררתשה םרמ דוע המונפ ץראב החונמהו , םיתמאה

 :רעפה ינפלש הימורה תא .התע יחטשה טקשב תיארל םוצור םיבה ,הלשממה ןהב

 תוכחל  "רוהש םיאוהה, תא  ודמל םיחרי ינש ונפלש שערז>ימו יכ רשפא

 / םושנאה םיעדוי יכ דאמ רשפא לכא  .הנאכת אל יליאש  ,תורעפלו, תועתפהל
 ךא הפ ההושה שיאל ראמ רע השק ןפוא לכב ,םיאבנמ םה רשא תא םהה

 םיינידמה : םייחכ אבל .םידמועה .םירקמה תא שא מ תוארלו אבגתהל רפסמ-יחרי
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 כ לנה 3

 המו--האוכנה הקלזפנ ,םייעבט רתוו םהב \ םייחהשו ,תורדוסמ רתויו  תוצראבש

 !היקרותב םג

 םימש-ה | ,ורבדנש םירבדה ,ושענש םושעמה .תא םושרל קר ךנה לובי
 יחכונה בצמה יכ ,הטלחה ידיל א-ת--.השעת תאזכ םאו 0 םכפלו --ולבקתנש

 .םיששח ררועל לוני
 הלודגה הרעכה תא ריענתש זירפג רותב שמשל לוכיה םורבדה רתא

 הררועתנש ,תאזה הלאשה ,ה טי רק :תלאש תויה לכות *רוחש:יאור, םיחירמש

 םויה-רדספ לעמו  םינותעה-ידומע .לעמ תההל הצור : הניא .,םימי שדחכ הז הפ
 .הזה ןינעב םיחיסמ םיטמולפידהו םואנותעה לכ .הוקרותב םויגידמה םויחה לש

 תויתואב בותכל שוב .אלש (יצנרפ ןותע --- םגמא) הרוכה:ריעב ןותע םג היהו
 יאה" היחי ימ ל !הרוראהו המימתה הלאשה תא  וידומע שארב תולודג

 יכ ,הארמ הגצוהש ישומנדיאה : ןפו;ב- המצעלשכ תאזה הלאשה --+ה טירק

 ."היקרותב בוקר רבד הזיא,

 םבל רתפב םנמא ,םמצע תא םיקרותה םג םילאושש ,איה הלאש יכ
 התושי לע תודוהל םג םיצור םנא --םהי תו תפ ש ב יכ .הו תא םילאוש 'םה
 !יאה תלעב הנה היקרות ?הלאשה המ---?יאה היהי ימל ווז הלאש לש

 אבצה:תוטמב .הרובעה .םיקרותה  םונידזמ אבי אלש הרקמ לכ לעו
 רשאמ רתוי לכא .הזכ ןוזפחב .היקרותב ודכע אל דוע ,םירמוא ,םלועמ ,הבורמ
 תיתואצות  ינפמ םה םידחפמ ,תורשיה המחלמה תואצות ינפמ םיקרותה םידחפמ
 ץרפת םא ,םמצע תא הררחב המה םילאוש ,היהי המו -תורשי יתלבה

 ?אוה םג ררועתי םינפ מ אנו ש הו ,המחלמ
* 0 

 המידק דועצל םוצור םירחכנההתיב לש םימדקתמה םיטנמילאהש רתויו
 לא םישדחו םייח םישנאו םייח חור סינכהלו םיישממ םייונשל ףוס ףוס תשגלו
 םילושכמ םכרד לע המח םיאצומ רתוי---"הונגה רעשה,, לש והבהו:והתה ךות
 ,םדק םהב ושיגרה אלש

 לש תוגלפמ ויה אל .ובש-,הזב .ינמותועה .םירחבגה:תיב ןימצה התע דע
 ,פמילואהו ס'גוהה תא ןחבשו וללה טעמ אלו ,םירמשמו (םולרביל) םישפח
 .תוישפחה סהיתועד לע שיל'גימב םיבשויח

 ולתה :םירמשמ  תותורו ..,ריעצה ..שיל'גימב "הערה, ןיע,ה העגפ .הנהו
 .שחל םוש םהל ליעוי אל הארנכו .הזה תיבב םג בשנל

 לש השרה הגלפמ .ד'ע  םינוההאה  םימיכ םירבדמ  םיקרותה םינותעה
 םירמשמ תגלפמו",םירהכ םירהה לצ תא םיאור םעפה םגש רשפא .םירמשמ

 ,הררתסה סרט דוע ילוא
 םורחכנה+תיב .יהיצ לש הנטקי הצוכק יב ,אוה קפס לכמ הלעמל לבא

 .תישחומו תישממ הריצע המידק הכלהמב היקרות תא םידחא םימי ינפל ןרצע
 .םינגפה"תלאש תודא לע רבדמ יננה
 -תיב ירבח לכו) .םירחבנה:תיב לש בורה ירכח ןיב היה רומגו הנמנ

 :םינימה:ינגפ תרשמ תא היקרותב גיהנהל ךירצש ("בורה, ןיב א :ויה םירחכנה
 רתור .יריצ ןיבמ  הנירמ:ישנאו םירטסינימ היקרותב וכנחי הז ןפואב = ,םירט
 תמיאתמ רתוי העצה .,םתוא רחבו הב הצוה טעהש ,הלא ךותמ .,רמאל. ,םירחבנה
 ןורתפ היה הז = .הנודמה:ימכחבש םכחה ףא  עיצהל היה לוכי אל עגרה:בצמל
 המ לכמ .תחקל םיצלאנש העשב ,הלשממל םישנא:רפוח לש השקה הלאשל .אלפנ
 ,גלזמה הלעיש

 םינגסה רתו .תומש תאו :ירחבנההתוב יריצ ןיבמ םינגפ השלש ונמ רבכו
 הציב, חמה םונגסה יכ ,שושחל היה לוכי אל שיאו ,תוצוח לכ שארב ועידוה
 .רלות אל םגשו "הדלונ אלש

 ,, העצההו םירחכנה:תיכ ינפל .םינגפההתלאש תחלצימ העשב האב הגהו
 .הלפנ תאז לכבו- -לודג בור הל היה .הלפנ

 םירחכנה:תיב ירבח ]יבמ םובר ורסח הרקמב .תירקמ התיה וז הלופנ ,ןכא
 ,?/) לש בור העצהה האצמ אל הרקמבו ,העצהה דעב םתער תא םיעיכמ ויהש
 ,קוחה שרורש ומב

 ,תדמוע  המוקמ לע ,הלפנ העצההש ,הדבועה לבא
 שדחמ ופינכי---בור םהל היהי ךא רשאבש ,הזב םימחנתמ םיחצונמה

 ,וחצניו---תאזה הצוחנה העצהה תא
0 * * 

 תומדב סעה לע םיחח .םישל הדיקשב םירחפנה:תיב דבוע ב הבו

 ?*היגשה האירק,ה הרמגנ הו עובשב ייבתבמ ו עודיה תונותעה דגני. ו

 וז 3 םלועה -

 דעב טעומה היה םעפה -- טעומה תורמלו הזה יצירעה קוחה יפיעס :ור לש
 'האצו---םירחכנה:תיב יריצ לש תויפיצנירפה:רסוח תא ידמל חיכומ הזו ,שפוחה
 *אטח,ה דעב םישקה םישנועה תא וניטקה אלו--- םולשב םעפה פג הזה קיחה

 הבשוימה ןתעדכש ,טניסב פתיתויקת לכ תֶא םיאנותעה םימש התע  .לק רתויה

 .שדח רובעל תאז העצהה תא ריזחי

 ,יקרותה םעל קינעהל הצרש וז א הבוטב קפזפה אל םירחכנה:תיכ לבא

 .תורזגאה ד"ע קוח .דכעל ם'נכאה לע בשווי אוה

 !יסורה קוחכ -- ?ורחכ קוח הזיאב ועדתהו
 ןויכצ הזוא הל שיש הדוגא םוש לכות אל זא  ,הזה קוחה לבקתי םאו

 .ןרוקהו *םילהת, תאירקל תודוגא לת לפלמ ,םיקתהל ינידמ

 ;םירחבנה"תיכב וז העצה ןארק לומתא

 העצהה תא הדנעש הרעוה שאר תא יקיספיו ןואש ומיקה םירחא םיריצ
 רוחה לע םיגרטקמה ירבד לע הכושת  רותב ,ןואגב טעמכ ,הארה זלה .תאזה

 התעו

 18:ב םיממוקתמה םיליחה וריש ,תויריהמ ם רחכנה:תיב ילתכמ דחאב 'ר ישנש

 ,לירפא .,חל

 ונמותועה שול'גימה לש הז, "ןוסרפו לקת ,אנמדאנמ,ש שושחל רשפא

 .המכ הז ול הכחמ ץראהש ,שפחה לכ תא וכותל גופסי
+ 

 וןאצמ אל רפס;,דותב תלאשו םידמחמ םניאה לש .אבצב הדובעה תלאשו

 .ןה םג ןורתפ ןוירע
 .ןנויישו תותדה שפוח תלאש ילגרל ,הנורחאה וזב התע ם לפטמ דוחיב

 + םיעובש ינפל ,רבעה יכתכמב יתכתכש וומכ ,הררועתהש
 םורפפמש ומכו ,הלשממה תוריפסב ,הארנכ ,הרכגתנ = תויניבושה חור

 טונוניבה  רפסה:יתב לכבש .,תשרוד---ךפיהל ,אלא - ,רוחאל תעתרנ :הניא איה

 ,תיקרותה הפשה דומלה תפש יהת
 ,תוענמנה ןמ טעמכ אוה וז השורד .תואלמל

 פחב םינמראהו םינויה
 :םלועל הזל ומוכסי אל הלאו
 רשפא הבש | ,הפש טעמכ ןוא םיקרותלו---ומיכפי ךיאו

 ,םיקרותל רפחש המ ,הרוטלוק שי םהלו---ומיכסו ךיא  .םיעדמ
 ,םימח | רתווו רתוי = םייהנו תאזח הכושחה הלאשב םיחוכוה םיכלוהו

 םג הב ףתתשה ,ישב-סכתה םג הזה חוכוה לא ךשמנ .םירעוב רתויו רתו

 הל ומיכסה ול ןליפא

 תוריהל היהי

 ,"ןפמיטה

 ₪ + .ןינע ול ןיא ,הרואכלש ,ישב:םכתה קלח הב חקל ךיא הנהו

 כקמש סה םיחמשו ,םינוגיב רפס-יתב ןיא אלה היקרות ידוהיל וכ ,וז

 ? םינוטה "םיעושיה םוחא,ה לש רפסה:יתבַכ תוחותפ תועורזב םהינב

 ד"ע ותעד תא לואשל ישב:םכחה לא םינויה .םיאנותעה רחא ךלה ךלה

 .רפסה:יתב .תלאש
 ייתכבו םינוגיב רפס ייתב ןיא וגל .תיטמולפיד הכושת ישב:םכחה ןעיו

 רפסה:יתבב םידמלמ ןיא תינש ,תישאר תאז ,הערל וטגי אל םיכימנה רפסה

 םא לבא .הלשממה דגנ םיאחומ ינניא ןכלו (?המל) תימואלה ונתפשב ונלש

 יכ ,החמנ חטב יזא---תירכעב יהת הארוהה:תפשו םיגו:יב רפס:יתב ונל ויהו
 ...ךראידטפה םע ונא םועד:ימימת

 ,ישב:םכחה הנע | ,בורקב ,ךכ
 ,(תרעה לש)  ימשר:יצחה ,ידוהיה "ופמיט,ה  ךרוע ,וקסירפ רמ םע"תיו

 :ינויה ןותעה ירבד לע ריעיו

 + םונויל ,ינויה ךראורטפה םע .םועד

 יהתיחתב הצורהו תירבעה הפשה תא בהואה ,וקסירפ ןודאה רבד ךכ
 ןןכ---לארשו:ץראב | ,היצילגב ,היסורב ?תאזה  תוסחיתהה לע אלפתהל שיה
 תוכלמ תונש םיעבראו דימח:לורבע תובלמ .תונש שלשו  םושלש ,אל---הוקרותב
 ,וחמו הרהמב אלש .םיקומע םימש - ןהירחא וריאשה סנאולאה

 רחא םג ףתתשה .אוהה חוכובש רבדה :ןונעמ
 .וקסירפ ןודאה תועד תא עיכהו

 םונש 15 ינפל יקריתה ותוא בתכ אלול ,אלפתהל היה רשפא הז לעו
 ,תוימשיטנאמ תויקנ ןניאש תווער הב עיביו .,םידיהיה ר"ע תרבחמ רתוי וא

 ---םהיתועירי תא םהמ םיבר ובאש םנחל אל ,םנשי הלאכ םיקרות םג ,ןכ

 0 .הפוריאב

 5 + ןוא וגלו = תומוא" הפשט
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 "/ םירמאמה ילגרל תועובש השלש ינפל .התלעש ןויכמ תונויצה הלאשהו

 5 % 5 ב

 * הםימת וז הלאשב תויהל לוכו אל ישב:םכתה

 < םיקיןקה םיאנותעה



 בכ ןרילב

 פש ישפטה בתכמה ילגרלו 16מ0ק8:המ ובנגנש תימוקמה תותפרצה תונותעב

 ואיבי אל םיימוקמה םינותעהש ,םוי 6 ןיא ,תדרוי .הניא בוש---טוידהה ותוא

 יתינויצה הלאשה ד"ע רמאמ הזיא וא בתכמ הזיא ,העידי וזוא

 תונותעה לא הלאשה הרבע הפבש תיזנכשאהו תיתפרצה  תונותעהמו

 ,וז הלאש ר"ע םיכורא םירמאמ םישידקמ ולחה םינותעה ילודגו , תיקרותה

 םהינשו ,תונויצה דגנ םינש קר ויה הכ דע ויהש םירמאטה תורשע ןיב

 י.הרתי תורפסב אלו הבורמ המכחב אל ונוטצה אל

 רבר לע .הלמו הלמ לכ םועלוב -- םורוהיה  דוחיב --- םיארוקה להק

 + תונויצה דעב םהש םירטאמה לוק"דה םיאצומ דוחיכ . תונויצה
 םידוהי םיפלא ויה  ,תינויצ תורדתסה תעכ הפ הרצונ ולש ., קפס יא

 תרוציל העשה  העיגה םרט רוע לבא ,ינויצה לגד תחת תובהלתהב םיסנכג

 המחןמו תוכחל וטילחה םינויצה יבוט , םירדסמ תוחכ רסוח ינפמ תורדתסהה

 הפ םידוהיה ןיב םנשיש תוחכה תא םהילא ךושמל ',םהיתוחב תא ןכרל

 :הנחמה לֶא זא תאצלו
 םינותעהש דע  ,ידוהיה ןומהה ןיב ףכ לכ הלדג תינויצה תובהלתהה

 לע ןיכפוש לש םינותק  םינורחאה םימיב וכפש ,הפ םיעיפומה םילוינפפיהה

 עגנל  והוחירביו ; הקיתשב וז .הלאש לע רובעל ץפחש ,םהירבחמ ךחא

 + וז הלאשב
 ךרועמ ןודנולמ האבש הצצפ י"ע אטשוק ינויצ ועתפנ םימוו ינפל לבא

 םיימוקמה םינותעה לכב הספדנשו יאטשוקה ורפוס לא , "לקינורק שיאושוד ה

 : ןושלה וזב
 ברעמבש חורדתסה םוש יכ ,ילמהופ רתויה ןפואב םוקמ לכב חיטבהל אב,

 ,היקרותב היהיש ףונ הזיאל הרגהה תא (ם'6060וג7860) .הצירממ הנגוא

 רופבו תויטילופ תועד . תינמותועה תוגיתנה תא םהילע ולבקי םירגטהש ילבמ

 תרובעב) ןפוא םושב כ"ג םיסנכנ םניא ץרא וזיא לש - (ןועס'[0'ממ6])

 6 ..("תויורדתסהה

 לא המיאתמ תוניתנה תלבק ד"ע וו המרגלת לש ןושארה קלחה םא '

 -- חמרגלתה חלושל םיבסהל רשפא "ג "תויטילופה תועד,ל עגונב םאו ,תמאה

 , ירמגל םותסו ןבומ-יא "ץרא וויאל הרוכבה טפשמ ר"ע, ןורחאה מפשמה הנה
 + תויורדתפהה לכ תרובעל בר קזנ םורגל לוכיו

 חלשל ויעמה 10181 /010010]% ה לש ל*ומה .ןודאה אוה ימו ימו = >

 לכ ונתנ םנמאה |? תיאטשוקה תונותעל הלאכ | תולבלובמ  תומרגלת

 ? ל"ומה ןודאל חבייופי תא תויורדתס ה ה
 ינידמ יתלב דעצמ ןוהמת-יבומ  המהו הז רבדב םיקפוסמ .אטשוק ינויצ

 . .ויתואצות תא תוארל ןיאש .,הזבש
* * % 

 ולש תורטפתהה-בתכ תא ידנפא רוכב רוטניפה חלש םינורחאה םימיב
 +וירבחמ דחא היהש , יממואה -זול'גימהל

 דחא היה ידנפא.ןוכבש ירחא , ןירוטפה תא רעצב לכק שיל'גימה
 + םיסונמ רתויהו םידבוכמ רתויה םירבחה

 לכוא אכה יבתכמבש ינא הוקמו ,"ל העדונ םרט רוע ןירוטפה תבס
 יהזה ןינעה .תודוא לע םידחא םיטרפ .עידוהל

 ,ינומרח א

---- 3900301 

 רג

 .יקינולס
 דצמ .ןבומכ ,תונויצל .תודגנתה לש תוררועתה וזוא תשגרומ יקינולפב םג

 הלע לוק םג ןיא םא ףא רוחאל םיעתרנה , םינדחפה דצמ םגז םיללובתמה
 וחקלש םישפחה םידוהיה הלא םה הידוהי רשא , תאזה הישפחה ריעב .ףדנ
 "ידוהי, םשב ןוידע םישיבתמ םניא רשאו תורחה תעונתב הבורמ הדמב קלח
 לב ןיב בושח םוקמ שופתת תונויצה יכ ,תווקל םיכירצ ונייה , םהינבש 'דגג
 ולחה הפ םג הנהו ,םירישעהו םיליכשמה  ןיב .ןהו- ןומהה .ןיב ןה ,תורדשה
 לש בר רפסמ ,רצקה .ןמוב ליח הפ התשע תונויצה םנמא ,םמצע תא .הבשל
 תוגלפמ לבט הברה הברהו ,הפ ורכמנ ימואלה קנבה תוינמ לש םג םילקש
 םידמועה םה םיבר דוע , ונרטאש ומכ םלוא , תונויצה ירחא וכשמנ הלהקה
 + רתוי הברה .וניוק יקיגולס תלהקמש העשב הב ,תודגנתה תשגרומ םג ,קוחרמ
 םילוינפפה םיגותעה לכב םסרפל "ןויצ ינב, דעו תא תיוכה הזה בצמח
 .- םיארוקה להק תא ונינעי הלאה םירבדה יב בשוח ינאו , םירבד ירורב

 תוגויצה לע להקה תעד תא ריעהלו תואינש ינימ לב ריפה ןעמל,
 רשא תא רורב  רתויה .דצה לע הוב םיראבמ ונא , טרפב ונתדובע לעו ללבב
 : ןלהל אבי

 ו: 36 םלועה <

 תופחבו ותרזעב דובעל םא יכ ,תרחא הרטמ םלועמ התיה אל תונויצהל
 י"ע .היתוביבסו י"א בושי דעב ,.המצע התבוטלו הבלממה תבוטל ,.המרגות
 + םודוהי םירגהמ

 , דגנחהל בשוח ןיבמ ינויצ םוש היה אל תונמדוה םושבו ןמו םושב
 . הלש םיסרטניאב עוגנלו תקלחתמ.יאהו תחאה .המרגותל ,איהש הרוצ וזיאב

 תא ובשח םלכו המרגות תכלטמ תא קוחל םיפאוש ולכ םלועה ינויצ
 לש תונמאנה . המרגות קווחל בוט רתויה יעצמאה רותב היצוטיטסנוקה תורכה
 +רבבמ חכומ רבד איה היקרות תלשממל ,םהש םוקמ לכב , םידוהיה לכ

 ו דאמ הלודג הבוט המצע היקרותל אוה םידוהי םירגהמ י"ע י"א | בושי
 הויר דטחא ,םיעדונה םיימואלה ילודנ אצמ תע לכב הו תא םיעיבמש יפב
 תודחא, ,דעול בושח רכח ,ייב קיפכט הזיר ר"דו  ,םירחבנה תיב אישנ ,ייב
 ,"המדקו

 םמצע תא םיבשוחה םידסומ וא םיטרפ טישנא םנשי ימ , םיניבמ ונא
 וז הדובעש ,םה .םינימאמ יכ ., הרתי תוריהזב תונויצה לא םחיתהל םיביוחמ
 ולאכ תואינשש םילוקלקה תא עונמ ןעמל ,כ"ע .הבלממה ינינעל תדגנתמ
 .להקה תעד תא ריעהל ונתדובע לא ונשגנ ,םורגל הנלבות

 תואצרה ונרדס כ"ע , בטיה תונויצה תא ועדיש הלא וניניב ויה םיטעמ
 תא עידוהל ןוכנל ןכ םג ונאצמ הזכ ןפואבו תורבוחב ןתואא ונמסרפו תונוש
 לש תסנכה תיבב י"א תודוא האצרה וגרדס וו תבשב , י"אב וניחא בצמ ןפוא
 יב ונתוארב , ונתהימת התיה הלודג . הלהקה רעו ןוישרב "לודגה ת"תה תיב
 הלוביש הלאשל התשענ ,י"אב םידוהיה .בצמ תורוא קר התיהש תאוה האצרהה
 . םיבוסבס ירול .איבהל .התיה

 םג םירשי היהנו ונייה = דימת יכ  ,הוב יולג םיעידומ וננה ןכ לע
 + וגידגנתמל הכ דע ובשחנש םירשיה םישנאה לש הרובעה ןפוא לא ונתוסחיתהב
 ריעהל  ונתדובעב רימתנ יונחנאו ,ונתוא ריכהל תוגמדזהה םהל התיה אל ןעי
 יכ , ונא ונתונמאנב קר אל קפס לש לצ ףא ראשי אלש דע ,להקה תעד תא
 , תינויצוטיטסנוקה הריעצה היקרותל םינויצה לכ תבהאו  תונמאנב םג םא

 "רוניבא ליא, ןותעה ךרוע , ןיטנרולפ רוד ןודאה הצרה הרבעש תבשב
 ועפמ תומישר תא לודגה ת"תה לש תסנכה תיבב שיא םיפלאמ רתוי .ינפל
 לכמ קלח וחקל הבו ,"ןויצ ינב, דעו י"ע הרדסנ הפסאה |. לארשי ץראב
 :ש ןודאה להקה שאר ,ריאמ בקעי ג"הרה ישב-םכחה םשארכו הלהקה תונלפמ
 לקריס, םיבולקה לש םידעוה ירבח , ללוכה דעו ירבח רהי ,ונודומ \ לאינד
 ץרמג קוידב להקה ינפל ראת הצרמה , רועו "טילארזיא לקריסו , "םיטניא םעד

 םידסומה  תודוא תובהלתהב רבד ,הירעו י"א תובשומב םויחהמ םידחא תווחמ
 הרזע תרבח, לש רפסה יתב ד"ע ןכ ,קנבה  ,ירבעה םויסנמיגה , םיינויצה
 רועה תווקת .תודוא .ותעד תא עיבה .'וכו םירוע ךונח תיב ,"הינמרג ידוהיל
 להקה תא ףופל ריעהו ,י"אב תשרחה תוחתפתה ,י"א לש ףוחה ריע רותב הפיח
 יכ , קלח תחקל ינמותוע :ידוהי לכ ביח וז הדובעב יב  ,י"א  דעב | דובעל

 והש האצרהה .תולכ ייחא . תיקרותה הלשממה תבוטלו איה ויחא תבוטל
 .."הוקתה, תא .הרות דוטלתה תיב ידימלת

 הדסונ יב ,ונֶריעב "ןויצ ינב,ל םיעידומ (היקרות לובג לע ,ןוי) הפירלמ
 (הנטקה היוא) היסינגממ, םיעידומ ןכ ."ןויצ, םשב תינויצ הדוגא  םש
 ."ןויצ ינב, םשב תיגויצ הדוגא דוסי תודוא

 ,"לארשיב הדועת, םשב הדוגא הפ ודסי םיריעצה (םינברה) "םימכחה,

 -תיבב ופפאתה םה , יקינולס תלהקב תודריה רסומ תא קזחל איה התרטמו
 ררוע ןכו תירבעה הפשה תוציחנ תורוא םאנ םלש לאכימ רועצה םכחהו ,הלפת
 ,הל התותהש הכרדב ךלת םא ,תאוכ הרוגא ., ימואל ידוהי ךונח דעב הדובעל
 תפלוה תודהיה וננובאדל יכ ,  יקינולסב \ תודהיל הבר תלעות איבהל \ לכונ
 ,ץרפב ודמעי .אל םאו ,םלענו ימואלה שגרה םג ךלוה דחי התאו ,הפ תנונתמו
 : תוימואלה תא תויחהל הדובעה היהת השק וא

 הניול םימי .שדוחל עסנ  ,ונרוע לש ישב םכח  ,ריאמ .בקעו ג"הרה
 .ץיבורוטנק . + תואצחרמה-יתבב אפרתהל
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 :הָינמְרְִמ .םיִבָּתְכִמ
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 דגנ .ןילרבב ח"יב תפסאב אשנ רשא ומואנב רגרובדלוג ןודאה ירבד

 המיאתמ הניא הלא תדובע יכ ,התיה םתיצמתש  ,תונויצהו  ןייאריפ:פפליהה

 ומונ םלועה, ןייע) היקרות תכלסמ לש םיסריטניאה דגנ איהש ינפמ ,התרטמל
 ,םיינויצה םיגוחה ןיב דוחיבו הינמרג ידוהי ןיב הבר תורמרמתה וררוע ,(0

 האנקה ךא יכ ,יולג דופ . ,ןינעה לב רוקמ תא בטיה הפ םיעדווו =
 :םפליהה הזו , הינמרגב "סנאילא,ה לש ונוהג ךותמ תרברמ "ןייאריפ-ספליה,הב

 םירודו ןל שכורו ךלוה ,חתפתמו ךלוה אוה ,לוכיבכ ,ותונויצ תורמלש :,ןויארופ -



 גכ ןוולנ

 תעפשה , ז"יע םילבוס סנאילאה יקסעו ,הינמרג ידוהי ירישע לכ ןיב םיבר

 + השלחנ ויגיהנמו וישאר
 :ספליהה החמ .רגריבדלוג ןודאה לש וטואנ דגנ תואחמה תשרפ הלחהו

 תורבחו םידיחו םישנא 1 חמ  ,הינמרג ינויצ לש יזכרמה דעוה החמ  ,ןייאריפ
 ,תונוש .תודוגאו

 .ןילרב ב הלודג תיממע האחמ:תפסא םג הפסאנ
 םלואהב הכרענו ,הינמרג ינויצ לש יזכרמה דעוה םעטמ הארקנ הפסאה

 לכמ ,ךרעב תואמ הגומשכ ,םישנו םישנא אלמ היהש ,"ףוהנטרגריט, לודגה
 ,תוידוחיה םעה תוררש

 ףממ כתכמ לבק .יכ ,עירומ אוה .ןמנורג ר"דה חתפ הפסאה תא -
 לא אובל ,םיטרפ םינינע ילגרל ,לוכי ונניא .יכ  ,עידומ אוה ובש רגריברלוג

 ר*ע ותא .(!) ץעיתהל הלחתב היה תאזה הפסאה יכרוע לע יכ ,ףיסומו הפסאה
 .לבח הב תחקל אוה םג לבויש ידכ הפסאההםוו

 ,ךברעיוא והילא ר'דהל הנתנ רובדה:תושר
 םוגוחהב ביכתו בוהא םאו:הש המ תורמל יכ ,ריגהל הנתנ תמאהו

 השע אל ןורשכ לעבו ןיוצמ ןרכד והנהש תורמלו הזב םיידוהיהו םיינויצה
 : .ויעטוש תאמ ןוצר קיפה אלו הווקמה םשורה הא םעפה ,

 אוה ,ידמ רתוי "םייטמולפיד, םירבד רבד ךכרעיוא רמ ,הטושפ הבסה
 תא ומש םירחאש ינפמ ,והשעמ .לע רגריברלוג ןוראה תא ללכ םיש>מ ונניא
 איה הלא ומכ םירכדב יכ .,תעדל "סנאילא,הל הארמו + ,ויפב הלאה ' םירברה

 התע החרכומ איה יכ ןעי ,,המצעל הל םא-יכ םינויצהל ךא אל הער תמרוג
 םיבר רפס:יתכב וז הרבח הגיהנה ירהו ,תונויצה .תורב דוכעל םינוש םירקמב
 "סנאילא,ה לש הזה םיסכתה יכ ,םאונה הארמ דועו ."תירבעב תירכע , תטיש
 הז םיברע לארשי לכ, :הלגד לע ובתכש הידסימ הל וותהש ,תודוסיה דגנ איה
 ,'וכו 'וכו ,םיתפרצ םיטוירטפ תבנחמ איהש לע "סנאילא,ה תא חיכומ אוה ,"הזב

 יכ ,עירומו ,"פנאילא,ה לש ריכזמה ,רנזו ל ק רמ הלוע המבה לע

 'םנאילאה , יגיהנמ לכ םשב  רבדש המ רבד רגריבדלונ רמ 8
 הפשה תא גיהנהל תובשתמ  תבשוח 'סנאילא,הש שיחכמו ,םתמכפהבו <

 ןוגמו  ,"היהי אלו היה אל .הזכ רבד, ,הירפסדיתבב דומלההתפש רותב תירכעה
 םגו ,העודי תע ד--רמוא אוה--איה תאז ,הישעמ לעו "סנאילא,ה לע

 ,:."החעד עיכהל תושרה "סנאילא,הל,

 :רגב ירוהיה םעה-ביבח הז ,יול ךירנייה ר"דה הלוע המכה לע
 א וה יכ ,ושיגרה לכה ,דאמ הבר םיפכ-תאיחמב םעפה לכקתנ אוה .חינמ
 !וארה ןפואב הלכנה דג: אוחמל עדי איה ,הנוכנה הלמה תא החע רמאל עדו

 ; ,וגש אל --- םנמאו

 אלה הזכו ,הטושפ תונושלמ .א"כ ,סתמסרפ ,םאונה רמא  ,תועד אל,

 םתנשלה ךיא .,בטיה םירכוז וגדוע ,םינויצה דגנ םכתמחלמב דומת םכישעמ ןיה >>
 וליעוה אל זא לבא  ,תדלומה-ץרא:יאנוש ,ונחנא םיער םיטוירטפש ןנולע
 םיטוירטפ ןהשדח הלילע---התעו , םתיוק וילאש ירפה תא ןאיבה אל ,םכורבר
 !וללה תולילעה לכל דחא רוקמ ,ונחנא היקרותב םיער

 אל םלועמ .םישעמב א"כ ,תולילעב אל םכתא ונמחלנ וגחנא---?ונחנאו ְּז
 ךא , תוער תונווכב םכמ ימ תא ונדשח אל ,םכמ םיטרפ םישנא דוככב ינעגנ
 .תודהיה יסרטניאל  םימיאתמ םניא םכישעמ יכ ,וניארה ,ם כי ש ע ממ תא ונרקב

 ואצמתה .יתכירעב ואצוש "יושדנור עשידוי,ה  תונוילג לכ המה םידע
 ותואב .הברדא - ,?"סנאילא,ה דגנ םידשחו אוש:תולילע  ,םיפודגו טיפורח המש
 יתמחלש ןושארה ינא יתייה "ןייאריפדספליה,ה תא רפיל םידחא ושגנש ןמזה
 רבכ הנשיש םוקמב ,השרח הרבח רפול ךרוצ ןיאש ,זא יהרמא ,הזה רכדה דגנ
 ,םידוהיה. לש תודחאה ןויערל דגנתמ הז .,"סנאילא,ה

 ונניא הירפס:יתכב ךונחהש ,םימואל םניא היכינחש ,"סנאילאה,ל ורמא
 רבד ,הנומאה חורב םיכנחתמ הירימלתש ,הבישמ איהו ,יעבדכ ודוהי
 אקודו ,תבשב םינשעמ סנאילאה ירומ ךיא יתיאר יניעב .רומג רקש והנהש
 ,קשמרב תונבל רפסה-יתכב "סנאילא,ה השעו לעפ המ ,םג יכנא עדוי ,אוסהרפב
 :םע לע תוטיממ ןח ןולקו הפרח | ..,ויתוכינח ויהש ימ התע תוקסוע המבו
 ..,לארשי

 רימת םיאב םתויה- -וניתורקבו ונירבד תא בטיה עומשל תחת לבא
 ,זא  םתרמא---קנב:לאיגולוקה  דופיל ונשגנ ,םיזבמנ םיהשחבו .םירבד:תולילעב
 --ןתוגויצה ר*ע ונרבד  ,םוינעה ןובשח לע  רשעתהל םוצפח יודרונו לצריהש
 סא םישגנ ונחנא רשאכ  ,התעו  ,םיעגושמה:תיבב לצריה םוקמ יכ ,ונל םתינע
 ..םיקרותה .תערל ונתנוכ יכ ,םירבד תולילע וגל םתמש ,הורופו הלודג הרובע

 3- םלועה <

 ידוהי .לכל א"ב , םינויצהל ךא אל הלורג הנכס .אוה הזה .רכדהו

 איכ הל לוכי ןטק דשח לכו .םש םישגרנ תוחורהש ,תאזכ תעב רוחיב ,חיקרות
 .תוביצעמ תואצות ירו ל

 ה"א דגנ התע תמחול איה .רפומ .רותב "סנאילא הל םג .הלודג .הנכסו

 םורחאו שעמ רועו ,םתנקז םתא אלה יכ ,אכה רודב ,היגיהנמ תויהל םיריתעה
 ---יסכותובקעב ךלי אל ריעצה רודה יכו ,םכמוקמ תא תואלמל ם חרכומ :ווהי

 !"הלמה .ןכומ .או-מב ינויצ אוה ,אוה ינתא הזה רודה, .סכל עודי הז

 ורבד ,דאמ תרעופו הכשוממ םיפכ:תאיחמב לכקתנש ,הזה םואנה ירחא

 ליביופ דלותרבו רכיקטיו ר"ד ,רעיוב ,ןמייה ריקנכה םהיניב ,םיבר םימאונ דוע

 ורימעה רשאכו , סנאילאה םשב ,רנליו ,דחא דועו רנזולק רמ תינשו ,םינויצה דצמ

 ,ה ש ל ש דגנ םיפפאנה תועד לכב הלכקתנ ןינמל האהמה"תטלחה תא

 ,תאזה תרעוסה הפפאה הרגסנ הלילה תוצח ירחא הינשה העשב

 ,ןילרב
 ,ןייזאפ .ממ
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 .ַחְרמ .לָמְּכ
 ,תונורחאה םינשה יתש ךשמב הרבחה תולועפמ ןובשחו ןיד

 .(1909 ראוני 1 דע 1907 ראונו 1 ןמ)

 .גוחהב | יחרזמ למרכ- תלועפל .םינש שמח .ורמגנ 1908 תנש ףוס םע

 ,םדקה ירעב הל ולכגש
 םיריחמה  .ומויקל תינושארה םינשהב .יחרזמ למרכ בצמ היה ד*מ השק

 םימסאב םיבורמה םידספההו | ,דחא רצמ --- תונייהל א"קו הבצקש םומזזגמה

 לדג יכ דע ןנתרכח לש רפפהה תא הנשל הנשמ ולודגה ,ינש רצמ --- םודחא

 תנשמ קרו .ךרעב קנהפ 46000 לש םוצע םוכסל עיגהו 1906 ףוסב דאמ

 תלכקש (061081]8)  תדחואמה הדיגאה  :ביטל תונתשהל בצמה לחה 7

 תמרוקה הגהנהה לש םיריחמה תא ,עודיכ ,הלטב 1906 תנשב םיכקיה תגהנה תא

 הלא .יאנתל טעמכ םימואתמה םורוחמ ,רחוסל םירבועה םיליגר  םירוחמ בצקתו
 םיקפעה ךלהמ .ןמזה ךשמב בטוה ןכ .ונתלועפ גוחל וסנכנש תומוקמהו םירעה
 למרכ לש רחפמה בציתה זאמו ,בר קזיה םדוקמ  ואיכהש םימפאה הלאב םג

 םינשה יתשמ  םיחוהה םלוא ,יופ םג :תאשל לחהו יעבט פופב לע יחרזמ

 םג  תומדוקה םינשהמ :םירספהה תא הלכ תופכל רוע וקיפסה אל תונורחאה

 קרו הדמע ונישעש ןורחאה ןובשחהמ 'רפ 81874 א"קי תרבחה התכנש ירחא

 תוינמה ילעב יכ תוקל .לכונו רספהה רתומ הארנכ .הסובי 1900 תנש םת ירחא

 .םיחור וזיאב וכזי
 תונורחאה םינשהב יב םא ,וגתדוגא לש יתכונה בצמה

 בצמה כטוה אל תאז לכב בושחו טלוב ןפואב יתרומ למרכ לש רחפמה חתפתה

 .תוחתפתהה יכ ןעי---תחא ;רברב .תובפ יתשו ,וז תוחתפתהל המאתהב ולש יללכה

 םג ,המודכו = לולבשה = ,תורידה .תבחרה  ומכ תורתו תואצוה כסת | המצע

 ידיקפו ,ונצראב קזחתיש רקויהל תודוה ,הנשל הנשמ תולדגתמ תוליגרה תואצוהה

 , הנושארב ולבקש רעצמה םרכש לע םיקתהל רוע ןלכוו אל רחסמה ירוועו

 בצמה תא  ביטהל .השרח אלו .ןנגהמב הפיקת הנדוע תווחתהה יכ ןעי --תינשו

 : ,תוריכמה תוכיא י"ע םיאתמ ןפואב
 ,ונרספהו , םרוקה ןמזהט קזיהה לכ תא תוסכל רוע ונריב התלע אל ןכבו

 !ןמקלר ןובשחה יפל ,קנרפ 1618,33 םוכסל עיגמ הזה םויכ
 : "רפ 46218, 68 -- -- -- היה 1906 תנש ףופב רספהה

 'רָפ446399 04 " 180, 4] -- - -- -- 1907 תנשב םינוש םירטפה

 'רפ 7085, 98 --- -- -- -- -- = 1607 תנשב חוירה

 וממש 1908 = %

 'רפ 44780, 71 " = 81374 ,66 א"קי םע ןורחאה ןובשחה יפל םיחקמהמ תונויכנ
 ו 0

 1908 ףוסב דספה תיראש רפ 8

 תמועל ישמט ךרע םוש ול ןיאו רעצמ אפוא אוה הזה  םויכ רספהה

 וארי ונתדוגא ירבחו ,בורקב חטב הלכוו רבעי אוה םגו יחרזמ למרכ לש ןרקה

 ,הבהח םאו טעמ םא מ"כ יקפעב הכרב קפס ילב



= 
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 ברה .וגלמע יכ תוארל םיחמש וננה ,הנורהאב םהל ונלכושו הב <

 גב ןוילג

 שדח ססא תחיתפ יללכה ונקפע לע  הערל עיפשה הנווחאה הנשב
 .(םורצמב) דיעס:טרופב

 רפסמו איה הרעצמ תאזה ריעה
 תלעת לע איה תכשוי

 יב ןעו ,לבא ,דאמ טעמ םש וי:ְחא

 ונטלחה- -ומוב .םוי ידמ הנרבעת תו:ר תוינאו "ץעוס,
 חיגשהל רשפאו ןנל ריעה הבורק יכ ירחא טרפב ,חילצנ ילוא רבד םש תופנל

 ןוחטבה יב  תעדל רבכ םנמא הארה ןויסנה .,הלקנ לע ורקבלו קסעה לע
 םיקחרמל ןלוכ תוכל הה הלאה תוונאה יכ ןעו הזו ,תמאתנ אל תוגרה תוו:אהב

 ןהל רפחי תו;וחר 'םיתעל קרו םשמ ןתאצ םוקמכ ןהל .ץוחנה לבב .הנריטצת
 ,בושח אל ןוידפ הזיא ינלרוגב םג לופו זאו דיעס:טרופ ינפ לע ןרבעב  :זמה

 ריעס:טריפ יכשיתמ חויר ונל רמע הז  תמועל
 ריעב ונקסע תיח; פתהל ץינמה ,יוצר ןפואב
 ןה | ,ונלש "תדחואמה הדוגאה,
 .ל"ןחמ םשל םואיבמש

 םש ג תהפזי קסעהו ומצע
 .- לש ןורתיה אוה וז הידכנ

 לא לכ לע ,תיאנה םריהמב ןהו םתוכיאב

 תונוי תא רכבל ללכב םורצמכ ודמל הנווחאה תעב

 הנפמו םהינפל ךליה בוטה םמש יכ ,רחא רוקממ םאצומש הלא לע :נובקי
 ,םלועמ וללפ אלש ןפואב לדגו ךלוהה בחרנ רכ .םיהצמ קושב םוול

 הידחוס רשא  ,דיעמ:טרופב םג התלועפ התשע וניתוגוי לש .הלהתה

 ב"עב אלא ,לארשי ידיב י"א תאצותל דפח בר םיטונ סניא םיקלטיאהו םונווה
 ,להקה תשיררל ןמא ונע

 לש דספה ומעקל םישרחה 15 ךשמב לבס רועס:טרופ לש קסעה הז
 לע  ,ס"פמ םו:ישדחה תונובשהה יפל  ,ונורב .לח הזה דכפהה ספא ,רפ 0

 םינורחַאה ם שדחהב ותדמע הרצבתנ רשא ' לככו ותודפיתהל םונושארה םישרחה
 ,ללכ רפפה םש ןיא הנורחאה תעהמ תונוהשחה יפלו ובצמ בטוה ןכ

 ומדקתהו וחתפתה ליעל רומאכ .ונת לועפ תוחתפתה
 תונווחאה םונשהב ונתרוגא
 ,וננפלש המישרהב

 ונסע

 ןמכ ,דאמ הדבינ  תומכב

 'רפ 197.700 םוכסב םינוש תוניי ןנרכמ 1906 תנשב

0 + "918,000 8 
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 תוירקמ תוריכמ םג ויה 1907 תנשב טרפבו לינה - תוריכמה ןיב םנמא

 רתוו הריכמה תומכ החיה | ןדעלב ג לכא ,תוליגרלו תורורתל ןבשחל ןואש =
 םינשהב םג .ערגנ אל .ןורחאה ןוידפהמ וכ תוקנו , תומדוקה םינשב רשאמ תל "

 לובסל ףיסונ אל יכ  ל"צאו ול הושי ירפ איבי הזה בושחה  ןוידפהו .תואכה
 .ללכהמ :אצוי הרקמב אל םא .,קזיה וע

 תא תומלשב .ומלש 'רבכ םימרוכהמ לודג קלחש ירחא .הר ב חה ן רק
 ונלש תוינמה תסכמ םויכ הלוע יארעפל םלשל .תנמ לע  וחקלש םהיתוונמ
 !הו ןפאב םירבח 113 ןיב תוקלחתמו 613 רפפמל

 ְ תוינמ 800 םע ןירפב םירבח | 8

 -- /199 -- .היסורב --- 8

 - ₪4]1--- פאב - 7

 תוינמ /613  ונתובח לש ןרקה הלוע .תוונמה רפסמל המאתהבו
 117, 06 םרוקב לדכה , קנרפ 163,445 | 'רפ 65 א

 קנרפ 169565, 6

 ומלשש קנרפ 9400 יחרזמ:למרכ ידיב דוע םיאצמג ל"נה םוכפהמ ץיוח

 ןרקה ןובשחל כ"ג ורבעי הרהטבשו תוינמ לע המורק רותב םידחא םימרוכ
 ןמ דספהה תיראש תא ונרפחה אל םעפה סג ןכ ורבעש םינשהב .ןמכ

 רשא דע "רספהו חויר, ןובשחל רפע רספהה+לש רעצמה  םוכטה .,הרבחה .ןרק
 + התומלשב הראשנ (08ן)81!1) ןרקהו ,אובל םידיתעש םוחוהה י"ע .ולוב החמ

 ךרדה לע תעכ ונטיכהב .יחרומ למרכ יתלועפ  תואצ+ת

 ונשגפש םיברה םולשכמה לעו ,ונתרובעל םינשה שמח ךשמב ונרבעש הדככה

 ןוחצוה רז לחג
 .ונתרבח תורסיתה תעמ וגפאש הילאש הרטמה תא ונגשה ףוס ףוס יכו.

 קלחה רכמי יחרזמ:למרכ .תועצמאב
 ,תובשומה ימרוכמ .תדחואמה .הדוגאה

 לש תונייה .לכמ ךועל .ישמחה

 םיפחיתמ תונייה דעב םיפתרמה תגהנהל ונתרכח תמלשמש םיריחמה \

 .ןללכב .ל"נה  םיבקיה .תורוחס רעב ורפיש םינוניבה םיריחמה :גוסל
 תונוי לש בוטה םשה תא -ראפלו לודגהל תדמתמ יחרומ> :למרב הרבחה

 ותובשוטה ינפג ירפב ךחסמה תא ביחרו והלו םיבקיה

 ו בושחת םייה וע רגתרבה האשנש םודטפההמ הל :חגות רשאבו

 +םירפסמה = םידיעמש

 המודכו םידקש מכ ,תובשומה תבונת ראשל .םג-הבל תא םישל יחרזמ .למרכ

 ,תווחתהה דננ תובשוטה ירפ 5ש רעשה לע הז ןפואב ןגהל לדתשתו

 :למרכ יקפעב ןתורשב תו:ח תוירכע תוחפשמ תורשע יב הזל ףיסונ םאו

 וחרזמ למרכ תרכח לש הדובעה תואצותב םוחמש ךא תויהל .סולוכו זא--- יחרזמ

 ,הנהכ) הנהכ הגשי הלעפו ןתי"ימ
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 .עּובְשה

- 

 . תּונויצה

 הנאלמת .,(ח"ח ילוי 9 ,י"ח .ינוי 6 זומת 'כ ו .םויב

 ,ל'ז לצרה | רודואית ונגיהנמ תריטפ םוימ םינש שמח

 נירבח לכלו תודוגאה לכל ,םילקושה ידעול םיעיצמ ונחנא

 הרכזהה תע -תאו .לבאָה םוי תא שידקהל םהירעל

 ,לצרה :דעי  תבוטל -תומורת ץובקל אוהה םויב. ךרעתש

 .ונצרא תמדא לע .ורכזל עטְנה
 "ארוקה לוק. לא בל ומישי ונירבח יכ ,םיחוטב ונא

 ץובקל הדוגאה תאמ א"כ ,מונ "םלו;ה. ןוילגב .םפדנש

 םתבוח תא  אלמל ועדיו  םיתיז - יצע  יעטמל  תומורת

 ,תונמה ונגיהנמ ןורכול

 ,בל ה 68וזאו" .תרבוחה לש הנושארה הרודהמה --

 תורוגאה ,הינשה הרודהמה תכפדרל םישגנ ,הליכ הרכמנ גרבדלוג

 .תאזה תרבוחה לע תונמזה תושעל תושקבהמ

 שמח תאלמ םוי  ,ןומתכ 'כב יב ,םיעירומ םירע הברהמ - =

 ,תסנכההיתבב תורכזא הנכרעת -ל"ז .ונגיהנמ לש ותריטפל :םונש

 תומורת ףסא כ"ג ןגראהמ ,  תוימשר  תואצרהו תוינויצמינא  ,תופסא

 , "לצרה רעי, רעב
 הלאה  םימיב .הלבק תמיקה ןרקה יכ ,םיעידומ ונהוא =

 ,הנושארה הנתמה תא ,הינשה הלורגה  הנהמה יהוז ,הלודג תתמ

 סקאז 'ה לש .ותאוצ יפ לע .תמוקה  ןרקה הלבק .רפ 0

 רצואל המצעב הסירואמ .רוילק הקבר תרמ הסינכה התעו ; קסניורמ

 ,קנרפ 40,000 ,ונייה ,.ש .ארמיל 1800 תמיקה .ןרקה

 ר"דהו רחא דצמ  יקסנאמוא  ,א- החכהאבו  רוילק  תרמ

 ינשה דצה ןמ  ,תמיקה-ןרקה לש םוירוטקיריהה םכסהב  ,בונול'צ

 רתויה וזה .הנהמל :עגונב םיטרופמה םיאנתה ד"ע  םהיניב .ורמג

 הו הפסכ םוכס תא הסינכמ רוילק תרמ" :םה  םהמ  םייהק

 אהת ווה ןרקה .תותימצל אל לבא ךו-א ןכול תמיק ןרק לוק

 םומיסקמה וה ,הנש 500 ךשמב היתוריפ א תנתונו תחנומ

 : .ןמוה .לש

 םמויק תא הנכסב רימעיש ,רבד לופי וזה תעה ךשמב םא

 םימיאתמה םירבד לע םתאצוה תא וא הקרצה יפסכ לש םניחטבו

 תמשגה .תילכהל יכ .,הרקי םא וא ,תימואלה הפוקה תורטמ לא

 שי ןא ,םילודג  םימיכס ושרדי ,תימואלה הפוקה לש ו

 שמקשהל תוכוה ,תוער ישילש ינש תטלחה פ"ע  ,תימואלה הפוקל

 .איבוש תיברבו .רוילק תרמ- לש ןרקה ףסכב ןמזו הע לבב

 היתוסנכה .ןובשחב אב תיברה לש רחא שילש קר איהה .ןמוה רעו

 :ןרקה .לא  םיפרטצמ םישילש שה = ינשו הפוקה לש

 .רוילק תרמ יפסכב י"אב  תימואלה/ הפיקה .ארבתש המ .לכ

 <'\המש לע .ארקהל .ךורצ

 א

1 



 גנ ןוילג

. 

 ,רחוימ = גנעב .בוניל'צ * ר"רה ןיצמ וזה העיריה םע  רחיב ,
 ו.וחטב תא ןינרמ .רושא תרשאמ וה החמשמה הדבועה יב

 ,ףסכ ימוכס םישירפמה הלא :יכ  ,ק"הקה .ר"ע .יתרבחמב .עיבהש
 הפוקה תא םג ורכזוי ,הקרצבש םירבדל ,םילווג םג םימעפל
 הפרצ ,וז התנתמב יכ ,החטבב רמא" םילוכי ונא  .תימואלה
 ללוהמ רתויה | ,יחצנ .ירתויה רסומה לא המש קא רוילק תרמ
 ,תמאב יגמע ולובש

 .ונמעב םיברל תפומל היהת וז  חור-תובידנ יכ ,הוקנ הבה

 :ר"שי רמ ונילא בתוכ הגבוקמ
 תומב הפ תינויצה תז"ודתסההל הדבא החכשנ יתלבו הלודג הדבא

 יל"ז ןהק לאומש 'רב גילעו ה"ה ,ונת וובקל םירוסמ רתויה הירבחמ דחא הילע
 ,הנש הרשע עבש ול ואלמ אל רוע , חונמה היה םימיל ךרו ריעצ

 רתויה היבח רוזב םינש שלש הו רבכ ותוא םיריכמ ונחנא ונתוררתסה ךותב
 םלעה רפמתה הליגר יתלב תוריסמבו הניוצמ היגריניאב . ץיורח רתויהו יביטקא

 תא ול שידקה אלש הרובע לש דחא טרפ היהאלו ל הוה :ןיוצמ
 חינה אל חונמה .ופוג ןויפיו .ותואירב טועמ תורמל - הניוצמה ותוריפמ לב
 ..וויח ןכות התיה ווה .הדובעה .. תונויצה .תבוטל וב שמתשה אלש דחא הרקמ
 בטיה עדי חונמה . םילקש הברה רכמו ריעה תא בכס רבעה םירופה גחב רוע
 לש תוצובק תק רסיש םיתנש הזו ,לארשי תודלותו תירבעה ןושלה תא
 + םידוהיה תודלותו תירבע םתוא דמלל ןאב רפסה-יתב ידימלתמ םירוענה ינב
 !מוו ,תימואתפה ותתימ ילגרל הפ םינויצה םישיגרמ קומע ןוגיו לודג רעצ

 הלח םידחא תועובש ינפל . רהט החמי אל ונו כזו  ,ונורסח שיגרנ דוע בר
 רשק ורבק לע .םישק  םירופיב תמ חרק 'פ 'ב  םוובו םופיטה  תלחמב
 רועו ןיפאל ר"דה ,ץרוש ר'רה :: ינוריעה ינויצה \ דעוח ירבח רמ דפסמ וילע
 . ונירבחמ םירחא

 היה'חונמ.+ , ןאמפראק קחצי וניבח םידחא םימי ינפל תמ קצולסב --
 ךמופ, ., האולהו ןוכסח תפוק ,דקעדתיב וריעב דסי אָוה , רבכנ ירובצ 'ןקסע
 ,םימואנ םג ואשנ .בר ןומה ףסאנ ול הכרענש הרכזההל .דועו דועו ב
 . ונרועל .תרווח הניאש הרבא .אוה ותהימ

 ןואנאיבהארה 'ה .וניסא :תוכ קרו ו-וונגמ
 ותוהפפס ףשנ הכרע ק גב "תיחתה, .תרוגא

 :וליפק ..ל ר"דה ומאנ  ,יקפרורב מ עוריח ינניצה היה ףשנב ר"ויה .תועובשה
 רבה לע רעלביב ,ש ר"רהו "ימואל גח רותב תועובשה גה, רבד לע ץייב

 ,ו לע עיבט היה יבבל:יתורכח-ינויצ םתיחש ,חזה ףשגה ."יסופטהו ןשוה תועובש גח,
 .ןירמג םשור השע

 גת | יאצומב .ותרמז

 .היצמלקרו ,םיריש ,תוניגנמ םג ויה ם פיה םימואגה דבלמ
 תאיכהש היסור יאצוי  םירועצ לש הרובח י"ע הדפונ "היחתה, תדוגא

 ןויערה תבוטל דובעל ה:ושתה תאו ןויצל הבחה תא השדחה ןיראה לא םתא

 .תימואלה זנתדובעל םהלש היגרנאה לככב םירופמ הדוגאה ירבחמ םיבר .,ימואלה
 הילעמש העובק:הררתק הל שי .דימת. ,התוזירזב תאזה הרוגאה תנימצמ ללבב
 םירועשה ןיב .,תינויצהו תימואלה הפקש>ה ךותמ םידוהיה תולאשב םיקרפ ועמשי
 םינש הרשע םיתש :הלאה םיבושתה םירועשה םג ןיה רבעה ףרחב וכרענש
 :םיר דרגרב---םיאקורימאה םיריצה תודועת ןםיובלעפא ,י---תיגויצ הרובע לש
 לש םינש עברא ןלזיירג .א = הקירמאב תונויצה ;גרברלוג םא---הכנח ןטדהש
 ןראז -י- -תולגב תימיאלה הדובעה | ןיטלאמ  ,י-- םוטסילאירוטירטה  תדובע

 פינ ,ה ,ש םינויצה לצא תופשה ה ןוסי .ףסוי ,ווער---הקיטילופב .תוגויצה
 - -םיקרותה לש םיקחה-תרות ןיקפרביל ,י---היקרותב תונורחאה תויקתה ;ןעזיוה
 ינויצה סרגנוקה  ןיקסדורב ,מ---הקירימאב תוינויצה  תורועוה ןץעז ףסוי .ווער
 *היחתה, תרוגאב םאג טבשב רשע השמחב .ןאמסטראוו לאקזחי ר"ד---יעישתה
 םסהופמה ילגנאה ןותעה *ךרוע סיורטש .לאומש רמ תונויצה .תורוא- הפי םזאנ
 וקראייוינב רואל אצויה :(/[16- 0102  "בואלג ידע

 ינויצ לש תינויצה הדיעוה ןמ "היחתה, הפסא םינויצה תודסומה דעב
 = -רלוד 96,807 תמיקה ןרקה תבוטל :םיחכונה םימוכסה התע דע .31-ה הקירימא
 ןטאנ.תיבה תבוטל -- רלוד 80.50 לצרה רעי--רלוד 820.0 קנב לאיגולוקהל
 לוקה דנופה תבוטל---רלוד 48.60 תיתגלפמה הפוקהל---רלוד 5.90 םילשוריב
 יפהל--רלוד 61,75 ס"ע "היחתה, ירב ד י"ע ופכאנ םילקש .רלוד 55.00 ירוט
 --רלוד 8.00 קרוידוינ ינויצ לש יללכה דעוהל--רלוד 18.75 וסינכה היצריד
 = -ףלוה 500 ירבעה .םידליה-ןגל--רלוד 5.00- קרוי"ווגב תירבעה "הלהק,הל
 בוצק םיכס הנתנש הגושארה הדיגאה החיה "היחתה,,---רלוד 87.00 תופס
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 זאו םומוכסה רתי ופסאנ הירכתמ ינש "עו ,הקירימאב ינויצ ןותע דופי תבוטל
 ע"על השכר הרזגאה .עובש ידמ .עיפוכה "קלאפ עשודוי סאד, ןוהעה תא ודסי
 ,"הקיתוילביבדהקיפוק,ה - תורכותח 0 וצופה---ל"נה .ןותעה רעב םומתוח 95
 ר"דה ונגיהנמ תומל .הרכזה ךורעת היחתה,, ."טע וופזאר,הו "ריעצה לעו:,ה תא
 (0068110081 טוטיטסניא .ורביההכ י"וי שדהל 10  תבש יאצימכ  לצריה
 25. ,קראפ 'יטריבילב קינ:קיפ- הדוגאה תכרוע טסוגואל 55 םויב ,(0
 ."קלאפ עשירוו סאד, ינויצה ןועוב תבוטל תני הסנכההמ טנצורפ

 "ןויצ תרטע, תדוגא

 תבוטל תווירזב רובעל

 לא ;תויסנב יתכב

 יכה:ואלבש

 הלחה ,קרמסארג יכררמ רמ ,םאישנ תגהנה תחת
 תויללכ תופסא תעל תעמ תברוע איה  ,תמוקה ן קה

 ,םיסקריטרואה. ןמ םיבר  םירוהי רומת ואבי הלאה .תופסא
 הרוכעה .וגנויער תא םהינוב  ץופהלו ףי-הל  םויגןיצהל השק

 .הבר התלעותו הכושח תאוה

 הקירימא ינויצ *ש .הריעוה ליכשב תולודג תונכֶה םישוע הפ םינויצה
 ,הפ .תויהל הדיתעה

 תוצותב הלודג היצרטפנומר היהת ונוי שרחב 14 'ב םויב
 ,תינויצה הדיעוהל הגה ואוביש םוחרואהו םיריצה רו:כל קרוי :וינ

 ,יאמ שדחל 18 ,'ה םויב

 "ומ) םיחוכו ירחא

 ,"רבעוחא,  תיתורפסה הרוגאה תפסא התיה
 " םהל היהתש ודכ ,םירבעה םינותעה תבוטל לרתשהל טלחה מ

 תופסא י"ע התורפסו תירכעה הפשה תא ץיפהל ,הקירימאב םויקז הל תורשפאה
 ךומתל ,דועו םירועש ,םיסרטנוק ,ןוש"ה ירומלל .תוצוכק ,םיחובו .תואירק ,תויללכ
 ,בא ורחכנ ,תילארשי יצראה תורפפב רוחיבו תירבעה תורפסב
 .רפופ---ךאלב עשוהו ןריכזמ---איזמ ,פ = ;ןגפ- - יקפרפ לאונד ןאושנ--- גרבדלוג

 -לאווענעב דנע ירארעטיל סעירייל רנע .ןעמ גגיאו רענאיבראר, תדיגא
 וספדגש םיינויצה םירישה לכ ואבי יבש ףסאמ ריאל םיאיצומ "ן'ססא טנע
 .החנמ .ושוגהלו התע דע ןושארה סרגנוקה ןמ תופשה לכב םיצבוקו  םינותעב
 .ןופפלאנו דוד רמ- תינויצה .תוררתסהה אישנ ,םריע ריליל
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 קנכה, רוסי תא רשאמה ןטלושהמ 'הרריא, אצי --
 ,םיברע המה | קנבר | ירסימ ..'םילשוריב  רחסמל " ילארשיצראה
 ,םלשורימ יבטנא ןודאה וב ףתתשמ םירוהיהמ ,םירצונו םירוהי
 .ןיתשילפדולגנא, ה םגש םירמוא .םירחכנה-תיב יריצ ינש םיברעהמ
 תא ררועל קנבה תרטמ | .ויפסכב הו קנבב ףתתשי  .פמוק
 -ץראב הישעתהו רחסמה תא לידגהלו תיטרפה הביטאיציניאה

 : , לארשי
 . ירעש , םירפסה .תיבב ופיב התיה ,ןויס 'ט ,תבשה םויב==-

 *ריעצה לעופה,. תוריגא ידעו ייע הארקנש תיבמיפ הפסא "ןויצ
 רביב הנר הפסאה ,שיא 500--4007כ ופ;תשה הפסאב | .יפיב

 םירכדה כצמ תא וררב םהבש ,םימואנ ירתא ,"תיב תזוחא),

 גווה הטלחהה רחא הפ הלבקתנ
 -"תא ןתי אלש (ק פא) ,ינויצה קנבה תאמ תשרו\ הפסאה,

 ונבי םיתבה .יכ ,חיסב היהי אלש רע "תיב-תזוחא, י בחל ףסכה

 ,"ץראב םיאצמנה םילעופה ולאמ ,םיווהי יריב
 רעו .ףלועפ. ר"ע םירחא םינינעמ םירבה וספדנ 189  ,מונ ייבצהב, --

 רולי .,ידנפא הזומ הפטסומ יכרעה אוה דעוה שאר . הזעבש ."המדקו תודחא.
 רומח לודכע לש תוזוחאה ריקפ הפטסומ היה םונש שלש ינפל ,לכב ןירא

 עובהש ינפמ .ההוכגה ות משממ והרירוה .אשאפ טזיא רמחא ךא .אטשוק
 גולטפי'גה דוקפל זא הנמתנ אוה ,אשאפ טזיא לש ותלועפ דגנ םישק םירבד
 = ויה .ותיבב ."המדקו תודחא, דעול יאשח=ףינפ רפו םש .הזעב (ךלמר תזוחא)
 יהועב תוריחה יבהוא לכ טלקמ ואצמ םשו .םהינינע לע ןודל םיפפאתמ םירבחה

 שיאש ןמזב ,ה ולג החמשב היצוטיטסנוקה .תורכה תא םדקש ןושארה היה אוה
 ,ונמיתועה םעל שפחה ןתנ יכ ,ןימאהל ביהרה אל

 ירחא יפ  ,ראכמ אוהו ,המדאה  תרובעב ךמט:ןכו יקב הזומ הפטסומ
 תוסירה .תמקהל הוקת ןיא וכ ,אצמ ,הגוהנה .הטשב המדאה תדובעל :וננובתה
 יפב ,םירוהיה ָךא יכ ,אצומ איה .הרמשלו הרבעל  םידוהי ואבוי םא אלא ,ןיראה

 תוברע תא ,רבדמה תא ךופהל םילולע .,ןורחאה ל ויה יצח תדיבע התארהש
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 תוברתה תא המראה תדובע לא םינכהל ללכב לדתשמ אוהו . םינדע ינגל .לוחה
 ושארבש---"המדקו תודחא, לש ימוקמה דעוה רפי ןכלו * ,הלולבשו .תיפוריאה
 ףסוי רמ אביה הדובעה .הרימלו ,המדא תדובעל "פס .תיב--- הז הפטסומ דמוע
 ,שדחל קנרפ םירשעו האמ דעוה ןל םלשמ התע תעל ,היבוט:ראבמ .ןהב

 . תפרצמ ואבוה תועירז
 תפש ךואלש המדאה תא רוכמל הלשממה ינפל עיצה ידנפא הפטסומ

 'פל .התוא וחירפיו הורמשי ,הורבעיש םישנאל ופי - רע  םירצמ לובגמ ,םיה

 תועקרקה תקולחב קוסעתש הדעו הנה חלשתו ותעצה תא הלשממה הלכק עמשנה
 ,םתריכמבו

 תוציחנ אצומ הע לש תושביה תומצעב םייח חוה חיפהל וצפחב ,דעוה
 ידוהי ןנוכמ גישהל לדתשמ .אוה וז הרטמל .השעמה תשרח :תא ' הב .ביחתהל
 ךרצנ חיהי םא ,ול רוזעי דעוהו ,תכתמ השעמ לכו הקיצי .לש תשרח תוב דסול
 ,ףסכ לש האולהב םג :הזל

 הז ילגרל יכ ,תכתמ לש תשרח תיב רפחמ דאמ הוע הלבס התע 'רע
 םינשב התע ןנשיש תונוכמה ילעב םגו ,רוטקה תזנוכמ הפ תוברתהל ולכי אל

 תונוכמב הרקמ הזיא הרקישכל םעפ לכב יב ,דאמ הזמ םילבופ םיסררפה רשע
 .ןתוא ןקתיש שיא ןוא

 ,הזעב ןתדובע דכעל הניצרתש תוטייח םישנב ךמתל הצור רעוה
 דגנכ .הצרמנ תורמרמתה תשגרומ י"אב םידוהיה ןיב רשא המכ הז --

 :תולקב ךרענ אוהו ליכשמה ארוקה לש ומעט יפל וניאש ינפמ ,ימלשוריח "יבצה,
 ,םיניתע תבורע לש התוחמב תיחטש הנפה ךותמ .האבה .תעד

 רפיל וטולחהו ופי יכשותמ  הלינפ>יריחי .רחי  ודחאתה רבכ אל הז
 .ץראל ץוחבו .לארשי ץיאב הז. ךרוצל תוינמ ףסאלו תירכעה ןושלב .שחח :ןותע
 יתורפפה לעפמה תמשגהל ץוחנה רפסמב םימתוח שרחח ןותעל .שוכרל .םווקמ
 ,ןהכה ללה ןב .וכררמ םינודאה םהילע ולבק הזב הדנגופורפה תרובע תא .,הזה
 .(ןמטוג) .ןויצדןב ,שו אירול +,  ר"דה

 ח"יבח לש רפפה:תיב להנמ ,יבתנע רמ לע "יבצה, שידקהש המחלמה ---

 םירויצמה' ,םישדח םירמאמ וב םימפרפתמ םּוי לכב .תכשמנו  תכלוה  ,םילשוריב
 שיגהל טלחיה תיבמופ הפסאב .ותנוהכב יבתנע לש | תיצירעה ותגהנה תא
 .ותרשממ יכתנע תא החרדי יכ ,זירפב םנאילאה לש יזכרמה דעוה לא השקב
 םולשורי ינותעב .תתכמ ינאפמוק הגיתשלפדולגנאה לש רוטקירידה םסרפ הז  תמועל |

 ותדובעב איבהש ,ץורח ןקסע רותב הלהת ול רזפמו יבתנע לע ןוגמ אוה דבש
 יהניתשלפב םידוה ה לש היצוינולוקהל הכורמ  תלעות .

 כקיו  םילשוריל הלאה םימיב אבי קרוי-וינמ .לייהטוג .רופיפורפה ---
 וואקירימאה יגולאיחראה טוטיטסניאה .תגהנה תא וילע

 | חלפ
 תיסור .הינא לכ ,הלדגתנ בוש לארשי-ץראל  הרגהה --

 רפסמ .םהיניב  ,םיריהי .תורשע זיא לארשידץראל התע .הליבומ
 . םיריעצ לש ןונה |

 דמוע  לופוניטנטסנוקב יב  ,זירפמ םועירומ "עסערפ עיירפ .עוינ,הל --

 ,וזב וז .םדוק ורחתה רשא םיריקנבה תורבח .,ימואל קנב הלאה םימיב רפוהל
 הרבחהו לאריני'ג ,צוסהו יראפ אל קנבה ,ינמיתועה קנבה תגהנה תחת תיצגרפה
 רפיל דחו ודחאתה ,ליסאק טסינרוא ריפ דמוע השארבש ,תילגנאה תיאקנבה
 קנבה םגו ,תוארטל םינוילימ השמח לש ןוה םע  לופוניטנטסנוקב ימואל :קנב
 תנגוכמה הפסאה התיה רבכ ,ראפ יד קנבהב .ןהילא ודי ןתנ  ןילרבב יזנכשאה
 :נומיק ףרגה ונגפ רמעמכו ,החפ:רטקומ לשראמה לש ותןאישנ תחת הנושארה
 יעקרק  קנב דסול :יהת ימואלה קנבה תדובע תושאר  יכ ,טלחוה יוד
 סיסבה תא  ארבוו היקרותב םיפסבה>ינינע תא .רדסי ימואלה קנבה .י קרו ת
 ,ץראב ירחסמהו ילאירטפודגיאה טידירקה .תוחתפתהל

 םופפדגו םיבלוה אטשוקב רואל אצויה "יקרותיהל , עדוגה יתפרצה ןוהעב- =

 ,ןושא-ה רמאמה תא המדק תכרעמה : ,ינומרח  .א  תאמ  תונויצה ד"ע םירמאמ
 .םוארוקה יגוח ןיב בל תמיש ררזע הזה רמאמה ,םידחא םימח םירבדב ,ישארה

 ,לֶאְרְשִי  תוצּופְתּב

 :הזה בתכמה |תא םיפדהל ונחוא םישקבמ

 ,תובר םירעב היפינפ תא התע תחתופ "תידוהוה תיתורפסה הרבח

- 

 םיפוחיב .אובל .ליעומלו ץוחנל הרבחה לש יגרוברטפה יזכרמה דעוה אצומ ןכל
 םע "םגו ,היפורב ךבכ הג תומיקה ,תורפסל תוירוהיה .תורכחה רתילכ םע םיבורק
 הלכי וזכ תורבחתה ,תורפסל הקלחמ ןהב שיש ,הרמזלו תונמאל תודוגאה הלא

 עייתפהל .תורשפאה תא ,תוירובצ תורטמל תיפאושה | ,תונושה .תורבחהל תתל

 ,יללכ ךרע םהל שיש ,םיבד םינינעב ףתושמ עויפ
 תודוגאה "א ותשקבב דבכנה םכנותע י'ע אופיא הנופ יזכרמה דעוה

 .תקיוהטה ןתבתכ תא ול הנעדות יכ  ,ל"נה תורבחהו

 ,גרוברטפב "תודוהיה .תיתורפסה הרבח,ה לש .יזכרמה דעוה

 :דעוה תבתב
 ךע5 סרו איוסי )861080 10 8 כ צפ0 0-0 .-1100067 ני,

 ]:סתסאוסטסאהה ץק ה. 15, אמ. 8.

 תוניחב הנרורוהב םיינונרפה םיסרוקב ויה רבעה עובשב --

 םינחבנה םישלשמ ,וז הנשב םרומל תא םירמוגה םיסרוקה יעמוש
 ,האבה הנשל וראשנ םינש ,98 הסמב ורמע

 הכרענ ,הנדורוה תא התע םיבזועה ,ורמגש םידימלתה י"ע
 ,דאמ תובבלנ ויה הרירפהו הנינחה , הדירפהו הרימגה-תגיגח
 ,הלאשב ונד הבש ,הפסא ריעה ןמ םתאצ ינפל וכרע םידימלתה
 : ,םהיסוחיו םתברק תא םיאבה םימיל רצבל ךיא

 ותואישנ תחת ןילרבב התיה (ח"ח) ינוי שדחל ישילשב
 ..הינמרג ידוהיל "הרועה, תרבח לש רעוה תפסא ןומיס םומי'זר לש
 ילש תורפומה .תבוטל הבצקה תלאשל  תשדקומ התיה הפסאה
 הניתשלפב רקעהו ,היקזוותב ,הינימורב ,היצילנב ,היפורב הרבחה
 רתוי הרבחר השירפה י"אב :"הרוע, לש | תורסומה - תבומל
 ,קרמ 100,0007מ

 יפוא רבה לע תוער:ףולח הפסאב עמשנ הז רברל עגונב
 ,.י"אב .הרבחה לש התלועפ

 רבכ האיבה ;ןמוב הריעצה ,וזה הרובעהש ,העד העמשנ
 היתודפומ לכב  ,חרזמה תוצראב  הלהתל המסרפתנו בר ירפ
 , תורחא  תויגינדפ תויצנדנט תופיאשל  רוגנב ,הרבחה .הלדתשמ
 ןכל .םמעלו םתרלומ ץראל הבהאה תא היכינח בלב עטנל
 ,םיישומשה םירומלה רבלמ ,ןושארה םוקמה רפסה יתבב עצקוה
 קזנ .לכ םג , ןבומכ ,איבהל .ילבמ | ,ץראה :תונושל  רומלל
 התיב תֶא הל האצמ תרומבש ,תירבעה ןושלה .,הפוריא תונושלל
 לכ תא תדחאמה הדיחיה ןושלה הנה םש רפפה תיבבשו יעבטה
 יוארה .המוקמ תא םש הלבק  ,תונושה םהיתונושלל לארשי ינב
 הרטמ .תויגוגדפ תורטמ ל  התובישח יפלו םייחב הכרע יפל הל
 תעיריו םיערמה עוצקמב םידוהיל תתל --- ןייאריפדספליהה לש וז
 תויהל הרומגה תורשפאה תא םהל ןתתש ,וזכ הלכשה תונושלח
 הרטמ -- ץראה קשמבו היקרות לש םיירובצה :םייחב םיפתתשמ
 ןטעמ הכפהנ ץראה תיחתשכ ,התע ריחיב תרכנ התובישח וז
 תופתתשהל בחר התפ חתפל ירכו ,םויה-רברל ריתע לש
 הביטאיציניאה תא הילע "הרוע, החקל ץראה תוחתפתהב םירוהיה
 ,ותמשנהל שננ רבכו ינכיט רסומ הפיחב חתפל

 י"ע הארקנש | הצעומהש ,הז םג הצרוה הפסאה התואב
 לש החכ יאב ופתתשה .הבשו גרבקגינק  ריעב .ןייאריפ:םפליהה
 "קי לש  ןיערומה תכשלו  ןילרבב היצרגימאל תיזכרמה הכשלה
 דוחיב ,היצרגימאה רודפל עגונב תובושח תוטלחה :הלבק ,היפורב

 . ,היסורב תרדוסמ הרובע י"ע

 , תּונמְאְו תּורָפְס
 בקעו לש תורחבומה תומררה ץבק .הקירימאב רואל אצי בורקב = -

 2 ,חונמה ידידי י'ע םיכרפ ינשב ןידראנ

 .גרבדלוג ,ל .,י = + ל"ומה:ךרועה
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 ירבעה קנבילאינולוקה
 ('זחמ המוזזפנ 6010א1ג1-תטפד ס.)

 תיללכה .הפסאה .יכ ,םיברב םימסרפמ :וננה הוב
 -וקה תוינמהילעב לש -רהפה יפ לעש הרשע .םיתשה
 טסוגוא .שדחל .ישילשב היהת ירבעה  קנב-לאינול

 הרבחה תכשלב םירחצב 9 חעשב 1909 תנש (חיח) .

 יפ לע .3ע00ן 6 \ע ]טסט 1.סת0סת, 5. .- :

 : הזה םויה ריפ

 26 :םויה רדרפ א
 ןובשחההיאורו . םוורוטקיריחה .לש .תואצרהה . תאירק

 ,1908 י הנש לש ןובשח ו

 , ןיבשחההיאורו: םירוטקירידה .תריתב < (₪
 תנשמ יקנה ;חוירה .ד"ע .הטלחה תלבק ₪
 .תוגושו .גוהְנה :םויָה רחס תלהנה 4
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 \ . (ללכב הלאה :םימיה

 הרבתה .תכשלל .,איצמהל :ךירצ .הרבחה : תונקת .יפ ילע
 ,תואשרהה תא ([ע00% 110080 0/1008, 20000 0.0

 .הפסאל .דעונה  םויה .ינפל םלש רחא .םא. ,תוחפה לכל
 תאמ הז .ןודינב .ולבקנש תומלחהה .פ"עו  תונקתה פע"
 םיצפחה : תוימתסה  תוינמה .ילעב ו -

 םהלש הערה 'תוכזב .שמהשהלו .תיללכה הפסאב : ףתתשהל"
 תע00\ 110086, \741- ההבחה . תכשלב .תוינמה תא ריקפהל
 תנתונה ןודקפ .תדועת הז לע .לבקלו :!ויפטאכ .100000, ₪. 6.
 ,.תועדה .ןינמב . תופתתשההו הסינכה .תושר תא  םהל

 םוירוטקירידה םשב . =
 :ןאמיינ .נ

 .ריכומה -

.,0' 

 "ךגזססוז 110056, \\ 8100010 | |
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 ..1909 (ח"ח) .ינוי שרחל 54 םויב =

 ם6תא א(6תה6ד+ ת06זה8 6האשדהדש
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-- 000 

3100 

 .הוזומ = ו ב
 ו וו \ 3 / א ןןיי וו . : 0 / ה

 וקסאמ א ה 3 ו ו 1ו* ם30807110-קה וזו( 1110 ץת הת פ6ד,
 לזקן ההווה, 0 תפההס|% אסואצ .תווווה 6₪ וחוה ₪ 0110.
 1 חקסההווס כו סוס 1 5 1 11.710110₪ 5 50
 5 ו חס הקש שד הפווד 6 הפ אז חק6אקה6וזהז0 מסת ה 10
 תגקהדמ [. א ה 3 | | |" 38 זס 6ה60דתווש6 וו306ק 516066 60

 ו ווג כ ו ואב 0606
 ןתה סזעהואתשק|ה 6668 סדר. הסאעהההו ןוהמהבמופה6וווא< םסהקהנאהוו||
 א תפסו( הדסה 0 6קהוווה |( 060600 םווזוקוהוו[6 וזה 65 תעוסוו16 סדתווינווד6 הוו
 םקובווהא סאה ו האטקוק038: 1) רוה .םווקד קוו 0 0

 רווחו

 200205 ו 0%

 הרוצבו דהא רדסבוי

 ,םינמזה לכמו '

 כ והכשנש ,התע דעו םחנמ-ןב ימיבש ןושארה ףסאמה :ןמל|

 ואנ הרוצב לודגה להקה ןינקל התעמ ויהיו ,תאזה 1

 " .השרו "הישות, תאצוה

 הלורנ הקיתוילביב -
 = 5 ,הריעצהו השרחה ,הנשיה :תירבעה .תורפסה רחבמ

0 : 
 : םירפס (6₪) םישמח
 : :הנש לכב ==

 ; רפס לפב ךרעב ןגוב 5 , לודג 16 טמרופב ,עובש לכב רפס
 'דומע ,(הנש לכב םי 4000 ףרעב)

 יעפמ תמשגהל התע םישננ. וננה תודחא הנכה תונש ירחא

 . .המכ הז ונשפנ תא ונאשנ וילאש ,לורג יתורפס

 שרח תירבע תקיתוילביב תאציהל םישגנ וננה

 ליכתש ,תירבעב ונלש הירוקמה- "תורפסל . תשדקומ .היהתש
 !(חפהפהנימכה יבוס לש םּיבתכ תוצובקו.םירפס
 פוסוליפה :תורפסה תועוצקמ .לכמ -- םויהו .םינפלמ

 ל מהפ הייה ר=פיהה ?, !ה ערמהו הריקהה

 לוההו רופסה"הרישהוהצילמה ,תרקבהוקיטסיצ
 5 5 ידועו .רועו

 .שגרומה לודגה ךרוצה תא אלמה הלודגה הקיתוילביבה
 ל כ 'תא  ףוסאל : וגתורפסב .רבכ הז

- 

 לכמו הלש תופוקתה לכב תירבעה תורפסבש בוסהו רחבנה

 הא תינבהב ,תהא הלודג הצובקב -- הבש תועוצקמה

 - .םירלופופ היממע
 וכתל ירבעה להקל .תלכיה תא ןתת .הלודגה הקיתוילביבה

 םימ תא םי לק םיאנתב ול

 ודוהה לכמ ,תימואלה ונתפשב תירוקמה תירבעה: הריציח

 ",םויה דעו םינואנה ימימה
 : ,םיאבה םימיבו ונימיב ארבתו שדחתש

 תעב :םגישהל ןיאש תואיצמה :ירקי םיבוטה .םירפסה .לכ
 הל שיש םינינעהו םירפפה לכ .םג = ,ראמ "בָּר םריחמש וא
 ר.םינוחרי ,םיפסהא מב םירוופה ,בושח יתורפס

 הקיתוילביבה י"ע תינחור היח תל ומוקי ,להקה תאמ

 מומ הכירעוןוכנרדסב םיפסואמ םיבתכ תרוצ
 קיודמ תואהפונב ,תחאכ תירלופופו תיעדמ
 יתונומת םע םג םירבחמה תודלות ,םיריאמ םיאובמ
 יתוראבמ .תוהעהו (תירשפאה הדמב)

 0 םעפב 'םעפכ ןתה  הלודגה :הקיתויקביבה
 אלש תורפסה 7 לבב םישרח םירפס םג
 6% .,םוקמ םושב דוע

 ליה לש תויתואב ספות הלודגה הקיתוילביבה
 .הפיו גוט ינרדומ רינבו האנו הלודג תינגתב

 יהת :תאוה תי לוכ ש אהו הלודגה הקיתוילביבה
 פס תורישע לש ָךצואל ,םעל ינחור ןוומ

 .הרבק תיב לפל יונלו ראפלו
 == ,בורקב .פ"דהיבמ תאצל ולהי םירפסה =
 פאק 6 חולשמה 7 ,'פָאק 50 : רפס .לכ .ריחמ
 0 ! הלעי םימתוחלו
 םק 240, שי פאק 20-רוחטב קר רפס לכ

 .- המיתחהי
 ולשמה 'םע  ,לכור 30. ריחמב הג ש ל :היפורב =



 הלודגה הקיתוילביבה ימתוחל הלודג החנה
 :םויהמ םיחרי .השלש ךשמב

 הלודגה!הקיתוילביבה לע םותחל וזרדזיש הלא לכ

 תירבקה הקיתילביבה טה
 (תורפסה .תועוצקמ לבב .םירפס ם י תא מ)

 :ןירועשל  ןימולשתב םיתנש ךשמב הלבקל (%
 :בוצקה ריחמה ןמ 4095 לש החג הב

 , חולשמה םע לבור 40 תחת .לבור 54 ריחמב
 .לבור 3 הנש 0 לבב םלשל

 דוע .םתמיתח ימדל ףרצל םיכירצ וז החנהב תוכזל םיצפחה םימתוחה
 הקיתוילביבה ליבשב ,  ןושארה עברה דעב ןושאר םולשת רותב  ,.לבור 8

 ,תואבה תוינמה קולסב האלה ןכו ,ףבית םינושארה םירפסה 25 תא ולבכיו,תירבעה

 (שארמ ריחמה לכ קולסב) תחא תבב הלבקל ('5 ,

 : בוצקה ריחמה ןמ 50.6 לש החג הב ל
 .חולשמה םע לבור +0 תחת לבור 90  ריתמב

 חולשמה דעב לבור 4 תפסוהב ,ןירועש ל ןימולשתב ; ל'ןחב)
 9 תחא תבב

 םיכרכ םישמחב רדה ה 'כמ תירבע הקיתוילביבב תחא תבב םיצפחה

 כ'ג גישהל רשפא ןירועשל ןימולשתב --- . תוכירכה דעב 'ר 10: ףיסוהל םהולע +
 תפסוהבו ואציש םירפסה רדס יפכ ,םיכרכ םיע בראב קר לבא ,םיכרוכמ
 ..ריחמה לע לבוה 8
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 תישילט הנט

 .ירבע ןועובש
 ל - זווטברמלקמ שוכרל תפאוש | תונויצה =

 ., לארשי  ץראב  לארשי םעל  יולנ"טפשמ
 לכ  הסרנתפ)

: 4 5 
 :ןכתה

 . ,(חופת) לצרה .רודואית 4
 , יודרונ .טכצמ ,ותריטפל שמחה .תנשל- 9 |

 .ייל .םינש שמח ירחא ₪ :
 , לצרה רודואות .(וופפ) הגהנומה .ריואהדתניפס 4 0-2

 ל 9 ::הירבט זוחמב תובשומה 8 0

 + גרבהלונ ב ,יעקרקה .טיררקה רבד ל ,עגרה-תולאשל 6

 . םיובנירנ 7 ,(ןילופב םורוחיה י"דמ ףד) ונבו ץיבליסוי קרב >?

 היסנמגח,, תדוגא לש תיללכה הפסאה 6
 0% ,השמךןב , (לארשודץראמ בתכמ) "תירבעה = ו

 א = | = ,היקרותמ .םיבתכמ 9
 שמעה מ 0000008 , היצילגמ םיבתכמ 9%

 < (1908 תגשל ילגנאה לוסנוקה לש ח'הודה) הניתשלפ רחמ (11 =

 % 88 שרחלו ,לבור 1 הנש עברל 0- ₪ "הגש .וצחל 0 4 הנשל :תיסורב : יםלועה, ריחפ |

 ,רלוד 8 1/4 הקירימאב ,גנוליש 9 הילגנאב , קראמ 9  הינמרגב ,.םירתב 10 היראגנוא- .הירטסואב : ל"וחב |

 +תנש עברלו יצחל הז ןובשחכו , קנרפ 18 תוצראה רתובו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראב

 וק 80 הסורדאה יונש רעב =

 \'פוק 40 םידומקה ראש לעו .'פוק 66 ןושארה רומעה לע =-- , םיתעברא תקלוחמ טיטפ הרוש לכ דעב 1 תועד ומ  ריחמ
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 / . ק6תההטוה ,[הסההא", םאהפהה, 017אהמזאמ, 00887008 4. ךע 36080ו0ם .,11801הזח ומ.

 :פאק 10 ןוילג לכ ר



 האבה הנש יצהל "םלועה, לע המיתחה תלבקתמ
 .1910 תנש ראונאי 1 דע יל" 1ןמ = =
 , (שרוד לכל םיחלשנזו םידחוימה םיטקפסורפהב םיראובמ םיאנתה) אבהל םג ףסאיחא ירפס לכ לע הלודגה החנהה תכשמנ סימ תוחה לכ ליבשב

 םימתוחהו לש םתמיתח תרמוג הזה ןוילגה םע
 .ילוי דע קר "םלוע ה, לע ומתחש

 ו
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 גנומייצ טשירדיא, "ו יי ִט ייפ
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 ,יודרונ סכאמ

 ,ותָריִמְפְל שָמָתְה תנשְל
 ,ונתאמ חקלנ אמ םינש שמח ורבע
 + וברע תא רכנל ונא םילולע ,יח ,ןואגה ,תפומה שיא 'דועב

 לעמ הלעמל ותוא םמורמה ,אלפ וב .שחרתי ותומ רחאל םלוא
 סלפמ רותב ,יתמאה ונויבצב לכה ינועל .ותוא הארמו\ םעה ומה
 ,םישרח רסומ יכרע רצויו םינוא-עיפשמ ,הרפמ ,ךרד הרומ ,תוביתנ

 .הביטקפסרפה יונש .אוה הז אלפ
 ינמוה .קחרמה :וב טלוש יטפואה-קוחה קושה ןמ .םדא :
 ךלוה ןכ ונתאמ קחרתמו ךלוה אוהש לככ ןותוא ןיטקמ ימוקמהו.

 ,שמשמתהו ךולה ותינבת-ימשר םוכלוה ןכו ץוכתהו ךולה .והארמ
 .ןיעה ןמ םלענו ורמגל עקוש אוה ףוסבלש רע

 לא רּוחא גוסנו ךלוה אוהש לככ לוגו ךלוה ןואגה םלוא
 יטוטרשו ,ריהומ רתוי ,םמורמ רתוי השענו ךלוה .אוה .רבעה
 וירחא םיאבה יכ דע ,רתויב םיטלוב םישענו םיכלוה והארמ
 , \רוד ינב ותוא וארש יפכמ רהז רתיבו תוריהב רתיב ותוא םיאור

 : ,לצרהב םיאור ונא הזה אלפה תאו :
 ּותינבת תומד ונינפל תדמוע ,ותומ רחאל םינש שמח ,םויה

 םתוא לכ לעמ הלעמל האשנתמ ,ונלכל הבורקו .הריהזמו .הלורג
 וא םלדגב וילא םיוש םה ולאכ ,המדנ םינפל רשא ,םישנאה

 !הלענ רתויה ותמוק רועישל רע עיגה םרט אוהו .וילע םילוע םג
 רילוח .ותומכ רשא ,ןואג היה יכ ,הזה  םויב קפקפי :ימ

 ?םינשב תואמל תחא קר" תידוהיה הירומסיהה |
 יריהיה םעה לש ונוסאלו ורעצל .ומע תעושיל םק אוה

 ,הכרב  ןיידע .עפוש ורכז .םלוא .ונמז םרוק הברה ותאמ חקלג
 שוכרה תאו ,קסופ וניאש  רשוע-רוקמ ומעל - םישמשמ ויתונויער
 היחיש ןמז לכ ,םלועל דבאי אל ,לצרה ול לוחנהש . ,הזה
 ,הלחג לחונ .תויהל רשכומ היהיו

 ,1909 יגוי 19 ןיראפ

 רכ ןוילג

 ,יייל

 .םיִנָש שָמָמ
 ו . .(תונויגה)

 לפ ונלעפמ :הלאה םירבדכ לצרה -רמא וימואנמ רחאב
 . תוטושפ .רתויה .םילמב קר וילע .רברל שיש דע ,הלענ ךכ
 תא רכוז ונדוע וירבד תא עמש רשא לכ ,רבד ןכ .םנמא אוהו
 תועינצ. תא ,הרבהה-טקש תא ,וימואנ .לש השובכה תוטשפה
 :;המרנ ,אוה היה ,תחקלתמה ,הלודגה ותובהלתה יעגרבו  .רְבְה
 ?וילמב תססותה שאה תא ,ווועה תא עיקשמ ,ולוק תא ליפשמ
 .לש םשרה קוח התוי .רוע .הז תמועלו ,ןתוא ץצופל הבשח ולאכ
 ספ -לש .התפלק- .תחתמ..עקבתמ .היהש הזה יוצמ יתלבה חפה
 תמשנמ, ,ןיע .הארמל תטקושה ןתוטשפ לכ םע הלמו הלמ
 ."!ןתוא באש ,ודוהו וויז ,ונויער

 המ לכ יכ ,לצרה לע םג רבדל שי תוטושפ םילמב קרו
 תא קימעו וע כת אלממ ומצעב הו ל5 ,וילע רמאל שיש
 .תוטושפ רתויח םג הנייהת ולו םילמה

 רפחל ןיאש ,םנרפ ילגנאה ררושמה לש ויריש לע .ורמא
 \ הניגנמ םלופ םה םהש ינפמ הניגנמ םהל

% % 
% ₪ 

 הרעקה תעה ךשמב ,לצרה .תומ םוימ ורבע םיגש .שמח
 , םתמגוד ןיא :תונויסנ ,תורופס"ןיא .תורצ ונמע לע ורעתשה ווה
 הברה .ורקעו  המואה שפנ לש הבורכד רע :ודרי הלא לכ
 הריהב ,היח .הנורכוב הקוקח הראשנ תחא הנומת קר .,הנורכזמ
 רבכש שיאה הז ,לצרה לש ונקויר תומד והז -- הזה םויה רע
 לכש שיאה הז .,ותדנא-רובגל - ,ושושמו םעה ןואגל .ה יה וייחב
 .ודיתע .ריהזה דתוי ,םעה לש ותגות הטקש רתוי ,יח .היה רוע
 םישנאה ץמוק ותוא  ונורכז תא םירמוש הרחוימ רובכדתאריבו

. 

 ההמכ התיה םשפנש ,לצרה אוב דע היחתה תרובע םידבוע ויהש
 ,ועיפוה .םויב ליג ואלמתנש ,גיהנמו איבנל הפצמו השקבמ ,הלכו
 רדוקןוגי ילוכאש ,ומע רחי ודבע םגיהנמל הבהאבו תוריפמבש

 ,לצרה רודואית
----- 

 .הָגָהְנִמַה ריּואָהְתַניִפפ
 , םירבגו םישנ לש הנוגה הרובח תוגליא תחת הבשי ברע ימודמדב

 לש התנוכת לכ יפ לע ריכהל היה רשפאש המ לכב ,תודובכ ויה םישנה
 "ןיאב םינוש םינינעב ורבדנש יפ לע ףא . םירבגה קר הב ופתתשהש , החושה
 תוליברב קפע אל שיאו םוסנ תונציל ירבד םוש ועמשנ אל תאו לכב ., סנוא
 תבסמב החישה-ןונגפ דעב דימת תויארחא םישגה .תותוחפה םווה תושרחב וא
 הלענה תא םג ,ןהיניע תוזחב לכה תא ארקל םינווכמ םירבגהש ינפמ ,םיער
 רפסלו לוקב תויוה תווהל וועונ רשא שי וז הבסמב םרב ,לפשה תא םג
 + םיבחוגמ םיארנ ויה תרחא הבסמב רשא , םיינרדומ םידב"ירופס

 הארש םירבדה לע חס ןירפמ התע הו אבש ,הרובחה ינבמ דחא
 ררבל ץימאתה אלא ,טיחכ אל לבא  ,תושדחה תודומה לע רבד אוה .ויגיעב
 הארמ תא הנש רשא ,בכרה-ןפואב לחה אוה .תונויוחה לש םנבומו םאצומ תא
 דיתע הוה קתשמההילב יב ,תורחא םינש ינפל תאוכ ללפ ימ . תובוחרה ינפ
 המ :םיסופ ילב תולגעה תועיפומ הגה וישכע 7 הלאכ תולודג תוכפהמ ללוחל
 הלולע םיכחדה-רובח עוצקמב השרח לכ 1 איבהל תודותע וללהש תורומתה ןה
 ןויוחה הלגתמ רוומ ןפואב . שארמ תויופצ=יתלבו תוריבכ תואצות ידיל איבהל
 תולחמ תולועו תוציצמ .,.ויתודמבו ירמחה ודמעמב ,פעה ןומה לש וייחב הוה
 ונרודב םינתשמ םויקה יאנת . רתוי אירבמו חבתשמ םדאה ןימ וא , תושדח
 + תרחא תירומסוה הפוקת לבבמ הרתי תוריהמב הז

 המת :: ןוצלפ רוטקודה רמא הנהו . הלק ,העש םיתיסמ ויה הז ןינעג | >
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 . :הגהנומה היושעה ריואה-תניפס תא ןיידע .ריכוה אל ונתאמ שיא רשא לע ,ינא
 ."החונמב טריבור רויצה הנע "הו תודוא לע ונבשח ונלוב ונתנו,
 + לעופה לא ףוס ףופ אצת תאזה האצמהה,, ,יוירפה רמא "ןכ םנמא,

 יח רבכ ,הוה תואלפה-שודחב ישונאה ןימה תא הימתי רשא שיאהש ,רשפא
 ,"וו האצמה הלנתתש רחאל םלועה הארמ .היהי המ ,תערל ינא הואתמ .םלוקב

 רשא ,שיאה תא תוארל הואתמ יתייה, םישנה תחא הרמא "ינאו,
 ,."| םילא .ןב ,רובג יארוב היהי הז ! האצמהה תא הלגי

 , ךתוגמ םדא ןב .היהי הז, קוחצב רוטקודה רמא "ךפהל ינא רובס,
 וב ושעי םירחא . ונממ ובנגי ולש הלומעתה תא . תלצויחאלו ןכסמ היוה-לעב
 = ןויח תא םלוא . ותומ רחאל -- הגצמ דבלמ המואמ לבקי אל אוהו רשוע
 הבורק\ דאמ דע הטושפ היהת האצמהה ! קדצבו ,ליבהל הברמ קפס ילב :וררמי
 1וגלש ןובלעה לודג המכ 1 בל םיש :ילב ונלוכ הילע ונרבע עודמ . תעדה לא
 הגהגומה ריואה-תניפס תא איצמה יריבטמ רחאש ,עמשאש העשבש ,ינא בשוח
 ,'? ינא אלו איצממה אוה היה עודמ .יתלה לע והכא

 ריואה-תניפס, : רמא רשא ,טריבור רייצה לש קומעה ולוק עמשנ הנהו
 ."התוא איצממה שיאה תא עדוי ינאו האצמה רבכ הגהנומה

 יטוטרש תא רורב תוארל היה רשפא"יא יכ דע , הלפא הטלש רבב
 שאר דבבו ןוצל רשא ,  םירופס רפפל בהא אוה .רבדמה שיאה לש ןינפ
 רפס אנא, : ונממ ושקב ךביפלו תאו ועדי םישנה .היבוברעב םהב םישמשמ
 ."רבדה תא ונל

 ! הלאה םירבדה תא רפס רייצהו
 לבק אוה םלוא  ,רתויב.בושח וגיא הז םש :רלימ ףסוי היה ומש

 ןיידע  ,יגימשה 'לילגב רשא = , ןאדיול .בוחרה ירגגש םונקוה . ויבאמ ותוא

 8 וי %"



 רכ ןוילנ

 רחא .ותדובע תא םיכישממ  םה התע םגשו ונורא ירחא: וכלה =
 םירברכ לצרה תומ :ירחא .בתכ | ,ינויצ-אל ,לצרה :לש וודידימ
 ורבח | יתייהש = ,רשואה = חיני = .םויחב = יכרד = תאו, = : הלאה

 רחי .ומעש ,ונחנא .דוחיב .םישיגרמ הזה רשואה תא ,"תורפסב :
 ,וזה הרבההו ,ונשפנ תאשמ רעב .םחלנו .ונקבהנ :רחאכו ונרבע
 תערוזה איה איה ,ונדבע יומו ונייח ותא  יכ :,ונייה ורוד :ינב :ּוב
 ,ןואג ונבל תא האלממו ונתרובעו ונייח = ךרד .לע :רשואו .הרוא

 ?תב איה הנה .הלאה םימיב וניניע  דגנל אוה יח יח
 תוהמכה = ויניע  ןה הנה |. הגונו = העונצה  ,המיסקמה=וקוחצ
 תוקתו קומעה .ורעצ לכ ףקשנ הנה .ןהב-,םיחצנ-תגירע תוגרועו
 יקחרמל רבעמ ןטבמ ואשנ רשא :םינועה ןה ןה .הנשונה :ומע
 םלּוע וזח רשא םיניעה : ,תורוהו םינמז יקמעל ,םהותורוקו םייחח
 ,הארנ וניאו םירחאל  יאלפ םלוע .,רחא

 לצרה יניעו ,"םימשה לא :תונופ ןהשכ  ,תופי םיניעה לב,
 ,ויניע תא האר רשאו .וזה הלמה ןבומ קמע לכב ויה תופי
 ,םלועל ןחכשי אל .רחא רורהז םג ול .ןכותמ ותמשנ הטלק רשאו
 םלועה = ותואל הגרעו שפנה התצנו ,וברקב :רורהזה :חקלתהו
 וילאש ,אוה ארק וילאש ,םלועה ותואל ,ןהה םיניעה ווחש
 , המצעל :ותיוה םג הכשמ -ךשמ

 תוררבתהה תונש ,תונורחאה םינשה שמח ךשמב ,ןמו לכבו
 ונתמחלמ התיהש העשב ,םישקה םימיב ,תורהיה ברקב הכובמהו
 ביבסמש העשב ;הנבה-רפחו תורכנתה ,ןואפקירוק תביבסב השוטנ
 םהימי לכש הלא ,תעדה יחקפו שפנה-יולש ךכ לכ ובו"

 ןיאש הפיאש לכ ןיבה ןיאב ,שפנ תאשמו ןוזח ןיאב ןילוח םכות
 םגש ,םימכוחמהו םיחקפה ,הלא ,םמצעמ םינהנ ןילוח עבשדייח המע
 םצברמ םתוא רירחהל ולכי אל םימויא .התויה םעה ייח תוארומ
 "ןוימד לעב, םשהש הלא ;המיענה םתחונמ תא עירפהלו ןנאשה
 םהל איה חורה שיא הלמהש ,יאנגה תומשב עורגה םהל והנה

 ונביבטט םיאור ונייהשכ ,םימיה םתואב ,"עגושמ, םע .ףדרנ 'םש <>
 היה =- תרדקתמו תחחותשמ התיה המשנהו  ,םדאה .ינב הלא
 ,ררהנו.איגש םלוח ותוא לש ,גיהנמ ותוא לש ונקויד ונילא הלוע

 קסעו םילשבמה .בוחרל ךומס ןטק ףתרמב בשי רשא  ,ויבא תא ייאדוב ורכזי <
 םיפופולפה דחא ינפכ הכאלמ תעשב תוריאמ ויה וינפשב םילענ תאילטב
 ,ובשחת לבל ,.קוידב ךכ לכ בוחרה תאי םשה תא ןיוכתמב :ןייצמ ינא .םינויה
 הריקח אנ השע  ,רוטקודה ינודא :.ריואה ןמ טולק ולוכ .אוה הזה רופסה "יב
 . רלימ ומשו דחא ןעצר םינפל םש 'ָךּג אל םא , ןארי\ל בותרב השירדו

 ןמוה ךשמב . הקינכמה תכאלמ תא ןמוא שרח לצא דמל רלימ ףסוי /
 הארנ ,הגהנומה ריואה תניפס תא איצמה םיטיה דחאבו: הילושל השענ ,
 יתעירי . הבורמ תערה לוקשו ןויע ךותמ הלג האצמהה תוהמ תא יב ,רברה >>

 , יוקל היהי ילש רואיבה יכ , המָרא ךכיפלו הלודג הנגיא הקיזיפה תרותב
 ותריקח אצומל ול חקל רלימ ףסוי יב  ,יבנא  עדוי  תחאה תא"קר

 וכצממ ,לשמל , הגוש ריואב חופתה לש ובצמ .יב , ןנובתה אוה , חופתה תא
 וחינהל ךורצ עקרקה לע לופי חופתהש , םיצור ונא 'ןיא םא . ץראה רורכ לש"
 העונתה . םלועה לש וללחב .תישפח ץראה תפחרמ הו תמועל . ןחלשה | לע
 חרופ ראשהל ףוג לכ לכי הז יפלו ,תנעשמו דעפמ םוקטב אופיא תשמשמ \

 יפל עודי רועשב םינווכמ ויהי ולש בובסחו העונתה םא ,רוצעמ ןיאב ריואב
 תא םג ,אצמיו הוה רועשה לש ונובשח תא בשח רלימ ףסוי ,ולקשמ תדש
 חכה רוצא םהב רשאו ,הו עגרב ינממ ומלעתנ םהיתומש רשא  ,ץפנה ירסח
 דומלב קפוע הוה תויונפה ויתועשב יכ , העונתה תא (ךשחילב דילוהל שורה
 לע קר ללוחל רשפא ריואב העונתה תא יכ ,המכ הז רעשש .יפל  ,הימיחה

 רטול רשפא םא" ונל שיש , תונטק תויוצצופתה לש תקסופ יתלב הרוש ירו .
 שמתשה רציכ , תויוצצופתהה הכ תא ול רבעש דציכ . ןהילע הטילש , ךכ

 לכ לש .התיטהו הבובפ תרטמל .,ףדנל םהל ןתנ םרט ,ץפנה ירמח לש םידא
 , תוריבכה תא עיגוי הז ןינע . םכינפל שרפא אל הו לכ תא ,הניפסה .תנוכ
 לרוגה תא אלא , ריואה תניפס תא ראתל ללכ הצור ינא ןיא ירה ,הז דבלמ

 ן חאיִצטְמ לש - רחוימ
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 ,םיינחורהו םוירמוחה םעה ירוסיב עגְנש לורגה בלה לעב ותוא לש
 רכמתה : עודמ :,וניבה  אלש וילאוש תא הנוע היהש הו לש
 תועגונ ןנוא  םירוהיח תורצש ,אוה ,ידוהיה םעה .תדובעל או ה
 ןויערהו  ,ןויער  םדא בלב דלוי םא, : רמאל -- ומצעב וב ללכ
 --;חונמ ול ןתונ וניאו ולוכ .ותוא  דיערמ ,ושפנ לכ תא אלממ
 וניניעל זא .הלגתמ וילאמו ..הזה ןויערה .אוה תמא .יכ ,אוה תוא
 ,רוצעמ לכבו לושכמ לכב ודוה אלו ועדי אלש = ותנומאו ונוימר חכ
 ,'החנא וז היהת אל ,וצרתשכ, ,"ונרעב .רשפא-יא רבד ןיא,

 תונשב ,ביבסמ םיכופש ויה תולפשהו בלהדםוטמטש העשבו
 שפח ימחול לעש העשב ,המשל תוריסמב הנומאו הנבה רדעה
 ,רפעב םתמועל םירפעמו אוש תובדו םידשח םילפוט ויה םמע
 םהל שיה : תלאושו הנעתמו הרמ שפנהו ,תופר םידיה ויהו --
 קפס ימיב ,זא -- + םהומכש רעב רובעל .הושה ,הנקת הלאל
 ונתדמלש איהו ונל הדמעש איה ונגיהנמ לש ותומד ,םירורממו
 רשא ותרכד תא ההע םג ונא םירכוזו ונרכז ,חלפלו ליכשהל
 לע ורפס רשאכ , "הגהנומה ריואה-תניפס, ורופס ירובגמ רחא יפב םש
 < ריוא-תניפס, האלפנה ותאצמה תא תערל רבאו סרהש דחא םדא
 םיארכ םניא הנהו ביבפמ םדאה ינב תא האר .יכ .,"הנהנומ
 קר םח םילוכי יכ ,ףועל םיואר הלא ןיא יכ, ,הנממ תונהל םיוארו
 םיתוחפל אלו ורוד-ינבל אל יכ חכש אוה :םיעמושה רחא רמא,-- -"לוחול
 אוב .םילועמה םישנאה . םיאבה תורודל םא יכ ,ותדובע רבע םהב
 תרבג הפיפוה---שפנ תוליצאל םדא ותוא רסח היה דחא רברו,---."ואובי
 , "החילפה תדמ---תועמושה = ןמ תחא

 תנקורתמ איה םיברלש ,הטועפה ןילוחה-תדובע | ימיבו
 < ןויערה לש ורדהו ודוה תא הגיפמ ,התמשנמ טעמ  טעמ
 םיחיפמ םיברש העשב ,תישענ איה ומשלש
 . הבגשנה | הרטמ לא ךרד ,יעצמא אלא וז הרובע ןיא
 תא :חיפשמו ליפאמ ,ףלוחה ,יעגרהש העשב ,רועש ןיאל הנממ
 .םילאידיאה קר רשא שיאה הו ונינפל םוקי זא--,יחצנהו  םיקה
 םילוע ,ומע  ריתע לע .ומולח ויה תוישונאה לש םיבגשנ רתויה

 :םיריעצה לא .ותומ  ינפל  מעומ ןמז בתכש = וירבר * וננורכזב

 תשעיו םירפפב הגה ,תובשחמ רלימ ףסוי בשח הנש הושע עברא
 ,וילעבל .ץורח = לעופ יחיו ותכאלממ לטב אל תאו לככו . תונויסנו תונובשח
 תנשל \ ועיגהב ךא .יאנפ ול לטנ אל םיבהא ישעמלו םיער תוחישל קר
 "עדותה ,ולש האצמהה תא הלג הבש הנשה םצעב ,וייח ימיל שמחהו םישלשה
 םירכדה רתו לכב . ובל תא החקלשו ותונכשב הרגש תחא תינרתנק הלותב לא
 "רחא רבד ומש ,ןפואה ותוא יפ" לע דוחיב היה רכינ הז . תעד ןובג םדא היה
 הרקמב אלא התוא הלג אל וירברל .ולש האצמהה רבד לע ומצע אוה ךכ
 "ששכמ היהשב ,התוא אצמ אוה יכ ,בשחת הקדצל ול אל רבד לש ומצעבו
 לש המילבורפה תא רתפ יכ  ,ריכה וב רשא  ,עגרה ותוא םנמא .רוק רועב
 " אוהו תועמד וצרפ ויניעמ .הצרמנ תושגרתה לש עגר וליבשב היה החירפה
 ? ארירג הבלה אלא ןיידע היה אל אצמש המ ,םרב . לדה ונועמב .דומלג הכב
 רשא - רישה ילכ תכרעמ תא םג ףכית עדי אוה ספא ,רתוי אלו הידולימ קר
 המו הניגנמה היהת הרדהנ המ , שארמ רעש אוהו תאוה הידולימה תא ונגני
 9 , להקה לש ויתולהצמו וגורכש היהי לודג

 בוש . ןהיטלפל ויתוינכת תא דבעל לוחתהו ותור תרעס לע גילבה ואו
 א ,טוטרשה ישעמ תא ףוסבל רמג רשאכ . למע תברו הכורא הרובע דבע
 = ,ץפח אוה ..ןמואה וינודא ינפל הלא לכ תא שיגה תואצוהה תכצקו תונובשחה
 = הילא רשא , תאוה הרוגאה יכו םירחא םינמוא םע הדוגאל רחאתי וינודא יכ
 ידככ "להקה לא וורכ איצות ,םידמולמ םיקינכיט לש ןינמ רוע ףרטצי
 :םינוילימ ינשל ךומס , לודג היה הוה םוכסה , ךרצנה ףפכה םוכס תא איצמהל
 םינושה) םיקלחה השעמל דחוי מי תשרח תיב תונבל היה ךרצה ןמ יכ .ןרלוג
 ..ץפנה ירמח השעמל תורחוימ תוירוטרובל ויה תושורד הו דבלמ . הנופסה לש
 + םינוילימ ינשמ תוחפ אל ויה םיצוחנ ,רבד לש וללכ

 + ובלמ תאוה תוטשה תא שרגיש בטומ :.המאיו וינפב ול קחצ וינודא

 ףלימ ףסוי ,ּוָכ לפטל הכא אל תערהרב םרא סוש רשא ; ינועגש ןינע והָו
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 יהא ,םמושו רדוק :אוה ןכלו ,ריבגמ אוה .ינע יכ ,וננמז ןוסא = ןימאמ ,םנמאו ,יחצנ : לאיריא = איה תונויצח  יכ .יתרמא עפ

 תא שקבלו -רותל תולכ יניעו  ,תונמאה-יבחרמב העותו רדונ דימת  תונויצה | לדחת אל ,ונידיב י"א  היהתש : ירחא םג : יכ :,וָנא
 ! םראב .רובג .ונל ובה ,םילא-חונויער ונל ובה .הרובגבש דיהה = ,התוא ןיבמ ינאש יפכ  ,תונויצהש ינפמ ,שפנ תאשמ = תויהמ

 םיריהיה ונל ונתנ .הנהו ,תאזה האירקח תא .ינארק םימעפ המכ םא וכ ,טלקמ םוקמ םידוהיה םעל איצמהל .הפיאש קר הנניא

 םישנא -- : ונלוכ .יפב  התיה תחא הנולת ,ונניאתה ונלוכ !הז תא ."ירסומו .ינחור .לולכשל .הפיאש םג
 םדאו ,םינונטק ןואפק-ירופא ;שפנדיקור ונורתכ = ,ונובס םינטק ונחהנאשכ ,תושקו תובושח תודועת ונינפל ומקשכ ,התע םנו

 םג ונחנא הלאה םירובגה הארמלו !םנה הנהו ..,רובג ןיאו .ןיא לכלו הרקמ .לכב הנה ,תושרח םיכרר - םישקבמו - םינעחמ

 , "םירפתשמו םיאשנתמ ונא \ פחיתמ אוה היה ךיא ,הבשחמ הילאמ ונבלב .ררועתת ערואמ

 התע םגש ,חורה-ליצאמ ונגיהנמ ,אוה השוע היה המ ,הז לא
 ,םחלהלו תויחל ורבק תיבמ - ונילא הארוק וחור

% % 
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 ,אילפהל-רע הקצימה תילאודיבידניאה תוישיאה לעב הז םדאו
 ,ההוהבה הרכהה לעב .,הענכה  וינפל ןיאש ריבכה ןוצרה לעב % 0%

 יארובש םדא ,התוירחא תאו  ותדועת :לדונ תא | ריכמו .ערויה 2
 םדא לכ עבטב היוצמה היטנ ,הוצמו טילש לש היטנ וב התיה | תטילפ למס ,םעה ריחב רותב קר אל ךיניעב שדקנ אוהש שיו

 חבשל יתלכיב .ותונתונעב אלפנ םימעפל היה הז םרא - - לודנ | בישמ רוהב ,ךייח:תאשמ לעפמל גיהנמ רותב קר'אל ,וזוזעו :ויפי
 לדתשה אוה ,םעה תדובעל עגונ רברח .היהשכ ,יתוישיא תא שמשמל, = תילאודיבידניאה .תוישיאה תרדוצמ וב -- םעה תווקת תא היחתל

 רחא וא הז שיא,-- תוישיאה ןמ-ןויערה תא רירפהל דימה ץמאתהו תוארהל עבטה ץפה הרי לע ולאו ,היפי :אולמ לכב .המלשה

 . "דומעי .ןויערהו ,רבעו .ףו"חי . םדאה .עיגהל .לכי .גשומ יתלב הבוג הויא .רע ,ןכיה .רע

 ,רפסמ . ,יודרונ סכאמ ,לצרה לש בורק רתויה ורבחו ודידי ונלצאו ונברקב וכ , ונרכזב | ןואגו = ליג .האלמתמ שפנה
 םירברכ קירוטרמ רהנפכלא לש ורמעמב תחא םעפ רמא איה יכ = :ותוא ברקב רשא שי רוע יב ,הזכ רשא שיא דבועו יח הוה

 רברל ליגר יתייה ולו םינימאמה ןמ ינא יתייה ול : לצרה לא הלאה המוקש ,המשנההילדו  תומרההיטועמ .,רפעהילחוז .םדאה : ינב .ןומה

 ינעו רצמ .ימיב םעה לא | ךאוב יכ- ,רמוא .יתייה תיטסימ ןושלב | ודמנ תחא  הרמב ולאכ ,הזל .ומכ הזל דחא :הארמו םלוכל תחא
 הערהו השקה העשה .הז תא התשעש איה החנשהה רי--הלאה הלודגו תכלוה .הלאכ רשא םישיא ועיפוי רשא שי יכ- -,םלוכ

 בישהל התא תאב הנהו ,יוצמ-יתלב םדא ,תפומ שיא הרסח התיה וזה = םיעבונו םיכפמ םיליחתמ הילאמ .התראפתו ותמשנ ויזב ,םדאב הנומאה
 .תופרה םידיל .דיתע חיטבהל ,שאיתמל היקת  תקפרתמ שפנה הליחתמ הילאמ .בגשנל ,רדהנל םיזע םיעונעב
 הערו  אלש | המימתה ותונתונע ךותמ ומרא לצרה = ינפ םהילותפנ ,םייחה-קבא תחת םמועהו בעומהו הל רעונש .היפי לע

 ל ,זנרתה םג :אוה ,תושפחתה . םנואשו |
 ןיבמה התא ,הלאכ םירבד רמאל לכי התא ךיא  ,אלו אל -- תורפסב עורי ירצונ רפוס ,םישרח יפוי יכרע םישקבמה .דחא

 ירקמב ליגר אל | ,יוצמדאל .רבד לכ ןיא ,הלמ לש השורפל | :רמוא ,תונויצה לא ערותה רעאו .לצרה תא עריש | .םוזנכשאה <
 םיפלאלו .תואמל ימוקמ לע ואבו = ,ףלוח .ינא םויה ולו ,ינא המר .המוא קר יכ ,רדוצמו .םיסקמ . יפוודםולח .והז יכ- ,יתשגרה
 םוקמה ןמ:יתרובע תא וכישמהו םעה תריחבל םמצע תא ושיגהו . : אלפל ינועב יהיו יתיאר דועו ,הלאכ .תוארמ הל ואָפיש הכוז
 ,היתקפפה םשש יהו ךא ,יתרמא ., םירובג-ןויערל ..התלכו .ישפנ  הנרע ימי לכ

 ו ---- = ה -

 הבוח  ףכל םינד תוירבה יכ ;ןחתר תויהל יאשר וניא ותומכש איצמס :השעש = אוה . רקיע לכ ק לתסה אל ולש האצמהה ןמ םלוא ,םינפ-תשכב ותאמ ךלה
 אלש יאדו רחא .לעופ תא . הלודג הבשחמ בשוחה , שיאה לש וישעט לכ תא | .םירחא לש םתרועלו םהידפחל  תופצל ול רשפא יא יב ,ושפנל רמא קו .
 ,היה רלימ  ףסוי - .םיעגושמה תיב לא הוכ האכה-השעט דעב םיסש ןיה | ,םיישעמ םיעצמא יוחא שפפחל ליתתה ול רחוימה ריבכה  חורה-ָךרא ךותמ)
 תרוקב ..החונמב ולרוג תא אשנ אוה . הבורמ הדמב הזילע חור לעב ,ורשאל , לעופה לא ותבשחמ תא איצוהל ידכב

 ,םיענושמה תיב .ךיל רשֶא | הַפיִה ןגב וננקש םירפצה תא לכלכמ היה חור | ףפויב הסנכנ תומש חור יב ,הכאלמה תיכב רבדה עדונ חכו הב ןיב
 תוננובתה . תוחרופ ןה דציכ ,ןכרד לא ןנוכתיו ןהלש .ביבאה תננר לא בישקה , ,הגהנוטה ריואה זניפס רבד לע ותוא .רתנקל וליתתה "םילעופה וירכח ,רלימ

 טאלש ,ןילאמ ןכיט .ולש הנוכמהב םידחא םינוקת תושעל ותוא הררוע וז | ןציל אצמנ םילעופה * ןיב . תוסנר םריתוצלה לע  בל-בוטמ קחצ אוהו
 ואיצוה הפכו וילא ותגיב הבש רבכ יכ ,  םיאפורהל תיכוהל ודיב התלע טאל | םייח םירחא םישנאש ,םוקמ לכב שגפל רשפאש ,ןחרבה ותוא תמגוד ,דחא
 :ונתיאל בש רבכש םראכ ,ישפחל רפסמ םיחרו ץקמ ותוא | הט ןמז .וירבח לכמ רתוי ונלש איצממב ללועתהל ערה ולה ,תחא הרוכחב
 היה אוה .ינואג םדא היהש יפ לע ףא , ליסכ היה אל רלימ ףסוי ןהרבה וב סלקתה תחא םעפ םלוא .החונמב ,ויתוציקע תא  רלומ ףסוי לס
 וה ,םיטושפה םייחה יכרצ לא תוריהב םיניעב לכתפיו תואיצמה שוחב ןנוחמ = ובל ץחטנ יב דע ,לוקב ויתוצלה לע הקחצ איהו תינרהנקה הלותבה ינפב
 המל תויהל ידכב ,הטמל ונוימד חכ תא ליפשהל וילע יכ , ושפנל רמא | רעב םג םלוא ןהלשמ תורחא תולתהמ הפיסוה איה , ללמואה איצממה לש
 שרח .לא ךלה ךכיפלו . תישונאה הרכחה לש ליעומ רכה תוירבה םיארוקש = ןיידעש ינפמ , ןחדכה שאר לע תוירחאה תא ושפנב רלימ ףסוי לופה הו
 רהמ ולה יכ דע  ,תודחא תונוכמ ול חיבשה הרצק תע ךשמבו ירטקיליא | תרחמל .איה בל תשק יכ ,ומצעל תודוהל ץיפח אלו הטותכה הלותכה תא בהא
 ריואה-תניפס תודוא לע . ותוא בוזעי אלש ידכב ,וקסעב ףתושל ותוא תושעל | רלימ ףסוי וילע לפ:תה , ותונחרב ירבדב בוש ןצילה וילא לפטנ רשאכ רקבב
 ,שדח םיקקפ-איצומ רצי הו תמועל ,רכדל דוע ףיסוה אל הגהנומה לכ ןצילה תא ואיצוה .ןימרג ויבשנ אלש טעְמְכְש רע ,תוצרמנ תוכמ וחכוו
 קסע אוה .,רבד לש וללכ ; םיטיחל ןיהגמ , םיסככ לש לילג , םיסנבמ-ץלחמ | רלימ ףסוי .יחיו רדועתה .הרהמ דע ,םרֶב ;רצחה לא וברקב םייִח חור רוע
 םנמא הלאה תואצמהה , תוירְבה לע ןהילעב תא תורככמה ,הלאכ תואצמהב = .וירכה רצמ םיִעודי דוככ ישחר ףקומ אוהשב ;ותדוָבְע תא רובעל החונמב בש
 יתוגידמה לכב טניטפ ןהילע לבקל לרתשה אלש ינפמ ,הכרה ול וסינכה אל = ,םירז םישנא יִנש ואצמנ םש ;ורדח לא ונודא ותוא ארק תודחא תועש רובעב
 םג ררחתשה לורבה-תולפמ ליבשב וילאמ לעופה בכעמ איצמהש העשב ספא  ןינעב ומע רבדל וצפחו הגהנומה ריואה תניפס רבד לע ועמש רשא
 רעב הוה בפעמה תא רכמ אוה .סומוילאידיא לש הוה ןורחאה רירשה ןמ - חארנ ,ןינעה לכ תא רלימ ףסוי םהינפל עיצה תובהלתהבו בל ץפחב .הו
 התואל רברה עדונשכ ,הזמ רשעתהש , םינלבקה .דחאל ןדלוג ףלא םישימח = לא הלע אוה .םמע תכלל ותוא ושקב םהו םהיניעב ןח אצמ ןינעה יב ,רבדה
 תל ןתג אוה .ול הצרעהו הכהא אלמ בלב וילא האב ,  תינרתנקה הלותבה :םיעגושמה תיב לא .ותוא וליבוה םהו םתבכרמ

 תושעהו ךולה ךלה אוה ,  רתוי ותוא רירטהל ילבל ,התאמ .שקבו ףסכ טעמ > ףסויו  תוגהגומה  ריוא תוניפפ לש םירחא  םיאיצממ ואצמג םש
 < ץרקג יתלב מוג לש תרַפופש איִצְמה ןכ רחא ,רתוי דָבוָּכמו רתוי ישעמ | הגשמה תא הרהמ דע הארו ריפה אוה ,תוחקפבו תּודיִדיִב םמע ץעורתה רלימ

 ו
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 ;ּומְָָ וניִלָע ףָשָב ירה :םָא אוה העט המכ !ותאינש :התיה הארונ חמו הלודנ המ
 : ומָה אל ,תוצוצינה לכ וכ אל ,ותרומת ןיאש ,רחאה ,ותמנוד ןיאש ,דחאה <

 ההָבָהְל בצָתנ רוע שנה ירמ 0 0
 יהָבַכַרַל .םיריפס-םיִעָכְסַה יקי ,וינב תא ךנחל  וצפח ר'ע ,ומע = לא ובוש ר"ע רפסמ אוה

 -ותָמְשנ .תּויִתְחַתְבּו סָעָה עקבק.לע = םיבכמה גחב קילדמ .ליחתה םנעמלו ,םינמאנו םימלש םידוהי  ויהיש
 "..ותָניִכְש ץיִענְהּו הנח רוע הרבעש הרונמה .םעה :לש ןשונהו קיתעה רואמה --- הרונמה תא
 1 תא וקירה אל םינש תואמש ,קיתע- םעדנהנמ--לבוי לא  לבוימ
 . . תא תחא הקובא ,רנ קילדה רנ ,ותויחולחל וסינה אלו ,ונכת
 ימי ,ונתעונתל .םישק רתויה םימיה ורבע רבָכש רשפא ץפח אוה .המואה  תוחקלתה למסל ול התיה הרונמה . התוער
 ותבהאב אלא וחכ .לכ ןיאש ןטק םועמ ,תחרנ תודירבו ןויסנ תא  תוקשהכ ,הישרש תא תוקשהל ,האופקה התינבת שדחל

 ונויער תא אשנ ,ובל-אשמ לש ונוחצנבו וקדצב ותנומאב ,ומעל .ןידעה  ,קיתעה .הנויבצב עגנל ילבמ ,ץעה ישרש [

 ַפ לר אולמ ןיעמ קר  אוה ויחאל ותביש יכ ,בשח אוה ולשב אלו ,ובל לפנ אלו ,םיערה םימיה ךרד תא רבעו אשנ
 ופקחש העשב ,ונשאר .לע וערתשהש רעסו הפוס תכח ונפמ וילגר = לבא | ,בוטהו .רשיח תא קר .השוע .אוה הז יכ ,ומעל םדאה
 העושי  רותל םיעותה הלאמ םיברו ,הכובמו הלהב םעה תא הפי החיה הרונסה :,"פויל :ויעונענ .קופס ג .אצמ .אוה

 ועתריו .הדבכו הכורא איה  הנהו ונכרד תא םתוארב -,הבורק , :
 ליבנה ץמוקה .רתווה . המודט-הלואצ לב .םדקל ובלי וגטמ נימי התלע הלאה תורואה .רהוז .ךותמו ;תורואה תא תיצה אוה

 : ; וא .םג ולגדמ תופרה .ילבמו ךרד דובא ילבמ .ותמחלמב רומעל הלכא וז ,ומעל םיאלפה תבהא ,הלודגה הבהאה הקלתהו הלע
 הרבג רשאכ ,םובר :יניע - תורועמ  םירזהשפוח .ינרק ויה .רשאכ = - . חורג ת* קילדמ:היהש ןחכה ותוא אוה ןמאנו ,ובל תא הפרשו
 ארוקה ונלוק תא לילכ ושירחה  וליאכו הרזה המחלמה .תעורת ו קולהל אלא: דשא ואש 0
 ,םתדבאש ,הלא  ,םילשוכהו .םילשחנה ודבאיו  ופרגיו . ,היחתל = /'בא .תבהבהמ . ךשחה | ביבפמ רוש רועו ,דחא רנ רעב
 3 הדבא הנניא ,ונגיהנמ רמאש ומכ יייתחא דל :,תחא רוע חילא הולת ןכ ירחא ,הנונו הדומלנ
 וניתופקשה םהבש םימיל ,רתוי .םיבוט םימול .וניכז התעו ...ףולחי ףולח ךשחה

 רתויו רתויו .ירבעה להקה בל לא ךשח ילב תוררוחו תוצרופ | רחא ,הנושארב רואה בהלתי םיללמואה ןיבו םיריעצה ןיב
 לכ ברקב ,םעה ברקבו ,ויתוצקמו םעה יספאמ ונילא םיאבו םיברקתמ < ,המדקו שפוח ,קדצו רשוי יבהוא ,םירחא םג םהילא וולי ןכ .

 םילבונ םילע ומכ ורשנ אלש הלא לכ ברקב ,םייחל םירשכומה הלא | ההמתו החמש ךשפנ ,תורנה לכ ולעישכו ,יפויו םדא-תבהא
 /ןבומב ןוחצנ .ירחא ןוחצנ התע םילחונ .ונא ,רעס ימיב ןליאה ןמ ".,,רואה-ןהכ לרוגמ :ריהומו  ביבח : לרוג ל ,ףירי"לעופ הארמל

 ,ותמאו  ותוציחנ ,וננויער תקרצ תרכה תא ומעל קילרה רשא ,הרואה-עיפשמ ותוא יהיו םק אוהו- |

 דגנמ ורמעש הלא תא :ונרכזב ונופקתי .השובו באכש שוו ,םעח תכונח תורוא ,היחתה תורוא
 תלשוכ וניתוחכ תיראש ,תתוש ונמד היהשכ ,הלפאה ימי םתואב < קילדמל ,רואה ןהכל היהו והומכ השעו םקו רחא לכ הארו

 - ,ונמע ויה אלש הלא תא ונרכזב ;ןיבמ .ןיאמ םירומלג ונחנאו = -תובכש םיעלסה תומרע תחתמ בצוחל ,םעה ייח תלפאב תוהוגנ =
 = ידכש ,העשב ,השק רתויה ךרדה תרבכ תא םירבוע . ונייהשכ =-רופ ,ןימאהלו רוכזל םיכירצ ונא םנ והומכ ,הרהז

 2 ; "| ריואה תנופס,, השדח וַאג לש תיששע .ןושארה ןוילימה תא הב רכתשהו םידיפיסוליוה ליבשב =
 ןחרופה ףועה לש ותבושתל .אושל הברה תועש וניכח םישערנו םישרגנ תוב .ןנוכ ףוסבל | ;ימלוע םוסרפ 'ףורצב םינוולומ יינש ול הפונכה איצמהש
 הנושארה שמשה ןרק םע .וגיתחת ונמדרנ ונחנאו תופיעה ונולע הפקת ףוסבל = ' םייקנע רתויה םיביטומוקולה ואצי וכותמ רשא , תונוכמ השעמל לודג תשורח

 : קוחצ-תבב רמאיו רלימ פסוי ונתוא ריעה = םיקפעה ילהנמל וינינע לכ תא רסמ  ,םולה דע רלימ ףסוי .עיגהשב
 . ."ןואיגוא, םשב הל ארק רשא ,הרדאנ .הינא ול הנכ .אוה ,וועסמל עסוו ולש
 .לעמ הב יתפע הוה הלילב 1ילש "הנואיקלאה,ה תא רבכ םתיארה, ותוא יתרכה וא :]ילקרטהו לכואה-רדחב רשא םילתכה טושק תא ןימוה ילצא
 ."םויה רואל םכל הנארא התע . ןיפירפקו לופוניטנטסנוקל | תא ול רצי רשאו םדאה יגב תא הוב רשא ,חור וילע םרא היה אוה . תערל

 רחא לא טסעירטמ תופוכת םיתעל עפוג היה הפיה ותינאב .וידי םצעב ורשא
 דיגה אל ודוס יתמל וליפא . שיא עדי אל ,םש והשעמ המ ,םיימורדה םייאה
 תוערואמ תא .יתעדי רבכ ילמלא: .שדח תשורח-תיב םש הנוב אוהש יתלוז ,רבד

 תאול יא  ,רתסב םש השוע אוה המ  ,ותרעש ילוא וא יכ = , םימרוקה וייח 2
 םירחא םישנא ינש דוע- םע דחיב יתוא ןימזהש העשב קר הלומעתה יל התלגנ =

 תויהל ץפח אוה . ויתורוק תא ונל רפס ךרדב . "ןואיגיא, הינאב ביבא-עסמל
 לכ םתוא םינעמש ,םירגורפה לש "םישודק,ה םתואמ דחא .אלו רשואמ .איצממ
 .ביטומוקולה דע םיקקפהחאיצומ ןמל ,ישעמה ךרדב ךלה ךביפלו . םהייח ימי

 ףוקוה דרומה בג לע דמעש ןינבב .רהה שאר לע ונתוא ךילוה אוה
 .לורב יספ לע "הנואיקלאה,ה החנ תורוסהתנחתל .המוד היהשו  עלסה לש
 םיכרה היקלחו םוינימולא םייושע ויה םיקצומה היקלַח ,קליל התמדנ התרוצב
 הנפיו הוה .אלפנה בכרה לע .הלע רלימ ףסוי . האמ לופכ ןבל ישמ לש ויה
 | ינש ..הקוחב יברקב קפד יבל .וירחא ונילע ונחנא . הלאש לש םינפב ונילא
 קרה ונתוא ודימצה ,הוה ריאה-עספמ לצא םייוצמ ויה רבכש ,םינוי םירוחב

 םגודא .בכרה ירוחא לא םה םג תוריהמב וצפק רחאו וניתובשומ לא במוה
 יתדחפ הלחתמ .. הלעמל אשנתהו ךלה ןינבה ךותמ ונקלחוה ונחנאו תוא ןתנ | לש תינבתה-ימשר תא ונרכה עלפה ימורמ לע .ייאה דע ונעגה הלילב

 ירוחאמ ונבשי ונחנא .יברקב יחור בחרו הבג  ךכ רחא םלוא ,לודג דחפ  שקב רלימ ףסוי .ירטקיליא רואמ ץצונתה םהמ םידחא ךותמ .רשא ,  םינינב
 ונשגרה אלו םירה שיבגמ יושע היהשו ול (לויק) לספ .תרוצ רשא חורמדהסחמה | ונתשלש םלוא . השביה לא פנו הריסב בשי ומצע אוה . בכשל תכלל ונתוא
 ונייה םיתעל םפא ,.הצרמנ תוריהסב ונסט אלש המכ דע  ,תומיענ-יא םוש | ונתשלש ונעמשה םואתפ ,.ונחחושו הונאה .הפכמ לע העשב ןיידע וגראשנ
 התואכו .,הטמל תדרו ךלה לגעמב םיטטושמ ונייה וא העונת ילב םיפחומ | לעש םינינבה דחא ינפל רשא ,רדוקח .חמוחה ריק .הקעצ לוק תתא תבב
 וא ונלפשה םא .רשג יפנכל *הנואיקלאה, לש תוצצונה היפנכ ומדנ העש = ןינבה לש בחרה חתפמה ךותמו םיה לע ךפתשה רוא לש םרו ,עקש ,עלסה
 " תולעהל ידכב , םירותפכה דחאב הקעומ התיה היד זא , םיה יארל דע תדרל | םצעה .תוטהול םיניע לעב לודג םצע הזיא שערו ןואשב , םהנ לוקב ץרפתה
 וולע ןגנ אוהו בחו .רונב היה םינויה דחאל . הלעמל רשי וקב בוש ונתוא = םישרנו וניל ונתַעְר הָבשיִתָנ רטב הלילה תָכְשחב םלעהל קיפסה רכמ הוה
 .ביבאה תריש תא רישאו רונכה תא ּודיִמ יתחקל ינא + םימודק םיריש רש < | האירקה תא ונארק
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 דב ןוילנ 3 םלועה < : 6
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 הלא תא ונרכוב ;םרזה דגנ תוחשל  ץוחנ היה ונמע  תכלל
 םיאכה | תוערואמל | םיכחמו םיקפקפמ התע םג  םידמועה
 יכ ,ונעדי עדי לבא  ,ונילא חפתסהל םכלב ץמא אצמ ילבמ
 הינפש ,הינאה התואב ויהי םלוכ יכ ,ינילא ואבי  םלוכ  םלוב
 , החרומ .תודעומ

 ,תרזמה לא הגילפמה .הינא רבר לע רפסמ לצרה
 םשמש ,ןושארה למנב: הינאכ | תדרל ונאמש  םיבר ויה

 םה םיארי ,םיב הכורא העיסנ םהל השק -- הלא , האצי
 םבל .ןיא -- הלאו ,םי בלב  הינא:תלטלטו םילגה | תימה  ינפמ
 ,הינאה הסונמה ,חכוהל םה םיצפח ,הטינרכקו הינאה ביטב חטוב
 וא ,הנלפהה-תעשל אובל ורחאש םג שיו  .בטיה איה הגהנומה
 ,תרזמל עוסנל רשפא וז ךרדב יכ ,םתעד לע הלע  אלש
 הינאה לא םידרוי = ןיא .םללגבש תובפהו  םימעטה םה םינושו
 ףוס ףוסשו ,ךרדב ןכ .ירחא . ווליש הלאמ םיבר  ןושארה למנב
 ,תרומה לא תכלוהה הינאה לא  םלוכ םג ופסאתי

 ורגפש םיעפונה הלא ונילא םיולנו םיאב םה רתויו רתויו
 ומהו וצרשו ,םישק .רתויה .,םירוצעמהו םיענפה וענבישכו, ,אובמ
 :ויבהוא 'םה ימ ,םעה עדי = עודי ךא ,"םעה  יעישומ, הלא לכ
 הלא ,תונויצב ושקב תיטרפה םתבוט תא אלש הלא םה - - תמאב
 ,רובכ תחת ןולק הליחנה  הדובעהש ,העשב ולבסו ומחלש
 םא .יכ .הידבועל .תיטרפ תלעות .הנתנ אל הרובעהש העשב
 ."תונברק השרה

 ונייה ונחנא יכ  ,םיריכמו םיעדוי ונא  ןואגבו  החמשבו
 ונחנא יכ  ,ותעושילו םעה .שפחל הכילומה הינאב םינושארה
 ונולפ םינושארה  ונחנא יכ ,ךרדה דבוכ לכ תא ונלבסו ונאשנ
 .תכלל םירחאל לקי ובש ,ךרדה ותוא

 % ם
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 ,ורדעה תא הלאה םימיב םישיגרמ :ינא תע לכבמ רתויו
 ויריחבו ,םעה קנחנו קנאנ ובש גוחה ץוכתמ רתויו רתוישכ ,החע
 ורפוהשכ התע ,רצמ אצומ ול אצמל םחכ תא .םידבאמו םיטבלתמ
 ,הלאה םימיב .,ונגיהנמ ינפב לורב ריקכ .ורמעש  ,םיביו םילושכמ

 רבוכ תחת םיחשו .םיכוכנ .םימעפל ונמצע תא םיאור ונחנאשב
 תאשמש ,וחו  םלש .םע .לש .ויתוחכ תשרודה ,השקה הרובעה
 הרובעה התוא םיאור ונחנאשכ ,ולוכ תא הדחאו הסנכ תחא שפנ
 םישיגרמ וננה הלאה םימיב--םעה לש ןטקה טועמה לע הפמעמ
 אוה המכ . ךע .,שפנ לש \ הכות דע = בקונו | הנעמ | שגרב
 ,עוקרמה . ,עבונה . ונוימר ...ףועמב .,לודגה .ובלב ..אוה ,ונל ץוחנ
 ,רחאלו.. סונכל תואלפה"ןורשכב

 ,ם5 וב םעָפי רָשַא וים שיא וםיִלעְּפ בר

 .םֶבַה 'יִתְרַמ קיז יקי רעְבַי בלבו
 .םעָה ב ריאמ .ביבָש הגו שארבו

 וזּזָע יתמא .הָּבְרה ,בלדאָשמ טַעָמ רָשַא

 וזּובְו .תּודָבַע ,יימ תֶנֶמְל .הָזע הָאְנש

 לודנָּב :םיֶּכַב םיִמְחב סיב הָלודְנ הָלִמִח

 = עָה ככ לכמה .ומע רָבָש

 ה לכ
 הז לָּב

 .ףיּפ רח המה .בלכ .הָמהְ
 .םֶףה .תיצו .רעבו .ושָאְּב רעב

 לע םָמּוי דיִמָּמ דָחָּכ םַעְרָי הָו לָּב

 "לארי ּונָמַע יפ ,השע םוק ודובע םּוק
* * ! 

. 

 וננורכו. לע .הלועה ,םיפורח .םירפופה דחאל הדנא הנשי
 : ,לצרה .תא ונרכזב דימת

 ,בל. יצימאו  .םירובג ,םיזילע םישנא = םדק ימיב/ ויה  ויח

 :הער ימי /םהל - ועיגה הנהו..םקלחב םיחמש םישנאה ויהיו

 . רעו יקמע .-לא- םולגיו םתמדאמי = םולשניו ואב  םירז םימבש

 ויה .לער ..ידאו .,םמחלו .ריאהל שמש ןרק  ןיאב  לפאו .הבע
 חור הרבעשכו ..שפנ רע  הקיעה < הלפאהו ,קינחהל דע  םילוע
 ;םיללח םיללח םולפונ .םישנאה -ויהיו-,דחפה .רתוי דוע רבגו הרעס

4 
 הנואיקלאה לש הנודא קר . רברל ונלכי אל ,ונרש ונלכ ."םירוקלאוה ב רשא
 + ריואב ונתוא חירפמ היהש ןמוה לב ךשמב שארחדבמ ךותמ קתש

 םידחא םירה ישאר לע . ןוכיתה םיה יפח לכ לעמ םימי ינש ונפע הכב
 ןמוה-קרפב ,םיימיח  םירמחב | ונבכר תא לכלכ םשו תונחת רלימ ףסוי עבק
 .הלעמלמ שדח םלוע תעדל ונרכה הזה ינואיקלאהה

 וננוהמתל . םיב גילפהלו "ןואיגיאב, בוש תדרל ונילע לטנ ישילשה םויב
 התוא םיכחוס ונאו ונתינא לא תלשלשב הרושק "הנואיקלאה,ה הנהו וניאר
 הז המ ,הינאה ןודא תא לאשל ועונ אל ונתאמ שיא .,תמ רגפכ ונייחאמ
 .ןילא תשגל היה רשפא יא יכ דע  ,הנושמ ךכ לכ היה והארמ .הז המ לע
 התיה הפצה ריואה תניפס , תלשלשה תא ריתהל הוצ ,םיה בלב ונאב רשאב
 . לילס לעמ ץק ילב ללוגתנש .,קד ירטקיליא טוחב קר "ןואיגיאה , לא הרבוחמ

 רברה ותואש , היה המוֶרמ . בר קחרמ הרדהנה ריזאהרתטיש לעמ ונקחרתה רבב <
 רלימ :ףסוי .ונילא שגנ .ןישכע .תמ ףחש אלא  וניא  םילגה לע םש וזפמה
 + רמאוו

 ; רקיעה והו  ,ירוברב יתדמע ינא .*הנואיקלאה, תא בווע ינא ןאב,
 ללכב םראה ינכ תבוטל :. תאז םיעדוי ,םתוא דככמ ינאש ,ידירימ םידחא
 לעג יב וררועו ינע .יתייהשכ יתוא ונעש ינפמ \,הטואמ תושעל הצור יניא
 , םיקקפ-יאיצומב םדא ינבל םהל יד .. יתקזחשו יתלדגשכ ,םתוספאב  שפנ
 םויואר םניא םתומכש םירוצי .חרפל םיאדכ םניא םה .תויששעבו םיצהגמב
 ] , "הליחול אלא

 םימ לגו םער לוק עמשנ : םירותפכה דחא לע קחצ תבב ץחל  אוה
 ופפועתה ונתינאל דע ;'הגואיקלאה,ה החנש םוקמב הלעטל םמורתה ףצק הפוכמ
 האלה ונעפנ םימוגע תובלבו . םיציצכ תונבלה היפנכ לש םינטק םירוג ואבו
 * , .ןייה ןיעכ וגיע רשא ,םיה ינפ לע

\ 

 םלאנש דע ,הרובחה ינב ושחה הכרה תוהש .םדנ טריבוו רויצה
 .רופסה לש ורה םבלב

 ! רוטקודה רמא ףוסבל

 תוירבהש ,קפמ לפ ןיא . לכ הטוש היה אל ךלש רלימ ףסוי םנמא,
 יאדוב הצ םישמתשמ ויה הלחתמ  .ולש "הנואיקלאה,ה תא םילקלקמ ויה
 םיפיקת לש םתאנה תא תוברהל תשמשמ התיה ןב רחא ,המחלמ יכרצל הערל
 ."םלועב ינועה תאס תא הלידגמ התיה המצע העש התואבו ,םידחא ףסכ יליטנו

 ףסוי, ;,ינירפה .בושה "בובחה ידידי : ,.ידמ /רתוי התא - יטסילאיצוס ,
 אל :אוה .ותאצמה לש הדיקפת תא ןיבה אלש ,אוה רקיעהו ,קרצ אל .רלימ
 רשא .תוטועפה - תוירבה . לא .ןכש .לכמו ורוד .ינב לא ובל םישל .יאשר היה
 האלהמ טובהל .ןורשכה ול היהיש : ךירצ דותעה תא רצויה שיאה . ותביבסב
 , + "ואבי אוב םילועטה םישנאה ,הוההל

 תלפאב תומיענב לצלצמ לוקבו רפסמה לא םישנה תחא התנפ וא
 הדמ קו ךלש הישעמה רובגל הרסח לודג םדאל תויהל ידכב, : הרטא ברעה
 ."החילסה תרמ : איה אלה , תחא



 םיעוקש ובשי .תובאהו :,ןנוקלו תוכבל : םישנאהו םידליה לחי וא
 תורעל ולכי :לכיו חור יצימאו םהה םישנאה ויה .םירובג ,תבצעב
 אל םה :ךא ,םועינכהו םוחצנש הלא  םע המחלמב :תומל םשפנ
 תורפדו = הלונס"תונויער .יכ ,ברק- הרשפ םהייח תא דפקל ולכי
 \ םתא הלאה תונויערהו .תורבדה ודבאו םתומבו ,םהל :ויה שחק
 ,םיבוראה ךשחה תולילב םיליערמ תוצבדידא ךותב םיבשווי ויהיו
 -תובשחמב םהיתוחכ ולשכיו ,תובשחמ םיבשוחו ,המיא-תוחור ליליב
 וללוח םישנהו ,תוקזחה םידיה קתרתו ,ההלב םשפנ לע רבעתו ,הגאד
 םייחש הלא לרוג לעו ןומקר-ידאב ותמש םישנאה ירגפ לע ןתלליב חמיא
 לא תפלל םישנאה ורמאוו .., .ךהמ ירבד ועמָשיו .,דחפ יריסא הנדע
 ,םליצהו אב אוה הנהו ,םשפחו .םהייח תא הנתמל ל ליבוחל ,ביואה

 השק ,וב ונימאהו וירחא וכלה דחאכ םלוכ ,וירחא םכילוה :אוה %
 תכלוה ךררהו ,וכלה בר ןמו -= וב ולפנ םדא יללחו ,ךררה היה ="

 םפילוה המל +: םגיהנמ לע וננולתי\ .,םילפו םיכלוה תוחכהו ,השקו
 ינפל ךלוה .אוהו .הועדי אל ךררפ ןויפנ"רפהו ריעצה  אוה וירחא
 הפוס הללוחתה רשאכ ,םעפ ךא .,ץימא ובלו םירהונ וינפו .הנחמה
 םילשחנה ושוב שוב ךא ,םיעגיח םישנאה בל לפיו ראמ התשק ךרדהו
 םגיהנמ לע ולפנתה םסעכבו ,וזה ךרדל םה םינוא*ירסח יכ ,תודוהל
 ,ונתוא לחנל עדו* הז ןיא ;ורמאיו לתוא ימישאיו ,םהינפל ךלוהה
 ,םגיחנמ םחילא ארק ,םכתא להנאו ! ונלהנ + ילא םתרמא םתא--
 םתישע המ + םתאו ,םכתא להנל ץמואה יל היה יכ ,םפתא יתלהנ--
 םכפל ץמוא רומשל תעד ילבמ ירחא םתכלה קר םתא ?םכתרועל םתא
 וימחרמ ךא ,ובלב החקלתה תטהול המחו ,הפורא :רתוי .ךררל
 ןפ ארייו הלאה םישנאה תא בהא אוה .ותמח הככש דא ינבל
 ...הלולפ ךרדל םליבוהלו םליצהל ןוצרדשאב תצנ ובלו ..וידעלב ומתי

 והמיריו .ובל תא. וכותמ  איצויו - והזח תא .ערק \ םואתפו
 יהיו ,שמשכ | רהזיו .רעביו בלה חקלתיו , ושארל .לעממ םרה ]

 הבהאה ריפלב ראומ רעיה שירחהו ,שמשה רואמ לּודג ורוא
 ..,ךשחה זגיו ,םדא ינבל וזה הלודגה = =

 םיכלוהל ראיו רעובה ובל תא הלעמל ומירהב המידק קנזיו
 הזחמה הארמל םיבהלנו םיצימא וירחא םיצר םהו ,םכרד תא
 ,טהול ובלו ,םשארב ךלוה אוהו ,רעובה בלה לש אלפנה
 . +, ,טהול-

 םלכ תאו . ,םהירחאמ רמעיו רעיה םהינפל הצחנ םאתפו
 ...ךז .ריואו שמש-םי הטע

 רדהנה רובגה ףיעה וינפל ,שורפה לודגה בחרמה לעו
 ,..תמיו לופיו להוצה וטבמ תא ףיעה ,וטבמ תא ספוגה

 שארמ וחור יניעב ונגיהנמ האר תומה יעגרב יכ ,רשפאו
 אשנ הילאש ,שפחה ץרא ,ץראה התוא ותובהלתהו ויתווקת תגספ
 .,,ושפנ תא

% % 
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 בשומ יוטנ םיעלסו םירה יפכ ןיב ,םילשורימ קחרה אל
 נלפ תפש לע .םירוצ"גלפ ףטושו הכפמ קמעב םתיתחתמו ,ירבע
 םתוא םיאשונ ויהש  ,לחנ תוברע יפנע םדק ימיב םיפטוק ויה הז
 לעו העבג גלפה תפש לע .שדקמה .תיב לא גגחו ךלה םעה תכלב

 .ףוקשה ונצרא ריואב אוה הארנ בר קחרממ ,שורב העבגה שאר =
 חמוצו ,תאזה העבגה לע וידיב ונגיהנמ ותוא עטנ םינש רשע ינפל |

 ,הררהנה ותמוקבו ויפיב שורבה גשנשמו
 ד"ע ונצראב םירבעה םירכאה ירופס תא עמשל יתבהא

 םצראב רבעו קירבה שמש"םולחכ .לארשי"ץראב לצרה לש ורוקג
 תא ,ורוקב תא .םירמוש םה םתמשנ ישדק ךותכו ,םהייחבו
 רוד---לארשי יריעצ  הארמל ויניע וליוהש ,תועמדה תא ,וירבד
 והושגפיו . םירהוד = םיפופ לע םיבכור ותארקל ואציש---דיתעה

 5- םלועה <

 םיעוגעגו .הלודג ךכ לכ .תוממורה:תאריו הבהאו ,תיברע היסמנפב

 רערת םעמשל יכ רע ,םימושפה .םהירופפב םיעמשנ םיבר ךכ לכ

 ,תועמדו .ןוגיב המשנה
 ותמשנ תא .רוכול הנשפ הנש יידמ ואבי .הזה שורבה לאו

 ויה , לבאהדםויב

 היחהש ןויערה ותוא  למספ  יניעב .שורבה היה םימעפלו

 ןויערה למפ---,ותשודק לע תמשו ומדב .והקשהש ,ומע בלב ונגיהנמ

 םורמל .עיגיש רע ;חרפלו חמצ חימצהל = ,וישרש -תוכהל ףיסויש

 ,היחהל המקה ונצראב ,האלפנה ונצראב ויפיו ונושגש

0% 
7% 
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 ; תובשומה יִמָי יִרבְר

 ףשאמ  לּורגח להקל תועורי תוחפ חירבט .זיחמב :תובשומה

 תואירב רתויה ןהש יפ לע ףא  ,לארשי"ץראב תורחאה  וניתובשומ

 תויונב הלאה תובשומה , בושיה תדובעל ןויסנ ריתב תודבכנ .רתויהו

 הרוהיב םג .ןהל ימדקש תובשומה רשאמ ירמגל םירחא תודוסו לע

 יפ .לעו .ינוציחה ןארמ יפ לע םיתמא םירפפ ןנה ןה . לילגב םג

 םיברקתמ\ םיפלוהה םיחבושמו םינקותמ םירפכו  ,םיימינפה ןהייח

 לודגה להקח ,ונצראב םירבע םירכא בושי .תוארל וניתולאשמ לא

 ינפמ ,הירבמ לילגב תובשומה לש  ןלורינבו ןתחימצב ןינעתה אל

 ןכ | ,םייתורבח יא .םיימואל תודסימ תופתתשהב אל ודסונ ןהש

 להקה תעדש תעב  ,ןמזב ובו ,א'קי לש תוריקפה ידי לע קר םא

 תישעמ הרובעמ תוקוחרה תויטנ ירחא תוימואלה היתופיאשב הכלה

 יפופוה בושיה זכרממ הלאה תיבשומה קוחיר םג  ,לארשי-ץראב

 ,הירבמל .ביבסמ ונירפכ .תורוא לע טעמ קר ועדיש ,הזל  םרג

 תרוע ירי לע ,ןוכנ רתוי וא ,א"קי תרזע ידי לע וחתפתהו וכלהש

 םהירי תחת ריבעהל םירוהיהל הלע רשא רע ,רלישטור .ןורבה

 םורדמ תרנכ םי תפש רע תרצנל חרזממ ערתשמה לודג ווחמ

 ,םנוד 100,000--מ רתוי לש חטש לע .ברעממו

 "ץראב תובשומה תלהנה תא הילע החקל  א"קיש = ירחא

 םש רפיל הטילחהו הר'זדס תמדא 1900 תנשב התנק לארשי

 תונשב ,המדאה תרובע תא םתוא דמללו םירבע םילעופ ךנחל .הוח

 תוינקה לעו ,הר'זדס ביבסמ המדא דוע א"קי .התנק 1901 ,8

 הנשבו 1904-- 5 תונשב ושכרנש המדא יקלח םג .ופסותנ הלאה

 ,שאר ,ןורכז תיבשומה ינב ליבשב ושענ הלאה תוינקה ,הרבעש

 המראה ןורפח לע וננואתה רשא ,הלותמו .הלעמה רוסו  ,הנפ

 ךירצ .דוע היה הז דבלמ ,ץראה תא בוזעל םהמ םיבר חירכהש

 ןורוח תמדא לע ובשיתה רשא םירכא 18 ליבשב המרא תונקל

 :טורל הרכמנ ןורוחב .המדאהש ינפמ ,םשמ תאצל וחרכוה רשאו

 שרני אלשו םישרח םיבשית הילע בישוי אלש  ,יאנתב דליש

 ןותחתה לילגב .תוינקה לכ ,רבכמ םש םיבשויה םיברעה תא

 םיקלח םיקלח םא .יכ ,תחא תבכ אל ושענ תרנכ םי דע תרצנמ

 ךווצה .רלונ .הזה .ווחמב הדובעה תישארב רבכו ,םינוש .תומוקמב

 ,םיברעה לש המדא יקלח ןיב םירזופמה םיקלחה לכ תא דחאל

 הבורב התנקנ המראה ,םידוהיה .תוזוחא תבחרהל הברה םרג הזו

 ויה םיחלפה רשא ,םיברעה םירפכה .ילעב ,םינוש םידנפא לצא

 < םידוהיה | ידיל םידנפאה תמדא * תרבעה ,םילעופ וא םיסירא םש

 ,הדובע ילפו םיעצמא לכ ילב = םיחלפה ןמ ןוגה  קלח הריאשה
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 התוא ורבע םה רשא המראה תא בוזעל םינורחאה וצפח אל ןכלו
 תא שרגל ידכ םילייח תרזע שקבל היה ךירצו ,םינש הברה
 םיבר םילושכמ ומש םיברעה ,היונקה המדאה לעמ םיברעה
 ידע םידוהיה ולבס תובר תורצו ,תולובגה תועיבקב | ,"זורפמ ב

 התוא ושכר רבכש ירחא ,לעופב ץראה תא שוכרל םדיב הלעש
 תא תת ילבל םינוש םיעצמא ושקב םיברעה .הינקה ידי לע
 תוריבל הינשה רחא תחא תונלבוק .ושיגה םהו ,זחאהל  םידוהיה
 קר ךא .הלשממה ישאר לא םינלרתש וחלשו לופוניטנמסנוקלו
 -בוק םונורגאה דוחיבו ,א"קי ידיקפ ואההש לודגה ץרמל תודוה
 בטימב היונקה ץראב וחאהל םידוהיה יריב ףוס ףוס הלע ,יקסיר
 הברה םידוהיה רוע ולבפ זורפמה השענש ירחא םג לבא ,םפסכ
 םידוהיה לע םסעכב ,םידוהיה תוזוחא ןיב ובשיש םינכשה םיברעהמ
 ולרתשהו םידוהיה תמדא לע םהינקמ תא תיבורק םימעפל וחלש
 םיכוסכסהו תולזגה .,תובנגה .לפנתהלו דוחשל הרקמו הרקמ לכב
 םשוכר לע ןגהל וצלאנש םידוהיה חור תא דאמ וררמ: םיפוכתה
 ,בר ףסכב הנה רע םג הלועו התלעש הלועמ הרימש ידי לע
 יתלבה בצמה חירכה ךכיפלו ,תושפנ ןברקב םגו תוידימת תוגארב
 ,ןהיסולכואב תונטקה תובשומה תא רחאל ףואשל םידיהיה תא חוטב
 המש תודיקפה ,םיערה םינכשה ןמ רטפהל ליבשב ןתוא ביחרהלו לדגל
 תונקל הריל האבה תונמרוה לכב שמתשהל הגארו הזה בצמל הבל
 דע םאו .תודפוימה תובשומה תא הזב קזחלו ביבסמ המרא רוע
 םיאצמנ רוע החכמב םאו ,תודיקפה יריב לכה דוע .הלע אל הנה
 הר'ורס םאו ,הבשומב החטבהו החונמה תא /םיעירפמה םינבש
 לע ןכושה יברעה רפכה םע המחלמ תנכסב רימת  תאצמנ דוע
 תבחרה ידי לע הלורג הדמב רבכ בצמה בטיה תאז לכב ,הלובג
 הפצמו תרנכ ,המי ,הימחלמל ביבסמש ינפמ ,ירבעה \ בושיה
 תיבשומה תא קיחרמה םירוהי לש המדא לבח רבכ ערתשמ
 תובשומה תבחרהל עגונב הרובעה לבא ,יברעה בושיה ןמ הלאה
 תוזוחא רוע תונקל .תלרתשמ א"קי :הרטגנ אל דוע ןותחתה לילגב
 תומוקמב םיתב האזה הנשב רוע הנובו * היתובשומל .ביבסמ
 "הפצמ, ןיב ךררב 4 ,"הפצמב, םיתב 6 ומכ ,ושכרנש םישדחה
 ידי לע .תלהנתמה ,"תרנכ, היחה רי לע ."הרנכב, 10  ,הירבטו
 לע היתוביבסב וא ץג  תיבב תיב םירשעו ,תינויצה = תוריקפה
 הז ידיל איבי ןותחתה לילגב םירבדה .בצמ ,המי הבשומה רי
 קר אלש ינפמ ,ירוהי זוחמל היהת הירבט לש הימקאמיקה לכש
 ליבשב םיעצמאה לכב זוחאל םהמ תשרוד םנוחכבו םידיהיה .תלעות
 לילגב םיברעה .םג פא .יכ. ,הרוה הביבסב םבושי תא . לידגהל
 םירפכ וויאב , םדוקה .םכצמב :רתוי םייקתהל  םילוכי .םניא הזה
 ךכ לכ המרא .םוכס \ םיברעל  וראשנ  תוירבעה  תובשומה ןיב
 םג םישקבמ ןכלו ,ונממ סנרפתהל םילוכי . םניאש דע ,םצמוצמ
 םינטקה םתמדא  יקלח תא רוכמל .תורשפאה תא םימעפל םה
 היוצמ המראה םש רשא ,םירחא תומוקמל וא ןורוחל  תכללו
 ךלה .רבכ הירבט זוחמב ובשיש  םיברעה ןמ קלח ,לודג לווב
 ביבסמ ,המש תכלל תונוכנ :תונוש תוצובק רועו ,ןרריה .רבעל
 ואב רשא םיברע לש םירפכ העברא םיאצמנ םידוהיה .תובשומל
 םיניתנ םה וישבעו תפרצו רי'גלא ןיב המחלמה ירחא הקירפאמ
 ופילחיש העצהב א"קי - תודיקפ לא ונפ ןכלו ץראה תא בוזעל
 םה לבא ,ןורוחב ןורבה תמדאב הירבט זוחמב םתמרא תא םתא
 ס'ילנב .םנוד לכ .רעב .ןורוחב .םימגוד .ינש ףלחה רעב םישרוד
 בצמ אובי ףופ ףוס לבא ,םקיר םהינפ תא תודיקפה הבישה .ןכלו
 ודחי תבשל םילוכי  םניאש םינכשהש ,ךכ יריל יעבטה .םירברה
 ,םירדצה ינש לש .םנוצר תעיבשל ודרפי

 רדוחמ אוה .תמאבו ,הר'זרפב בצמה אוה .יעבטדיא דוחיב
 םילעופ הל תחקול הנניא תירכעה הבשומהש ,תאזכ הגררמ רע

 םניא םיברעה םגו םידוהיה םגו ,ורי לע אצמנה יברעה רפכה ןמ
 שאר לע היונב .הר'זרס הוחה .ןיז .ילכ ילב .הדשה קחרה םיאצוי
 ילגרל ירבעה רפכהו ,רחא רצמ הילגרל תירבעה .הבשומה ,העבג
 םיברועמ םיקלח כ םנ רוע שי הר'ורסבי ,ינשה רצמ העבגה
 םיכוסכס דימת .רילומ הזכ .בצמו  ,םיברעהו םירוהיה תמרא ןיב
 לש םבל ץמא קרו ,הברה הזמ םילבופ םירוהיה ,םיברעה םע
 רבגתהל ירפומה חכה תא םהל םינתונ ריתעל .תווקתהו םירוהיה
 תעב .םישיגרמ .רשא :חורה תוממורתה התוא שיגרהלו ץחלה לע
 ונב רבכ םידוהיה .,הבגשנ הערל םירופמה  םיצולח קר הנכס
 , תוידוהי תוחפשמ 5 תובשוי םהבו .םיתב 14 יי בעה רפכה ךותב
 וזיאו .לארשי ץראל | ואבש : ןטסיררוקמ םידוהי  וזיא םה הלא
 ןיאשו .תונולח .םהל ןיאש םיברעה .יתבב 4 םיבשוי םה , םידרפס
 םידוהיה בצמ ,םיחלפה ומכ יברעה רפכב םייחו םילכ לכ םהב
 אל הבורקה הבשומה םע המחלמב דימת דמועה יברעה רפכב
 םיאנתב תויחל םילוכי םידרפסו םייברע .םידוהי קר ,םיענ ךכ לכ

 תירבעה הבשומה לא הרובעל רקבב םוי לכ םיכלוה םה .הלאכ
 תא יתרקב ינא .יברעה רפפה לא הדובעה ירחא ברעב םיבשו
 ,הנולת לכ םהמ יתעמש אל ינוהמתלו םהיתבב ה:אה םידוהיה
 םרה ילאונש תעב ,םינורחאה םימיב םג םהב ועגנ אל .םיברעה
 ינש ונרה םנו תירוהיה .הה'זדפב םוקנל וצפח תיברעה הר'ורס ןמ
 תא ועטנ םג םא יכ ,םיתב קר אל םידוהיה וגב ירבעה רפכב ,םידיהי
 םידוהיה םינתונ ,ןבימכ ,םה ורפח ראבה תא םגו םש םיאצמנה םיתיוה
 ' םימ .דימת םהל םינתונ .םהש מכ ,ראכב שמהשהל םיברעל
 םייפוא םה הלאה םירברה לכ . תובשומב םג  עירפמ לכ ילב
 וראשנש .םיברעה ,בר .ןמז ךשמהל לכוי אל הזכ .בצמש ,םיארמו
 לע רמעמ קיזחהל ילכוי אל (שפנ תואמ שמחכ ךרעב)  הר'ורסב
 םוקמה תא בוזעל וצלאיו םנוד ףלאכ קר הליכמה םתמדא תקלח
 הערמו העירול המדא הברה הנשי םשש ןרריה רבעל תכללו הזה
 .תומהבלו ןאצל בחר

 הר'זרפ תוח ;הלאה תובשומה תואצמג הירבט זוחמב
 החסמ ,המי ,1905 תנשב הרסונש הבשומה םע רחי
 םינויצל תביישה הוחה--תרנכ ,190%--4 תנשב ודסונש הימחלמו

 הפצמ ,תאזה הנשב רוע תונבהל תרמועה הזה םשב הבשומהו

 המדאה לכ חטש .המי לצא תאצמנה ץנ תיבו וישכע הנכנה
 :הוה ןיבשחה יפל םנוד 108594 רע הלוע
 'ד 1 הימחלמ
 ,,6 (המי) הידיבא
 , 11,654 = (ןג תיב) הקילד
 ,1901 תנשב ונקנ הלאה םילבחה \ , 8880 (החפמ) לב'ו םוא
 , 0 החסמ
 , 7 הר'זרס

 ,, 8 המי
 , 8% (המי) .יריס
 , 31888  (המי) הישמש
 ,,75 ן'ג .תיב

 0 חבזיא
 ,המי) וחם .הקילד

 .1008 תנשב םבורב ונקנ ( " 0 יב
 0 היבאל

 0 השוטא <

 ןרקה .תמדא) ןיתיח
 , 5000 0  (תימואלה

 0 תרנב
 הירבטו הפצמ 0.,



 תחתו 'רפ 40,000 לש
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 + הר'ורפ תוחב היה .הירבט .זוחמב ןושארה יירפכה בושיה

 תולחנה לכו = ,לארשי ץראב א'קי לש הריחיה הלחנה איה
 תושענ .קר לארשי .ץראב תרחאה הדובעה לכ . ,ללכבו .,תורְחאָה
 דלישטור .ןורבה לש ופסכב לבא ,היריקפ ידי לעו א"קי.לש חמש לע
 ץראב בושיה תדובע ךשמה ליבשב עורי םוכס א'קיל שירקווש
 ירחא קרו 1900 תנשב רוע דובעל ולחה תאוה הוחב ,לארשי
 .תושרח תובשומ רסיל םג ולחה .ביבסמ המדא ונקש

 םיכופכסה .דבלמ םג .תושק ויה .תונושארה הרובעה תונש
 דוע ויה .אלש תומוקמל ואב םירוהיה ,םיברעה םע .םיידימתה -

 הדשה ךותב .תבשל ויה םיכירצו ,םיתב םהל ויה אל . ,םינכומ
 םהידליו םהישנ ,םה ,םישרק לש םיינמז םינינבב וא םילהאב
 םיכנג ,םיאנוש האלמ התיהש הביבסבו ,תומהבה םע דחי
 לש םירכאה ינב תויחל םיצלאנ ויה תאוכ הביבסב ,םידדושו
 רעבו הבחר דיב הכימת לבקל .רבכמ  וניכפהש ןורבה .תובשומ
 ואכדש םיעגפ רוע ופסותנ הזה בצמה לא ,רתוימו .ץוחנ רבד לכ
 לע התתח הליפהו הרילוחה האב 190% תנשב ,םירָכאה תא
 ,הימחלממ  םירכא הברהש ,הזכ ןפואב תושרחה \. תובשומה
 .הירבטל וחרבו םשפנל תומהבהו םילכה תא ובוע .המיו החסמ
 תמרא תא םעפ דוע םהל וחקלו הזב ושמתשה םישרוגמה .םיברעה
 תובזענה תימהבה .התוא ושרחו םירבוע ילב .הבוענה םידוהוה
 הרילוחה ינפמ הנכפהש וארהש םידיקפה ץרמל תודוה קר ,ובנגנ
 תובשומה לכ לבא .םהיתבל םיחרובה בור ובש ,הלודג ךכ לכ הנוא
 ןיב רשקה תא קתנ השקה ןיטנרקה .הרילוחה ןמ הברה | ולבס
 םירבדה תא גישהל היה רשפא יא ,ץוחמ םלועה ןיבו תובשומה
 תודפיתה .תישארב דוע היה הוש ינפמ ,הדובעל םיצוחנ .רתויה
 הרילוחה ירחא ,תקפסמ .הרמב .ךובעל היה רשפא יאו .,תיבשומה
 ' .רפסמבש םירבכע:תרוצב שרח עגפ אב םדא תונברק וזיא םג הל החקלש

 םישגרתמ םירכאה ,לוביה לכ הא ולכאו תורשה תא ואלמ םוצע
 תא ולכאש םירבכעה תונחמ לע םירפסמ םהש תעב םויה םג
 .בוט היה ,םה םירפסמ ,הדשב תואובתה בצמ ,םתרובע ירפ לכ
 רוצקל ואבשכ םבל רבש היה לודג המ לבא | ,הבוט הנשל ווק
 םירבכעה ירחא ,האלמנ אל רוע האסהו ,תוקיר .םילבש קה .ואצמו
 היה אל ,לילגה תובשומ לכב :עגנ רברה ,תומהבה לע רברה אב
 לכש םירכא ויה .רבדה תכממ רתוי וא תוחפ לבפ אלש רחא "כא ףא
 םירכא הברה ויה הלאה םיעגפה לכ ירחא | ,ותמ םהיתומהב
 ,לוכאל םחל םהל היה אל ,םילכ ילבו תומהב ילב וראשנש
 הנתנ הליעומו החרכומ לבא | הלודג תונצמקב .העירול האובתו
 ,הימחלמב ,ושררש םימוכסב אל לבא ,םירכאל טידרק תודיקפה
 טיררק םירבאה ושרד ,תורחא תובשומב רשאמ רתוי ולבס הבש

 ,םיפלא 66 דע 5:מ םהל ונתנ תאז
 וכלה אלו התיבש ושע הכימתה לש םיבוטה םימיה דוע ורכוש םירבאה
 לבא ,םוכסה לכ תא םהל התל תודיקפה תא חירבהל ליבשב רובעל <

 בל המש אלו התעד לע תוריקפו הרמע תובשומה רשואל
 םירכאהש .,תוארהל ,קרצבו ,הצפח תודיקפה ,םירכאה תהיבשל
 םימיה ,םהל גוארל םמצעב םהילעו םמצע תושרב .םידמוע םה
 םירכאהו ,השירחל וכח תורשה ,ורבע וכלה הדובעל םיצוחנה .

 בער תנכסש ואר םירכאה .הכימתל םתוכחב הדרשה ואצי אל
 ורחא רבכ םה לבא ,העורפה התיבשהמ ולדחו ,םהל תפקשנ
 ךכ ,תהצב תנש םהל איהה הנשה  התיה הז 'ינפמו .ןמוה .תא
 .םיערוז םהש המ קר רוצקל םירכאה ודמל

 םתובשיהה תישארב םירכאה לע ורבעש תיברה תואלתה
 הפגמה ירחאו ,םהמ םישלח רתויה לש תונלבסה חכ תא :ורבש |

 ואצי ךכ .,הבשומה תא בזעו הוקת לכמ שאונש ןוגה קלח אצמנ =
 16 המימו ,תוחפשמ 5--8  ואצי הימחלממ ,רבא 11 החסממ

 9 . 3% םלועה =<

 האצי אל תונורחאה םינשה שמחב לבא ,לודג .זוחא והז .החפשמ
 ,קזחתה .תונלבפה חַכ ,ללכבו ,תחא החפשמ ףא תובשומה ןמ
 םבצמ לע םיננואתמה םירכא רוע שי םאו ,ןתיא .אוה רמעמה
 .המדאה תרשכהבו הדובעה תבטהב ותוא ביטיהל ךיא קר םיגאוד םה
 .םהיתווקת לכ ץראב הפ קרש ,םיעדוי םה

2% 
 . ,גרבדלוג ,ב

 +עַנְרֶה תולָאשְל
₪ 

 .יעקרקח .טידרקח רַבָּד לע
 ,הניתשלפב ונתרובעל | הזה -שרחה רזועה-דסומהל .ביבסמ

 הנורחאה הנשה תיצחמ ךשמב וררועתנ -,הבשחמב ןיידע אצמנה
 הברה כ"כ -בתכנ ,םיכוסכס ינימ לכו "םיטנידיצנוא, הברה כ"כ

 כ"כ תומזגומ - תווקת ועביהו * םיפומלוק הברה כ"כ ורבשנו ריינ
 יטרפב יקב ונניאש  ,ינוניבה .ארוקה לש .וחמבש דע  ,תובורמ
 י"ע .ארבהל = יארווב .התיה הכירצ  ,םתוקר לכל תאזוה הלאשה
 + הנושמ היבוברע קר הלא לכ

 רבד לע הלאשה תא ררבל תופנל הצור ינא הז ירמאמב
 ,ישעמו יבימקייבוא .סיסב לע יעקרק-קנב רוסי

 לכ יכ ,טילחהל רשפא הרומג תוארוובו הרתי תורירבב
 -וצראה .תובשיתההל הכ רע ואצמנש ,םירישכמה לכו םיעצמאה
 תובשיתהה אצתש ןעמל יכו ,שורדר ידכ .וקיפסה אל ,תילארשי
 הרמב טשפתתו הנדיאהד םימצמוצמהו םילבגומה הירצממ י"אב
 ץוחנ =,םירוהיה ייחב  בושח םרוגל .תויהל לכותו הבורמ רתוי
 ,רבכמ :תוחבועמ ונלצא תונכומה ,תוינכתהו תומישה לע ףיסוהל
 תא ריראהלו .ביחרהל ולכויש ,םישדח םיעצמאו םישדח םירישכמ
 רתויו .רתוי  תויהל תורשפאה תא הל תתלו י"אה  היצוינולוקה
 ,םיידוהיה םייחה לש רכנימה- זכיומל

 ,תועצהה תא  בושחל ךירצ ולאכ םישדח םיכרד  רותב

 תורסומה ינש רופי רבֶדב תונורחאה םינשה ךשמב וררועתנש
 ! הלאה םישרחה

 יקיתופאב = םיכורא םינמול ףסכ-תואוולה .תניתנל  רסומ (א
 ,י"אב .םיתבו תועקרק לש

 ,י"אב .בושיה תרשכהל הרוגא (ב
 , יעקרקדקנב םשב = רוציקה .ינפמ ארקנ  ןושארה  רסומהל

 לכלש ינפמ ,הזכ קנב לש ותוהמ בטיה םיריכמ תולגההידוהי בור
 ולב .יכ ,רבדה עודי = לודג  רתויה רע ןמק רתויה ןמ תיבדלעב
 דיא קנבה "ףסכ, ילב  ,תוטישפ רתויב רברל םא ,וא ,הפקה
 תחא הזוחא ףא ,דחא תיב ףא שוכרל רשפא-יאו תונבל רשפא
 ירוהיל הוש .הדמב : עודי הז רבד  ..ללכב יריינ .אלד אסכנ לכו
 ,הלודג  תוציחנכ םייחב םיקנבה ורצבתנש ינפמ  ,ידוהידוניאשלו
 ,וננמזב  קשמה-ייחב  תינכיט הדובע לכ ריוצת אל הידעלב .רשא
 ,הבורמ בלדתמושתב יעקרק-קנב רופי תעצה לא םיסחיתמ .ךכיפל
 תוינוציקלו  הזרפהל  םיטונ .ונחנא \ ,ונלצא  רבדה  גוהנש \ ומכו
 ,ונלעפמ לכ לש "וי ת הו .ף ל א ה תא הז דסומב םיאור םיליחתמו
 עי" ,רעומ . דועב .ריהוהל ךירצ דחא  רצל וז .הזרפומ  היטנ :ינפמ
 איבהל ,תוינוציק לכ ומכ ,הזרפומ היטנ לכ .ומכ ,הלולע איה .יכ
 ןומה ידיל ,םישואי ןומה יריל ,םייחב םשגתתשכל ,ןמו רחאל
 לולעה ,ךהעההבר שדח יעצמא אוה יעקרקה-קנבה ,תובזכנ .תווקת
 ,םעמ םא בר םא םידימ א םישנא לש :תובשיתההל עייסל



 םוכסב קשמ ול ןנוכל דחאה ץופחי םא י"אב בשיתהל םיצורה
 ,םיפלא 6--8 קר םינמוזמב ול שיו קנרפ םיפלא 10--18 לש
 ,וילאמ רבדה ןבומ .הוכ רשא שיאל עייסל יעקרקה-קנבל רשפא
 םהל תכיישה ,הניתשלפב קשמ תגהנה םהל שי רבכש ,הלא יכ
 םהלש קשמה לש וקיתופאב לבקל םילוכי ,יטרפ ןינק לש תויוכוב
 ףסכה-יעצמא תפסוהבו ,האולה רותב ויושמ םיזוחא 50--60 ךס
 , י"אה .םיתבה-ילעבו םירכאה .ושמתשיש יאדווב הלאה םישרחה

 -רה,ב םיארוק ונאשכ לבא ,םהלָש קשמה תא ביחרהלו ללכשל
 ,הילורופו היברסיב יכלפב תורייע ןומהמ .םיבתכמה תא "ןמוה
 ךלוחה ,תוריעה יבשות לש השקה ילכלכה בצמה תא םירייצמה "

 ,תלוכמ-יכרצל = תופתושמה  תויונחה -ללגב םויל .םוימ ערו ךולה
 תועידומ+- ,תורחא תובפ רוע ללגבו םיקינזויוסה י"ע .תורסוימה
 תוינעה תורדשה ינב ןיב תרבגתמ י"אל רודנל הפיאשה יכ (כ"חא
 ,י"אה יעקרקה קנבה תחיתפל קר םיכחמו םידמוע םהו ,רתויו .רתוי
 םלשל תנמ לע" המדא םהל שוכרל תורשפאה תא םהל ןתו רשא
 םיפאושה בור .יכ ,ראמ ינא ששוח | ,םוכורא .םירועשל הריחמ
 םתוקת לע םידמוע .יעקרקה .קנבה תחיתפ ירחאל .םג וראשי וללה
 . םעהדינומה לש םהיתופיאשב .קחשמ תושעל :רברה ןכוסמ .םקיר
 קר .רסונ יעקרקה קנבה .,תובשיתהל הדוגא גנניא .יעקרקה .קנבה
 ,הלא ליבשב ,ןוה הזיא םהל שי רבכש ,הלא ליבשב
 לש .תוינוניבה .הוררשה לע םיבשחנ םה ילאיצוסה םבצמ .י"פעש
 ,וא תוישילש יתש  ןהל שיש ,ןהמ .הלעמלו םידימאה םישנאה
 םיצוחנה .,םיבורמה ףסכה-יעצמא .םתואמ - תיצחמ .,תוחפה . לכל
 םהל ןיאש הלאל וא םיינעה ליבשב ,י"אב ירפכ-קשמ תגהנהל
 ולאכ .קנבה --- ,י"אב .קשמ .דוסול שורדה .םוכפה  תיצחמ .וליפא
 ..ללכ תואיצמב :ונניא

 יעצמאל .תויהל .לכוי :יעקרקה .קנבה .יכ- ,ןכ .םג :אצוי הזמ
 םא וא .קר התוחתפתהו י"אב  תובשותהה רבד = תבחרהל .בושח
 .אוהש לכ. .יפוריא .רסומ לככ םייוארה .םינפואב .דסותו

 םינמזל - תואוולה - תניתנל ול .המודב  תורפומה לכ. טעמכו
 ןמ : םיקלח .ינשמ םיארבנ קנבה .יעצמאש ,ןפואב ודסונ םיכורא
 ,ינויצנילבואה . ןוהה ןמו םירנויצקאה .לש ידופיה ןוהה

 ,תוינמה . ילעב .ימוכסמ ףסאתמש ,הז אוה ירינויצקאה .ןוהה
 ירבעה -. קנב:לאינולוקה : תא . ונדפיש ומכ ,לעפמב םיפתתשמה
 לש תומכב -ורכמנש ,תוינמה דעב  ולבקתנש .,ףסכה  ימוכסמ
 ארטיל .ריחמב) .םירחא  םירועשבו רשע .שמח ,םיתש ,תחא
 קפעב .ףתתשמה ,ןקפע .אוה הינמה .לעב ,(תחאה הינמה גנילרטש
 להנתמ קסעה םא ,רספהב .ןהו הוירב .ןה ,ולש הינמה םוכסב קר

 זא ,עורג -ןפואב .להנתמ .אוה :םאו .,לודג .חויר לבקמ .אוה ,הפי \
 .ללכ .חויר לבקמ וניאש וא ,ןטק חויר לבקמ :אוה

 ףסאנ הזה ןוהה .,ינויצגילבואה  ןוההל עגונב אוה .ןכ אל
 םיקנב לש \ תורוטנוקב ,םיקנבב  ,תוזריבב  םירכומש הז \ייע
 םיחטבומה ,האוולהיתונוילג .ונייה) תויצגילבוא םיטרפ ןוה .ילעבלו
 ,יקסעהב .עקשומה ,שוכרה לכ :י'ע םגו-תוינמה ילעב לש ןוהה י'ע
 תויצגילבואה ישולת  .שארמ הנתומו .עודי חויר = תואיבמה
 ,קסעה .ךלהמב םייולתה ,תוינמה .ישולתכ ,םריחמב םיעעונתמ םגיא
 תויצגילבואב ופסכ תא עיקשמה .ןוה-לעב ,ערפמל םה םיעובק םא:יכ
 ,םישנאה .,.ול = סינכחל תודיתע ןה המכ ;שארמ רוריבב .ערוי
 הלחתכלש ינפמ .,ד ס פה מ םיחוטב םה תויצגילבוא םהל םישכורה
 לולע אוהש ,הסנכהה .תומכלו ףסכה .תוחומבל קר בל םימש םה
 , איבהל

 םיקנבה ,תוצראה לכב ןויפנהיחיכוהש יפכש ,ינפמו
 םיצפוק שי .ןכל. ,םיחוטב .רתויה .םיקסעה דחא .םה םייעקרקה
 םייעקרקה  םיקנבהו ,םיפסכה  קושב םהלש תויצגילבואה לע

 ו

 רכ ןוילג 3 םלועה < 10

 םהילא | םיכשומ
 ,םיפפכה קושמ

 םיאור זא ,היסורב םייחה ןויסנמ  תואמגוד יתש חקנ םא
 ןוה שי יאנליוה יעקרקה קנבהל :הזה רבדה תא ,לשמל ,ונחנא
 אוהו ,לבור ןוילימ יצחו םינוילימ העשתל | בורק  םוכסב תוינממ
 יבטלופה יעקרקה קנבהל ,'דןוילימ 140 לש םוכסב תויצגילבוא איצומ
 88%, לש םוכסב תויצגילבואו םינוילימ 5:6 לש םוכסב תוינממ ןוה
 השש לש םוכסב תוינממ ןוה שי יבויקה יעקרקה קנבהל ,םינוילימ
 .דועו ,םינוילימ 89 *לג0 לש םוכסב תויצגילכואו לבור םינוילימ

 ףקאנ םיכורא םירועשל ןתינה תואוולהה םוכס לכ : תחאב
 תוינמה ןמ ןוהה ..תויצגילבואה תריכממ םילבקחמה ,ףסכה ימוכסמ
 ןוההו תיברה לש םולשתה יכ ,חיטבמה ,רזוח ןוה קר אוה
 + יוארה .ןפואב וררסכ רימת םלתשמ יהי .תויצגילבואה י"פע

 תויצגילבואה לש כ"כ הבורמה תוטשפתהה תבס איה אופא המ
 ,איה תיאדווה הבסה %םיפסכה קושב םיעקרקח םיקנבהל רשא
 ימוכס . ןתיא:ןוחטב החוטב םהב עקשומה ףסכה | תומלשש
 יסכנו = תוזוחא ,םיתב ,המדא לש אתנכשמב תונתינה תואוולהה
 יגיסו םיקוחה לכ לש קיודמ אולמב םימשרנ ,םירחא ידוינ אלד
 ,סקנפב) וללה יריינ אלד" יפסכנ לש  תורועתה:סקנפב 'םהיגיס
 םיריקפ י"ע  (םהיסכנ לע םילעבל שיש תווכזה וב תומשרנש
 וללה תואוולההו ,(םינויראטונה ינקז י"ע--היפורב) .ךכל םינוממ
 לש בוח) הלאה ידיינ אלד יסכנ לע יטפשמ  ףקותב זא תופקזנ
 הרקמב :םילעבל םילעבמ הלאה םיסכנה םירבועשכ ., (יקיתופא
 ןא  ,הנתמב הריסמ וא הריכמ וא  םינושארה םהילעב תתימ
 ,דועו םישונל םיפסכ \ תטימש דעב ,בוח רעב המרחה 'ירקמב
 תואוולהה ..תוראשנ . דימת ;היהיש םילעב ףולח לכ הרקמבו
 םיסנכנ ותושרלש ,שדחה לעבהו ,וללה םיסכנה לע  תופקמ

 ,םהילע ףוקוה בוחה תא םג רחי םתא לבקמ ,הלאה םיסכנה
 ,םיסכנה םישענ זא ,קוידב ובוח תא ערופ ונניא .םיסכנה לעב םא
 ךליאו .ןאכמש ,קנבה ןינקל ,הזב םיעובקה םיקוחה ינפא י'פע
 םירכומ גוהנכ ,בוטל .אצומ אוהש המ םהב תושעל תוכוה ול שי
 םיסכנה תא םיקלחמ וא תיבטופ הריכמ הלאכ םיסכנ םיקנבה
 ,ומצע ינפב קלחו :קלח לכ םירכומו םינטק םיקלחל םילודגה
 ידיינ אלד .יסכנ .םילוע  םיליגרה = םייחה * יאנת יפלש = ינפמו
 םיקנבהל ןיא  ,םיבשותה רפסמ תוברתה י'ע םריחמב .תעל תעמ
 הז ןתיא ןוחטב ,ללכ רפפה תנכס טעמכ תפקשנ םייעקרקה
 ,םייעקרקה  םיקנבה תאמ תונתינה .תואוולהה ףסכ תומלשב
 תויצגילבואה יכ . ךכל םרוגהו וללה תודפומה תא רצבמה אוה אוה
 ,דאמ הבורמ הדמב םיפסכה:קושב תוטשפתמ םייעקרקה םיקנבה לש

 ,השעמה םלועמ שיא לכל םיעוריה ,וללה םירברה יפ לע
 םא ,יעקרק קנב רפיל רשפא יא יכ .הנקפמ יריל אובל ךירצ
 תושרהי תא ,ונייה ,יקיתופא לש * תויוכז ול ןתונ קוחה ןיא
 ונוצרכ תועקרקב תושעלו ירוינ אלר יסכנה לע בוחה תא ףוקול
 תויטפש מה תויכזוה יל ,המודכו ,םילעבל םילעבמ םריבעהל
 היהי רשפאש ,תווקלו ןוגה יעקרק קנב רפיל תורשפא םוש ןיא
 ,םילוהג ףסכ ימובס וילא ךושמל

 "לורבע לש ןשיה רטשמה ימיב יכ  ,וילאמ רבדה ןבומ
 הולמ-ינפא אל | םייקרותה םיקוחה ועדי אל רשא תעב ,דימח
 ,םילעבל םילעבמ המדא לש ישפח רבעמ אל  ,תואקיתופא י"ע
 = רוסי ר'ע ללכ רבדל ולכי אל זא ,תודונא וזיא לש תויוכז אלו
 ריטרא'צ תרוצב) תדחוימ תוכו-תלבק תרוצב םא יתלב : ,יעקרק"קנב
 םיעקרק םיקנב ןיא .היקרותבש ,רכרה תבס יחוז ,(היסיצנוק וא
 םירצמבו ,(תודחוימ תורטמל 8ףווט 8116086 יכלממה קנבה רבלמ)
 ,הילגנא לש התגהנה תחת תאצמנ איהש םויה ןמ * .הבורקה

 םינוילימ | ןומה = רתויו  רתוי הנשל | הנשמ
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 ינויצנילבואו ירינויצקא  ןוה םע  םיעקרק .םיקנב הברה  ודסונ
 ,.הברה םינוילימ לש .םוכסב

 תווקת ודלונו .לופוניטנטסנוקב היצוטיטסנוקה חוה בשנ .ךא
 ןושארה קרפה לע הרמע ,םיצוחנה םינוקתה תא ץראב גיהנהל
 -שפוח .רבד לע ,םייעקרקה םיקוחב םינוקת השעמ רבדב הלאשה
 :ויצקא  תודוגא לש :ןהיתויוכז דעו יריינ אלד יפכנ לש רבעמה
 תא םמצע םייחה .וררוע זא .,ידיינ אלד יפכנ ןהל שוכרל תוירינ
 תוכלוה םיילופוניטנטפנוקה :םינותעב , םייעקרק םיקנב דוסי תלאש
 ,רפוהל הבשחמב ולעש םיעקרק םיקנב הברה ד"ע תועידי תוספדנו
 רסומ דופי רבדב תועצהה ןומהמ תחא קר איה ונלש העצההו
 , ,םיכשוממ םינמזל .תואולה תניתנל

 תעב ,וז הנש ףרוהה תלחתב רתוי דוע וקזחתה וניתווקת
 :ינימה םינכה רשא ,בורקה דיתעה לש םינוקתה תינכתב רשא
 ןמסנ ,יקרותה טנמלרפה לא ןושארה ילופוניטנטסנוקה םוירטס
 ץראבש תועקרקה-יחטש תמישרל םקנפ תגהנה לש ןוקתה םג
 תכירע ,תדובע .לש ולשה ךל.ומה ,םייעקרקה םינינעל קוח תעצהב
 י"אבש קשמה .ייחל .תובושח כ"ב ןנה .היתואצותש ,תיקרותה םיקוח
 לירפאו טרמ יחריב חכב .ערפוה ,ונלש תובשיתהה תרובע לכלו
 לש םימדה"תוערואמו היצוטיטסנוקה .ידגנתמ .תומוהמ י"ע וז הנש
 -אסכמ דימח-לורבע תררוהו זידליאה שובכו  ,היצולובירדרטנוקה
 רבדה ןבומו ,היקרותב הברה םייטילופ םישעמ רוע י"עו תוכלמה
 םינוקתב םיינעתמה ,ונחנא ונחכשנ תאזה הבובמה-תעשב יב ,וילאמ
 היוארה תעה אובת יתמ ,ריגהל ןיידע השק וז העשב םגו .,ירמנל
 קר אל הבורמ ךרע הל שיש ,קשמה ייח בצמ תמרה תדובייל
 . הלוכ .היקרותל םג םא יכ ,ונל

 ןוקחש = ,ן"יע  םג  רתויב הכבופמלו השקל תישענ הלאשה
 הערפה ישעמ וירחא רורניש יארוב םייעקרקה  םיקוחהב ירקע
 -ןחלוש ) תעיראשה | לש םיידופיה םירקיעה ןמ * וזיאב םייונשו
 תוחורה תא העורי ההמב ררועל לולעש המ ,(ימלשומה "ךורעה
 אוה  ,הזה יטפשמה ןוחטבה .הנומאה:יקורא- םימלשומה יגוחב
 תניתנל בושח | יעקרקדקנב דוסי תורשפאב לודג  רתויה רקיעה
 לכות כ"כ. בורק ןמוב אל הארנכש ינפמ ,םיכורא םינמזל תואוולה
 לע עיפשהלו = ,םיקוח תכירע תרוכעב החונמב קוסעל היקרית
 תורמל ,ראמ השקה רבד והז ,ירארגאה ןוקתה תמשגה תוריהמ
 םיטטופידה תעבראל הנשיש | ,הבורמה  תיטילופה העפשהה
 רשכי אל םא ,הלאשה תררועתמ---,וננינעל םירופמה  ,םידוהיה
 ךרדב יעקרק .קנב דופי תעצה תא םישגהל ונינפל רברה החע
 תלהנתמ .םיקוחה  תריציש ינפמ ,תויסיצנוקה  ךררב -- .הנשיה
 י'ע = היקרותב .םיבר .םישעמ התע  םישענ רבכ הרתי תויטאב
 ,םידחוימ | תונקת:ירפסו = ,םייטרפ םיקוח תועצמאב = ,תויסיצנוק
 םיקנב םירטימה רתי םג התע םיכלוה הבורק רתויה תאזה ךרדב

 הארנכ ךרטצנ הוה ךרדבו ,םיעקרק ירחא תכלל ונחנא םג
 ווידדצ .לכמ .ןינעה .תוררבתה <

 ,(אבו ךשמה)

 שר
 .םיובנורנ .,י

 .לנבו ץיבליסוי קרב
 (,ןילופב םידוהיה ימי -ורבדמ .רחא ףד)

 ןילופ .,תימואלה = ןילופ 'הגנח .ונמזב אלש יכ םא התע "הז
 תא  ,םיללובתמה םידוהיה סע ,דחי ,םידוהיה  תוללוכתהב הצורה |
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 ץראה לש התוריח תומחלמב ףתתשהש ,םידוהיהמ רחא לש ונורכז
 רבד לע תוטרופמ תועידי ואיבה םינותעה .ברק הרש לע לפנו
 גוחל ,ןבומכ ,היה רשפא-יא השרוב --- בובלבו אקארקב .תוגינחה
 לש ורבק לע תועמד ודירוה ,רובגה לש וחבשב ורפס -- הזכ גח
 וניתונועבו םיאבה תורודל למסל תויהל ךירצ היהש ,הז ינלופ-ירוהי
 : ..היה אל .םיברה

 יאדכו ןילופב ונימידירבד לש הז ףד אוה ןינע אלמ םנמאו
 ,ונלש םיארוקה .ליבשב ורפסל .אוה

 ןילופב םירוהיה לש םמלוע היה  תויוצמה וניתופקשה יפל
 ,םינלופה לש םמלועמ ירמגל לרבנ הרשע-הנומשה האמה ףופב
 םימיב : ומחלנש .,םינלופה ,םהיניב .התיה אל .תינחור .הברוק םושו
 םייסהב הפ-לעבו בתכב םיחכותמ ויה  ,םתנידמ םויק לע םהה
 תא םירהל וצר  ,םידוהיה תלאש רבר לע םינשה  עברא לש
 -יברו םידבכנ םייונש איבהל ,ץראה יבשות לא םברקל ,םבצמ
 םיחרזאל רז טנמילאמ וכפהיש ליבשב .,םהייח .ירדסב - תואצות
 וחקל אלש טעמב םידוהיהו ,ץראה לש םינמאנ םינבל  ,םיליעומ

 ידי לע ובתכנ תורבוח שלש םיתש קר -- הלא םיחוכוב קלח
 ,אל ותו .םידוהי

 לא ירמגל המיאתמ וז הפקשה ןיאש ,הארנ תאז לכבו
 היה םהה םימיב םידוהיה ייחבש ,הארנ תודחא תודבועמ , תמאה
 ,ןילופב ללוחתהש תועדה יונש לש ,תוכפהמה לש םמושיר רכינ
 לבקש ידוהיה הז ,ץיבליסוי קרב .אוה --- וללה תודבועהמ . תחא
 ;אקשויצסוק שואירת ,ןילופ תואבצ לש ישארה איבצמהמ .תושר
 םחלנו וז ותבשחמ לעופה .לא .איצוהו .תדחוימ תירבע הגולפ .ןיול
 דחי הלוגב ךלהש ידוהיה הז ןאנארפ תומוח לע ותנולפ שארב
 ודבעש ,םינלופה .תונויגל .לא .םתא :דחי םנכנו ןילופ :ירובג םע

 ידוהיה הז  ,תינוילופנה ןכ .ירחאו תינויצולובירה. תפרצ \ אבצב
 .תיאשרוה | תוכיסנה אבצל סנכנו ןילופל :תונויגלה םע דחי בשש
 קצוקב ברק הרש לע לפנ הירטסוא םע המחלמבו ,ןוילופנ םיקהש
 םהיתומחלמב קלח חקול ידוהו שיאש הז אל =- וז הרבועו  ,ריעה
 ,םהימודירבד לש אלפנ רתויה ףדה לע תורח ומשש .,םינלופה לש
 םהיתווקת ,םהיתואקתפרה ,תונויגלה תורובג תא רפסמה ,ףד לע
 רותב הזכ .רחא שיא אצמיש . ךויצל .רשפא .ירהש  ,םהיתופיאשו
 ןמזב הפסאתנש תידוהי הגולפ לש הרבועה לבא ,ללכה ןמ אצוי
 לע .הלפנ הלוכ  טעמכו ןילופ לש היתוריח דעב םחלהל רצק

 יתלב ךכ לכ ,הרז ךכ לכ .התיה וז הרבוע -- ,אגארפ  תומוח
 רקחש ןוזרוקכ קהבומ .ירוטסיהש דע .,תויוצמה-תופקשההל המיאתמ
 הגולפ רבד לע העיריה וכ  ,שוריפב ותעד תא .עיבה- ,וז .הפוקת
 ,.הדגא אלא .הניא .תידוהי

 , איה הדגא .אל .םלוא
 רחוימ רפס איצוהש ,יקפנינול טפנרא ףסאש תודבועה יפל

 התיה תועטש אוה רורב רבכ >,(* ןנבו .ץיבליסוי קרב  רכול
 .ונלש | תויוצמה וניתופקשה תא. טעמ .ןקתל .ךירצשו ןוזרוק יריב

 ,ךותמל היהו אטילבש אגניטירקב רלונ  ץובליסוי קרב
 עפנש ,רוטקפ רותב .יקסלאפאמ  ןומגה יכראה .לש  .,רומקפל
 קרב ,הארנכ ,חתפתה ,ץראל ץוח תונידמב ונודא תודוקפב
 וררשש  ,תוינויצולובירה תופקשהה םע. העיגנ וזיאב .אבו ץיבליסוי
 חכותה םינש עברא לש םייסהש ,העשב | ,הפוריא ברעמב זא
 קרב ,בשי רבכ = ,םידוהיה לש  םהייח .יררסב . םינוקתה רע
 רגנכ ןוכהלו ןירוהל .השרו הלימתהשנו ;השרו רורפ ,אגארפב
 םירמועו הנכהה תדובעב קלח םיחקול םידוהיה ויה .רבכ .,ביואה
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 םהל רתומ היה הבש ,השרו לע םינינמה לש תונושארה תורושב
 םיכירצ ויהש ,רחוימ םיטרכ תוכזב םימי .השמח קר תבשל
 ץיבונורהַא ףסויו .ץיבליסוי קרב ושינה 1994  תנשב ,תונקל
 ןויגל .ןיזלו ףסאל  תושר םהל תתל ישארה איבצמה לא השקב
 איצוהו וז העצהל החמשב םיכפה ישארה איבצמה ., דחוימ .ירוהי
 ,םהיתורצו םירוהיה תופירר לע םידחא םירבד רבד ובש ,זורכ
 םיריהיה :תורובג תא ריכזה ,םיחרזאה .רתיל םה םיושש ,חיכוה
 ץיבליסוי קרב :איצוה .וירחא .,םתוריח-תומחלמב םינומדק םימיב
 תישאר לש הדככנ הדועת אוהש זורכ ,ויחא לא  דחוימ .זורכ
 ארוק הז זורכב , תוללובתהה-לשו ןילופ םעל םידוהיה .תוברקתה
 "ץרא לש התוריח רעב המחלמל םוקל םידוהיה ויחא תא קרב
 אובל הצורש ימ ,ידש לא םש תורח ובל לעש ימ, : תדלומה

 -ינב לכ תושעל  םיביוחמש המ == ;המחלמב תדלומה-ץרא תרועל
 דיחא ,אוה ןכ ,ויתוחכ תא שידקהל ןמוה  התע עינה ול -- ,םדא
 ידכ ,םכלש תרלומה"ץרא-תבהא הול םכתא .תררועמ ,םינמאנה
 אוה ,יםכמ .םיצצומ םישחנ .תובר םינש הזש  ,שדח םד ואלמתש
 : לאושו וילא תומדהל ךירצש ,ישארה איבצמה חבשב רפסמ
 דינב .לכמ רתוו םינענ ונאש ,םינענה ונחנא ןירזנ אל הז עודמו
 החטבוהש ,תוריחה לא .עיגהל רכענ אל עודמ '+ץרא ילע םדא

 רתיל ומכ ,רוהט ךכ לכ בלבו הנמאנ ךכ לכ החטבה ןפואב ונל
 ךליש ,חיטבמ אוה ."וז תוריחל :יואר תויהל ךירצ לבא % םדא-ינב
 .ביואה תא רגמל העשה :העיגה רבכש ,םרקב וישנא ינפל
 וררועתיש ויחאל ארוקו ויתותוא תא רבכ ןתנו הזב הצור םיהלאש
 םהוא  וחקיש רע .וכחי אנ לאו ,הנורחאה םמד תפמ רע םחלהל
 .(*"בוטה םנוצרב ואובי םא יכ הקזחב אבצה לא

 רתויה היתונויערמ רחא תא וכ ונא םיאצומ רבפש ,הז .זורכ
 ונא .םייוארש תוארהל ךירצש הז תא :,תוללובההה לש םיניוצמ
 איטחה אל ,המחלמב תיפתתשה רכשב הב תוכול .ךירצש ,תוריחל
 ולגד תחת רבכ ופסאנ תועובש השלש לש ךשמב ,הרטמה תא
 תורושב דימ  ורמעו  ,םידוהי תואמ  שמחכ  ץיבליסוי .קרב לש
 ןימצה ןמזהדינב לש :םתודע יפל ,אנארפ ינינמ לש " תונושארה
 אנארפ .תובהלתהב לכה לעו תוצירחב ,הרובגב :ידוהיה  ןויגלה
 ,ברק הרש לע ולוכ .טעמב לפנ .ץיבליסוי לש יינויגלו = ,הלפנ
 י"ע .רגסנ :קיצנאיאז לרנגה  ואיבצמ םע .רחיו הכפהמהמ סנ קרב
 םימיה .וכרא אל לבא :,ץינומוטוא  הרוצמב תירטסואה .תושרה
 ויק הנממש ,היצנרפל וכלהו הרוצמה ןמ םונל וחילצה םהו
 :ימאה רותי .ומכ .סנכנ  :ץיבליסוי קרב .,העושתל :ןילופ .יטוירטפ
 הולטיאב םהיתומחלמב קלח חקלו םיינלופה תונויגלה לא" םיטנרג

 דע הנושארב טושפ ליחדשיא רותב הילטיאב בושו זנכשאב ןכ ירחאו ל

 קלח ןכ ירחא חקל ;ןטיפקל היהו דובכה ןויגל תוא תא לבקש
 תוכיסנה אבצ לא םנכנו היסורפו הירטסוא םע ןוילופנ .תומחלמב
 דוע ינלופה אבצב ול ויה. .קינבוקלופ-ןגפ רותב רבכ  תיאשרוה
 ,םלוכב בושחה היה אוה לבא ,םתרובגב וניטצהש ,םירוהי םירבח
 תופיררה ,תונוינלב לבפש תורצה רעב ורכש היה וב וגהנש רובכה
 והוחירכהו ידוהי וב ואר ףוס ףוסש םיליצאה םינלופה וירבחמ
 ,שרחמ לכה תא ליחתהל

 הרמעשכ .היהש הממ םירוהיה בצמ ערוה תיאשרוה תוכיסנב
 יקסבוטינופ .ךיסנה וליפא הצר .היסורפ לש התושר תחת ץראַה
 לא םתוא תחקלו ץראה-יבשות רתי םע םירוהיה תא תוושהל
 ינפמ איצוהש הרוקפה תא רוחא בישהל היה סונא לבא ,אבצה

 *1794 הָנש ,92 ןוילג ,872--371 דומע = 0ה/0(ה 12000008 (*
 ,.117--116 דוטע רכונה .רפסה. ופל

 ולבקש רע ,קרב לש וכרע תא רוע םירה הז לכ .ףסכ-סמב
 ,"םירחואמה םינלופה םיחאה, םינוסמה תכשל לא רבח ריתב ותוא
 הגררממ .חא, רותב דועו ,ץראה .ייחב בושח דיקפת םהל היהש
 , "ההובג

 דוע .ץיבליפוי .חקל 1809 תנשב הירטסוא םע המחלמב
 לפנתתשכ ,יאמב ישימחב גורה לפנ וז המחלמב ,קלח םעפה
 ,תירטסוא הגולפ לע טעמ .יתמב

 ,והודיפסה ןילופ ולודנ ,םשור השע ותומ
 תא בהאש ידיהיח הז  ,ץיבליסוי .קרב היה םימיה תוברבו

 ,למסל ,הדנאל ,החבזמ לע ומד תא םבירקהש דע ךכ לכ :ןילופ

 (אבי ףוס)
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 ,השמ-ןב .י

 ,תיִרָבָעָה הָיְסנֶמִגַה תדּוגַא לש תיִלְלְּכַה הָפְס
 : ,(לארשי ץראמ כתכמ)

 ,יאסידואה דעוה) םינוש תודפומ הכ:יאב לש ,םירבח תרובח לש דמעמב

 םירשעב החתפנ ,םינוהע ירפוס לשו היסנמגה ירומ לש ,(תיאניתשלפה תודיקפה

 הפסאה ןויסב השמחו יופיב תירפעה' היסנמגה תרוגא לש תיללכה .תיתנשה
 .ןיקנייש רמ ,חקפמה:דעוה שאר חתפ הנושארה הבושיה תא שיגרמ אוה ,ןיקנ

 הברה :תוליעומ ןה יכ ,הדוגאה לש תויתנשה תופסאל שיש ,לודגה ךרעה תא

 ךורצ | .דפומה לש * תילמרונה .תוחתפתהל הבוט הברה תומרוגו בצמה רורבל

 םיאצמנה = ,םוילארשיצראה םורכחה רפסמ סע קר אל וללה תופסאב בשחתהל

 םילוהבו וגדסומ לש וכצמל םידרחה ,הלוגבש ולא םע םג אלא ,הפסאה תעשב

 רידה תא ןיקנייש רמ ריכזמ ב"חא | ,ונממ לכקל םילוכו םהש העירי .לכ .לע

 שפנההתריסמכ טידכועה דחא היהש ,היסנמגה לע חקפמה רעיה רבח ,ןהכ ואל

 רכבנ רכה לש ותנומת תא תולתל עיצמ םאו:ה .תירבעה היסנמגה ליבשב

 ,םיפסאנה .ינע ךימלת ליבשב הידנפיטס ומש לע דסילו היסנמגה םלואב הז

 י"ע העצההל םימיכסמו םהיתובשוממ םימק ,חונמה תא וריקוהו וריבה םלכש

 .האדוה לש הקיתש
 רמל .תושר ןתנש ,אירול ,ו ר"דה רחכנ ,הפסאל ר"וי תריחבל םירבוע

 ,"הוסנמגה לש .ירמוחה בצמה,, ד"ע ותאצהה תא ארקל ןיקנויש

 תלחתמ :רמולכ ,רקתשאר הפסאה וילע .הדמעש ,םוקמהמ .ליחתמ הצרמה

 :העוהו , רתויב חוטב זא היה אל ירמוחה בצמה | ,הרכעה הנשה לש ץיקה
 תאו .ןיקנויש רמ תא ,םירבח ינש היפורל חלשל טילחה היסנמגה לע חקפמה

 תא רשפאש המכ רע תיטבהלו הלוָדג הלומעת םש חתפל ידכב ,ןוזנופומ ר"דה

 ךורצ ,וז .תחלשמ האיבהש  ,תירקעהו .הנושארה תלעוז הל ,רסומה לש ומויק
 קנרפ םיפלא רוע .ףיפוהל יאפידואה דעוה ינפל התולדתשה תחלצה תא בושחל
 תוירחאה תא ומצע לע תחקלו ,םדוק דעוה בצקש ,םיפלאה תשלש לע הנשל

 בוצקתה רעב יארחא רכזגל יאסודואה דעוה היהש הז י"ע .ביצקתה לכ רעב
 םועברא :"חא ורקב םוריצה ינש ,היסנמגה לש התוחתפתהל הלודג הפיחד ןתנ
 רפומהל הבח ואצמ םוקמ לכב ,תוריכסמ םינפ ושגפ םוקמ לכבו ,היסורב ריע
 ,קודסו עורפ ךכ לכ אוה היפורב | וגמע לש ךונחה-כצמ ,רבדל ואב ומשבש

 ,רוא לש ביבשב םהיניע םולות םש  וניחאבש שגרה ילעב םא ,אלפ לכ ןיאש
 :תינכת יפל םמצע תא םיניכמו םורמול .םוריעצ תואמ ,חרזמה ןמ םהיניעל ץיצמה
 תוקלחמה ךותל לכקתהל כ"חא ולכווש ירכ ,תירבעה היסנמגה לש םידומלה
 !םירבח .תואמ שלש היפנמגה תדוגא  ליבשב הפסא תחלשמה .הלש תונוילעה
 האמ) תומלשב  םהיתוינמ ףפכ לכ תא וקלפ םהמ םישלשו האמש ,םישדח

 ועיגה רחיב .םירועשל םלשל תנמ לע םהיתוינמ .וחקל ראשהו (הינמה לבור
 : יקנרפ ףלא םונומש לש | ללוכ םוכסל וצכקנש םיפסכה

 תריכמ לש התוחתפתה תא םיארמה  םינינעמ \ םירפפמ  רסומ  הצרמה
 הנשה | ז"ברת  תנשב  .היפנמגה לש ק"הקה תוחתפתה :תרמוא תאו ,תוינמה
 ךכלכ .לארשו-ץהאב קר תומה לע המיִתחַה לכ התוה .,הדוגאה לש הנושאהה
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 ח"סרת תנשב .;(םיפלא .תשלש קר .ןמוזמב) קנרפ 6000. לש. םוכסל .זא .העיגהו

 הץראב םהמו  ,(םיפלא תעבש---ןמוזמב) .קנהפ :ףלא םירשעל :המיתחה  החלע

 העיגה | ,לועל ונרמא רשאב  ,ט"סרת . תנשב לא .יקנרפ .םיתאמו ףלא  לארשו
 דומלחירושכמ יכרצל . 'רפ - םיפלא וזיאש = ינפמו  ,קנרפ ףלא .םונומשל המיתחה
 םג וחקלנ וז . ןרקמש ןויכמו  ,תמיקה:ןרקהמ תחקל חרכהה ןמ היה םירפסו
 ,תומדוקה םינשה יתש יביצקת לש טיציפורה תא םהב עורפל םיקנרפ :םופלא וזיא
 םוכסל ושכע העיגמ תירבעה היסנטגה לש .תמיקה:ןרקהש ,הצרמה .רעשמ  ךכיפל
 דעוה י"ע םילהנתמ | ק"הקה לש םיפסכה םגו ןובשחה) 'רפ 'ףלא  תאמל בורק
 היהתש ליבשב ,תינא ,(הפפאה ןמזל לכקתהל קיפפה אל טרופמ ןובשחו ,יאסירואה
 אלו תובדנ לע אל רתוי ךמפהל ךרטצת אלו .המויקב ירמגל- החוטב -היסנמגה
 דבלב היתורפכש ,'רפ ןוילומ .יצח לש תמיק  ןרקל .הכירצ .אוה :/תוכימת לע
 ןינבה םגש תווקל ךירצו ,חנוה דופיה לבא  ,םיכרצה .לכ .תא קיפפהל .היחי רשפא

 ,אבל רחאי אל ומצעב

 םולועה ,םייתנשה. םיביצקתההירפפמ לש אלבטה םג תעדה תא החונמ
 ,ביצקת עבקנ ז"פרת .תנש ליבשב :ךכ-ונא םיאצומ .הנשו הנש לכ םע הלעמל
 ,קנרפ םיפלאל .עיגה  הנשה התוא לש -טיציפידהו: = ,קנרפ ףלא רשע השמח לש
 לש \ טוצופידהו- ,קנרפ ופלא .השמחו .םירשעל - הלע חי'פרת תנש לש ביצקתה
 רבכ | ,הנורחאה הנשה .ט'סרת -תנש ליבשב: ,קנרפ םיפלא = תשלשל---ביצקתה

 טיצופרהש העשב הב ,'רפ תואמ שמחו. םיפלא םינשו םושלשל ביצקתה .הלע

 .'רפ תואמ שמחו ףלאל- קר עיגי אתשה לש יארוה

 םושלש לש ביצקת חקפמה רעו םשב הצרמה עיצמ ע"רת תנש * לובשב
 ,תישימחה :הקלחמה 'תחיתפ ליבשב הצוחנ וז הפסוה ,קנרפ יפלא הששו
 =>צ"וח .דיעומ /רפ 15000- -דומל:רכש :ןה .ע"רת תנש לש .תוחוטבה .תוסנכהה

 ירישכמל .היסנמגה לש תמיקה ןרקהמ ,,רפ 0000---ינויצה פ"העומ ,,רפ 0

 תווקל רשפאש .םיקנרפ .יפלא תשמח 'קר ע"על םירפח .ןכבו ,,רפ 5000- -דומל
 +תוינמז תובדנ י"ע ואלמתיש

 םג עורפל רשפא היה וללה םיקנרפה יפלא תשמח לש טיציפידה תא

 היסנמגהל תוחטבומה תוכומתה ליה וליא ,תמיקה ןרקה יפסב לש תיברהב
 .םיטוציפדב ןמצעב תולבוסמה ,תוכימת שיש ,אקע אר לבא  ,ןאולמב .תומלתשמ
 םיפלא תעברא לש הכימת ח"פרת תנשב היפנמגה תבוטל בצק ינויצה פ"העוה
 ,ביצקתה לש  תויארוהו תוחוטבה תופנכהה ךותב זא ללכנ הזה םוכסהו ,קנרפ
 תנשב םג רבדה" ותואו .קנרפ תואמ ששמ  רתוי פ'העוה םינכה אל תאז- לכבו
 ,תואמ וזיא לש הסגכהו םוקנרפ יפלא תשמח לש החטבה---וט"פרת

 ץראו ץרא לכבש םינויצה  םיזכרמהל השקבב תונפל עיצמ הצרמה
 םירבחהמ ובגיש (ב/ןהיסנמגה תבוטל  םידחוימ םימובסב פ"העוב וקיזחיש (א
 ולדתשיש (ג  ןםישדח םירבח ופסאיו תוינמה לע םהיתוכוח תא םהיתומוקמבש
 לע קיזחהל םהילע ולבקיש (ר ןהיפנמגה תבוטל תוירקמ תומורת : ץובקב
 םישקבמ ונא תוטורפ לש 'לוצלצ אל, ,םיינע םירימלת לש עודי רפסמ םנובשח
 אלא וניאש בובנ לוצלצ אל---דבכנה הצרמה רמוא- -הלוגבש העדל ונירבחמ

 תדובע םהמ םישקבמ ונא ,תישממ תלעות םוש ילב הלומהו שער הברמ
 הנושארה תירבעה היפנמגה דיפיכ בושח ןויסנל המיאתמ הָדובַע / ,תיגרנא
 ,"לארשי:ץראב

 עובק תיב = ןינבו היפנמגה לש הרידה תלאשל ףופבל רטוע הצרמה
 תא ךישמהלו הולשב בשיל היסנמגה לש חקפמה:דעוה ירכח וצר ..הליבשב
 אל ולא  ."םייחרזמ,ה לש םזגר םהילע ץפק הנהו ",תוירחאה .תבר םתדובע
 ד"ע םיזורכ םפרפלו םיקלח ינשל הנחמה תא קלחל | וליחתהש .,הזב ןקפתפה
 ,הזב וקפתפה אל ןםלועל אבת אלשו האב אלש תיסכודותרוא היסנמג
 םועצמאה לכב וצמאתהש אלא ,תירבעה היסנמגה לע תולילע םידוב ו ליחתהש
 ,םיעורו םיטרפה ;תימואלה הפוקה יפסכמ תיבה ןינבל שרגמ תינק דעב עירפהל
 תאמ ןתינש .רואיבב הקפתפה .לודגה ינויצה .פיהעוה לש הנורחאה הפסאה
 םזכס דימ רופמל הטילחהו בוצהגוב :ר"דה .היסנמגה .לש .םוירוטקירידה :רבח
 םנוד רשע השמח לש הפו שרגמ הנקנ הז םוכסב ...שרגמה .תינק .ליבשב -עודי
 ,הינכה .תדובעל ושגי .בורקבו . "תוב:תזוחא, השדחה . תורבעה -הנוכשה..ךותב-
 ךירצ ,םיחמומ םילכידראו םיפדנהמ-י"ע .הנרענש .,תובה .לש .תונכתה :יפל .,תמא
 הקפמה:דעוה לבא .קנרפ ףלא םישלשו האממ  .תוחפ אל | ןינכה .לע .איצוהל
 ריאשהלו ,דבלב רז ו מ לש ותבדנמ םיקנרפה ופלא תאמב .ץ"על תונבל .טילחה
 רתויה ןמזב היסנמגה רטפת ןכבו ,שורדה ףסכה ראש ןיבוקיש ,ןמזל ףגא הזיא
 יקפפה ילב חב הררטגו הדרטנש ,הרירה תלאשמ בוק

 תוצק לפמ ונולא ןחלשנש ,םירימלתה םישלש,, :םיופמ דככנה הצרמהו

 לארשי = ץראב .בשיתהל ואבו הלוגב ןהינק תא ובזעש תוהמאה רשע ,הלוגה

 ץרמ .ונל .םינתונ לבא ,הלורג .תוירחא ונילע םיליטמ  ולא---ןהידלו  ךונח םשל

 חלצומה הריתעב הנומא םגו תווקת םג םיאלמ = ונא .ךכיפלו ,לודג רתוי .דוע

 י"וגתרובע לש
 ותאצוה תא .הצרמ ןמטמ ר"דה ליחתמ | םיחוכו לש .הנטק העש ירחא

 דהאל דחא אוה ריבעמ ,תירבעה .היסנמגה לש ינחורה בצמה ד"ע  תנינעמה
 םודימלתה לש טחכ לודג המכ רע הארמ ,תירבעה הוסנמגהבש םידומלה תא
 וא .הז דומלב תולשרתה תצקל ומרגש תובסה ןה המו ,רחא ןא הז דומלב
 רמג םעש רחאמ ,א תש ה ינחורה כצמה לש ורורב אוה בושח ריחיב ,רחא
 םורומה תצעומ ,םיכרד תשרפ ינפל םידמוע םידימלתה וראשנ תיעיברה הקלחמה
 ,טלובו רבינ םויס וז הקלחמב םייתפת םידומלה תקולחש ,ךכל .ןגאר  תולהנמהו

 תא האלה ךישמהל םיצור םניא וא םילוכי םניאש ,םידימלתהמ ולא םגש ןפואב

 וםחיפב הרוגשו המיופמ םתרותשכ היסנמגה ךותמ ואצי ,םהידומל
 לש םתעיסנ םידומלה:ךלהמל המרגש ,לובלבה תצק תא .שיגדמ הצרמה

 םנמא וזכ  העיפנ  ,םהיתועוצק מב = תומלש-ןינק םשל  הפוריאל םירומהמ וזיא

 יא  הקיגוגדפהו הקיטקדידה יכ .הפוריאב םינקותמה רפסה:יתב לבב הגוהנ

 :תרכהה ןמ הז ירה  ךכופלו ,קפפה ילב תוחתפתמ ןה החא םוקמ לע תודמוע

 :תיב לש תומאה 'ד ךותב םמצע תא ורגפי אל רפפה:יתב לש .םילחנמהש

 ,רפסה:ותב ראש םע םיפתושמ םיפוחיב רידת אבל .ולדתשי אלא ,רבלב םרפס

 תא דימה תעדלו ,ןקתל שי המ ןקתל ידכב | ,רומלל שיש המ רומלל ידכב

 רחאמ ,תירבעה היסנמגהב ,הפ לבא .שרדמה תיבב השדחתנש הנורחאה הלמה

 לכל אלש רחאמו  ,םיינוכית- רפס:יתב - ראשל ךרעב הפ .לודג םידומלה:רמחש

 ?םוקמ תא תואלמל ןכוסה ןמ םירומ .דימ = ואצמנ תירכעה היסנמגהב םידומלה

 הברה היה. הכרצנו ,לובלב תצקל חרכהב רבדה םרג ךכ םושמ- -םיעסונה

 ידכב המרגורפה לע תורתו תועש הברהו םירומה תרובח רצמ תיחכה-תוצמאתה

 ,סרוקה תא רומגלו ררפה תא קיזחהל

 ירומ .םישיגרמש ,הז ושוק !םידומלה" רמח תנבהבש ישוקה םעפ דועו

 (י"אבש רפסה>יתב - ראש :םג :העוהי הדמבו) = היסנמגה לש םייללכה  םירומלה

 ,הארגכ ,וניא הז ישוק- -םירועשה תנכהב ןיאמ שי ארבל ,םיכירצ .םהש העשב,
 היפגמגה לש תויללכה תופסאה לכב  םיצרמה לכ  יכ | ,ץוחלו הפשה ןמ קר
 םירומה תצעומ הטילחה ,הז ליב ש ב וא ,הזל ףסוג וב םינדו .ןילע םיבבעתמ

 תינכה שארמ הצעומהל איצמהלו  ןיכהל  ביוחמ הרומ לכש ,היפנמגה לש
 דוע תררועמש יאדו וז הבוחו ןםלש עובשל וירועש לש :הדבועמו הטרופמ
 0 ,םירומה לש תווירזה תאו ץרמה תא רתו,

 ידבלב התע לש אלו תורורל הדובע איה םירומה לש וז הדובע לבא
 היהיו רמשי ,ותנכה תעשב  וישכע וילע םידבוע .םירומהש  ,הז  םידומל:רמח
 סרוקה לע ורזחיש העשב ,םירחא םירומל וא ,םמצע םירומה םתואל םיגיעל
 >תאצוהל .דגופה .ןובשח לע ספרוי םג הז רמחכש הפונמהו בוטה ,תואבה םינשב
 עגונב תרחוימ תיתורפפ הדעו םג הרחבנ .ףיש בקעי לש ותבדנמ דומל ירפס

 ,אירול ר"דה  םג הכותל .ורחכנ .היסנמגה לש תולהנמה דבלמש ,וז הפפרהל

 ףככ רשפא פופרל ןכומה רמחה ןמ .יקפנוקליו קחצי ןודאהו בורוט ןסינ ר"דה

 (תונושארה םינשה שמחל) עבטה ירומלל רפסו ןייטשנזור רמ לש ןובשח רפס ןויצל

 םהידומל:רמח תא .םירומה ראש םג .בורקב ודכעי יאדובו ,ןמטמ ,ל ר"רה לש

 + .םופרל
 תינכת הילע הליטמש ,פרוקה:תרימגב קר ללכב. תקפתפמ הניא היסנמגה

 הפטלו חתפל תינרדומה הקיגוגרפה ינפוא לכב תלדתשמ איה אלא םידומלה

 ,תישאר ,הזל .תישמתשמ איה  ,םידימלתה לש םהיתזלוגסו םהיתונורשכ תא

 הנשה .ךשמב .,דליה .לש ותולכתסה תא ררועל דוחיב םילגוסמה ,םינוש םילווטב
 ,הטרופמ = תינכתב = ,הגרדהב  ,םילויט רשע השלש היסנמגה הכרע - הנורחאה
 .םיעורי ופי תביבפבש םישמרהו םיצרשהו- םיחמצה לכש ,ןוחטבב רמול רשפאו
 ,םידימלתה לש תואירקה---תינש .םהיגיס לכלו םהיטרפ לכל םירומלתהל וושכע
 תוגהונה ס"היבב תואירקהו  ,םירומה י"ע כ"חא תורקבתמה ,תויתיבה תואירקה

 < ידלו, .םוחימלתה זא | םיארוק בורה פ"ע ,היסנמגה ךותב  תבשו תבש לכב
 תוריציה לש ןרורכבו ןחותנל םירזוע דמעמה ותואבש םירומהו ,םה "םהור

 םימיאתמה ,םירפס .לש עודי רפסמו ,ה ב ו ח > ת א ירק םג הגהנוה הז .דבלמ .וללה
 .םידליה. לע הבוח םתאורק---,דומלו דומל לכלו הקלחמו הקלחמ לכל

 םיכרענה ,םינוש  םועדמו  ברעההירועש תא םג הצרמה ריכזמ ףוסבל
 םידימלתה תוחתפתהל עויס רֶותְב םישמשמ םה םגשו ,םילודג ליבשב היפנמגהב
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 ,םירבדה .םתואב כ'ג תקסעתמה | ,תירבע : הביבס .םהינפל םיארמ םהש רחאמ
 ,םידימלתה-תובלל ,םה םבלל םיבורקה ןםיינחורה

 המלש הנומת :הב .רפמ ,היפנמגה לש רבכנה להנמהש ,האלמה האצרהה
 תושעל אב :הז יאש ,היה רכינ ,םיפפאנה לע בוט םשר התשע  ,היסנמגה לש
 העשה ינפמ קרס ילבו לחכ ילב ,םתיוהכ םירבד רסומ אלא  ,וירבדב תומלקר
 האיבה אל הינשה הבישיה לבא ,תרחמל תוריחבהו םיחוכוה וחדנ תרחואמה
 הרוחב ,תונקתה:רפסב םילילק םייונש וזוא- ,םייפורפר  םיחוכו  וזיא---:שודח לכ
 .לסחו -=- םינשי םישנא לש השרח

== 

 +היקרותמ םיִבָּתְכִמ
 :םירחב ה:תיבב- -.םימואלה:תמתלמ :ימינפה בצמ ה
 :פלו תאיב תידוהיהקינורכ ---,תודוגאהיקוחו ביצקתה

 = -ותונוש- --,שדח- ידוהי..ןותע- ןאטשוקל בולוקוסו ןוז
 ינפמ התע התתדנ : ,םדוקה .ונבתכמב = וגרבד  הילעש הטירק  תלאש

 :ואה היקרותבו הינודקמב םינויהה תלא ש ,הוומח רתוו הלאש
 .תיפור

 תולאשב הרושעה ץראה וז ,היקרותב השדח הנוא וז הלאש םג ,םנמא
 האיבהש איה הינודקמב םימואלה:תלאש ,תולאשה:ןורתפבו  ףסכב * הינעהו
 .ומשר ןפואב ימואל גחל הפ התע וריכה ותואש ,ילוי ,חל 24-ה תא היקרותל
 24 לש הכפהמה לבא  ,יחרזמ ררהב גוחל תוערה םיתעה תורמל  ,םיצפחשו
 ףרוחה:ימי ךשמ םג | ,יוצר .ןפואב תאזה הלאשה תא הרתפ אל ילוי ,חל
 םובשויה ,םינושה .םימואלה ןוב .המחלמ:תועורת הינודקממ הריבה:רועל ועיגה
 ןוב תולבלכ המחלמו םירג"ובהו * םינויה ןיב .תויתד תומחלמ ויה = .אוהה ףונב
 לע  םירחבנה:תיבב וא  ןנד םעפ אלו  ,'וכו םינויהו םידוהיה ,םינויהו םיקרותה
 תא זא ועיצה ,םולשה הילע * ,"תולרבילה הדוגאה,, ירבח הז ינידמ .לוקלק
 התוה  ןידחכס ךיסנה לש תכה לבא ,תי מו א ל הי מוג וטו א -- םתפורת
 :הלבקתנ אל .הורבח תעצהו  ,םירחבנה:תיבב טעומה זא

 עברא לבל הרזפתנ  "תילרבילה הדוגאה,, ,לירפא ,חל 24 -ה םוי אב
 ,תוימואלה תולאשה לכ תא חיכשה היקרות לע וא רכעש רבשמה ,םימשה תוחור
 אוהש חיכוהל לדתשה דחא לכו ויחאב שיא וא .ורחתה  םינושה םימואלה ינב
 תונברק רתוי החבזמ לע  תולעהל ןוכנו  ןינשהמ רתוי תדלומה"ץרא תא .בהוא
 ,ונכשמ וא .ורבחמ

 ,שבפ םע :באז  רוגי םהבש ,םימיה:תירחא לש בהזה:רותש ובשח בשח
 הלוכ הכלממהש רע  ,םונש וזיאל הרפוה םימואלה:תלאש | יכו ,היקרותל בש
 .הנתיאל בושת

 הרתתסהש התנפמ האצי "תימואלה הלאשה 1 שערה ימי ורבע ךא הנהו
 ,"!יננה , .ארקתז

 הריהמהו תימואתפה התעפוהב תצקמב םימשא םיריעצה םיקרותה ,ןכא
 ,תינידמה המבה לע וז הרורא הלאש לש

 םצראמ רעבל וצפח ידימחה רטשמה ידירש תא דחיו היה ןוחצנ:ירוכש 0

 םהש הז םע ובשחתה אל ,םהיניעל ןשעכ התיהש ,תימואלה הלאשה תא םג
 םואל :רמוא ורזגיו ,יתוברת רתויה םואלה אל םג ,הנידמב טלחמה .בורה םנוא
 !םירדה א םורבדו תח א .הפש !היהנ דחא

 רתוי וא תוחפ תוברח שי םינוילו םינמראלש הזב והיגשה אל חתגשה
 ,תימואל תורפס םהל שיש | ,תורשעל םינוניב  רפס:יתב הלאל שיש ,הקיתע
 ץראה לש םינודאה :תויהל םיצורה ,םיקרותה ,םהלשו ,הבושח רתוו וא תוחפ
 אלש ,הלאה םומיב .ךרצנה ,הזה שוכרה לכמ המואמ טעמב ןיא ,חורבו רמוחב
 ןיאש בל וליפא  ומש = אל ןותביבסב לושמיו םדאה = היחי וחבל ברחה לע
 קלחה וליפא םהל ןיאש ,תוערמ הפש ,םה םהיכרצל וליפא ,םהל
 ,םיליחתמל רפפ:יתבל ךרצנה ,םירומה רפסממ ףלאה

 ,תיקרותה---יהת םינוניבה ר פסה:ותבב רומלה:תפשש רוזגל וצר הריזגו
 ודי תא ןתנ ינויה .,םימואלה לכ ינב ןיב המוצע האחמ הררוע תאזה השירדה
 תאחמ תוחמל ומילחה םלוכו .ןינמראה ודגנתמל ולהו ,ירגלובה ידימתה ואנושל
 וז הער הרזג דגג המוצע

 .תוסחיתה ,תאזה הבושהה הלאשל םידוהיה לש תינרשפה םתוסחיתה לע)
 העיבשה אל וכ  ,םירזה םימואלה ינב תאו םיקרותה תא םידוהיה דגנ ומיקחש

 ,(ןורחאה יבתכמב יתרבד .רבכ ,םירחאה תא אלו הלא תא אל :ןוצר
 ,לירפא .ןחל 24:ה ירחא תימואלה הלאשה הררועתנ ךכו

 + -,רער-החוה ללוש ללוש

 הלשממה תעצה | .ןתנ םרט דוע תואה יכ .הלחה אל ,םנמא ,המחלמה

 םינויה ןיב .דוחיב ,דאמ דע הלדג תורמרמתהה לבא ,קוח תרוצ ןיידע הלבק אל
 יחל 24 ירחא םג השדחתה םיקרותהו םינויה ןיב תילכלכה המחלמהו

 :קיתע- ךוסכס .הלפתה:יתב רבדב םירגלובב םינויל םג התיה המחלמו ,לירפא
 .תיתרה האנקה םג .לרחתשכ ,לדחיש ןומוי

 טעב אל םגו דבלב הפב םימחלנ םניא הינודקמ יבשותש אוה עודיו
 לע םילפנתמ םידודג םידודגו  ,הבר:ינקב םג םיזחוא המה םיבורק םוקרפל ,דבלב
 תחלוש איהו הלשממה לא םינופ ,הז דצמ וא הז רצמ םיללח םילפונו ,םהיאנוש
 .הלילח רזוח ךכו .םיללח כ"ג םיליפמה  ,םילייח

 םימיב יכ = ,הינורקמ ינוי ןיבמ םידחא םיללח ולפנ םינורחאה םימיב
 ודמ רתוי הפי :ןיעב הטובמ | תיזכרמה הלשממה ןיא הטירקדתלאש לש הלאה

 םידודגב המויק : תגכס יב .,הלשממה השיגרמ ,אלפתהל ןיא  םגו---םינויה לע
 ,הנותאב הזכרמש ,תיניליהה הלנמעתבו םינויה

 בוטב אל םמצע תא . םישיגרמ :םינויהש | ,ב"ג .אלפתי אל שיא .לבא
 .םנובלע תא עכתלו םהיתוווכז לע ןגהל םיצורז

 החפ טיקביש דמחמ אבצההדקפמ  ןיב  ךוסכס  יריל  רבדה עוגה התע
 םיללכה םונותעהמ םיארוקל רבכ עודיה הזה ךוסכסה .ינויה ךראירטפה ןיבו
 .םינויהז םיקרותה ןיב פחיה תא רתוי רוע .רדח

+ * 

 ריואבו .תוינמותועה תומואה תופוגב רבוע  ימינפ דערש העשב הבו
 ויתורובעב קסועו םירחבגה:תיב בשוו | ,אבה רעסה תא  םיתירמ הלוכ היקרות
 הו וסנכוהש ,םיקוחה תועצה לש תישילשהו היגשה .האירקל םישגנ ,תובורמה
 .םישדח םיקוח םיפינכמו רבכ

 תא וכיראיש םירבדמ .רגפהל  םירחבנה-תיב ךירצ טעומ מו דועב
 תובישיה .רבדה תורשפאב םונימאמ םיטעמ קר לבא .ץיקה ףוס דע וותובישי
 !םיאכה םישרחה לש לודגה םוחב םג המו התע םג תוירשפא ןניא רצה םלואב

 יריעצמ רחא תאמ הפיו ךורא םואנ םירחכנה:תיב עמש רבעש עובשבו
 ,האכה הנשל ביצקתה ד"ע ,וקינולסמ ייב:דיבגר ,הורוצ

 הנשה לבל ביצקתה:תלאש לא תשגל םירחכגה:תיב לובי  ףוס:ףופ
 .ש חל ביצקת םידחא םישדח ךשמ ולבקש יוחא

 םיפסכה:ינונעב החמומ רותב לובמטסב םירחבנה:תיבב םסרופמ ייב-דובגד
 .ןורשכ:לעב םאונ  רותבו

 םהיפ תא םיריצה לכ ורעפ ,רבעש ףרוחב ,ןושארה ומואנ תא םאנשכ
 רימחא ,שארח (!םיאפוריא...ה דחאכ רבדמ אוה ,יקונולס ריצל ןויגמ וז המכח,)
 :תיבב הזכש יערמ םואנ .עמשל ונויחהש, תכרב החמשבו לוקב זא ךרב ,הזיר

 הזחמ --- !"ןמא, הלודג תובהלתהב וירחא ונע םיריצה לכו "!ונלש םירחכנה

 - -!הזל הכוז *טנמלרפ, לכ ואלש
 :בצמ יב ןרמאב ,הקירמא לכ שנמא הלג אל הז עובש לש ומואנב

 וירבח תובהלתהו ,הבדל לחה ךא ,לכא ,רימ ונקתל רשפא:יאו ער םופסכה

 ןיוצמ רבחל יתיכזש ,ינרשא :וז ןיעמ תואירקה ולחהש רע עגרל עגרמ הלדג

 .םירחא םירחבנדיתבב ועמשי אלו ועמשנ םרט דועש תואירק ,המודכו !הזכש

 אוה ו בוצקתה ד"ע האצרהה תא וארק םוימ םימי השלש ורבע אלו

 !םיפפכה-רוש ל הנמנ

 השק וז הלאש לע ,הזה יונמה י"ע הנכסמ ץרא לש םיפסכה בצמ ןקותיה

 םונושמז םינוש הכ ,םיכרצה םיבורמ הכ תובוח-|,ךבופמ הכ אוה בצמה ,בויחב תונעל

 . הברה ולועוי אל --- םיריבגד לש םלש ןינמ םגש דע תוררופמ יא הכ תוסנכההו

 והנה שרחה םיפסכה-רש יכ הדבועה ןינעתת חטב ירבעה ארוקה תא

 םתודהי ךותמ ואצו תכה ינב ןיבצדיתבש ירתא וכלהש ,תכה התואמ ,"ימנוד,

 0 ייי!יה אל םירומג םידמחמלו

 .תודוגאה"קוח ד"ע םירחבנה:תיבב ונד לומתו
 תאוה העצהה פיע  .םינוצק םירמשמ לש חורב הכרענ קוחה:תעצה

 םירחכנה* תיבש ,רבדה ןבומ .יהחש ההוגא | וזיא לש םויק ירשפא"יא .טעמב

 ,"המדקהו תודחא ,ח דעו תא וליפא רגוס היה הזכ קוח .וזכ העצה לבקל היה לוכי אל

 + תורופא ולאכ תודוגא שרחה קוחה פ"עו ,תימואל הרטמ שי וז הדוגאל םגש ירחא
 :רש .דהא:הפ טעמכ וז העצה החד םירחבנה:תיב

 ץפח ,רימח:לודבע .תלשממ ימיב ילודג ריזי\, תורחא םימעפ היהש ימ ,םינפה
 העצהה םא  ,הנכסב יהת תדלומז:ץרא יכ .חוכוהל רמאיו ,העצהה לע ןגהל

 + ץ/הינשה .האורקה,, תעב ויתוחְכוה תא איִבהל .זתוא ץעי ר"ןיח ,לכקתת אלי
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 המילחה םירטסיגימה:תצעומש ,ישארה ריזיזה ,החפ:ימלוח ,רשב הז םוקמב
 שוכרל תודוגאל תורש פאה תנותנ רבדב העצה םירחבנה:תיבל סינכהל

 ,ידיינ:אלדיפכנותועקרק ןמש לע
* % 
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 הפשב שדח רבחב היקרותבש תידוהיה תונותעה הרשעתה הז עובשב

 ,תיצנרפה
 ןועובש איצוהל שגנ ,םינוש םיתפרצ םינותעב רזוע  ,וטוש ןיפול רמ

 ,"רחשה, םשב ידוהי
 ךרועהש ,הכנ ,ערתשי םינטק םידומע העברא לע קר .לדו "רהשה,, ןטק

 ןוילגה לש תוטעמה תורושב לבא ,תודהיהו םידוהיה ינינעמ קוחר הכ דע היה

 ינינע לע ןגהלו בוט  ידוהיל תויהל ריבכ ןוצר שגרומ יגפל חנומה ןושארה

 ,םידוהיה
 הכימתו תודהיה ינינעב םיאיקבה םירזוע אוצמל ךרועה ידיב הלעי םא

 םואלה תוחתפתהב דבכנו בושח דיקפת היהו "וחשה,לש ,קפס ןיא ,תירמוח

 ,היקרותבש ידוהיה
 ."ונתינכת,---"רחשה,בש ןושארה רמאמה הפי
 ונרובג בתכ---רמאמה ליחתמ---"טלעוו יד, לש ןושארה ןוילגה שארב,

 :!םולשה וילע ,לצרה

 ליבשכש ,ראתה תא םילכקמ ונגה .והוהי ןותע היהי הזה ןותעה,

 ,"רובכ לש ראתל ותושעל םיצור וננהו ,יאנג םש והנה םירחא

 רואתל הקיפסמ איהו | ,ונלש "המרגורפה, לכ הגה תאזה הרבדה

 .וגתפיאש
 ,םויה:רדפל רוכעלו ולאה םילמב םיסל םילוכי ונייה

 יהמחלמל=ןותע היהי .אל וגנותע :הערומ דוע רופמל
 רימת אלמי- -המיופמ ךרד וזיא ול הארת  זנגותע לש םויקה:תוכו םא

 םיטגמילאל ונסוחיב רומשג רומש ,סומנבו םולש יכרדב ותבוח תא וננותע

 הכחה רשק תא קזחל לרתשג דוחיבו  ,סומגה תא ונצרא יבשות לש םורחאה
 ,תורחאה תותדה ינב םימואלהו םידוהיה ןיבש

 ןגי בל:ךרומ = ילבו ףרה ילב םגו ,הזה לאיריאל ןותעה ףאשי .ףרה ילב
 .םידוהיה םינינעה לע ןותעה

 הכשנ אל חכש לבא ןונא | ונתרטמל רומת ףאשנ .,תאזכ ונתושעבו
 ונאש ,וגצרא לש (16 ץע6א(186) התראפת םש --- לכה לעו לבל םדק וכ
 .'וכו ,"הינב תויהל םיאגתמ םידוהיה

 ---ינויצ !הגה ןותעה יכ םיארוקה ובשחי ,תאוה המדקהה ירחא םא ,לבא
 ונעדוימ לש רצקה רמאמב ןהו ךרועה לש ןה םירחא םירמאמב ,תועטב םיורש ויהי
 .ןפוא םושב םהילע ומתחי אל םיימואל םידוהי ףאו םינויצש םירבד אצמנ חילצמ רוצה

 ריעצה רודה לש תוחורה:נצממ ןוכג יאר והנה "רחשה, הזל עגונב

 תוללובתהו תונויצ ןתועדב בוברעו תושגרב היסומלרדנא : היקרות ידוהי לש
 ינומדק רתויה הנבומב---"הרועתה,| ד"ע םימורק םיטפשמ- -היבוברעב תושמשמי

 ,.,ינחור:זכרמל .תופיאשו ---
 לבויה .אתיב:אפלאמ ליחתהל ךירצו = .ידוהי ךונה  שרוד הזה רודה

 %הב חילציהו תאזה הדובעה תא .וילע םימעהל ןטקה "רחשה,

 !ואולה --
 המרג היקרותב תודהיה ימש לע "רחשה, לש :תימואתפה ותעפוהו

 ןותע , םח ל ש ןותע שי םהל םגש  ,םיריעצה םיחמש ,המוצע  תוררועתהל
 םירמאמה לובמ : םיזגרתמ רודה"ינקזו | 187801116 אלו 101[ -- ידוה*

 ןותעו ,םייללכה םינותעב תוגויצהו תידוהיה הלאשה ,תודהיהו םידוהיה ד'ע
 -- -- -- םוווגה ורמאו המ ?םה המל -- ונל רחוימ'

* * 
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 ,נ רפופה תיולב ןוזפלו .ד תרבגהו ןודאה םולה ואב םימי השלש ינפל
 שאר .היפריט פורופפובה ףוח לעש ץיקה:תואנב ועקתשה המה ,בולוקוס'
 ךרע ןיא הזה רוקבל יכ םא .תועובש הששבכ הפ ראשהל רמוא ונתורדתפה-

 ונא םיכי צ ל א

 רוחיב : ,הלועפל תונוש  תוטלחה איצוהל העונתה יגיהנמ ב ושמתשי---ימשר'

 םתאיבל םיכחמ  ,היקרותב תיגויצה תוגותעה ר'ע  תועצהה תא םשגל םירמוא
 ,הזה בושחה ןינעה תודא לע הצעומ ךורע ןעמל הופורמ פ"העוה ירבח ינש לש

% + 
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 .ינמותועה אבצב םתדובעו םידוחיה

 הדעו .שיל'גימה לש .הגורחאָה הפסאב הרחצנ ותעשב יתערוהש ומכ *

 ףכ ןוי 3

 לכ  ומכ .,םידוהיה .,אבצב .הדוכעה- רבדב הלשממהל םידוהיה תולאשמ רבדב
 תא םיקי םירחכנה:תיבש ירחא .האכה הנשב קר אכצל וחקלי םידמחמ םנואה
 .םירמחמ?םניאה לש אבצב הרוכעה רברב קוחה

 ,התלאש לע. הלשממל .תונעל טילחתו רבדב הניע שיל'גימה לש הדעוה
 םימכחה:ידימלתו "םימכח,ה םיסנכנ הז גוסב יכ ,אבצכ הרוכעהמ םירוטפ ימו ימ
 רודג לכב יכ הלשממה ינפל הדעוה לדתשת דוע .,םנהבמב ודמעש תובישיהמ
 םורוהיהשו ,'טחוש, :םג היהי אוהש "םכח,, ונמי ,םידוהי רפסמ היהי וכש ,רודגו
 ותוירוהי תודע ןהב שיש ,םירעה ןתואל וחלשי

 םילויחל םלשת הלשממהש | ,הדעוה תשרוד ."תורשכה, .תלאשל עגונב
 ,רשכ:ולכאמ םהל ןיכהל ולכוו ןעמל ,םלכַאמ:ףסכ ,ךכב וצריש םידיהיה

 םימיב שפוח םידוהיה  םילייחל ונתיש ,הלשממהמ שקבת .הדעוה
 יהדובעהמ הלפתה תעב םתו+ ורטפי תבשו- תבש לכבשו ,חפפה-ימיבו םיארונה

7 
+ 

 ןודגולו זירפ תא הלאה םימוב ורקבוש ,ינמותועה םירחכנה:תיב ירוצ ןיב
 .רדגבמ ןושש ןודאה םגו חילצמ םיסג ,הרובחה רפוס רותב ,ופתתשי

 / ךורעל תכלוהה הינשה הרעוה רכחל הנמנ ופרק לא ג מ ע ונרוצ --
 ,הגראב תוערפה רבדב הריקח

 --ח א

 .היִציִלְִמ .םיִבָתְכִמ
 'תוריחבהב ףתתשהל | היצילג ינויצ לש יזכרמה רעוה טילחהש ירחא

 ילגרל - , לורזור-הקרבוב-ןיטט רוב לילגב ינו 30 .םויב .הנייהתש ,.טנמלרפהל
 תא איצוהל שגנ ,הזה לילגה ריצ היהש ימ ,ץיבומרבא רטסינימה תרוטפ
 + בובלמ רפוצ ןושרג ר'דה וגרבח תא טדידנק רותב דימעהו לעופה לא ותטלחה

 "תודהיה הוסמ תחת אל וושבע תושענה ,תאוה תוריהבב"תופתתשהה

 תונויצה תרהט לע אלא ,1907 תנשב תומדוקה תוריחבה תעב ומכ , תימואלה
 ,הבש ילילשה דצהמ ןהו  יבויחה.רצהמ ןה ,.ונל איה .הדבכנ ., הלגד תחתו
 בטימ לש םתופתתשהב  יוכרמה"דעוה י"ע תישענה , המוצעה הלומעתה י"ע

 ,ל"גה  הרוחבה=לילגל .םיביושח .םירפכהו םירעהב ,היצילג .יוצק לבמ ונירבח
 ,הברה תושפנ ונל שכורו  ונמע לש םיגוחח לב ךותל ינזיצה ןויערה רדוח
 יגפ תולגל וז ונתופתתשה הרוע .אפיג :ךדיאמו , ונל דגנמ הנה -.דע ודמעש
 תכט םיכושחה הנהטמ ,דחי םג תונחמה ינשמ םיפנחהו םיעופצה לע טולה

 תבוט ולא ןכ ולאכש ,"השמ תד יינב םינלופ,ה הנחמט כ"ומכו "תרה יקיזחמ,
 אצוי םרבשש פ"עא ,םינובתמ םה םתבומל .תמאבש דועב ,םהיפב םמע
 1 . םמע .יסרטניא דספהב

 וסיפדהש  ,"ארוק .לוק,הב קר םיקפתסמ םינושארהש דועב לבא
 "הבודורנ הרר ,ה לש ב"ב ,ינלופה טדידנקה תבוטל "תהה יקווחמ לוק, םטוטרטסב
 םועסונ : רתאכ םיצעמו ךחוגמ דיקפת םיללוכתמה הפ םיאלממ , עודי ימשיטנאו
 ר"דה דגנו ימשיטנאה טדידנקה תבוטל הלומעת תושעל לילגה ירע לכב 'םה
 םידוהיה םירחובהש .דע , ןיתמהל ואובי םא :הזב םהל יד ןיאש אלא , רפיצ
 ימשיטנא-ינלופ ריצב רוחבל לארשי ללבלו םהל בוט בוטש ,הרכהה ידיל ועיני
 םיאב םה ןכבו . םינדעו ןרע ןיתמהל וכרטצי זא ,ינויצ-ידוהי ריצב רשאמ
 לש סאטבט-ילב ,"יקסלופ ובולס,ה תוגוילגב םוי םוי םיספדנה םהירמאמב
 תא ליצהל תינלופהה הלשממה תאמ םישרודו ,"םיטרקומד ובודורנ,ה
 לילגב בורה םגיא םינלפה :בגא)ויקשוע ידימ ינלופה טדגמה
 לבב םירחובה םידוהיה תא ףוכתש ,ן"וע (|ל"גה  הריחבה
 הלשממה יכו . ינלופהב רוחבל ,רו רי ט םג תוברל ,הל שיש םיעצמאה
 ... ללב קפתסהל ןיא הזב -- םהל תייצתו תאזה הבוטה הצעהל עמשת

 וללה תוריחבהל םיטרקומד.לאיצוסה לש 'םתוסחיתה םג ןייצל יוארה ןמ
 - ,םימדקתמל םיטרקומד-לאיצופה םה םירמיתמש המ תורמל , הילע םידמועהלו
 ינויצקאירה \ ינלופה .טדידנקה חבשב "פולג, םנותעב רבדל ו'כב וענמנ אל
 האנשה הפ םג .רפיצ ר"דה ,דחוימה טרקומידהו םדקתמה טדידנקהב תונגלו
 + . < תוילאיצוסה .לש .םיפיצנירפה תאו הרושה תא תלקלקמ םירוהיהל

 םנגרואב ומסרפ םה . םיניתורה  תופחיתה תא קר םנ לע .םירהל יואר
 םיעסונ.םהמ םיבר .םירוטטיגאו .,רפיצ ר"דהב .ורחביש , םיניתורהל -זורב "אליד,
 +ידוחיה :טדידנקה .ליבשב הלומעת תושעל וירפבו לילגה ירע לבב םיבבוסו
 * ,(* יקסבולירט ר"ד ייניתורה טנמלרפה-ריצ םג אצמנ םירוטטיגאה ןיב

 יאב ינלופה טדידנקה תצנ הלאה תוריחכב יכ ,וגל עדונ התע הו (*
 קר ויה רפיצ ןושרג ר"דה ינויצה טדידנקהל .תועד 4105 לבקש ,יקצידאפ

 ,,תועד .896 קר לבק יקציויל ר"דה יניירקואה טדידנקה . תועד 6



 רכ ןוילנ

 -תולגתה  ליבשב  תונמדוה היצילג  תריבבש םינלופה.םידוחיה ושקב
 הנש האמ ואלמנ יאמ 5 םויב : . ץיבולסוי קרב -- תא ואצמו  ינלופה  םבל
 תגהנה תחת םינלופה לש דומהב לבח חקלש ,הוה ידוהיה רובגה תומל

 גוחל םוכירצ הזה םויה תאש ואצמ המה . ןואילופנ תומחלמבו אקשאצשוק
 ותמחלמב תמו םחלנ ץיבולסויש םושמ , םינלופה-םידוהיה הנושארה הרושב
 ךפהנ הוה גהה ךא ,ותוא וגנח םנמא םהו .םינלופה .לש םתוריח- ליבשפ
 םינודאה לש םהיתובשחמ-ךלהמ .י היוזב תינויצ-יטנא היצרטסנומידל םאתפ

 יארוב , םינלופה ןימיל ץיבולסוי דמעש ינפמ :הוכ ,הארנכ ,אוה וללה
 םנבומ ב ,תינלופה-תוימואלה ןמו . תינלופה תוימואלה לע , םהומב , םחיתה

 ,ןוקיעמ ןה תוברפומ םהיתוחנה ךא .רחא דעצ קר תוונויצ-יטנאה לא םה

 רותב אל ל"נה ררמהב ףתתשה ץייבולסוי .  ןה = תועטומ  םהיתונקסמש 0
 ליח ולגד תחת לא  ףסאש ,אדבועה ו'ע הדיעמ .ידו הי רותב א"ב ינלופ
 ז"ע תודיעמו , הגרפ לע ונינהב תואלפנ האיהש ,םידוהי לש דחוימ

 יווש :ןשארבו ,ןפוס דע ןהלחתמ ץיבולסוו לש תוידוהיה  ויתושירד

 דומענ אל עודמ, :לאוש אוה .ומע ליב שב םירדצה לבמ תויבו
 עודמ ל תמדא לע רתויב םייוזבהו םיבומה וננהש , הלוגב וננהש , ונחנא

 ,שפחח ותוא ונא םג גישנ ןעמל ,שפחה דעב םימחולה ןימיל דומענ אל

 ולאכ םילמבו הוכ ןונגסב = ?"לכל ומכ וגל עיגמהו ונל  ותוא םיחיטבמש

 ומע רבשל גאוד ובלש , שיא רבדמ ךכ . םא-תהקיל הוובה ,שיא רבדמ וניא

 ףתתשמ אוה כ'עש ,ומעל םג ויפנכב אפרמ איבי הוה ררטהש , הוקמ אוהו
 אולש  ,ןבומ .ינויצ  ,ימואל-ידוהי רבדמ ךכ ., רוציקב .כ"ב ץרמבו וועב וב

 / תויתטשב אלו ,,היוארה  בל-תמישב הירוטפהה לע ונלש םיללובתמה וטיבה

 ןא יב תו אלו רותסל השעמ -- ךא 'םליבשב .אוה ץיבולסויש ,וניבה זא יכ
 ...העוה םכרדמ ובשו -- רתוי רוע ילוא וניבה

 תא היצילגבש הקיתעה תודהיה הדבא ,ינוי 10 םויב ,רבעה עובשב
 , ןץיבורוה שיא יולה שביל הירא 'ר ג"הרה תרימפ י"ע , הינוב הינב יריחבמ דחא

 .יולסינטסב ד"בא
 ינש ן'ע המה םודע ,  הרותב לודג יסכודותווא-בר היה חונמה

 והיכה ורוד ינבר לכ טעמב ."םימשב ירה, םשב  וייחב םיפרהש ת"וש יקלח
 ,והיפ לע הכלה הבתחנ תחא אלו ,םהיתולאש תא וילא וצירהו ןואגל ותוא
 ויתורטב = ,וחור"ראשב -א"כ  ,ורוד ינכר לכמ ןייטצה ותוינואגב קר אל ףא

 עדי ייצולג יסבודותרוא ברש = , אוה ץרפנ אל  ןויזח ,  ותונלבסבו - תוימורתה

 ונונגסש דבלמ  ,חונמהו , הירוב לע , תירבע דבלמ , תרחא ןושלב שמתשהל
 תויונמדוהב הב שמתשהו הירוב לע תיזנכשא םג עדי ,שטולה הפי היה ירבעה
 . תוישפחה  ויתועד לגב .שיאב ןוא טובה אלו לודג ןלבס היה אוה , תונוש
 ללגבש ,תונויצה לא ותבח תא עיבה םעפ אלו ימואל ידוהי היה ותרכה י"פע
 =- יולסינטס ינפל .תונברה רתכב וב שמשש , םוקמה --- ירטס ינויצ ומשר הז
 ברה לש ודיקפת תא בטיה ןיבה אוה . ל"הקה לש בהוה רפסב מש תא
 ראותהש לע הלאה םירוטה בתוכ ינפל ןנואתה םעפו , םויהו םינפל לארשיב
 +. ,אנדיאהד ברה תא דוע םלוה וניאו ונכתמ .רבכ .ןקורתנ "אתמואד אנרבדמ,

 ה"לשה לש םהיצלח יאצוימ אוה ל דנ ןהבא-רב םג היה חונמה
 ףוסבלו יולסינטסב תונברה רתככ ושמש ויתובא תובאו ויתובא ,"ובצ םכח,הו

 [.! לבח .א"ס ןככ תמ איה ,ותומ םוי רע וב שמש אוהו ,ול והושירוה

 ,שינעה .ריאמ

 ,(1908 תנשל ילגנאה לוסנוקה לש ח"הודה)
 ,א

 ר"ע וניתועידי תא םהמ םיבאוש ונאש ,םיבושח רתויה םירוקמה רחא
 ילגנאה .לוסגוקה לש םויתנשה ח"הודה אוה ,הגיתשלפ .לש .ילכלכה בצמח -

 ןוצרדתעיבשב ,םתונקידבו  םתויטֶרפב  םיגייטצמה ,ךילב .צ .ע רמ  ,חנותשלפב
 יסופדב התע הז םסרפתנש ,1908 תנשל ולש ח"הודה תא םיארוק ונא תדחוימ

 הז ,שיאה ותוא לש ונוחטבו = ותנומא םילודג המכ דע = ,חוכומ הזה ח"הורח

 התוחתפתהב .הניתשלפב םינינעה בצמל ןנובתמהו החמומה ,יתגלפמ יתלבה שיאה

 :תאזה יראה לש היתודיתעבו תמדקתמה
 הדמב דרי םשגה :האמ תובוש .רחפמה ת)וקת !יה הנשה תישארב

 תוערואמה תבסב ימולופה ןוחטבה:יא לבא הפי היה תורשב .המקה בצמו תקפסמ

 הירגנוא:הירטסוא תורוחס לע זרכוהש םרחהו ילוי שדח ףוסב לופוניטנטסנוקב

 :ינוק הברהש ,ךכ יריל .ומרגו ,איטמקרפהו רחפמה תוחתפתה לע הערל ועיפשה

 תוחפ 1908 תנשל טרופמ יא ה היה ךכיפל .םהיתונמוה תא וחד הרוחס

 זוחאל בורק ונייה  ,גנילרטש ארטל 5600 לש םוכסב הרבעש הנשה תמועל

 םייטולופה .םיאנתה- תורמל ט רד 500 ק יי א ה ה ל ע תאז תחת לבא ,רחא

 הנשה תמועל םיזוחא ו"ט וא ,ש"ל 79/000:מ תוחפ אל םובסל םיבוטדיתלבה

 ,1904  תנש לש הומ םינש יפ טעמב לודג היהו ,תפלוחה

 הילגנא הפתתשה ש"ל 808,400 לש םוכסב ופיל יללכה טרופמיאהב

 וסנכג תאז דבלמ ,ש"ל 44,000 םוכסב  תוילגנאה- תווגולוקהו ש"ל 4,400.ב

 וארג ןכ לעש) | טורויב ךרד ש"ל ףלא תאממ רתוו לש םוכסב הילגנא .תורוחס

 רמואהב ילגנאה קלחה הלע ז"יע רשא ,(היקרותמ ואב ולאכ תקיטסוטטסה פע

 ,ופיל ללכה טרופמיאה ןמ= םוזיחא ז"כל .טרופ
 פ"ע לבא ,טוקיובה תבסמ  ,ןבומכ ,תחפנ הירגנוא:הירטסואמ טרופמיאה

 .ןורפחה  אלמתי השרחה הנשב יב ,תווקל ךירצ הכ דעש םירפסמה

 םוכסב טרופמיאהב היפור לש התופתתשה דוחיב התבהתה תוצראה רתומ

 הברתנ דוחיב ,הרכעש הנשה תמועל " םיזוחא 96:ל טעמכ וא ש"ל 0

 ,םרח וילע 'זרכוהש ,יירטסואה רכופה תחת היפורמ רכוס לש טרופמיאה
 םילגנא = םירחוס הכרה יכ ,הדבועה תא ןוצררתעיבשב שיגדמ ח"הודה

 תור:תריקל םהל ויה וז םתעיסנ תואצותו
 ךרדב

 םילשורי תא ןובשחה תנשב ורקב
 קר םתרוחפל תונמוה םהל שוכרל םילגנאה םירחופהל ץעוי .אוה ,הבורמ

 םינוקה ןוב  ,ןישכע רברה גוהנש ומכ ,טורייבב םינכיפ לש םתוטצמאב אלו וז

 תואצוהב  ז"יע .ץמקלו  םיניכה"ישנא םונכוסב שמתשה יתלבל היטנה תשגרומ

 .ןהולעב תאמ רשי םהל תוצוחנה תורוחפה תא ןימזהל םא יכ ,תורפרסה
 וכ" ףא .הניתשלפב ילגנאה רחפמה :וחתפתהמ ןוצרדעבש | לוסניקה

 "ילגנאה קושה בצמ "כב ,ראמ תורחתהה הלודג ןפגה:ימצ תורוחס רחפמב דיחיב

 ןפג:רמצ  תורוחסכו = ,הילטא דוחיב "לינאלפ,ה  תוהוחסב ןתוא

 .הילגנאב היגליב הרחתמ
 תומכב;הניתשלפל האוצוט הילגנא , ןוגנארמ  דוחיב לבקתמ  ורוא

 תאבה הברתמ תעל תעמ . םיחלוממ :םיגדו תוירכוס , םיקתממ , םיניפות חבורמ
 ,לשבט ירישבמ | הילגנאס  םיאבומ לורבה תורוחפמ .הילגנאמ םישבי  םיגד
 + לורב:תוטמו .םהל המודב  םיצפח דועו תכתמ לש תורדקו תוי עק ,  לושב,ילכ
 םיאבומ םילועגמ .זננשאמ םג תצקמבו היצנרפמ דוחיב םיאב  הכאלמ-ילכ
 םישרוד םהל המודבו הלאכ םיצפחב .[הילטיאמ םג קוי םוניטמו ,זנכשאמ
 לוז רתויה ןימה תא קר

 לש הורפומה הינקה איה ןפג רמצ תורוחס לש טרופמיאה תחיתפ תבס
 םינסחמבו תויונחכ ןיידע תואצמנ ןהש ןפואב | , הרבעש הנשב הלא תורוחס
 .הבורמ רפסמב

 .וקספנ אל ןינבהדתוכאלמ יכ , חובומ לורב-תורוק לש טרופמיאה יובר
 השלש יפ טעמב התלע 1908 תנשב ופיל ואבוהש םימחפה תומכ

 + להגו ךלוה ךלוה .טפנ .י"ע  תועעונתמ תונוכמב = ךרוצה 1007..  תנש תמועל
 הביאשל תונובמב םישמתשמ דוחיב . הילגנאמ תואב תונוכטה תיצחממ רתוי
 + רתויו .רתוי הלודג תומכב אבוט ךכל ץוחנה שפגה םג . , םי'זנארואה לודוג
 ..תיצחמב טעמב טרופמיאה הברתג 1907 תנש דגנב

 . ונכשאמ--תופטעמו בוט רתוי ריינ ,הירטסואמ דוחיב אב השיבחל רויג
 + וללה  תורוחפב = תורחתהל הילגנא הלכי אלש דע ,םילז כ"ב םנה םיחקמה
 + םיבורמ םישרוד ןיא םיבוט רתוי םינימל

 בורק וא גנילרטש ארטל 72,000 לש םובסב הברתנ טרופסקיאה
 ראשב םג לבא ,םינוש תירוב ינימ לש טרופסקיאה לדג רוחיב , םיזוחא ו"טל
 . היהש יפכמ .טרופסקיאה .הברתנ הרוחס .ינימ

 ,(אבי .ףוס) :
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 הריכמל .אצמנו רואל אצי

 ,ינש ךרכ הָרְּגאַה רַּפָס
 ,(עיברו ישילש קלח)

 םישרדמו דומלתבש תודגאה רחבמ
 תושרופמו םינינעה יפל .תורודס

 .קילאיב 0 חו יקצינבר חי; ו'ע

 :המרקה :ישילש רפס .םינינעה ןכות
 קירש ןוב ,לאושי לש פתנח : םלועה-תומואו לארשי ,א קרפ

 לארשי ,לארשי לש םביט ,,םימעל 5

 םהיאנוש ,תחא הדונא לארשי ,,לארשי יעשופ , לארשי לש םהינמס , םירוסוו

 תרהט ,םלועל םימיק לארשי ,  לארשיל לומ ןיא ,לארשי לש  םהיבהואו

 , םלועה תומוא , (םיתוב) תוירא ירג , לארשוב  םירג - , לארשיב  תוחפשמה

 תרות ,ץראה תבח ,הבושיו ץראה ,לארשיו ץראה :לארשי ץרא ,ב קרפ
 ..םילשורו , שבדו בלח תבז .ץירא , ץראה :

 :ןושלב קודקד , תונושל ראשו שדקה ןושל ,  שדקה ןושל :ןושל ,ג קרפ

 ףתוש ה"בקה ,םיוב הפרחל לארשי  ,תולגה ישק ; תולג .,ד קרפ

 + חלילמ המ רטוש , לארשי רמוש , לארשי לש" םרעצב

 ,תובא תוכו ,תועושי יונגו תורצ יונג + חישמה תומיו הלואג ,ה קרפ

 ץובקו הלואנ ,חישמה תובקע  ,ץקה
 + חישמ ,רואו ךשח םוי ,  תוילג

 . םיתמה תיתת , םיקידצל הדועס , הדיתעה הבוטה :אובל דיתעל 1 קרפ

 יטבו .תונקנ הרותה המב  ,הרות דומלתו הרות לש החבש :: הרות ,ז קרפ

 ידמול ,דומל יכררז הרות ירמלמ ,המשל הרות ,תמיקתמ

 , הירמולו הרותה דובכ ,הרוח לש השומש ,רבחו בר ,דוטלת יכורו הרות

 ןושל ,םירפס ראשו שדקה יבתכ ,הפ לעבש הרות ,ץראה םעו םכח דימלת

 + הרות ירתפ  ,הרותל גיס ,הרותה תווצמ ,השעמו דומלת * , םוגרתו הרוח

 תבש ,ט קרפ .שדקה חורו האוגנ ,המכח ! האובנו המכח ,ח קרפ

 םתו הנשה שאר ,הנשה רובעו שרחה שודק ,תנש !םיבוט םימוו 5

 + םירופו הבונח , םילגר  ,םירופכה
--- / 

 ךויב שוקה :םוקמל םדא ןיבו היבקה ,י קרפ .יעיבר .רפס
 םדא ןיב ,םינימ ,הרז הדובע , הלעמ לש אילמפ ,אוה

 ,הרבעו הוצמ ,ער רציו בוט רצי [ערו בוט ,אי קרפ  .הלפת ,םוקמל <
 + םנהיגו ןדע ןג ,אבה םלועה ,שגועו רכש ,הבושת ,עשרו קידצ

5.9 -*7-- 

 .יק 48 'ר 1--חולשמה םע ;'ק 5. 'ר 1 ,ינשה ףרכה ריחמ
 י'ק 75 ינש רפס ,'ר 1 ןושאר רפס ,ןושארה .ךרכה ריחמ |

 - ור 2-- חולשמה םע דחיב
 :הפידואב "הירומ, לצא ישארה רכממה

 ת3תהדסתפסדמס .,0018%, 026008. | 70ע[הש ,,110וה ה"

 ףרהה תומול אפרמה םוקמבש ירבעה .םוירוטניפהב

 שי ,םיאפור תחגש ה תחת אצמנה ,ןעיזאלב .שפ
 ם , םיבצעו .האיר :ילוחל םוקמ רוע

 רחוימה ,הז 'תוב :הילטיאב רשאמ .תחבושמ םש .האופרה"תלועפ
 < ; ולולכשב :ןייטצמ : ,דנימב

 , רבמטפסב 1 דע .אוה הו ןדינמ תונפל רחואמה ןמוה
 תפז- \\ 10188 01006010 84. 22810 (80גוז הול מ10)

 ו : : ּ

 רש רשפ>

 - 0 , םיריוצמ  םיסיטרכ - , םירפס :ינימ לכ
 1 0 שות לצא :גישהל .רשפא . תונוש .תונומתו :םימובלא

 לה . .
 דמתה ה 080 1 ץ זו ה 8ןכמזהמה.

 18 18 6 1 ] ה ו הפו
 ..1-יקוועלאנ םגו , 7 יקפילובונ

 360. <1הק001מ> 1088081 <

 טאצי ,םירוענה ינבלו תוקוניתל ,םידליל ריוצמ יעובש ןותע

 .עובשב 'א .םוי לכב קוידב
 רנבל ביי. ל"ומהו ךרועה

 .םידימלתל .ירבע יפה ןולמ + םנח םרפ אפ
 <הנש עברלו וצחל הז ךרעבו ב"ור 5 הנשל ןותעה ריחמ

 , ! תכרעמה תבתב
 ה. 1קפהמסוש, סה. :1הםןסא בז.

 :הפירדאה י"פע הנליוב ק'צה ידי לע םג םתחל רשפא
 1. ה. תסה5ת600ת7. םאהפאה. | 1. 1. 00100018 \\7ו1חה

 :ךונחל ועיגהש םי ר עג יי נש ל-חוורמ םוקמ שי ותיב
 ..ירסומהו ידומלה .םכונחו םיירמחה םהיכרצ קופס

 . :ולרש ריעב , הבחבו  קוידב -ט "ו * ה צ ע  היזהי שמתח הטאפשמ
 הבו ,םינימה לכמ םתומלשב םיניוצמ .רפסדיתב םיאצמנ נרובנט
 ראשו ריתמה רבד לע .הלבנה םוש ילב םידימלת םילבוקמ

 .,בתכמב לאוש .לכל .עידוא םיאנתה
 < ע. ₪. 3671010, .1811000000]80ו0013, 000126 8(.

 .םיאפורה תצעב ועמש
 5 לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 לכה
 ,םיטפיצירה ותוא םיליכמש הדמ התואב  לורבח רוסי תא ליכמ
 יב שי=ילורב, ןייבש לורבה דופיו ,םיאפורה לש םילועמ  רתויה
 היתשל הפי  אוחו ףוגה תא אירבהלו םדה תא  רהטל ידכ
 ,.תונייח ראש - לכמ : רתויב -לוזו .רתויב - לועומו  םינטקלו םילודגל

 = ,אשראו "למרכ, תרבח .לצא הריכמה

 --יודרונ םקאמ לש :םיששח : תדלוהה םויל

 1909 ,ילוי 29 ,ס"תת 'א בא-םחנמ איו

 רואל התע ואצי

 |= יודרזנ סקמ לש םיינויצה םיבתכה =
 [ (זנכשא תפשב) .

 ינויצה לעופה .דעוה. תאצוהב =
 -- .קרמ % ריחמה ,רבחמה תנומת םע ,םידומע 0

 8 ,50 ריחמה + הפי הכירכ םע תורושתל ,האצוה

 : טו /

 "'דכב ,םנח>יצח ריחמב וישרודל .תעכ אצמנה , םופדב םידוטע 8 ליבמה רפסה

 "לש תואצרההו םומאנמהו םיבתבה לב תא ללוכ אוה = , םיברה תא וב תוכול
 + תונווצה :תורוקל ןכותה-בר רוקמב .בשחהל לוכיו :, ינואגה רפופה -
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 - ₪6 ישפחו םנח הלושי טרופמ טקפסורפ

 ףאמ-.רשיו -םירפסה רחסמ יתב לככב 'גישהל שי הזה .רפסה תא

 -- ,6- ,םניררעננילאראק /  זייחר םא ןלק ,נאלרעפ רעשירוי --

 ו
- 

8 
 : "למרב," ) יה -
 ב
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 קר ותש |%



 י"ע  חוטפ-טלקמ שוכרל תפאוש | תונויצה . ; רב ע ןוע ו 2 ש ,
 . לארשי .ץראב לארשי  םעל | יולנרטפשמ
 ליב תטרנתמ) 1

 :ןכתה
 --י--+-

 : 5 .ירמחה בצמה ,הירבט זוחמב תובשומה

 לש ,טילאש מ = .א- ,היתולועפו "םירבח לארשי לכ, תרבח
 : .. , םיוביירנ .* = ,(ףוס) ןילופב םידוהיה י'דמ ףד ןנבו ץיבליסוי קרב 8

 .,.רזעילא-ןב .,מ .(רופפ) החפשמ תונורכז ,הצחמ לע חצחמ 6 < ₪

 7 .ץיבוקרב .ר : יי כ

 = 2 . ,(ףוס) 1908 תנשל ילננאה לס לש ל הניתשלפ רחם (6 ,

 : יח א , היקרותמ םיבתכמ | ₪?

 ,.ןייואפ ,ממ ל ו" . הינמדגמ םיבתכמ ₪

 תינויצה היצרידופה לש הרשע םיתשה הדיעוה 9

 : , הקירמאב -

 ; לארשי-תוצופתב ; חרומב ; לארשי.ץראב ;תונויצה) : עובשה (0 :
 .(םושדח םירפס ; תונמאו תורפס 2 5

 י'פוק 88 שדחלו ,לבור 1 הנש עברל ,לבוו % הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל :היפווב "םלועה, ויחפ 6

 ,ךלוד 8 1/2 הקירימאב ,גנולוש 9  הילגנאב ,קרשמ .9-= הינמרגב , םירתב 10 היראגנוא-הירטסואב :  ל"וחב

 .הנש עברלו יצחל הז ןובשחכו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצגרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראב
-- 0 
=, 

 ,ק 90" הסירדאה יונש רעב

6 
 י'פוק 40 םידומ;ה ראש לעו .'פוק 69 ןושארה דומעה לע --- , סיתעכרא .חקליחמ טיטפ הרוש לכ דעב : תועדומ ריחפ

 2 :הפירדאה

 סתההמ|ה ,[30ה8עמ", 2עהפהה, 01קתטתתשמ (000הת870%88 8. ) 14608600ה 0 14.

 4 1 למ לכ רו



 < האבה הנש יצחל יםלועה לע המיתחה תלבקתמ
 .1910 תנש ראונאי 1 דע ילוי 1 ןמ

 . (שרוד לכל םיחלשנזו םיחחוימה ו הב .םיראובמ םיאנתה) .אבהל םג ףסאיחא ירפס לכ לע הלורגח החנהה תכשמנ פימ תוחה לכ ליבשב

 = = םימתוחהל ןושארה אוה (. 95) יכחונה ןוילגה
 .ילוי שדוה ןמ "םלועה, לע

 עפיירג עגיצנייא יד ףייא .טנעמענָאבַא םֶאר ןעמונעגנַא טרעוו סע ף :
 עטסגוליב .עבולגעטמ ---=----- . - צ חה

 גנוטייצ עשידיא ימוי ןותע 1 . יי וותז)
 . עוצאמראפניא .ןוא רוטארעמיל , קיטילאפ ראפ ,םוינ םוו לכ לש םהויחב םילגתמ םהש .ימכ לארשי ץרא יינונע לש

 םעד טסיזמוא ןעמוקעב גנוטייצ רעשידיא, רעד ןופ ןעטנענָאּבַא יר = ימכ השדחה תירבעה ןושלה תא ריכהלו .תעדל .- ימ
 :ילטַאנָאמ סעדעי ."רוטארעטול ענרעדאמ, לאנרושז ןעבילמַאנָאמ תובסמב ,רפסה*יתבבו םידליה יננב ,לארשידץראב תרבורמ .איהש

 .וורנ.ןעמייו 64 ןופ/ רעגינעוו טינ ןעטלאהטנע טעוו ךוכ סעב = = , .תובוחרבו םיקושב ,םיער
 .רע עלעניגירָא ןעמ ּוק ןעלעוו סע ואוו ,םאמרֶאפ ןעם . מויה .ןותעה לע הנמי - 2
 עבילט פאשנעםיווןוא קיטסיצילבּופ ,ןעגנּולהעצ .יִבָצה , 0

 : .ןעלקיטרצ < ויארוקל תתלו ינידמ ימוי .ןותע לש רוקפת אלמל לדתשמ "יבצה.'
 :לֶאּפ טגילייטעב ךוז רעהא זיּב ןעּבָאה "גנוטייצ רעשידיא, ןיא םידחוימ םימרגלתב הבחרהו הלודגה לכתה לכב עמשנהו השעגהמ
 : ,תודחוימ  תובתכבו .םיימוו <

 < \ רעלעטשטפירש ערנעג הכלממה לש ינידמה םלועל .עגונב דוחוב ודיקפח תא אלטמ "יבצה,
 ד לג , תוללוחתה תעשב ,םלועיתוה תעשב התע תדמועה  ,הלודגח - תינמותועה

 . + ך* . 5 , י 0 ,

 ,א ,קילערֶאג .ש ,ץיבוכורב ל"י רזה ,שטיווָאקרעב .הד .י ,רונזיא ,א . תומוצעו. תולודג .תובפהמ

 לאינד ,ןאקשהיה יבצ . ,ןרעפלייה .פ ,וקצילָטר ,מ .ם ,טדימשרלאג .י ןטלשה דגנכ דומה תוצרפתה םוימ : , םינורחאה תועובשה - תשלשב
 ,ןיוועל-ןאמפיל ,ןיוועל והילא ,ץ"כ ,ב ,שטיוואנרעשט ,ש ,ינראשט | רשאמ תוחט אל ויארוק וערי  ןעמל רמשמה לע יבצה) רמע יאמשוחה
 / ,ש ,ןאמביפ בקעי ,רעגינ .ש ,קַאשראמ ,ר , יקסנישטשעל בקעו | םיגינעמ .םיבר םיטרפ ונתג םרוי םוי ,םמצעב ,היקרות תריב ,אטשוק נב
 :אר .מ ר"ד ,שטיוואנאמלַאק וה ,קיטָאק .א  ,לעסאק דוד ,ןארמיצ ,תורחוימ .תובתבבו  םימרנלתב

 8 העונתה יגיהנמ חכ= יאב םע ,ידימת מ"ומב הלאה םימיב אב "יבצה, ל
 י זי וכ

 ו ,םילאש .מ ,רואיינש ,ז , ב םיטרפ ומוויב םוי 5 ויארוקל רסמיו ,םלשוריבש :תואמשוחה
 לאנרושז ןיטימ .ןעמשווצ "גנוטייצ רעשידיא, רעד וופ זיירפ רעד .םיבוש חו םוניגעש-

 רהָאי:לעטרעיפא , לבור 3--רהָאי בלַאה א ,לבור 6 רּונ ךילרהעי זיא = םויל .םוימ חתפתמו ךלוה "בצה,;הבימת לב ילב יה "יבצהו
 ויירפ:סטנעמענָאּבַא רעד ן,פָאק 50 --- ךילטאנָאמ ,לבור 1,80--  ויתופנכה ןובש ה לע ו מצע ןובשח לע קר ותרטמל עונמש
 .פָאַה 40 ימ לכור 5 ךילרהעי זיא ןוילא לאנרושו ןפיוא תיטבהל לאוש יעבט םוסב לע "יבצה, ,אוה דמוע :ומאל ;תויטווה"

 0 : / < .?ומויק תא ונ
 לו דבל ,ופתתשי : ובש ., יתורפפה קלחה תא ביחרהל ליחתמ ."יבצה = =

 , יצ .רעשידיא, רער ןופ ןעטנעמענָאּבַא יד ןעמוקעב םער ?וח א | -ץראבש םיבוטהמ םיבר םורפוס ,הכ דע וב ופתתשהש  םיעובקה םורפופה =
 < .ןופ יעטכישעג עשידיא עניימעגלא, :עימערפ  עסוורג יד "גנט .ץראללץותבו לארשא

 ,לבור 8 ראפ ,רעדנעב 2% ןוא ,וואנבוד ,ש ילותחה .ןוחריה .םע רחוב ןכ'ור 36- -היפורב *יבצה, ריחמ
 לח -בישעג רעשידיא. רעד ןופ זיירפ .רעד זיא ןעטנענָאבַא:טינ רַאּפ כיור = ינש---רבל ""למג:רמח,ה = ריחמ 1 50 לש רט 2

 ,לבוה 6 עט , עברלו  יצחל הז .ךרע .יפל .הנשל
 ןיוש ןענעו יעט ב יש עג ר ע שי די א, רער ןופ רעביב עטשרע יר :תכרעמה לש ןעמה

 ,ןערָאוועג טקישעגרערנאנופ ןוא ורד ןופ סיורָא 00 471 ו
 : ונכוס ידי לע תונמהל רשפא היפורב

 .ן=

 0 -- וו תדעו 2 : 1356 הז ה פ0 הוו שתהיה 0. 8
 -- םמ ווסוודס מע ז 7 חת 0 וותס 8. > וו פא ב

 ; הלאח םידסומה תל זכרמחב לבקתה יושרו ריעמ
 ."ןויצ .תראפת, י"ע , תיאניתשלפה היסימוקה ליבשב ."ר 0
 , םיוכנסונ הנח תרממ-"לאלצב, "< <, 8
 ,קיצייוואלאפ רממ |, 7000, כ-0
 = .טראמשרעבלאה רממ ,ןלקב תוהגלפמה ןרק,ה = , =  'ר '*--

 :,ר'ע = ,ופיב :היזנמגה לש . ינויציויפה .טניבקה =, = =.
 . + ןיקרווה ְי "₪ 8
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 הָיִרְבְט זוהְמְּב תובשומה + - זוהז - 3( מז
 ו.

 .יִרְמֶחַה במה
 אורבל הרטמל א"קי תודיקפ הל המש הירבט זוחמבש תובשומב

 רוסיב  ,תודיקפ ילבו הכימת ילב  םייקתהל לכויש ירפכ קשמ
 הצמקו תונושארה היכרד תא תודיקפה הבוע הלאה \ תובשומה
 קווחל םיצוחנה םיעצמאה לכ תהמ הענמנ אל איה .לבא ,תואצוהב
 ונתנ הזבו ,לכה תא רכאל ונתנ תחא תבב .םתוחתפתהו םירפכה
 יפ לע .,ויתונורשכ לעו ותוצירח לע קר ןעשהל :תלוכיה תא ול"

 החפשמ -.לכ- תורכאתה תולעל התיה הכירצ םרוקמ ושעש ביצקתה

 ינפמו שארמ ורעש אלש תואציהה ינפמ לבא ,קנרפ 18,000--ל

 90,000 דע החפשמל תואצוהה .ולע הנושארב תוערה םינשה
 בוט תיב .,םנוד .800 רע 850--מ המהא ונתנ רכא לכל . קנרפ
 ,העירז .ליבשב : ףסכ :ידו ,תוקיזמה .תורתומה ילבש ףא ,חוורמו
 המדא קר רכאל ונתנ םימעפל , ןושארה ריצקה דע היחמל  תומהב
 ,.ול .ץוחנה לכל ומצעב ול נאדי .אוהש ירכב ,םינמוומב ףסכו
 ,המדא .דבלמ 'רפ 8000 הימהלמ ירכאמ רחא לכל ונתנ ךכ
 ,הרובע יילכ ,תומהב םהל ונק ,םיתב םהל .ונב םמצעב םירכאהו
 הר'זרפב .תורכאתהב תונוש תוטיש הגיהנה תודיקפה , ךליאו העירז
 ,םירכא םג ,םיסירא םג םירחא תומוקמב ,םיסירא קר הבישוה
 תובשומה ינבו ןרוחמ ובשש םיבשותה תא הבישוה םירכא רותב
 9 ,םילעופ הבישוה םיסירא  רותכו ,המדא ןורפח לע וננואתהש
 א"קי התשע תופיראב ןושארה ןויסנה תא ,םהוא הרחב איה רשא
 ןכ .ירחא .,םיסירא 10 .םש הבישוה םינש . עבש ינפל ,הר'זדסב

 םירכא 19 םיבשוי החסמב ,5₪ ךוע ףוסבלו 10 .םהילע ןהפיסוה |

 םינורחאה ,58 םיסיראו םירכא ןיגדתיבבו המיב ,םיסירא 8--ו =

 רחאש ירחאו םירכא 91 תודיקפה הבישוה הימחלמב .85 רע
 ןמזב.,סירא .ותמדא .לע הבישוה | ,םינש שלש ינפל תמ םהמ
 ,םיסירא .רותב קר םישרח םישנא בישוהל אקי .תגהונ .ןורחאה
 ,שדוחמה טילטאבו תרגכב ,הפצמב ,ןיג-תיבב וישכע תגהונ איה ךכ

 . א'קיל םהיתובוחמ .םולכ :םויה :דע רוע .ומלש אל םירכאה
 הפקהב הנממ םיחקול םהש ףסכה תא קוירבו קר .םימלשמ םה

 ןוכנ םגו. לוכי רבכ ,םירכאהמ \ לודג 'קלח : לבא .,םיעורי .םיכרצל |
 םיענמנ םה םאְו .תודיקפה םהילע האיצוהש ףסכה תא םלשל

 םהל היהתש םצפחב הזה רברל םעט םינתונ םה הב רע םלשָמ =

 ה 11, 30-ע0 10 1909 ₪.

 וישכע , תודיקפה םע הזוח השעישו םה םהיתומש לע המדאה

 . רברהו ,םירכאה םע ןהמו אשמב וז הלאשב תודיקפה תדמוע

 ;'רמג ידיל בורק רבכ
 ,ופ לע | .םיוש תומוקמה לכב אל םיסיראה םע םיאנתה

 "'קנרפ 8000--ו ,םיתב ,המרא םיסיראל תודיקפה הנתנ בורה
 הר'ורפב םיסיראה . העירזו הדובע-ילכ  ,תומהב תינקל םינמוומב
 וחקלש ףסכה ןובשח לע הנשב  םיזוחא 10  א"קיל םימלשמ
 םג | ,םמ לכמ םישפח םיסיראה .הרשה תואובתב -שמוחו םינמוזמב
 בוהקב הלוע שמוחה ךרע .הילע םתוא תחקול תודיקפהש ,רושעמ
 םיפיראה - םימלשמ  החסמב .הנשל קנרפ 800 דע 980-- ל
 'םימלשמ םמצעב םה לבא ,הנשל ירפ 906  םינמוזמב .תודיקפל
 םימלשמה ?םיסירא 18 שי .ץנ תיבבו המיב  .הלשממה יסמ תא
 םיסירא 4--8 ,םנובשח לע אוה רושעהו הנשל קנרפ 0
 שמוה םימלשמ 4--₪--ו ,שמוחה תחת עבר .א"קיל .םימלשמ
 :םהלש םילכהו תומהבהב םתרובעל םישמתשמ םהו המדאה דעב

 ,םנמזב | םהיתובוח תא .םימלשמ םלוכ | םיסיראה
 לילנה תובשומ לכב רשאמ רתוי ער הר'זרסב םבצמש ,םיסיראהו
 , תודיקפל םהיתובוח תא םיקלפמו ףסכ םיול  ,תורחאה ןותחתה
 תודסומל קנרפ 600 רע רבכ םיבייחה םיסירא הריזרסב שי
 ינפמ ,ער רתוי אוה .הר'ודסב בצמה ,םיטרפ םישנאלו םינוש
 קר הריזהסב תנתונ הטחה .םינבא האלמו השוחכ איה התמדאש
 המראה ןותחתה לילגה תובשומ לכבש תעב ,4--לופ ,6

 הברה הריורפב .רשא .הדובעהו תואצוהה ןתואב תנתונו ראמ הבוט
 עצוממה :ןובשחה = יפל תנתונ המחה ,לשמל ,הימחלמב = ,.רתוי
 םיעורג .רתויה. םיקלחבו ,18 .םג םיבוט רתויה םיקלחב ,14 יפ
 ,50 הימחלמב תונתונ םירועש ;6--מ תוחפ אל ןפוא לבב

 ןלכל אוה הירבט זוחמב תובשומה לש ינוצחה = הארמה
 . לדבהה ,תורשי .תורושב .םידמועו ןבאמ םיונב םלוכ םיתבה ,דחא
 ,דחא ןיממ םינבא  תואצמנ תומוקמה לכב אלש הזב קר .אוה
 ! . תיתוביבסב  .םינבאה  עבצב .יולת הבשומב םיתבה .עבצ .ןכלו
 םיתבה המיב קרו ,דיס ינבאמ םיונב םיתבה תובשומה בורב
 " םיננה ,ןהיניב תורבוע רדיפה יספש תורוחשה טלוב ינבאמ םיונב
 .םג םא םיפיו םיהובנ םיתכה .,םימודא םיפערמ .תומוקמה לכב םה
 רשפא םימעפל ..תוקרי תנג .דימת תאצמנ םיתבה ינפל .םיטושפ
 ּוא תיבה לע םרדה תא םינתונה םיצע 82 תיבה ינפל אוצמל

 םע הלורג רצח  היונב וירחאמ תיבה םע = רחי :םיחרפ ינג םג

 תאצמנ איה זא תיבה ינ פל תוקרי תנג ןיא םא ,תובוט תוורוא

 הוחיב ,הלועמ החנשה תרכנ' תינגה בורב .םינינבה ירחא דימת

0 



 המיב ומכ ,רצחו רצח לכב תורונצו םימ יד ןהל שיש תובשומב
 תוקרי םירכאל שי ןכלו ,םימ תורונצ ןיא הריזרסב ,הימחלמו
 לכ םיקקזנ םניאש תוקרי .קר -םהל שי ץיקבו = ,ףרוחב םיחמוצה
 ,םימל ךכ

 ירמגל אוה ןותחתה לילגב הבשומה השועש ןושארה םשורה
 ;םירבע םידנפא םיאצומ ונניא הפ ,.תועיטנה תובשומב רשאמ רחא
 תונראה חור הפופש הנניא הפ ,םיתמאו םיטושפ םירכא םא יכ
 הברה ךכ לכ הלקלקש תוריקפה רי תרכנ הפ ןיא ,תולצעהו
 ,תולודג תושירד ילעב םישנא םיבשוי ןוא הפ . תומרוקה תובשומב
 ,םהידיב אלו םחומב םידבועה םהיתופיאשו םחור יפל תוזוחא ילעב
 םישבולמ םירכא ,םתדובע תא םיבהואו םידבועה .םירכא םא .יכ
 םהיריו ,שמשה ןמ  םיפוזשו םיאירב םהינפו ,םיטושפ םידגב
 ןועמ ךלוה .רכא םישגופ ינחנא .בוחרב ..הדובעב תולגרומו תוקזח
 ותלגעב עסונ  ריעצ .םיאור ;ונחנא הפ ,ופתב לע הרובע .ילכ
 םיתבה ינפל .הרשה ןמ בשע ליבומ םיקוח םיסוס גוזל המותרה
 תונגב ,םיעטונה תובשומב ומכ תויברע תוחפש םיאור = ונניא
 םהיתונב וא םהישנ םג םימעפלו םהינב וא .םירכא םיאור ונחנא
 תוכלוה םיתבה די לע םימ ןיאש תובשומב .תוקריה תא םיקשמ
 . תוקוחרה תוראבה ןמ םימ איבהל ןהירומח תוגהונו  תוריעצה
 תובשומ .הארממ  לרבנ ךכ לכו שרח ךכ לכ אוה הזה הארמה
 םידוהיהש בושחל םימעפל .םיליחתמ הדוהיב םאש רע  ,תועיטנה
 רוע רשפא  לילגב זא ,המדאה תדוכעל ללכ ילוא םירשכומ םניא
 הגלפמ םג תתל ותלכיבו םעה תוחכב הנומאה תא שוכרל םעפ
 ..םירכא לש האירב

 םתולגתפהל עגונב םהיניב םיוש םירכאה - אל ,ןבומכ
 תא ולבקש לילגה . ירכא .ןיב םג .ןוגה .קלח רוע - ,.רכא יחל
 .הוסיו הנפ שאר  ,ןורכזב  תודיקפה ב תחת .יהפומה םכונח
 לע םא יכ ,םהדובע :תואצוה לע אל ןעשהל ולגרתהשו ,הלעמה

 תוקָרְ
 תאמ

 ,ץיבוקרב .ד .ו

 ג
 (ךשמה)

 ןויער .וכחרלו רדחה ךרואל שגרב תכלהמו .תעסופ :הליחתמ הרפשו
 דע ,טאל-טאל הלצא כחרתמו ךלוה .,ותדובעב 4 ףתתשהלו ןגל סנכהל ,הז
 תדבוע איה הנהו הנוימדב ,בל תחקול הרדהנ הרוצ ,השדח הרוצ שבול אוהש
 תולעופה ראש םע רחיב איה תדבוע ;ברעה דעו רקובה ןמל ,םויה לכ הדשב
 המוקמש ,ריס וניעדתועיבטב םדא לכ הב האור  ןכ"יפדלע"ףאו * ,רפכה"תונב
 ,ייבוט ולובש הלועמ ,ןאכל האב רחא םלועמו;איה ךרכדתב יכ ,הפ הנרוכי אל
 תוטיבמ ןלוכ ,תוחותפ תועורוב .ןתרבחל התוא תולכקמ רפכההתונב תולעופה
 תוארוקו הריתי הבח התוא תובבוחו הירחא תוכורכ ןלוכ ,דובכה-תאריב הילע
 הבר הדיקשב ןתדובעל וללה תולעופה הנרכמתת ןגל התסינכב .."הריבג | הל

 לש ןחור יפל ףלהתהל עדוי הומכ דוע ימ יכ ,הנמיה הלעמל ןיאש תוזירובו
 קשי היפ לע קרו התושרל ןגה לכ רובעי ךכ-רחאו :..ךכדרחאו ..,?"תוירצונ,
 הריתי הניבו תעדב לכלכת הישעמ לכ ...רתויב הפי ולעי םואושוקה ,רבד לב

 ןוידפה םנמאו ,הטורפ הושמ תוחפ וליפא ןוימטל ךלי אלש ,חינשהל הל <
 תיבה לב תגהנה תא םג הדיב חקת ואו ...בורל ןוממ ופסאיו  םיתַעְבש' לדגי
 יצמרבאל היחאל .ךרכה גהנמכ לכה ,םיעלוקמ תונוליובו םיאנ םילכב וטשקתו
 המאו היבא .היפדאצומל וכחיו הל םיעמשנ ויהי לכה ...וילגרל םילענ הנקת
 הציחמה ירוחא הענצב םהינש ושחלתי תחא םעפו .םכל-רתסב וחמשְיַו ןארי
 ךרכב התיה איהש ,הניבל ונגיב המ ,האר, :היבאל רמאת המאו ,הלפאה
 ינא ןיאש אלא ..ןכ םנמא, טוקלח אוה ףא .הנעי היבאו ,"האולמו לבת התארו
 3 *..."איה תקונית ירה .הינפב החבש הל ריגהל הצור

 תא םש תאצומ איה ירה ,הדיב .ישמה-ךכוסו ןגה לא .הרפש האבשבו
 יצמרבא .,הלודג םיאושיק תמרעל ךומס ,תואובטה רחאב םידמוע המאו היבא
 רכווו\ ,שמש"ףוושו םודא ולוכ ,הקומע הלגע ךותב אוה דמוע ,ןאכ .אוה ףא

 הב ןוי לג

 םישקבמה םישנא םהיניב רוע שי  ;ונוצר ישועו ןורבה תובדנ
 --המיב רוחיבו ,שי ,תודיקפה םע הברק םישקבמה ,םיידרצ םיקסע
 העורג. רתויהו תויאלקחה תובשומה ןיב ל רתויה הבשומה
 םניאש םירכאה  ןיב לודג קלח -- ירסומה הבצמ יפ לע ןהיניב
 םיבומה םימיב ומכ| ,תויהל םירכבמשו םתמרא תא םמצעב םירבוע
 רבדהו ,הילהנמו םיברעה הרובע לע םיחיגשמ ,תוריקפה לש
 ,םיברעה םה ;םיתרחה לש םופטה אוה לילגב רוחיב ץרפנש ערה
 ,עורי רכש רעב םילעופ ךותפ אל םידוהיה .תמדא לע םירבועש

 לובימ שמיח םתדובע דעב םילבקמה םיפתוש רותב םא יכ
 םיברעה תא ןינעל םירפאה םיצפח הזה יאנתה ידי לע .הדשה
 ,תוזירזבו תוצירחב ודבעי םהש .הדובעה תואצוהב םלצא םידבועה
 החסמב ,לילגב דאמ דע לודג אוה םיברעה םיתרחה רפסמ
 םהמ) םירבא העלש םש םג שי ,םיתרח 10 םיאצמנ הנטקה
 ,הארמ הזו .םיהרה ינש םהמ דחא לכלש ,(תחא הנמלא
 לודג .רוחיב . ץוחנה .ךרוצה יד  םידבוע .םניא החפמב םירכאהש
 םיאצמנ םש ,תרח ול ןיאש רכא ןיאש טעמכ .המיב םיתרחה רפסמ איה
 תימחלמבו תר'זדפב קר .םיתרח םינש םינש םהל שיש םירכא םג
 םהש ינפמ :הפשומל לודנ .ןופא פה םיתרחה ,ללכ' םיתרח ןוא
 יהמראה שובכ רעב התיהש הדבכה המחלמה תואצות תא םילטבמ
 המדא ירבוע אורבל ונלש ימואלה ריקפתה תא םילטבמ םה
 םיולת ויהי אלשו םהדובע ירפמ םבצעב סנרפתרל ולכויש םירבע
 לטבמו סרהמה טנמילאה םה הבשומב םיתרחה .םירחא תרובעב
 הזול קר האיבמ איה םא ,תאוה הברה הדובעה לכ /המל ,.התוא
 לע ובורב השענ הנינבש הבשומ + םירחא כ לצניו .ידוהי .אביש
 לע םימייקתמו .םייחה םירכא (תירבע הבשומ הנניא םיברע ידי
 שרחה דמעמה ןינבל ונל .ץוחנה םרוגה םניא תיברעה .הרובעה ידי
 בוטל תניטצמ לילגה תובשומ ןיב .ותיחהלו ונמע תמקהל שוררה
 םמצעב םירכאה םירבוע םש .. הימחלמ הבשומה הריבעל עגונב

 שערב םתוא קירמו םיאושיק םיאלמ םיקש ול שיגמ ררוחמ שית-ןקז לעב ףחי
 .הלגעה \ ךותל

 םדא לש הוכ ,תחא ןיע לש ףרפרט טבמ הרפש לע ףיעמ יצסרבא
 .ונושלב ג .לוקב ול ארוקו רכאה לא הנופו ול הרקי והעשש

 ! רכז ,ךל בר) ! אקטירפ ,ירוש יאוואד ! ראכאז ,יבעט ידאה ,יא --

 (!הנה אבהו רהמ

 ,תושעל הילע רשא השעמה תא תעדל ילבמ הכובנכ תדמוע הרפש
 ,תוכוראה תוגורעה תא חאורו םידיה-כחרו לודגה ןגב הביבס הטיבמ איה עגר
 תודמועה ,תולעופה תאו ,המחה דגנב תוטהולו תושביתמה ,קרי תוסוכמה
 \ הז .עגרבו ,ןהידיבש .םישובמב ןתכאלמל תופופכ ןלוב ,תורוכח-תורובח קוחרמ
 .םימשה תחת הלב ןשעב םולבו םיגומנ ,םיריהבה היתונוימד לב םואתפ םיגוטג

 רמוב הטמדה ערפות םימעפל קו .טקשהו םוחו הבר הממד , ביבסמ הממד

 ראש םג הל תופרטצמ דימו ,הו רמוב הליחתמ תחא הרובח . תולעופ לש
 ,ןהישוכמב ןהידי תוכמות ,ןתדובע ץגרל תוחינמ תורבאה .ןגבש תורובחה <

 תבפתשמ ,רפבה-תריש ,תחווצ הוע הרישו--הלעמ יפלב ןהישאר תוטירמ

 םידקויה ,םיריהב 4 םירהצ-ימש תחה ,ביבסמ תורשה בחרמ ינפדלע = הלליב
 תולותבה תחא ,עצמאב םואתפ תקספנ הרישהו עגר דוע ,ץיק לש ומוחב
 ,םרו זילע קוחצ לוק ,עמשנ ,תערה-תוחידב םשל | הגושמו קד לוקב .תמויפמ
 קתתשנ , ביבסמ טקשה-תממד--רחאו ,קחרמה ןמ .ותמועל הגועו תאצוי לוקדתב
 .. , הטמרה ךותב תידיחי תלשומ התרובגב שמשה קרו ,ולוכ םלועה םואתפ
 העְו תופט .ודיב ולקמו וירוהרההב עוקש םיאושיקה תמרע דיל דמוע באה
 אוהו ,תובצעב םייורשו םיפעוז םוריעשה וינפ ,וחצמ לעמ תולגלגתמ תודבכ
 ,בשק בר בישקמו םלועה ריואל טיבמו דמוע

 0 ,םידו-קובחב דומעל ול החינמ הניא םאה לבא
 3 קושל ךלי ימו ...!םירוהרהב תעקש רבכה ,ונעמש ,הילא --
 ,המצע לע ןירכהל הנוכב םאה לא תברקתמ הרפש
 .רובעל תגמ-לע ןאבל יתאב ירה ,אמא --
 ,הרפש ירבדב החיגשמ הגיאו הגאדחתנועט תדמוע םאה
 יתיששה אהת וו ,הקושה ולבוה רפב .םיאושיק לש תולגע שמח --
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 הכ ןוילג

 -- םידימת םילעופו ,םיריעצה לכ םידבוע םש .םהינב םע דחי
 ינב  ,םינב םהל ןיאש הלאל קר  םנשי -- םידוהי .םלוכ .םהו
 םירבוע םא .יכ ,םהיתובא תמדא לע םידבוע םהש קר אל םירכאה
 םישפח םהש תעכ ,םירחא תקלח לע םילעופ רותב םג דוע
 רמצ הימחלמ הבשומה הערוש רככב ,םה םהיתודשב םתדובעמ
 התבהא ינפמו .הבשומה יריעצ לכ םילעופ רותב ודבע ןפג
 איה ,הימחלמ ךכ לכ תניטצמ הבש המראל התבהאבו- הדובעל
 םידדצה לכל עגונב םג האירב  רתויהו הבוט רתויה הבשומה
 שיאמ ףא הב יתעמש אלש הריחיה הבשומה איה | ,םירחאה
 ןורפח לע אלו ללכב םכצמ לע אל .תוננואתהו הנולת לכ .דחא
 םינינעב תורחא תובשומב תברעתמה תוריקפה לע אלו ,טידרק
 ןיממ איה .הבשומה .תונלפמו תוקלחמ לע אל םגו  םיימינפה
 תוררוש הב ,הילע םיכופש החונמו םולש ,רחא סופטמ ,דחא
 תירפומ תואירב ,םיימצעה תוחכבו דיתעב הנומא ,ןוצר .תעיבש
 וניתובשומ ןה לילגב הימחלמו .הרוהיב הרדג .תינפונ  תואירבו
 ,שפנה תא תועשעשמו תומחנמה תובומ רתויה

 לכל .העירז איה הירבט זוחמבש תובשומב .הדובעה רקע
 תוחפשמ תושגפנ תוקוחר םיתעל קר ,םנוד 850 שי םירא וא רכא
 אוה לודגש יפ לע ףא .םנוד 3800 דע עינמ ןתמדא םוכסש
 םוכס לבא ,םנוד 800דל בשחנ םתמדא םוכסש םישנאה רפסמ
 800 םירכאל ונתנ םג םאו ,לעופב אלו רינה לע אצמנ הוכ
 ןובשח לע קלח הזה םוכסה ןמ  דוע .תוכנל = ךירצ אלה | ,םנוד

 םילודג המרא יקלח ונתנ המי .ירכאמ םידחאל קר ,ןגהו םינינבה |
 רשא ,תולודג תוחפשמל ונתנ הזו ,םנוד 5007ו 400 דע םג רתוי
 רוזעלו דובעל .םמצעב  רבכ | ולכיש :םילודג = םינב .םג ןהל ויה
 ,החפשמה שארל

 לוכי רחא רכאש קלחה אוה םנור 800 רע ₪50 לש קלחה
 ,תודרפ גוזב וא .םיפוס גוזב .דובעי .אוה םא ,ומצעב ותוא רבעל

 9 < םלועה --

 ,הרזעל רכאה .ךרטצי  ,הבורמ הרובעהש תעב  ,ריצקה ימיב קר
 אל לעופ קיסעהל לכות .תורחא תורובע םע דחי תאזה הדובעהו
 היהי ומצעב רכאהש יאנתב לבא ,הנשב םישדח ינשמ רתוי
 הצוחנ .תרכמה הרועה דבלמ הוכ רכאל ,רופמו ץורח דבוע
 .תוקריה לע ,תומהבה לע חינשהל ,תיבב הדובעב הרזע דוע היהת
 םינבה רצמ הנמק הרוע םג םהל ן שיש ,םיסונמו םיבוט םירכא
 ,(תיבל ביבסמ תודובעל  עגונב) .השאהו .תונבה 4 דצמו  םינטקה
 םקשמ תא להנל םילוכי הלאכ םירכא ,תיררצ הרזעב ךרצ ןיא
 זא םירושב םישרוח 'םא ךא .הרזע לכ ילב .בוט .רתויה רצ לע

 ,םנוד 300 רע 95075 הקלח רבעל ליבשב תוגוז .ינש םיצוחנ

 םג םימעפל ,ירימת לעופו רכאה :םידבוע .ינש םג .םיצוחנ ןכלו
 םינבא .םיאלמה תומוקמב ומכ ,םירושב המדאה תא רבעל הוש
 םירוש תלכלכש ןובשחב איבהל םג .ךירצ רכא .םירהה לע וא
 ,םיסוס לש הז ומכ ,םיבורמ | םימדב הלוע ונניא םריחמ :םגו
 רתוי) = םויל = םיקילשיב 5 איצוהל ךירצ | םיפופ  גוז .תלכלכל
 םירבעמה םירכא םנשי לילגה תובשוממ הבשומ :לכב ,(לבורמ
 םירכא םנשי וא ,םיסוסב םישרוח םה םא ,םתמדא לכ תא םמצעב
 לבא ,םירושב םישרוח םה םא ,דחא לעופ םע קר םידבועה
 שיש ',םירכאה הלא קרו ,ןטק אוה םרפסמש | ,תודוהל ךירצ
 םישמתשמ םניא ,הדשב םתדובעב רוועל םילכיה םירלי = םהל
 ףא ,הוש םירכאה לש 'ירמחה םפצמ ןיא ןבומכ ,םילעופ תדובעב
 םג ,םיוש םיעצמאבו םיוש םיאנהב ולחה םלכ טעמבש יפ לע
 ןיב .טלבתמה לודגה לרבהה הארנ רבכ תוטעמה םינשה ךשמב
 תורמב | וננוח אלש הלא ןיבו םירופמו םיסונמ * ,םיצורח  םירכא
 הלאה

 הדשב הדובעה תואצוה לכ ווכנ ירחא תראשנה וטנ הפנכהה
 תואצוה ,תומהב תומ ,םילכ  רובש :ומכ ,  תוידדצ תואצוה ילב)
 ו'רפ 87900 ךרעב םיתרח תרזעב םירבועה .הלאל הלוע (תוירובצ

 ,..אמא --

 ,תואורה ךיניע .ירה . קוניתה רכדכ תא תרבדמש ,, ךויח ! הרפש - 0
 ...ונא םיקוסעש

 .דצה-ןמ םדא תלאש באה לאוש- -?רבדה המ --
 .ןגב דובעל השפנ הקשה .םואתפ ?יכנא תעדוי םולכ --
 ְּ ...!אהא --

 תוטילבמה ,םיניע גוז הרפש לא םירמ ,הלגעה ךותב דמועה ,יצמרבא
 .קוחשב םואתפ ץרופו באה ינפב ץיצמ אוה ךכ-רחא .םוחמ

 ,. | יה --- יה =- יה
 . השוע הז המ קוחצל ןיידע עדוי וניאש ,רכו לרעה םג קחוצ וירחא =

 תונבלה וינש תא הלגמ ,ולש דדוחמה .שיתה-ןקו תא םיקשה לעמ אוה םירמ
 עגר תרמוע הרפש .תוקחושהו תוכוטה  ויניעב ומות יפל .הרפש לא טיבמו
 רבכ וישכעש ,רבו לרעה .ןגה תא תאצויו השאר הנפמ איה םואתפו ,המהדנכ
 :לוקב הירחא ארוק ,רבד לש וקמוע .ךותל דרי

 י עיאקוש אטאס יאחינ !אחינעשו אקטאב עצשא וואשאנ עינ ! יהדוא --
 וילע רוזחתו אנ ךלת . ןתח ןיידע הל .אצמ אל באה ,האר) . . . | קאי טאוו

 6 המצעב <

 :הסייפטה באה לוק עמשנ הירחאמ .המוה בלב הכרדל הנופ הרפש
 יח .םימח םוכ יניכתו התיבה יכלתש ךל בטומ ! הרפש ,יניעמש --

 :,י!תאו ךל בשחת הלודג - הוצמלש ,ושפנ
 איהו ,הברקב תתצנ שאו המצעל הרפש תשחול--.,,יאדוב ןיאדוב -- :
 תעדוי הניאו ,הנכס םוקממ תחרובכ ,תוסנ תועיספב ןגה ןמ הקיחרמו תרהממ

 תוהובג םילבש ןיב ,רהוז-יפוטש תודשב איה העות . הינפל תכרד תא

 השאר ,התוא הסכמ העו ,הינפ לע הכמו תטהול שמשה ,םויה-םוחב תומנמנמה
 :םורטל הלוק תננחמו הכולה-ךרדב תדמוע איה ואו .הבוע הבלו רחרחס

 ?השעא המ ?השעא המ -- ,
 היניע ,םירעובו םימודא היגפ ,םוגוא-תפרו הפיע התיבה הבש .איהו :
 הינפ תשבוכ .,השקה .ןבתה-תפס לע תלפונ .אוה  התסינכל ףביתו ,תוטילבמ-

 יי = ,עונהילב תבכושו רקה לתוכל תולשורמה היהי תשרופ ,הכ
, 0 | 0 

 תצעלנו הלעט יפלכ הינפ תכפוה הרפש , ץוחה ןמ אקדרפ תסנכנ
 :הרקתב תוחולדה היניע

 !יל'אקדרפ --
 הלוכ ,הבוטו הננאש הלוכ ,הפסל ךומס תדמועו הילא .תשגנ אקדרפ

 ,הנוצר .תושעל הנוכנו הריבבה התוחאל תנטאג
 ,םיקוסע לכה .דאמ יל רמ ,יל  רמ ..,?תא  תעמושה , יל'אקררפ --

 ...יפוסב אהי .המ ,תערוי ינא ןיאו ...הבוזעו ישפנל הרדוב ינאו ,םירורטו ןאב

 ןכדופ-לע-ףאו .רבד הניבמ הניאו ןוהמתב התוחא לא המיבמ אקדרפ

 וחבר הגאדב תלאושו המוקממ תדרוח איה
 ?הלילח ,תא הלוח אמש --
 י..דאמ ול רמ .יבל ...םתס אלא ,תאז אל --
 .תועמד .תואלמתמ הרפש לש היניע
 ,..תורשונ וליחתה רבב יתורעש ,יאר הגה ?ייח המ ? המ--
 עקרקב הינפ תשבומ ,המודא הלובו תלבלובמ | הינפל תדמוע אקדרפ

 תועבצאב הבר תע הב תשמשממ , תעלוקמה | התרונהב תלפטמ הליחתמו
 .ץראל שערב תלפונו הילאמ תחתפנ וו הרוגחש רע ,תודעור

 םיצחורמ .םונפב הנטקה הירלקפסאה יפלכ הרפש תדמוע העש רובעב

 השאר"תורעש תא איה תקרפמ .הילע בוט 'הבלו ןיצונו םורא .םטוחבו יעשמל

 יפל | תיסורה ןושלה תא רומלל הל  יארכש ,םירבדב אקדרפ תא תלדשמו

 םירוסיש העשב םג .וקלח בוטו .והירשא--תוסורה ןושלה תא רמולה לכש

 .תוינערופה ינפב םירתכ ול תרמוע איה ירה ,םדאה לע םיאב

 ,רנא זאו ,דאמ יבלל יל רטש  םימעפ . תאו יתיזח ימצעמ ינא --

 ותעד תא החיפמ ינא דימ ,רפסב אורקל תבשוי ינאשכו .רפסב אורקל תבשוי

 םירפסב קר ינא תארוקש ינפמ אוה הו לכו .יבלמ חכשנ לכהו רבד לכמ

 , םיטנגילטניא םושנאב היהש השעמ  רפוסמ ,וללה םירפסב .,םירחבומוי םיבוט

 םופי םה רציכ ,דובכו רשוע םהב שיש םייח .םויח םה רציכ ,םינובנו םימבח

 םכרד תאו דבלטו ...דאמ הואנג םרברמו ההובג"ההובג םירבדמ םה רציב ,סימיעבו

 הרקי הבה אה . התוא בוהאלו השא ירחא 'רווחל וללה םישנאה לש

 ולא םדא-ינבש שו , הלובשב .םהייח תא םולטונ םא וליפאו ,לכמ = םהיניעב

 תולותב .םשי רשא . תולותבהל .הוה רָבְרה הפיו בוטו יהבהאמ  םתעדמ .םיאצוו
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 --1809 דע .הלוע וטנ ותסנכה זא ,תרח .ילב רבוע רכא  םאו
 יד .הקיפסמ תאזכ .הסנכהו ,ינוניבה ןובשחה יפל הנשל .רפ 0
 ררסב לכה -קר םאש םיאצומ םירכאה .רפכב ההפשמ ייחל רתוהו
 ,תב יאושנ ומכ  ,תוידהצ תולודג .תואצוה ןיא םאו הרושכו
 507 תולוע .תואצוהה זא  ,תומהב תומ ,הכשוממ הלחמ ,העיסנ
 בלח ,תוקרו יד .,תיב שי החפשמ .לכלש ינפמ | ,שרוחל< 'רפ
 , תופועו

 רוע רפא .לכל שי ההשה .לובימ תאוה \ הפנכהה  דבלמ
 הזיא .םנשי ' ,בלח ,תוקרי ,םיציב  ,תיפוע  םורכומ םה ,תוסנכה |

 תונתונה ,תופוע לודגל תונוכמ םג ושכע תואצמנ םלצאש ,םירכא
 ,םידליהו .םישנה םיקסעתמ .תופועה . .לורגב | ,תובוט  תואצות
 ידכב  ,תועיטנב .טעמ קסעתהל | תונויסנ םג .םישוע  תובשומב
 םידקש יצע .הר'ורסב .ועטנ ךכ .תפסונ הסנכה ןהמ םג  אוצמל
 הבשומה  וערז .הימחלמב ,םיתיז הימחלמבו םידקש המיב ,םיתוזו
 .ןפג רמצ רטקה 86 הוקת חתפמ דחא בשות םע תופתושב
 השענהו הרובע .הבההו ףסכ. הברה .שרודה . ומצעב הזה .ןויפנה
 ירכא לש בוטה בצמל ךתוח תפומ - והנה םירחא תרזע לכ .ילב
 ינפמ ,בטיה .הלעי .הימחלמב ןפג רמצהש ,תווקל שי . הבשומה
 הנניא :איהו ,םימב .הרישעה :ןדריה תעקבב תאצמנ הבשומהש
 תפוישהו הגפג רמצב תניטצמה ןרריל .חרזממ המראה ןמ .תלרבנ
 השרחה ההובעה ןמ .הברה םיוקמ הימחלמב ..רחא .רישע .יברעל
 םיתאמכ ..היקנ  הסנכה לבקל רשפא ןפג רמצמש ינפמ .,תאוה
 ןותחתה . לילגב .וקסע .אל :דוע תועיטנב ,םנודו  םנוד .לכמ קנרפ
 ילב הנייהת  ןה לבא ,תוריעצ .ןלכ .ןדוע  תועיטנהו .הבורמ הרמב
 המדאהש תומוקמה םתואב רוחיב ,םירפכה קשמל ללודג רזעל קפס
 תועלצ לע .ומכ :,תועיטנל םא  יכ ,העירזל הרשכומ :הנניא .םש
 :םיעלפ .תמדאו' םירחה

 רשפא .תומהב .לודגמ .לילגב לבקל. רשפא הבוט .הסנכה

 גהנמ .ןהל םירוסמ לכה ,ןהירהא םיכורכ לכה ,ןתוא םיכבוח .לכה--ולא
 םיפדגמו : םופרחמו הפי הלותב ליבשב םהיניב םיטטוקתמ לכהש ,םש םלועה
 רעיב ןמדזהל , העד ללבל םלוב םיאב םה ףוסבלש דע ,והער| תא שיא
 לכה .םימיענבו בוטב םלוכ םה םייחו ..,ליאוד םשל  וריבחב דחאה תורולו
 ץיקה תומיב .תוככרמו םיסופו םהל םיבר .םיתרשמו ,רעיו הדש תואנב .םובשוי
 תוקדה ,תונבלה ןהיליעמ תא תושבול תולותבהו ,םיגד  דוצל .םירבגה םיכלוה
 -לע םיבשויו םלוכ םיסנכתמ ברע תעלו .רהנב ץוחרל .הרוכחב תוצרו ,תולקהו
 ןיי ןימ ,הינפסש-ןיי םיתושו תיתפרצ םירבדמו ןחלשל םיבסמ ,תספרמה יבג
 ...ללב רעשל ןיא וריחמש ,תואיצמה רקי

 לבב הרפשל די הל שיש ,הבל לכב החמשו תעמושו תדמוע אקדרפ
 ןנאשו ךר ךוחג ,עקרקב הינפ תשבוכ איה הו םעטמו ,ולאה .םיבוטה םירברה

 :השוב ךותט הנוע .אְותַו ,םוכוראהו םירוחשה היפעפעל תחתמ ריאמ

 תא ורפמו ודמע וא לבא .,'רוסוח, ידיל ןובשחב יתעגה רבכ .ינא --

 ,הזב .םג יתומכ הרענל הל יהש ,רמוא אבא .אכצה תרובעל ןהכ הרומה
 קיטנפ אבאש ,ןיידע .תעדוי ךנוא םולכ .בל יטושה לא .אבא .יִרבְד -

 ...?אוה רוטג

 הינפ הסכמ ,  תונבלה | הידידילענ תאו התעבגמ תא תשבול הרפשו
 .ריעבש  םירפסה .דקע"תיבל 'תכלל תאצויו הדיב הרפס תא תלטונ ,המוניהב

 ,המוק-ןטקו רועצ "שוא = תודימתב בשוי ריעבש םירפסה  דקעדתובב
 תוארנו  תוצצונו  תורוהש ןה ףא תונטקה ויניעו  םיצצונו = םירוחש וילתלתש
 ,קיהבמה ןמושב וחשמנ ולאכ ,םיקיהבמו םימודא םילוגעה וינפ .ווד 'תופט יתשב
 רבדמו .רבדל היושעה ,הרוחשו הלוגע ,הנטק תשובחת רימת הקובד וחצמ לאז
 הקותטמו  הלמו הלמ לכ םיעטמ , יאשחבו | דורצ לוקב הוה  ןטקה שואה
 ןוצר לש .קוחצדתבב ויארוק לכ לע ורוכר .תעשב אוה  טיבמו ,ונושל קתמב
 הל ארוקו הבר .תודודיב טיכמ אוה הרפש לע ףא .הבר תורידי ישגרבו רשואו
 . "ליזאוטידמע

 ?םויה ךל . ןתא ,ליזאומידמ ,לשמל ,רפס הזיא -
 .ןונע אלט .אהיש , בוטו יתטא רפס ,התא .ערוי ירח ,םויה ול הנת :=

 +היגולויצוס ךל ןתא ןכבו ...לוואומידס ,ךממ אתוטמב -- /

 הכ ןוילג

 יוברו .לילגב לודג .קלח .םיספותה םירהה .תועלצ ,השוע תושעל םג
 דוחיב ,הזה .עוצקמל םיכרובמ םיאנת .םה תומוקמה לכב םימה
 םירדע ילעב םירכא שי ..המיבו הר'זדסב תו:הב. לודגב םיקסעתמ
 .םלודגמ תורפו תוררפ ,םיסוס םגו םישבב ,םיזע םירבומה םילודג
 םג וישכע .שי ,הזה ריה חלשמב הכרב םיאור הלאה .םירכאה
 םירכא .שי ,םתרובע .רקעל תומהבה לודג תא תושעל םיצפחה .הלאכ
 לבא ,תומהב .יתכ אלש הנשב .חויר 30 ₪ הזה קסעהמ ולבקש
 בחרנ רכ .אצמנ החפמ די לע .הערמ יר שי תובשומה לכב אל
 ידו -לע  רבכמ הז .התנקנ .וזה  רככהו - ,רובתירה לע .הערמל
 אצמנ ונדוע םוקמהו זורפמה השענ אל דוע הכ דע קר .םירוהיה
 תוחתפתה | ינפל לוג לושכמ רוע שי הז רבלמ ., םיברעה יריב
 תובורק םימעפל תוענופה תולחמה ,םירוהיה תובשומב תומהב לודג
 םימעפל עינמ תותמה תומהבה .רפסמ | ,לארשי ץרא תומהבב
 ותמ רצק ןמובו םיוע הנק הר'ורפמ רחא שיא ,הארונ הגררמל
 תרימשל .עגונב  תועידי יד  ןיא .םירכאהל .רדעה יעבר תשלש
 תוצע ינתונו = ,ץראב .ןיא .תומהבל אפור ..תומהבה לש תואירבה
 רתוי .וא  תוחפ .םירימלת קר םנהש םירכאה םה ער הרקמ העב
 רפסמב .תותמ .םהיתומהב :-םגש * ,םיברעה  .םהירומ לש .םיעורג
 תעב תוצע:דבוא אוה ,רבאה ךיא ,ונתיארב בלה באכו .םוצע
 ותסנרפ .לש .לודג = קלח ול הסינכמה | ותמהב תא ןוסא .הרקיש
 ןשי וניא .אוהש יל רפס דחא .רכא | ,ושוכרו ורשע .לכ .איהשו
 --ויתומהב םולש תא תוארל אצוי אוה הלילב םימעפ .הברהש ינפמ
 הבשומ .ןיא .ןבומכ ,ןהיתודא לע הזה רכאה רבה .הבהא  וזיאבו
 דוע תוררופמ ןניא תובשומהו .,תומהב אפור .קיזחהל הלוכי תחא
 עסיש בוט ,אפור דחי .ונימזישו .םייללכ .םידעצ תושעל ולכויש
 תא .תונמ% :תולוכי ןניא תובשומה םא לבא ,הבשומל הבשוממ
 אפור חולשל בושיב .םיקסעתמה םידסומה;םוכירצ זא הזה ןורסחה
 תומהבה תולחמ תא ,םוקמה יאנת תא בטיה רמלי אוהש ,תומהב

 ו הרהוה- ויק הלה וחלה והו ה :היורחהממ קא תור הדיו המכה ששהה דעה חה ם תרמה ראב ב

 ?בוינגרוט הז ןיא םולכ --
 ישנרב .הרפש לע תוטיבטי . תורוחשהו . תונטקה ריעצה שיאה יני'

 .הנמיה הלעמל ןיאש ,הפר תודידי
 ,םילעופה-תלאשב תקסועה המכח איה היגולויצופה , ליואומידמ ,אל --

 + בומ ןמור ,,ןמור אלא הניא ךתנוכ לכש , ליזאומירמ , ךב האור ינא םלוא
 רבכ םילעופה רבד-לעש יפל . בוט ןמור אלא יתנוכ ןיא ,יאדוב --

 ע שממ םיללוגתמ וללה םירבדה םש . ךרכב יתבשב דוע רתוהו יד יתארק
 . + . תוצוח ינפ

 , ריעצה שיאה .דגנכ עגר ,חדמוע איה ירהו ,רפסה תא הרפש הלבק
 תעדוי הניאש אלא ,בוט רבד הזיא ול ריגהל איה הצור . תקתושו תדמוע
 קתושו ונתלושל ךומס אוה ףא דמוע המוקה-ןטקו ריעצה שיאה . ליחתהל הטב
 .רשואו ןוצר לש קוחצ-תבכ הילא טיכמו ןיתממו התמועל

 ? ןוחב םויה םח ,ליזאומידמ ,המ --
 בוט .ןיאש יל המודמכ . . .הילטיא לש המוחכ שטמ . ךאמ םח --

 . ןינע אלמ רפסב אורקלו בשיל אלא הוכש םוחב
 'ונתלשל הטלחה ךותמ תשגנ איה ךכ"רחאו ,עגר רוע תדמוע הרפש

 : הבל לכ תא וינפל הלגמו הרבד-לעב לש

 םומרוגה : ,םיבוטה ךירפס דעב ךל יגא הדות-תריסא . . . תעדי וליא --
 ...םירפסבש .םיבוטה .תא ןתונ התא י ל ש ,ינטודמכ , ךכ-לכ הבורמ האנה יל

 . תחנו ,רשוא .ךותמ םיריאמ םילוגעה ריעצה שיאה ינפ
 הז -- ""הינשירָאכ,ל טרפבו !יתכוח איה תאו ,וג --

 !ישפנ לכבו יבבל לכב "הינשירב , ךומתל
 איה ןיאו  ןח-תעונת . ותמועל תנוכמו הרפש האלפתמ --?םנמאה --

 הורה .ונבט םה יתובא ...התא ןיבמה --.םיאבה הירבד ויהי המ ,ןיידע תעדוי
 ...ךשוחב םיבלוהה ,ןשיה

 רימת יכרה

 ...הנשיה "הי ג י ל קו פ ה, ...תובאה :ןבומ אליממ ,וג --
 יריעל .ץוחמ לייטל התא ךלוה ...ברעב ברע .ידמ הגוור ינא ךחוא --
 תבשויה איה תאה .ברע לכַב ךתוא האור ינא סגש ,המוד ?תמאב =-

 , . 00 = .?הקעמה לע דיטה
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 5 96 םלועה < הכ ןוילנ

 ךירצ .גהנתהל ךיא םירכאה תא דמליו ץראב .תוכלהתמה תופועהו
 הסונמ אפור םא יכ ,ןויסנזרסח ,ליחתמ אפור אל .וחלשיש קר
 םנמא םאו ..בושיה לכל .הלודג .תלעות .איבי .הזכ אפור ,,איקבו
 .וזכ .האצוהמ תאז .לכב | חיורי .בושיה .לבא ,לודג היהי  ורבש
 הנש .ידמ .ךלוהה םירכאה לש .לודנ שוכר  ליציש קר אל .אפורה
 הרובעה ףנע תא ביחרהל תלכיה תא ןתי םג םא יכ ,רובאל הנשב
 .לארשו- ץראב .ב"כ רבבנה .,הזה

% 

 .ָהיְתולּועְפו 'םיִרְבָח לֶאְרשִי .לָּב. תַרבַה

 , טילַאש | ,מ

 ,א

 --,הותודא לע רבדלו  בותכל .וברה .ח"יכח הדסונש. םוימ
 שיו ףירח ןונגפב םעפ * ,הבורמ הבחו :תופהתשה ןשגרב םעפ
 ונודנש .התלועפדןמז  יפל לכה ,םושק  החכות:ירבדב םג רשא
 -"סנאילא,ה לש .היתולועפ תא םלועמ וכירעה אל המודמכ לבא וב
 דע ןתוא  ומירהש וא .ןהש "ומכ :,ונייה ,הרומג  תויביטקיבואב
 ּוליפא .הנממ :וללשש וא ,ראמ :תוריהזמ .תווקת ןהב .ולתו םימשל

 הירוטסיהה פחי םג היה הככ ,קדצב הל. תויוארה .תולהתַה תא
 . ןהל היואר .התיה אלש ,תולפמ .וא .םיזרפומ תונוחצנ וא :הילא

 הל ןהנ ומכ "םירבח לארשי לכ תרבח, לש המצע המש
 תיפורה תוימשיטנאה | תונותעב . ילאנויצאנרטניא:ירבע יפוא

 דבלמ רחא םש לכ ייסנאילא,הל היה אל םינומשה תונש  תלחתמ

 ;םלועה .לכ תא שובכל 'התרטמש | ,"תידי'ז הקלאנויצאנרטניא,

 רועו .?קינטסיוו  .ינבוקריצה,כ : הנומאה>תקודא .תירצונה  תונותעה
 התרזעב .דימשהל םיפאוש .םידוהיה יכ ,"סנאילא,ה תא המישאה
 םידוהיה-יאנוש יניעב זא התיה הארונ כ"כ ,תירצונה היסנכה תא
 . ..הלוכי לכהו .הפיקתה תילאנויצאנרטניא:תירבעה "סנאילא,ה

 םידוהיה לע ץרמנ םשור "סנאילא,ה התשע ינשה רצה ןמ
 לכמו  ,הבורמ .הוקתב הילא םהיניע הא ואשנ לכה ,םמצע
 שארב יכ ,הפיג הרבועה ,הדצמ תישממ הרזע תוארל ווק םירבע
 ,  הימרכ ףלודאכ | םימסרופמ םינקפע ודבע - "פנאילא,ה
 המויק .תונש תישארב  "סנאילא,ה האב יכ ,ןהכ טריבלאו
 וחילצה םיתעל יכו ,םידוהיה בצמ ד"ע םירסיקו םיכלמ םע מיומב
 ,הימרכ ףלודאו. ירויפיטנמ השמ י"ע היריב  היתויולרתשה .םג
 תנשב רתוי .דועו אקורמב ןטלושה לצא 1864--65 תנשב ומכ
 ---,הינימור ידוהיל תויכז:יווש ןתנש ,ינילרבה פרגנוקה תעשב 8
 לש םש הל ושעו םידוהיה יניעב הכרע תא ומירה הז לכ
 ,הפיקתו הבושְח תורדתפה

 םימורגופ םישענ וליחתהו הארונה 1881 תנש האב הנהו '
 וכח .לכה .םידוהיה לש תינומהה האיציה ךכ רחאו היסורדידוהיב
 אבשכ ,"םנאילא,ה ההע השעה המו רמאת המ ,עומשלו 'תוארל
 2 ןומה ףסאנ םשש ,ידורבל רטינ לרק "סנאילא,ה לש החכ-אב
 -- ,םיבערו םידודש םיטנרגימא לש תוחפשמ ףלא םירשע לש

 : רטינ לכא ...הרזעל תוטושפ םידיב .םירבע לכמ וילע .ולפנתה
 ,עישוהל .הלכי אל "פנאילא,ה , םלענו רזחו תינש הארנ אוה ,םלענ

 םירבעה םינותעה רחא .ררוי "סנאילא,ה לש המש דופכו
 ישאר-רמאמב "םנאילא,ה דגנכ זא אצי היסור .ןושלב םיבושחה
 יכ ,התרטמב הדגב יכ ,הינפ לע התוא חיכוהל ,דאמ 'ףירח
 תבוטל .רבד .תושעמ היחי ורצק יכ ,רבשמ דע האב \ ההלועפ
 םדיב תחקל םיכירצ םפוג היסור-ידוהי יכו ,תידוהיה היצרגימאה
 םא יכ ,הזב שיא לע ןעשה ילכמו ,ינויצרגיטאה םרזה רורס תא

. 

 תידיחי תכשוי ינא ירהו ,םיטנגולטניא תחיש חישל ימ םע יל ןיא -
 ...םירבדה ןמ םה ףא "עבטה, ינונע ,ונ .הקעמה לע

 אוהו  ,תיסורה ןושלה תרהט לע ריעצה שיאה םייפמ---!ם-פאט --
 תודידי ישגרב תוצצונתמ תורוחשהו תונטקה = ויניעו ,ןיתממו הרפש לע טיבמ
 . הבר

 ריעצה שיאב הכרדב תרהרהמו .םירפסה דקעדתיבמ תאצוי הרפש

 איהו ,םעט לש םירבד ותא: הרבדש , המצעל הבוט 'הקיוחמו. הזה אלפנה

 הקעמה יבג-לע ברעב התבשב הב אוה חיגשמש ,וירבדו וב תרהרהמו .הפיפומ
 .םיענהו דורצה ולוק תאו םיצצונהו םירוחשה וילתלת תא הבלב תדמוח איהו

 :םויה למעמ םילשחנו םיפיע .םלוכ ,ןגה ןמ תיבה-ינב םיבש ברע תעל
 בשע לש חיר ףדונו אשנ תיב לש וללחבו ,םיאלמו םולודנ םיקש םיסינכמ
 ךליא ררחב עסופ ,תיברע תלפת ללפתמ ,ותטופק טשופ באה . ןנערו חל
 ףוזנכ בשוי ,עיומו 'םודא ולוכ , יצמרבא .םימח תיתשל ומצע ןיכמו .ךליאו
 לעמ םאה הריתמ זאו . ןובאיתל הכותמ עטוגו ולש קינפורקה תרעק לע לוזגו
 תחא המצעל הנפמ ,הרבכ "תשוחנ, האלמה , הלש דבה"תטירח תא הרוניס
 הנומ ,תורולחהו תולודגה תשוחנה-תועבטמ תא תונמל תבשויו-ןחלשה תויוזמ
 -לע .תונובשח  תבשוח , עמשי אל הלוקו תוענ היתפש , שחלב היתועמ איה
 תלכתסט איה התבשחמ | ךותמו  תוחכשג רוכול. .תצמאתמ ,היחועבצא יבג
 םיטמוקמהו םיקמוצה הינפו .תנשעמהו הנטקה תיששעב | הבורמ : :תולכתפה
 יהגאדו ןוגו לש ףרפרמו ךר ,רואב .העש .התואב . םיריאמ

 איהו ,ןחלשה ינפלמ הטקו היניע .תפשפשמ ,הרפס תא תרגוס הרפש
 תיבב ,לפוע החמבו ,האירק בוו  תמחמ  תלבלובמ , הברה :תונוימד האלמ
 ,םחה ץיקה-ליל אבו ףחרמ םיחיתפה תונולחה דעב .הבורמ חולשו .טקשהו הממד
 תקירש רה ,ץוחב .םיתבה רחא ינפל תפש םירחאטה ,םינכש תחיש לוק עמשנ
 שואיבו םר לוקב ושפנל הכוכה .,בוזע דלי יכבו הנשיה ראבה יבג-לעש טומה
 הנהו--חותפה ןולחה רעב האבו תשגרתמ הלק חוה ...ול םחנמ ןיאו , בר
 םילתכה יבג-לע םיללצַה ףא םיאתפ ועוו וררתו תיששעה שא הדערו הדרח
 / .םיבורקה תודשה חיר .ביבסמ הדג

 ןלודגה .םוקטוקה קב - :חתוה ןםירוכה יבג-לע ולו
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 | = = תוצוצינ  תוזיתמ תרעובה שאה תובהל . ולוכ ריחשהו ךרחתנ םיטי בורמש
 < שא 'יפלכ .ביבפמ םיללצה תא תודיערמו דגנמש לתוכה תא תוריאמ ,ןכותמ
 "תשופתו הננאש הלוכ ,תראומ הלוכ ,םיבהל ינפ הינפ ,אקדרפ וישכע תדמוע וז
 רונתה לא .תיאשח העיספב שגנ באה .עקרקל תולפשומ היניעו תובשחמ
 החו ותעד , ןוצררעבש .ובקע לע בש אוה ףכיתו---םוקמוקב רוקחל םיריכהו
 םהוג .,ובחרלו וכראל רדחב ךלהתמ אוה ירהו ,וינפל תקחשמ | הוקתהו וילע
 עגר לכתפמ ,ותשא ירוחאמ דמועו שגנ ,םינוגינה דחא תא תישירח המיהנב
 :הלאושו הנומ איהש תועמב

 ...?הנ--

 ומלעתנ הנה--.םיחתורב 4 ותוא הנדו ותשא וב תפוונ- -?"ונ, המ --
 ..,!ינעימשהל אב הו ירה "ונ, ...םיאושיק לש םיקש השמח ןאכ ינממ

 "| הידיב השאר תכמות ,הקעמה לע תידיחי תבשוי ,תיבה תא תאצוי הרפש
 ןיידע החמ -:םידדוב .םיבכוב םיעורוה , םימשה .תלפאל ,םורמל היניע המירמו
 היניע .ינפלו ךרו .יאשח באכ ךותב דעורו הברקב .רתנמ הבל ,לפרעב ןותנ
 המוק לעב--אוה . ןמורב תוקחשמ ויתש , תושפנה ןתוא ןיידע  תופחרמ
 | | תודבכהו תוכרה היתורעש--א י ה ;םומולעחתכ אלמו האנו רודה ולוכ ,הפוקז
 < | =ופשר ,םופשר תוזיתמ תורופאה | היניע .ףושחה הפרע לע תולפונו תורופתמ
 "| לש הרופא הבהא ,התבהאל הלודג האנק האנקמו הרעוסו הריעצ הלוכו ,שא
 ! / אוה רבועש אלא ,םידמחמ ולוכש םדא 9 ע ב ה :תחא שפנ דועו ..,שיאדתשא
 ן האצמ םומ המ :הניבמ הגיאו וז םיאלפ-תדיח לע הרפש ההות ןוידעו ...לצכ
 " 1 אשמל הילע ויח ומע הייחו וילעמ השפנ העקנש ,הלעבב השאה התוא
 / .ןבדיפ-לע-ףאו : דאמ רישעו | הארמל דטחנו וה ןוגה * םדא ירה  ,הרואבל
 יוז שפנ-תבולע לש הינע לע הברקב הכוב הבלו הב הימחה ןומה ולגלגתנ

 םימחה םיבר דוע .יתשו יאוב ?םיטח .סוכב תא הצור אמש ! הרפש --

 תימודב .םימחה : תיתש רחאל ךרו .בוטר לוק , באה לוק  לוקה--!םוקמוקהב
 . = פלו ,הנינחו םימחר אלטו לדשמו םויפמ אוה וליאכ , הז לוק עמשנ הלילה
 ינשה עגרב .םלואו .,הנידעו = המח .השגרה אלמתמו הברקב עגר דעור הרפש
 לש ה הנקוידחתומד  םואתפ הילע התלגנ--הבורמ | תונשקע חור התוא תפקות
 הילע .םיפאטנ .םואתפו ...רעוסה החור-ןואגו - תואנקהו .הריעצה השאה .התוא



 ,יאדמ .רתוי הפירח  הירוגיטק התיה וז א ,(*םמצע םהיתוחכ לע
 :םיהה הדועתה לבא ,.ללכ הילא .היואר "פנאילא,ה .התיה .אלש
 ויה ובר המ ,ץרמנ :ןפואב אפיג ךריאמ החיכומ  תאוה תירוט
 אובל ולכי םא  ,"סנאילא,הב םידוהיה זא .ומש רשא  ,תווקתה
 לכ תויהל שואיה .היה .לוכי םאו הלאכ תולודג תושירדב הילא
 +. ..קזח  ךכ

 תורדתסה .רותב "סנאילא,ה לש הכרע ירמגל לטב זאמ לבא
 אבת יכ ,רבכ הכח אל שיא .הפיקת תילנויצנרטניא-תירבע
 לולע הוה .מ"ומה יכ  ,הוק אל שיאו ,םירפיקו םיכלמ םע  מ"ומב
 הפוקתל "סנאילא,ה הסנכנ זא םלוא .םידוהיל תועושי איבהל היהי
 -תלבשהב דוחיב לפטל הליחתמ איה -- .התלועפ לש  הינשה
 םישיערמה םינינעה ןמ: הקלתפה איה .חרזמה-תוצראב םידוהיה
 הצרמנו .הקזח תורדתפהל התוהנו היטמולפירהו .הקיטילופה לש
 ךיאו היתודועת תא האלממ איה דציכ .הלכשה ינינעב תקסוע
 ,תרחא הלאש יהוז --- ,םידוהיה תלכשה יניגעב תקפוע
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 לש .התורסיתה תודלות תא םירצק םירברב הזב רופמנ
 . "םנאילא,ה

 ידוהיה ,דחא יאזיראפ ריני'זניא עיצה 1851 תנשב רוע
 תוצראמ .םידוהיה .חכ:יאב לש פרגנוק אורקל הלאווראק
 השענ 1888 תנשב , םידוהיה לש םייללכה םינינעב ןודל .תונוש
 *\זט]גוצטא יתפרצה ןותעה ךרוע ,ןהכ רודיזיא י"ע הזכ ןויסנ

 ,הפוריאב תונוש תוצראמ םיבר םידוהי .ונענ ותעצהל ,!98011008"
 םירוהי לש הנטק הצובק 1866 תנש יאמ שרחב הטילחה ףוסבל
 ירסימ ויה הלאו םלועה לכבש םידוהיה תדונא, רסיל

 .ישארה רמאמ ,188% תנש 51 ןוילג "םיוסור, ןויע (*

 הכ ןוילג 36 םלועה <
0 

 ,ןהכ .1ע6ווט68 1008]18780  ןותעה ךרוע ,קורטסא ברה :הרוגאה

 רייהה ,רע'גנאלרע ,מ רחופה ,טנאמערק רחופה ,הלאווראק ריני'זניאה
 ראוולא יול ,.ע ראוולא יול רופיפורפה ,ןיוויל ,נ טילקרפה ,ןיוויל ,מ
 ,סולש ר"רה ,רטינ רחופה , ,ע ליאונאמ ,.א .ליאונאמ רוסיפורפה .ג

 םישנאה לכ  .ןריטש םיחותפ חתפמהו ,ןייטשנרוש = רופיפורפה
 הקסע השדחה הדוגאה לש הנושארה הפסאהו דחי ודעונ וללה
 ,תישארה האידיאה לע םסובמ היהש ,םידוהיל ארוק לוק תכירעב
 תילכתל יכו ,םהיתויוכז רעב םוחלל ףוס: ףוס םיכירצ םידוהיה יכ
 תוחכה דחי ודחאתי םא יכ ,תוחכה תא רחאל ךירצ ו
 חכל ויהי זא ,תחא הפיאשל 'םידוהיה לש םידרופמהו םייוזופמה
 י"ע .הדסונ הדוגאה יכ ,זא שיגדה .הפסאה ירבחמ רחא ,ריבכ
 חורה ןיידע םייח יכ ,חיכומ הז , םייתפרצה םידוהיה יר יעצ
 םיריעצה וזיעה אל ,םואל ,םע הלמה תא) םידוהיה תנומאו ירבעה
 תורדשה ברקב (םתפש לע תולעהל איהה תעה לש םידוהיה
 הבורע ,שארב םידמוע םיריעצהש הזו ,םידוהיה לש  תונושה
 תוישונאה תורטמה הבוג לע תדמוע יהת הרוגאה יכ ,איה הנמאנ
 הזה םואנב תוטלוב ללכב .תוינאמוההו  תויביסירגורפה ,תויללכ
 (סנאילא) "םלועה לכ :ידוהי-תדוגא, לש ןושארה ארוקה לוקב םגו
 ןומה דבלמ--,הימרכ לש תרחואמה "םידוהיה לא האירקבו
 לש תופקשה ןומה םג ,ידוהי  ןואגו .תויתמא תוירוהי  תושגרה
 האירקחבו ןושארה םואנב דוע .יכ ,המוד .תיטוירטפ - תוללובתה
 הדיתעה הרובעה לכ .תוהמ הנמתפנ .רבכ "פנאילא,ה לש הנושארה
 ....תאזה הדוגאה לש

 לש הינשה הפסאה התיה (1860) וז הנש רבמיציר שרחב

 *רעו תפיחב התיה תאוה הדוגאה לש ןורחאה השעמה , הדוגאה

 ,קורטסא ברה :וללה םישנאה וילא וסנכנש ,םדקומ יזכרמה

 ,הלאווראק ריני'זניאה ,ןהכ תידוהיה הירנימיסה לש רוסיפורפה

 טוטיטסניאה .רבח ,קנארפ טוטיטסניאה רבח ,הימרכ טילקרפה

 ךשוחב דימת םירבועה ,םילדה םהויח םעו. םתוקחרו םינע םע המאו הובא
 לש שגרבו הרומג .הטלחהבו םר לוקב הבשומ-םוקממ | הנוע .איהו ,המוהמבו
 :היולג המקג

 !םימחב הצור ינא ןיא --

 םתבש תא תונכשהו םינכשה ובוע .ןקורתמו בוחרה ךלוה העש התואבו
 תממרו ,רבכ ופגוה תונולחה יסירת .ןושיל םהיתבל ופנכנו | םיויזה יבג"לע
 הרפש .םהילע התולש הרשמו הבשחכ םיתבו תודש הטועו \ תדרוי הלילה
 תרהרהמ ,הירוהרה תרהרהמו ידיב השאר תכמות ,הקעמה לע תבשוי ןיידע
 הדדובו תודיחי ,הקעמה לע .הלילב תבשוי איה  תידיהיש ,הוב וישכע איה
 םובוט :ירפסב תארוקה ,ולוכ בוחרה לכב תחאה איהש ,הזב םגו ,ןשיה בוחרה לבב
 שואה ירבד תא הנורכז לע הלעמ איה עגר ותואבו .הכלב תובוט תובשחמו\

 המצעל הושמו הברקב תכחגמ איה ירהו ,םירפסה דקע-תיבב חקפמה ,ריעצה
 םוצצוגהו םירוחשה וילתלת תאי הנטקה' ותמוק תאו הזה ריעצה שיאה תא
 בשוי ומצע ריעצה שיאה ותואש ,רשפא ?עדוי ימ" ...םיענהו דורצה 'ולוק תאו
 ..,?הב הגוהו ותיב הקעמ לע וז העשב אוה ףא

 ריעצ שיא יבגלש ןינע .ותואל  הנוימדב  תרבוע איה ןינעל ןינעמו
 םעפב תבשוי איה הנהו הנוימדב . םוי לכב םישעמו חובש רבד אוה ותומב
 אהי אוהה הלילה . םיבוטה הירוהרהל הנותנ הלוכ , םתיב הקעמ לע םעפב
 הארת הנהו ,הבל-ירוהרהל הנותנ איה דוע ...ץיִק לש םיפי רתויה תולילה ךחא
 ררתשת ךכ-רחא .םתיב ינפל תורצקו תוכורא לייטמו רבוע ריעצה שיאה תא
 יפל לאושה םדאב ,התוא לאשיו הילא םואתפ שגי ןאו .בוחרב הבר הממד
 אבניו הברקב דרחי הבל .עגר חונלו הלצא תבשל תושרה ול שי םא ,ומות
 ינונע לע החישב ליחתתו .םיולש םינפ דימעת  ןכ-ופדלע"ףאו ...רבד הל
 הריב םואתפ הנוחאי ,םתחיש םצעל ועיגישכ קרו ,ץרא-ךרדו הלבשהו המכח
 אל ..ודוע קפאתה לכוא אל ! ליזאומידמ , יניעמש, :דעור לוקב הל רמאוו
 הנהו ,םוידםוי = ךתוא ינא האור ..,יבלב סומבה  דוסה תא רוע אושנ לכוא
 תוגושו ןה בל-תובובנ תורענה לכ .ךיגפל יתיאר רשא תורענה לכמ תא הנוש
 ןה תוקומע : ךל תואלפנ | םיניע--תא . + . ןלוכ לע 'תילע תא קרו ,סילבהב
 םלואו ,ודי ךותמ הדי תא איצוהל םעפנ בלב הפגנת ואו ...'בלה תא תוכשומו
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 לא  הדי'תא שגי ..,םואתפו .וזועו ומוח לכב . הנצמאיו "הנממ ףרי אל אוה
 איה ףא לכות אל ןאכו ..."?ליואומידס ,ןיידע .הניבמ תא ןיא םנמאה, :ויתפש
 הל קולחי אוהו .ואשח יכבב ץיורפתו והוח לע השאר תא חינתו דוע קפאתהל
 לאשי ואו .בוטהו דוהצה  ולוקב הבל לע רבדיו התוא םחגיו היתורעש .לע
 קרו  ,רבד ותוא בישת אל איהו ..."?הוקת יל שיה,\ :םישחלמ לוקב התוא
 תשובחתה . וחצמב הכורא הקישג ול קשנתו הבל לא והצמאתו  ותוא קבחת
 ...העש התואב רוע ול היהת אל ,הלוגעהו הרוחשה ,הנטקה

 רברה  עדוי .בולקב :.בלה-תודחו החמשו הרוא ימי ,הל םימי ועיגי ןאו
 + היבאל םג העומשה .עיגת ךכו ,התבהאבו הב וחישי לכהו בוחרה יבשוי לבל
 אוהו .םינפ לא םינפ רוח בה תא תוארל ץופחיש אלא ,ובלב חמשי היבא
 ,באה ליחתי ףכיתו ...וחומב ןיאמ ןובגו ןוגה שיא :דאמ היבא יניעב ןח אצמי
 ינודא, :רמאיו והקיספיו  וירברב אוה סנכי וא לבא , הינודנ  ינינעב רברל
 ןיא ,"הינשירב, בהוא .ינאש | ןויבמ : ךידיב הז ללכ טוקנ !ןודראפ , ץישפיל
 ירבד ...בעות--בהוא, :ול קחצי ,דימת וגהנמב באה ..."הינודנב רבדל יכרד

 םה ךימ ,הפוחל םיסנכנ םיריעצ םישנאש ןויכמ :ילש ללב יל שי ינא !לבה
 הטו , רתוהו יד ימצעל יל שי ףסכ, :אוה הנעי הז לע ."ףסבל םיקוקו
 +.."!ראמ הבושתו הבהא הלודג ! ינודא , ןודראפ--הבהאה רבדב תרמאש

 התנותח .לודגה הרשא תעשו השפנ-ןוילכ םוי .הל .אובי  ףוסדלכדףוסו
 ואצי תולותבו םירוחב ,הינפל ןגנת םינגנמ תלהקמ + רדהו ראפ בורב היהת
 רחאו ...השרדה תונתמ  הילע ובהי םירישעה ןתחה יבורק , הדגנכ תולוחמב
 םיבהלגו םישגרנ םהו ,השרחה םתריר רדח ,םרדחב םהינש וךאשישכ ,ךכ
 הכ לכב וקבחת ,הריחב ראוצ לע לופת זא---םתא ןיא שיאו תורעוב םהיגיעו
 + ונזא לע ול שחלתו שואל אמצה הפוג לכב ופפנתו םוח לכב וקשנתו

 ! הארו ילע הטיבה--התע תעל תעַדְוי הניא שרופמה ומש- יל רקיה
 ,.."םיבוטה ימולע ימי םצעב ,ינא ימולע ימו םצעב ,ןוידע ינא הריעצ השא ןה
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 טילקרפה ,ריטראוופניניק טוטיטסניאה לש טנידנופסירוק-רבח ,יולה
 הדוגאהב | ר"ויהו = .רטינ  רחוסה  ,ליאונאמ  רוסיפורפה > ,ןיוויל
 .(* גרובריטוא זיראפב תיניצירימה

 ךשמב ,םירבח 850 הרוגאהל ויה 1861 תנש לש יאמ 41 םויל
 ,"סנאילא,ה לש ימינפה .רודסה :תדובע |הרמננ 1868-1564 תונש

 רוטאניס---.186) הימרכ ףלו ד א רחכנ סנאילאה אישנ רוקב
 דע וז ותנוהכב .שמשש ,היצנארפב םיטפשמה רטסינימ תיהש ימו
 ךשמב הברתנ "סנאילא,ה ירבח רפסמ ,(1880 תנשב) ותומ םיי
 םירכחה לש טעומ רתויה  רפסמה . 1886 ךסל דע תאוה תעה
 ראשנ תועודי:יתלב תובס ינפמ .ה"סב השלש | :היסורב היח
 רברה---תאזה .תעב ,תובר םינש רוע ךשמב היפוהב רפפמה ותוא
 רשאתנו דבענ ---הרבעש האמה לש םיששה תונש תלחתב היה

 ,הוה םויה רע ותומלשב ראשנש ,"סנאילא,ה לש תונקתה רפס
 :הז ןפואב תונקתה:רפסב תחסונמ הרבחר תרטמ
 ((,1!!ואח86 "םירבח לארשי לכ תרבח, תרטמ :'א ףיעס

 :איה 180166
 היצאפיסנאמיאה ליבשבםוקמ לכב דובעל (א

 ןםידוהיה לש ירספומה סירגורפהו
 ,םידוהיה םתואל לעופב עויס איצמהל (ב

 ןםידוהי םהש ינפמ קר םילבוסה
 לא ךילוהל תולולעה ,תודועתה לכל עייסל ג

 .תאוה הרטמה
 ,תוידתסהה לע םיבפומ הרבחה לש תונקתה א"כ רתי

 םוינש | השעמ = ד"עו | םיימוקמה | םידעוה | ,.. יזכרמה-דעוה
 , תונקתה:רפסב

 םיכסהל יד .סנאילאה רבחל תויהל ירכ יכ ,ריכזהל .ץוחנ רוע
 ,תוחפ אל ,הנשל .קנרפ 0 םינכהלו השקב שיגהל .,ההבחה תדועתל

5 
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 . םיוכנירג ,י

 ,דנבו יכיל קֶרְּב
 (,ןילופב םידוהיה ימידירבדמ רחא ףד)

 (ףוס)

 תא ךישמהלו ויכרדב תכלל הצרש .ןב וירחא חינה ץיבליסוי קרב
 ויתודלות .וישעמב ללכ .חילצה אל---ץיבוקרב ףסוי-ןבה םלוא .ותלועפ
 לש הכורא תלשלש 'ןה 1880 תנשב םיגלופה ' תוממוקתה רע
 תומשאהמ תוקדטצה ,הדובע רייע ,היסנפ ר"ע תושקב לש ,תואקתפרה
 רבחמה באש ויתודלותל רמוחש רבדה ןיוצמו ,ויאנוש והומישאהש
 הסנכהה תקלחממ ןיליפב התיהש תלשומה היסימוקה יכזנגמ בור פ'ע
 ,..%רמ געל הז ןיאה ."אטאלאפ יאננאיזאק, וישכע ,האצוההו

 תמחלמב קלח חקל ,הנושאקב ןילופ אבצב רבע אוה םג
 ירחאו ,ןואילופאנ לש םינורחאה  ויתומחלמב ןכ ירחאו 8
 תא בוזעל ףוס ףוס חרכוה ,הֶלא תומחלמב םימעפ הברה עצפנש
 .הרשמ ול שקבלו הכרעמה

 העיפ אבא תוכוש ףא ,ללכ הלק התיה אל וז הדובע
 היה ,םונא אוהו .ויתחת רימת ורתח םימלענ םיאנוש וזיא ;ול
 ,הירעי חיגשמ תרשמ ול הנתנש תושרה ינפל םעפב םעפכ קדטצהל

 םושב םיניטצמ םה ןיאו םינינעמ ללכ םניא הלא וייח
 להקמ ץיבוקרב היה לדבנש ,ךחא רבד קר םהב שגרומ ,רבד

 13601קהפ8 680080818 יקסנאשרוא .א ר"דה לש ורמאמב ךןויע (*

 1880 תנש לש 38,30,4] ,45 תונוילגב .,,1ץ טסו 1080 < ןועובשהב 00100"

 , לש .התלועכ ד"ע הפקשה ליכמ הזה רמאמה , 1881 תנש לש 13,15 תונוילגבו

 ,הובחה לש םיימשרה ת"הודה י" פ ע תעה לב ךשמב ?םנאולא ה < :

 ופיסוה םידיקפה תומישרב | ,ויחא להקמ םג הארנכו  םינלופה
 ףיעמ ,אטח .רשא אטח הזיא היה הזב וליאכ ,ירוהי אוהש רימת
 ,ונונפלש רפסה רבחמ תומימתב

 םעה םמוקתה ואש ,1840 תנש דע רבדה ךשמנ ךכ
 םעה יבומ | וליחתהשכ ,וז .תוממוקתה יגפל  .םעפ רוע ינלופה
 התוא םעפ רוע הררועתנ ,ץראב םייחה ירדפ ירחא רהרהל
 .םידוהיה .תלאל | ,ןילופל .לושכמל התיהש  ,תיחצנה הלאשה
 אל ,וז הלאשב וא הבתכנש ,הלודגה תורפסה לכב םעפה םלוא
 לש םייסה ןמזב ועמשנש ,תוישפחה תועדה ןתוא רבכ ועמשנ
 םירוהיה לש םויחה .ירהס ןוקת לש תועצהה לכו ,םינש עברא
 וא ,היפכו םנוא יעצמאב םג ולו העימטה תא שיחהל וא ונווב
 ועמשנ : ,םיקיזמ יהלבל = ,םינכופמ יתלבל םירוהיה תא תושעל
 ' אל הנימאה אלש | ,תרוע האנש ,הקזח האנש ירבר ןכ םג
 ,טושפ השררו םידוהיה לש םתורצנתהב אל םגו םתוללובתהב
 ,בשונ.יתלב םוקמ הזיאל םידוהיה תא שרגי 1 רדנסכלא רסיקש
 ,יקסנישקול ,רחא םדא קר .תימוררה היסור וא היסא תוברעב
 ,םידוהיה תוכזב רבד  ,םיממוקתמה .שארב ןכ ירחא דמעש
 פש םייפה תופקשה לע ןיגהו םהיאנוש תא םימח םירברב חיכוה
 רצמ .םירבד תמחלמב קלח וחקל ןכ םג םירוהיה .םינש עברא
 ותרבהמבש םהרכא ןב השמ הזיא הכרעמה לא אצו דחא
 ןיגה ."םיתמאה | םיינלופה | םירצונה לא ידוהיה םעה לוק,
 העצההל געל ,םינוקתה םתוא ינפל ומע לע םימח  םירברב
 םיצור אמש ,ולאשב ,המראה תדובע .לא םידוהיה תא ךושמל
 ,םישמתשמש ומכ םתא גהנתהלו .םהרובעל .םהב  שמתשהל
 " רדנלרירפ דוד אצי  ינשה דצה ןמו ,םירכאה םע  םינהנתמו
 ,יקסנישקול לש הלאל .היתושיררב המיאתהש תטרופמ האצרהב
 וקקח אל. םימייסה \ :םולכ האיבה | אל וזה המחלמה לכ םלּוא
 ןושארה .ןמזב .םיממוקתמה שארב ודמעש הלאו ,שרח קח םוש
 םידוהיה .ושקבשכו  ,תוקיתעה תורפמה לש ןמוחתב רוע | ודמע
 ,המחלמה  רטסיגימ יקסבארומ הנע  ,אבצה לא סנכהל תושר
 םד םע .ןילופ-יריבא םד .ברעתי אלש ידכב ,תאז תושרהל ןיאש
 ,תוריחה תמחלמל ןולקל הפוריא יניעב הז היהי אלו םירוהיה

 םידוהיה לש םחור תא וקזח אל ,ןבומכ הלא תופקשה
 השקב שיגה ץיבוקרב ףסויו ,שאונ ורטא אל םה םלוא ,םינלופה
 םינפלמ  ויבאכ ,תירוהי .הגולפ ןיזלו ףופאל ול השריש רוטטקירהל
 ימחול .לגד תחת כציתהל ויחא לא ארוק לוק אוה םג איצוה
 המלש | תינכת הדביעו וז הבשחמל המיבפה הלשממה ,תוריחה
 תוכו = לבקי  רודגה לא םנכיש ירוהי לכ .,ידוהיה  ןויגלה לש
 ,ותנמלא לא םג תויוכוה .הנרובעת המחלמב ותומ ירחאו חרזא
 םיליכשמה םירוהיהש ,הז ינפמ אב הלשממה לש היתוערב הז .יונש
 וברנ אלא ,וקחרתה אל ךכ לכ םג  ןפואב וחרנש םירישעה
 ,םתשקב תא ושינה םעפה רועו ץראה תבוטל םילודג םימוכס
 הררועתנ להקה תעד םג ,םמדו םהייח תא םג בדנל םהל ושריש
 11 ולבק .הטיסריבינואה ידימלת :םידוהיה רצ .לע .הבציתהו
 | ,ורסיש .דובכ לש .היררבגה לא םירבח

 ץיבוקרב . לש .ותעצה ןיא םא ,חכוהל התצר 4 הלשממה
 רמולכ ,ייאשרוה ראזארה, תא הלאשו םיריחי תעצה אלא וירבחו
 הדעה ילהנמל ,תילילש .התיה' הבושתה .השרוב הדעה ילהנמ תא
 ,וזכ העצה לש התואיצמ ר"ע  הלשממה בתכמ קר עדונ
 תא לידבהל םיצור םה ןיא יכ ,הנממ  החונ םהעד ןיא ללכבו
 ,רעוה תא קר םחכ:אבל םיבשוהו םיבשותה רתימ | םידוהיה
 , בוטה םגוצרמ אבצה לא םיסנכנה ליבשב תובדנ ץובקל רחבנש

 ,הניוצמו הדבכנ :.הרועת איה הדעה ילהנמ לש םתבושת
 םיאצומ  וננה הב ,תוללובתהה ימי תישאר לש תינשה הרועתה
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 לדבהל ,םידחוימ םידסומ ארבל איה הנכסש ;ןויערה תא רבב,
 םינלופהו םידוהיה ןיב תוברקתהה ליבשבש :;ינלופה םעה ךותמ
 דחי יחיו םינלופה םירודגה ךותל םידוהיה וטנכיש בוט  רתוי
 לש | ןויערה דוע תויהבש ,רחפל ךירצש ;םינלופה םהירבח םע

 םא ,ידוהיה דודגה תא ומישאי ,שהח אבצה לא םידוהי .תלבק
 וסנכיש םירוהיה לא ק"וק איצוהל םינוכנ םה ,ןופא .הזיא .הרקי
 ימיב (* .םיסנכנהל ץוחנה לכ תא" ןיכהל ףסכ ונתי יכו אבצה לא
 .הלאכ םירבד רמאיש ימ היה :אל ןיידע  ץיבליסוי קרב

 אל הלשממה םגו ,ותבשחמ תא בזע אל ץיבוקרב םלוא
 ילהנמ לש םהיתונעטל המיבסה אל ,הארנכ יכ וב .ךמתל .הלדח
 אלש םירמואה הלאל ונימאי אל יכ ,ויחאל ארק ץיבוקרב \ החעה
 אל תולבגההו  תופיררהש ,תוריחה תמחלמב תופתתשהה ליעות
 רפסמו ,המצְע השמ תד ינב םינלופה לש םתובהלתה ..הנלרחת '

 תורושב ; בר היה ץיבוקרב לש ודודג לא  םנכהל םיצורה
 ,השרוב םיק היהש ינברה רפסה תיב .ירימלה .ודטע .תונושארה
 ןכ ומכו וברתה תובדנה ,תינלופה תוללובתהה ינקו ואצי ונממש
 -ץרא רותב ןילופ הארקנ הבש | ,םינותעב םיזורכה  ,תואירקה
 ןויצרטלקמ-תיב ץרא = ,ונתובא .ורבקנ \ הבש --- ,ץרא = ,תסנרפמ
 םידוהיה ןמ ושרדו  תובדנל וארק םה םג הדעה ילהנמ ,תינשה
 ידוהי לא םג ונפ ,םיתילטה לש בהוהו ףספה  תורטע תא ונתיש
 .הנירמה ורע

 הושמה הרוקפ האיצוהו םרוהב הפחסנ איה םג הלשממה
 אבצה לא ופנכנ םא ,םירצונה םע תויוכוב .םידוהיה תא "לוכובב
 ,ןבומ .תוחפ אל םינש הרשע וכ ורבע וא המ רברב וניטצהו
 תורמל םלוא .תובהלנה תואירקה לכמ רהוי  הליעוה וז הרוקפש
 םגש אלא =, דוע אלו ישעמ .תא .ץיבוקרב - רמנ אל = הלא לע
 ,רודגה תבוטל ץבקנש ,ףסכהב לעמש ויאנוש, והומישאה . ףיסבל
 התאצוה דעב ועירפה תומשאההו םידשחה לבא ,ויה .אל תוחכוה

 ,ץיבוקרבהתבשחמ לש הלועפל =
 ,תימיאלה .הידרבגה שאר יקסווארטסא ינוטנא חילצה .רתוי

 ןילופב תויהל הצרו תיצנרפה הכפהמה תונויערמ עפשומ היה .אוה =

 השרתש ,לכ םדוק לרתשה אוה .היצנרפב םעיאפ:אל ןועכ |
 םנכהל םתוינוציהב םיבשותה רתיל ומדנ רבכש  ,םירוהיל. תושרה
 'ומדקש אלא ,בר היה םנכהל םיצוהה .רפסמ .היררבנה לא

 דגנכ ואצי םעפה ,ללכ תוחותפ תועורזב אל םהירבח םתוא
 תא ולטבי אמש ואריש םינוריעה אלא םיליצאה אל  םידוהיה
 םתובהלתה םלוא ,םירוהיה דצמ תורחתהה רבגתו  ,תולבגהה
 רובעכו םהילע וליפא העיפשה םידוהיה םיליחה לש .םתדמתהו
 + םירחא אבצ-ידיקפ םידוהיה ךותמ ורחבנ המ .ןמז

 ,יקפבורטפוא לש והשעמל ודגנתה םידוהיה רצמ םג
 אל יקפבורטפוא . ןקוה חולג תביח רגנ המחלמל ואצי םידרחה
 רודג ףסאל תושר  ןתנתש לרתשיו ,ךראתה וז המחלמש הצר
 רפסמ לבא ,ןתנ ןוישרה ,ןקוה ילעבמ הידרבג לש .רחוימ
 וניטצה םה םג ,850-מ רתוי אל היה ןקוה .ילעב .הידרבגה יליח
 ודבעש םיליחה הלא םג ומכ ,השרו לע םנינהב םתרובגב
 ,אבצה הנחמב

 תנש יאמ לש 81 םוימ ותטלחהב םייסה איצוה תאו לכבו \
 םשו אבצה לֶא םילבקתמה םיבשותה ללכמ םירוהיה תא 1
 ילהנמ .,,הכ דע ומלשש הומ העברא יפ ,רדבכ : סמ םהילע
 ומכ .,םירוהיה לע םהיתופקשהמ ררחתשהל ולכי אל תוממוקתהה
 ,םיליצאה-ידבע םירכאה לע םהיתופקשהמ ררחתשהל ולכי אלש
 ,םינורחאה תא ןכ ,םינושארה תא ופחדו |

 . השרו יכזנגט רחאב אצמנ (*
/ 

 וחקלו יאטילה ןוינלה לא וסנכנ .ןואיל ונבו .ץיבוקרב ףסוי
 הירטסוא לובג תא וירבח םע- דחי רבעש ירחאו ויתומחלמב קלח
 וירבח םע דחי בשישכו .היצנרפל אצי .הדוצמב המ ןמז בשיו

 ,םינוש םידשח |םעפה דוע וררועתנ היצנרפב םיטנרגימאה

 ותבש * ימיב | .המודכו | תיברב  וירבחל .הולמ אוהש והומישאה

 ותבסמב :ינלופ .ןאלוה  וואלפינאטס, יסמנפ ריפס .בתכ תפרצב
 םגרתו תיתפרצ בתכ רופסה תא  ,"אבליא יאב ןואילופנ לש
 םשש | ,לופרבילב בשיתה רבכש ירחא תילננא ןכ .ירחא ותוא
 .ומלענ םשו הקירימאל ואצי .וינב ינש ,1846 תנשב המ

 םידוהיה = תוללובתה | תודלות לש ןושארה ו ףהח רמגנ .ןכ
 תומחלמב = םידוהי לש םתופתתשה ד"ע רפסמה ףדה ,ןילופב
 ,,,םינלופה .לש .תוריחה

 וינבהינב = ,ונבו ץיביליסוימ הראשנ אל  היח תרסמ ,םוש
 ומלעיו = ,םינלופל" םג אלא = ,םירוהיל קר אל ודבא קרב לש
 ,םילפו .רירש םוש וז החפשממ ראשנ אל ןילופבו ,הקירימאב
 ,םנורכז םג תמ וליאכ םינלופה ןיב ןכ ומכו םידוהיה | ןיב
 ,186%4  תונש לש הוממוקתהה ינפל ומכ ,םוריחרתעשב וצרשכו
 אלא | הרגא לש קר אל םשור רופפסה השע רבכ ,ושרחל
 . הירב לש

 םיללובתמה תגלפמלו םינלופל קר לבא הדגאל היה ץיבליפוי
 למסל היה אוה ,ותוא ערי אל | ידוהיה | ןומהה ,- הנטקה
 לבא ,הרומגה העימטה למסל ,םינלופהו םידוהיה ןיב תיברקתהה
 תוללובתהב םיצורה : םינלופלו םיללוכתמה םידוהיל קר םעפה רוע
 ,ירמגל רז .ומש היה םידוהיה ןומהל --- םידוהיה לש

 רוקממ ללכ הקני אל ןילופ ירוהי לש .תוללובתהה תעונתו
 הפוקתב העונתה ישאר יכ ,םעפל םעפמ קתנ היה הכלהמ ,הו
 ול ודבאו ירוהיה םלועהמ רחא וא הז ןפואב א ואצי רבכ תחא
 םגו שדחמ לכה .וליחתהש ,םירחא םישנא וחקל םמוקמו ירמגל
 וכלהו ,היח תרפמ םע יח תורוד םידוהיה ךותב וריאשה אל םה
 םעפכ תערוק תצלפמ וזיא וליאכ  ,המוד ,  םידוהיל ודבאו םהל
 .תערוקו הבשו תעלוב ,תויח תוכיתח ידוהיה ףונה ןמ םעפב

 תב היטרקוטסירא. םוש הדילוה אל תוללובתהה תעונת
 ,םימלשו םילדבומ םיסצורפ םוכפ אלא הנוא איהש ונפמ ,אמיק
 יפל וללה םיסצורפה ףקיה בחרתמ הפוקתל הפוקתמש אלא
 לש םתכישמ חכ לדג יפל ,הפוקתו הפוקת לכבש םייחה יאנת
 ,ותרוטלוקו םתוא ףיקמה רובצה ייח ךותל םירוהיה

 ,רזעילא-ןב ..מ

 ,הצחמ לע הצחמ
 (החפשמ * תונורכז)

 ןוראב הרובדל

 ףוטע שררמה:תיבב בשוי אבס היה הירחש הלפת רחאל
 .שדק הלוכ זתיה וז העש ,וקרפ תא  הנושו ןיליפתו-תילטב
 קוחרמו לוק תעמשה ילב  רבלב' ןויעב דומלל . לינר היה אבס
 חרזמה  לתוכב :תיחישה .דחא .םוקמ לא רמופמכ  הארנ היה
 המיבה , ירוחאמש הלומההו וינזאל ועיגה אל ,בשוי  היהש םוקמב
 .וחוה .לכ תא :עלוב היה רומילה .ותוא הררוע אל

 ויתוביבס לע .טיבמו .ארמגה תא רגוס היה ,וקרפ תא רמג
 .וילא עינהש םוקמה תא ריכהל .הצורו ךרדה ןמ אבש םדאב
 תיבמ אצויו .ותמוק תא. ףקוז ,וילפתו ותילט תא תחנב ךרוכ היה
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 לכ ערפש םדאכ ,וילע בוט ובלו >'תונטק = תועיספב  שרדמה

 ואוה "ןמאנ, יכ  עדויו .ויתובוח
 ,תוירבל .חונ היהו ןדעתמו ךכרתמ אבס" היה העש .התוא

 התובידנמ .וילע הליצאה הרותה .ןרפק היה ועבטמש יפ לע ףא

 ךותמ הבהאל יואר  ויניעב הארנ םלועה לכ ,ובל תא הפרצו

 קחורמו ןוילע ומצע תא האורה םדא םלועב .לבתסמ ךכ ,הלמח
 ,. .ןנומהו : תוירבה .ןמ

 ;ודעב רצע ,"ררחה, לא ץרה קוניתב עגופ אבפ הוה
 ,םיזוגא תונקל הרוגא ול ןתנו אוה ימ ןב לאש ,;ובחב ויחלב טבצ

 ותרטקמ תא איצומ חיה אתבס תא אצמ אלו ותיב לא אב

 ןימב ןשעמו ןולחה די לע םשוי ,קאבאט התוא אלממ היה תחנבו

 הוה:םלועמ וז  הנטק האנה ייכ  ,חוטב היה ולאכ | ,חור .תרוק \
 ,אריבה-תדיבע לש תועש שלש ירחא תועדה לכל .ול תרתומ .

 אצוג השא תיבה לא תפחדנ התיה הלק העש רחאל

 לא תלהבנ .התיה .בשויה לע .ןיע הפיעהבו ,םיטמוקמ םינפ תלעב
 .אתבס .התיה וז  .תולשבמה-תיב

 ינפל  תדמוע איה  עגר רועב
 .אבל הרחאש

 הנמלאה הנחש יתעמש .,,איה םינלזג הלוכש ריע ןה --
 תיכב | ,םינוא ןיאב תבכוש היתאצמ | ...הרקבל  יתסנכנו הלוח

 ,,הדעסל אב אל שיאו םש םירג םינכש ירהו ....םיכיב םיֶליה ,הק

 ,רונתה תא םש יתקסה ...הפ .הצופ ןיאו .תומלו עוגל םרא .לוכי

 ..יהשפנ בישהל תחקרמ תצק הלוחל .יתטשוה ,םידליה תא .יתלכאה

 ,י.ה"שה .הרבע .ךכו ךכ ןיב
 אוה | לינר .המלש החונמב .הדאריטה לכ תא .עמוש 'אבס

 קתוש .אוה בור .יפ לע . תווצמ "תצבוק, ותשא יב ,ערויו ךכב

 .לק גולגל ףחרמ וינפ לע ,הלאכ םינינעב .תרפסמ אתבסש העשב

 ינעה לע 'םיפלאו תואמ .םוי 'לכב םינכמה .ןיפכנ:רישע .טיבמ .ךכ

 :תומורפ וזיא חיורהשכ החמש אלמה
 :רמואו אתבסל הנופ אוהש שי םלואו
 לכה:לכה םא  ,תרבוצ תאש תווצמה לכב ךל עצב המ =

 ."הלעב הנק השא התנקש המ לכ, :ארמנב רמאנ ךכ  .,,יל ךייש
 | בו

 ,הינפ לע רבוע לק .ךויחי תעמוש אהבס
 לכ,תא ינממ לומיל .ידכ .דע ךכ לכ רוכא יהת:אל .ןה =-

 ...הרות-ןירל ךתוא עבתא דוע ,ער ןיא ,ער ןיא ..?ךכ אל .,ישוכר

 =- יהנוכנ רקבה תחורא  ,ץחרו לומ התע-תעל

 לע | וינפל תלצנתמו .אבס

 המוח:תיב וה* ,קושה:רכב הצקב דמוע אבס \ לש ותיבו
 םידמוע .ולאמשמו ונומימ םג ולוממ ,וילע תפפוח הנקו תרדהש
 ונקתנש םישדוחמ םינינב וא "תופרשה, ירחא ונבנש םישרח םיתב
 .והארמ תא הנש אלו ןתיא ראשנ ודבל אוה ךא  ,"ןמזה חור יפל

 לא ךררה ,םהיתוווחאב םיבשוי ווה "םיצירפה,ש תעב ,םינפל <
 תוביבסב = תורעיה  ,דחא הלילו םימי ינש ךלהמ  התיה ךרכה
 הצקב .הקוחרדהקוחר התיה הקירימאו  ,םילודגו ,םיבר ויה םוקמה
 ןולמה -- אבס לש ותיבב היה םהה םימיב זא -- לבח
 ,ריעה יצח לע עיפשמ היהש "הסנרפ, רוניצ -- לודגה

 ,ברעה רע רקבה  ןמ הרורטאתבפ התיה םהה םימיב
 םיימינפה םירדחהו, ;חזרמ<תיב היה קושה לא הנופה| לודגה ,הרחה
 ילגרל רועה לא םיאב ויהש ."םוצירפ,לו ."םירחופל, ןועמ .ושמש
 ,םירוסרס ןולמה לא םיאצויו .םיסנכנ .ויה .םויה .לכ  ,םהיקסע
 הבבס תלרה ,בר היה ןואשה ,תונמוא:ילעב  ,םינונח . ,םירכוח
 / ןולמה .ירג לא ןיע ואשנ לכהו ,עגר לכב הריצ לע

 היה .בור .יפ לע  ,הסנרפ יקסעב  וימימ ברעתה אל .אבם <
1 1 , 

 / ג .

 רפסב ןייעמו ,ותוא וריבשה אל םלועמש ,ול דחוימה רדחב בשוי

 אתבסו ןולמב .בושח:יכה "חרואה, :היה אוה ,םירהצ תניש ןשי וא
 ריעב,"םיצירפ,ה לכב רשאמ הגאד .רתיב רימת וב .תלפממ התיה
 ,ב"הועו ז"הוע :תומלוע ינש ול שיש אבסב םיאנקמ ויה

 :םלועל  איפומלרדנא האבש ושכע  .םינפל היה הז לכ
 הנטקה | ריעה תא הברק לזרבה:תלפמ ,םניאו ומלענ ."םיצירפ,ה
 ,לזרב יפפ  הילעו  החיחצ המָדאל  וכפהנ .תורעיה | ,ךרכה לא
 רובכ םג ררי א --- הילא םיצר לכהו ריעב המסרפתנ הקירימאו
 םינקז םירכא קושה תומיב םעפב םעפכ ,םמש חזרמה-תיב .ןולמ ה
 ,םהישארב םיענענמ : ,אתבס םולשל  םילאוש ,תיבה לא םירפ

 :םיאצויו הלק העש םיהוש  ,ורבעש םיבוטה םימיה רכז .תא םילעמ

 *חלושמ, וא  "דיגמ, םימעפל ררוגתמ םיימינפה  םיררחהב םשו
 ,"םירחוסה,ו "םיצירפ;ה םוקמב

 םחינבש ןמוב ןול מ ה ילעבל ואב "תוערה םיתעה, .םלואו

 ,אתבסו אבס קר וראשנ ,םמצע תושרל ואצי רבכ םהית נבו

 תיבה ןמ םויה םג םהל היוצמ םתסנרפו םיבורמ םניא םהיכרצש
 ,תובר "תוריד,  וברקב ליכמה

 גיהנמה .ךרבתי ארובהל הידוהו חבש םיתעל .העיבמ /אתבס
 וא .יכ ,םדקמכ םינשה ויה ילמלא ירהש .הבר המכחב ומלוע

 הל שכרל הקיפסמ התיה אלו "הסנרפ,ב הימי לכ העוקש התיה

 .אבה םלוע
 י"תווצמ, רובצב אתבס הקוסע תונורחאה םינשה ןתוא לכו

 ,'אבה םלוע, .והשמ הל םינכיש רבד לכ תושעל הזירז איה

 ימיב הריסקהש המ .התע גישהל הצור איה ולאכ ,רברה הארנ

 ."עפשה,

 הרותב לבוסמה .אבפב .האנקמ איה ,הל יד ןיא .הלא .לכבו
 ,אתבס תערוי הארקש .םישוחקה = םירפסה יפמ ,םיבוט .םישעמבו
 ' ול .ןיא = הרות דומלת ליבשב  םינתונש אבה .םלועב . רכשה .יכ
 בר .המו ,וייח ימי לכ. הרותב קסועו קסע ירה השיאו ,רועיש
 ול הפצמה רכשה :אופא .םוצעו

 אוה:ךורב:שודקה לש ויתודמ ירחא  תרהרהמ איה םיתעל
 ? ולא ,ול תפכיא היה המו .םירבגל הרותה לכ תא ןתנ רשא לע
 ? הב קלח םישנל םג היה

 ינינעב םיניבמ ונא ןיאש םשכ .יכ .,אנקסמ יריל האב .איהו = =
 ,לכ ןיא ינשלו הבבר אובר רחאל ול שי המ ינפמ  ,הזה:םלוע

 :םירבגה תא רישאה עודמ ,םיהלא יכרד" ןיבהל ונל השק ךכ
 ..,םישנה .תא בילעהו

 ,הבחרהב .ןימח  תותשל אבס :.ליגר םירהצ תניש רחאל
 ,הדעוימ חעשב םוי לכב עובקה ,הו התשמל דחוימ שובלמ ול שי

 ןחלשה "לע \ אצומ אוה ירה | .תוטמה רדחמ אצוי אוהשכ
 ,ןוראה לא שגנ אוה זא ,תונטק תורעקו תוסוכ וילעו .ןכומ םחימ
 הנושאר סוכ ול ןיגזומ  .ןחלשה .לע .וחינמו רפס םשמ איצומ
 0 .רפסה תא .חתופ .אוהו

 היתפשו- קמזופ תגרוס  ,ונממ םוקמ .קוחירב .תבשוי אתבס
 וז העשב .הברקב ררועמה אבס ינפ רבעל איה הטיבמ .תוענ
 . .רובב:תארי

 אוהש רפסה ןכת תא אבס ינפב ריכהל אתבס הקיפסה רבכ
 תינמיה ורדיו .טא:טא עעונתמ ושאר  ,טמקתמ וחצמ םא ..וב ןייעמ
 םיניעה קר ,םיטקש םינפהשכו .דמול אוה ."ארמג,---ונקזב  תזחוא

 ,"ךיאה, = ,?ירציכ, = :תועומק - תורבה  תואצוי = ויפמו  ,תועות
 וינפו רפסב ןייעמ אבס םא ."ךורע-ןחלש, הז ,ירה -- "!אטישפ, <

 , = ,םיליגרה םינברה לש "רובח, אלא הז ןיא -- םייניצר םניא

 .לא = רוסל .םילינר ריעה ךרד .םירבועה םירבחמה םינברה

 ל 2 1 /



 ועה < 90

 ליחתמ .אבס .רשא שיו  ,תותבשב ונחלש לע רעסלו אבס תיב
 םיניעה ,ביר חקלתמ טעמ-טעמ ;הרות ירבדב םהמע ןורל
 יכ = ,ובלב :המאי .קוחרמ רמועה  ..םימרומ .תולוקה = ,תוצצונתמ
 וז יכ .תעדויו הלאכ .תוזחמב הליגר אתבס ךא ,ןאכ .םיצנ םישנא
 ,,,הרות לש תקולחמ איה

 רתויה .תושגרה תא .אתבפ לש הבלב ררועמ "הרות, םשה
 אתבס לש ןוימדה .הזה גשומה לע הרוש .אלפנ םסק זיא .,םינידע
 ותשודקל ךוהע .ןואש .לצאנ רבד תומדב "הרותה, תא הל ראתמ
 ,ויפולו

 האיקב איהש "שמייט-ירבע,ב םישודק םירפס הברה הל שי
 תגרדמל :היניעב םיעיגמ םניא הלא לכ ךא .,םהילע תגנעתמו םהב
 .רתוי אלו הרותה לש ה לצ קר םה םלכ ."הרוח,

 הנב .לש | תונומתה = תויולת חרזמה לתכ) ינפ לע הנה
 הליגר איה ירה ,תורגה תקלדה ירחא ,תבש ברע לכב ,הידכנו
 :ארקלו :היניע תא םהב ץוענל ,םיביבחה םיפוצרפה לא תשגל
 'וירמחהמ ,אבט אתבש,

 הלא יאלה, .,.םיבר םיעוגעג אלמתמ הבל עגר רובעכ ךא
 ,.יתיתמאה :הרוצה תא תוארל .הכווה .ןיע ירשא : ,"םיללצ קר םה |

 (אבי .ףוס)

6% 
 מ .הָניִתְשְלּפ<רַח

 ,(1908 תגשל ילגנאה לופנוקה לש ח"הודה)

 (ףופ)
 ,דרבה י"ע .קזנתה ותישארב הבוט הוקת ןתנ רשא םי'זנרואה ריצק

 ואצוה יב םאו . יוארכ .התשענ :אל השיבחה םג ,ירפ תושעל וכרה אל: ךכיפלו
 תואצומה תורוחפה ריחמ לבא , 1907 תנשבמ רתוי תובת םיפלא ה"מ ון הנשב
 , ש"ל םיפלא תרשעמ רתוי לש םוכסב תחפנ

 ףס הויא הילגנאב ואיצוי םא יכ -- ח"הודהב רמאנ ךכ -- יל חאונ,
 השירדה הברתת וא ,םיאופיה .םי'זגרואה ר"ע םינותעב תועדומ סיפדהל ףסכ
 .רבדה תא תושעל םיפדרפה-ילעב תא םימעפ המכ יתצעי יכנאו , םהילע

 לש תומכל דוע עיגה אל יכ ףא ,  בוש הברתה ןויה לש טרופסקיאה
 .1906 תנש

 תגשבמ רתוי .השלש יפ טעמכ היה ואצוהש "תדה-ישימשת, ריחמ 8
 האיבומטשמ ,רתוי טרופסקיאה לודג תמאב ,דאמ תחרופ תאוה הישעתה ,4

 םימשרנ םניאו םיבתכמ תרוצכ םישענ םיחולשמ הברהש ינפמ ,המישרה %
 + רבמה*תורוחפ לש  הקיטסימטסהב

 אבומ הכו ,הילגנאל ,לבומ םי'זנרואה תאצוה לש לודג רתויה קלחה
 .ופימ אלו הזעמ תחלשנ האובתה לבא , תאצומה האובתה ןמ לודג קלח םג םשל

 עגונב ןכו תוינאה רפסמל עגונב ןכ ,הברה  הברתנ תוינאה>רובח םג
 + תוליכמ ןהש םינוטה  תרמל

 םוניטנאראקה טעמכ ולטב 1908 חנשבש ,רבדה השע  ךאמ הפי םשור
 םועפונה תופוכת כ"כ םיתעל םדוק םהב ורגסנ רשא | ,םידופכמהו םיבוראה
 .רחסמהל הבורמ רספה ובסהו םייונע הברה םהל ומרגו ,םירצממ םיאבה

 םיאשר ,תופגמ  םהב ויה /אלש תוטוקמב רשא םילמנמ תואבה תויגאה ישגא וכ " , תואירבה לע תחקפמה תילופוניטנטסנוקה הצעומה לש הגורחאה הטלחהה
 םהל שיש הלאו .המחה תעיקש רחא תועש יתש דע השביה םע רובחב אובל
 , םוצור םהש הלילב העש לב רע תאו | תושעל םילוכי הז לע .דחוימ ןוישה
 הטלחה- --המחו, .תעיקש דע קר השביה םע רוביחה השרוה הכ דעי רשא דועב
 . תוינאה:עפמל הבורמ תלעות איבהל קפס .ילב .הלולע וז

 לולג בושיל עגונב הבשחמב ולעש תועצהה ח"הודהב ורכזנ דוע ןכ
 ,באשמ:תונוכמ לש .תבורמ  .תונמזה תשרוח .התיה ותמשגהש = ,עבש:ראב
 לבא , לופוניטנטפנוקב תוערואמה ינפמ וחדג וללה תועצהה .  דועו  תוחונצ
 .בל ןהילע םישל ובושי התע יכ ,הוקת שו

 היגרינואהל תודוה יכ -- ח"הודהב רמאנ --- עידוהל .דאמ רנא חמש,
 ןפוב חותפל .ןוכנל האצמ רשא ,ינאפמוק:הניתש לפ:רלגנאה לש
 השירח:תונוכמב ילגנאה .רתפמה הברה בחרתה | , טרופמיאל  תרחוימ הקלחמ
 6% \ . "רטסישנאמ :תָוהוחס לש םונוש  םינומב]

 וי

 85 ןויפג + 9

 ;תוירטקיליא =תונוכמ לש :טרופמיאה .הברתי יכ  ,,ותוקת .עיבמ  ח"הורה
 ' םיעצמאה-ולטבתיש יִהחַאַל ,רועו;הביתכ לש תונוכמ ,קשנ ,םיחקור ישעמ לש
 + ץראל םתסנפה .העב .-עירפתל .םינוטלשה בל -תוחירש :י'ע הכ רע וזחאנש
 ופיב .למנ ..ןינב .רבְדְב ןוטלשה .םע  מ"ומ .תֶלהנמ .תימלשוהו-תיאופיה ב"הפמ
 תונבה רע ירחסמה רובחה תא הברה לקי רשא ,ףוחה .דע ,ב"הֶסִמ תכשמהו
 רחסמה לכא | ,תויקנע ףסכ:תואצוה שרודו ךאמ השק היה .למנ ןינב 4. למנה

 ןמזב תלכיה תא ול אצמו ,הכ דע וכרדכ חתפתמו ךלוה היהי םא , יאופוה
 ,םירחא םימולשתמ רטפתו למנה י"עש ינפמ , למנה יכרצ אשמב תאשל בורק

 . הב דע וולע 'םילטומ ויהש
 רחסמה תוחתפתה תא תוארל רשפא ןאכב העצומה המישרה י"פע

 + תונורחאה 'םינשה שמח ךשמב  יאניתשלפה

  1906 | 190 | 64י|  1907 1.008

 ש"ל
 808,400. | 809,000 | 660000 | 460,000 | 478,890 | . . . . טרופמיא

 566,870 | :484,340 | 500,000- | 870,000 | 295,800 | . ..  .טרופסקיא

 1,859,770 | 1,208,340 | 1,160.00 | 880,000 | 768,690 | . . . . | דחיב

 םנוא םיירקמה םיבוכעהש ,תקסופ  הגיאש תוברתה הזב ונא םיאור
 + הטיעמחל הילע םיעיפשמ

 רבדב להנתמה מ"ומה תודוא לע םירברה תא ח"הודה ביחרמ כ"חא
 ןינבל היסוצוק תשקב שיגה רחא יקלטא 'ןוה:לעב .תונוש תויפיצנוק
 ךרואל הפיחמ תרחא -הלסמ ןינב םיעיצמ ; םירצמ לובגל הזע ךרד ופימ ב"פמ
 ,תיסא'וריהח ב"הפמ דע יטלאז סואל  םילשורימ  תושילש 'הלפמו ופיל ףוחה
 רונו'זנואל חלמה םי קמעב .טאפסופה רמוח יִהחא .שפחל / ןוישרה  ןתונ רבב
 פג לע :םורמ ח"הודה . ךכל וחי תא האלמ .תיצנארפ הרבחש ,רחא יקלטיא
 ריהזמו = ,ץיהאה לש םּולֶארינימה .יהמח :תוהצואל :שוש ,הלודגה תובישחה תא
 + םפרע תא טיעמה יתלבל

 יאהוובש , םולשוריב .ת ירח פ מ .ה כ ש ל החתפנ םונורחאה תועובשב
 . יאגיתשלפה רחפמה לע הגוטל הברה עיפשת

 םיריתה תומכ.תא .טועמהל .עיפשה הקורומאבו םירצמב יסנאניפה רבשמה
 ןאכב האומה המושרח פע ...ןובשחה:תנשב הגיתשלפל ןאבש | , לגרה:ילועו
 ןרקבש ,תוגוילע רתויה תוררשהמ ל גרהיילועו םיריתה רפסמ תא תוארל רשפא
 ,1908 תנשב הניתשלפ תא

 1907 יגוי 1 םוימ | תנש יגוי 1 םוימ | 1905 ינוי 1 םוימ
 תנש יאמ 31 דע :|יואמ 31.דע 1906 | ואט 81 םוו דע םימ עה

 0 ,1907 תגש | 1906 גש |

 18 101 1 םילגנא
 16 18 9 םיאקירימא

 1-9 1 08 םויצנרפ
 98 |08 000 םיזנבשא

 7 106 7 הירגנוא-הירטסואמ

 50 200 8 היגאפשמ

 0 7 6% הילטיאמ
 208 11 14 םיגוש

 + תוגורחאה םינשה תשלש ךשמב ועסנ םילשוריל ופימ ב"הפמב

 1008 - = | 1907 ]| 1906 תש |

000 1000 000 
 318000 | 132000 | |00 הנושארה הקלחמב .םועסונ

00| 000 | 9500 7 

 תרמב םילשוריל .ופימ 1908 תנשב  תאזה  ב"הסמב וחלשנ = תורוחס
 / 4000 תדמב ופול םילשורומו , הרבעה הנשבש ןוט 31,500 תמועל ןומט 0
 ,1907 תנשב 4500 תמועל ןוט

| % 
 יי



 הכ ןוילנ

 :וללה םירברה תא םג עיחומ 1 פ-ב ילגנאה לופנוקיהציווה
 :יעבש ויה םינוקהו םירחופה ,  הבורמ הדמכ הרכעש 'תנשפ' לדג ופי רחפ

 .ץרפנדיתלב  ןוזח ןיה תוששורתה  לש- םירקמ ,  תוגשומה-  תואצותה ןמ ןוצר
 םג  הזכ רועישב  הלע  ךכיפל , םיזוחא- | םירשעב חברתה | המדאה  ריחמ
 , הריכחה ריחמ

 םירפכה יכשות םע דחיו 1907 תנש ףוטככ לודג םיבשותה רפסמ םג
 ו"ט םנשי םהיניב , שפנ ףלא םישמחי ךסל םתוא 'םיכורעמ םיכומסה תוינולוקהו
 קשמהו רחפמה תוחתפתהל יהברה םיעייפמו דאמ םיצורח םהש , םידוהי םופלא

 + ךרעב .הינעה  תירטסודניאה תוחתפתהל םגו תאזה ץראה לש ירפכה
 ,יבלממה ינאמותעה קנאבה  ,הפ- םימיקה םילודגה םיקנבר תעברא

 יזנכשאה  יאניתשלפה * קנאפהו = ינאפמוק:הניתשלפ:ולגנא' , ינואילה  טידירקה

 י ,1907 תנשכמ לודג רתוי חוירו הנוגה הסנכה ואיבה

 תוברהל םיעטונהל תלכיח תא ןתנש המ ,ןוצר .עיבשמ ןפואב הלע ריצקה

 . רתויב םהיעטמ תא

 רמצ יצע יעטמב םירוהיה רצמ ושענש | תונויסנה תא ריכזמ ח"הודה

 + תויוצר תואצות ידיל הכ דע ואיבהש , ןפג
 ₪ | :עידומ הז ע ב לוסנוקה לש ןכוסה
 לבא , דאמ הירופ המדאה ,המדאה:הדובעל קר רשכומ הזע  לילג

 םוקמ לכב .ןיירע םישמתשמ  םויה דע . ררןיה םשגה תומכב  היולת התסנכה

 . המחאה-תדוכע לש  תויביטימירפ רתויה תוטישהב
 ואיביש , ץראה .לא םייפוריא תפינכ איה כצמה תכטהל תחאה הוקתה

 ידוהי בל לע יתרבד ינא , המדאה"תדוכע לש תויפוריאה תוטישה תא םתא
 םליבשב תונקל ירי תא ואלמ םהו ,הז לילגב הינולוק םהל  דסול * ילגנא
 המדא:תקלח םליבשב תונקל יתלדתשה ,ךכל היוארה הרמב המדא:יחטש

 עירפה תיחכונה הלשממה לש רדופמ:יתלכה בצמה לכא , םירצמ לובג תברקב

 רובעב המדאה תא גישהל ינא הוקמ לבא , רמג יריל רבדה תא איבהל יתוא
 "ןמז הזיא

 אוהו ,םחה רוזאב רשא ,תומוקמה לש ותואכ אוה הזעב ריואה  גזמ
 היראלאמה תלחמ ,םיניעדתולחמ הפ  הנירקתש שי ,םוקמ לכב תואירבל חונ
 .םחה רוזאב תוכלהתמה תולחמה רתיו

 י"ע השביה ךרדב םא ,.ופוו טורייב ךרד תואב  תוסנכומה  תורוחסה
 . הילגנא םע רשי חרזמדיסוחי רשקל תובוט תווקת שי , תוינאב וא ,םילמג

 תחנומ הזע ריעה , דאמ תוניינעמ תויפארגואיג תועידי םג ליבמ ת"הודה

 היבשוי רפסמו ,לגר האמ הבוגב העכג לע ,ףוחה ןמ םילמ ינש קחרמב
 , שפנ ףלא םישלש ךיעל  םיבשוי לילנה  תומוקמ רתיב ,ףלא םועבראל הלוע
 םילמ .ב'ו קחרמ קר הקוחר ,  הניתשלפמ תימורד-תיחרזמ תאפל תאצמנ הזע
 רוע םיאצמנ הז לילגב , םירצמו היקרות ןיבש לובגה םוקמ איהש , הפרמ
 . םירפכז תורייע םישש

 ב"ו קחרמב תאצמנ איה ,הביבטבש הלודג רתויה ריעה אוה! לאדאימ
 םיפלא ג"ו היבשות רפפמ .ףרגלט לש הנחת הב שיו ,הזע ןופצל םילמ
 .הגיראה תכאלמב םג המדאה תדובעב דבלמ םיקסועה ,שפנ
 םיאצמנ תאצמנ תיתרזמ:תימויד תאפל א"כ קחרמב אצמנ עבש:ראב /
 םשב ארקנ ושארב דמועהש , לילגה לש יזכומה ןוטלשה הב ,םיתב 130 הב
 ,םיניאוריכה לכ ,לודגו ךולה ךלוה תאוה ריעה לש הכרע . ףיראסוטומ
 לא  םיענכנ ,שפנ ףלא םינומש רפסמב הזה לבחה תועקבב םוכשויה
 ,הזה ןוטלשה

 תאצמנ ריעה .הלשממה לש , םאקאמייק שי = קיפאה:ליא הקיתעה ריעב
 הלשממה . לוכגה די לע ,עכש:ראכמ | תוחרזמ:תימורד תאפל לימ םירשע
 ע"על = . תיפרגלט הנחת םש הרפונ  רבכ םג ,ןוטלש-תיב םש' תוגבל הליחתה

 תונבל הבשחמב הלעש ,םירצבמה ןונבב ,םילהאב הלשממהיידיקפ םש םיבשוי
 .קוסעל וליחתה אל דוע ,לובגה ידי לע

 הזה םוקמכ תושעל תובורמ תווקת"שי תוילגנא .תוירחסמ תומרופל
 ,תונכוס לש הקלחמ תיזנכשא תוינא:תרבח םש החתפ 1908 תנשב ,םיבוט םיקסע

 ףסב:תאוולהש ינפמ ,  םיבוט םוקפע הפ תושעל. רשפא היה קנאבל םג
 קנאבהל היה רכעש ץיקה- ךשמב | .דֶאמ  הלוהג.  תיכרב. ךא ןאכב. .תגשומ
 + הזעב ןבוס.יזנכשאה יאגותשלפה

 1 3 םלועה <

 ,היקרותמ םיִבָּתְכִמ
 שיאה --- 'םוירטסינימב  םייונשה --- ,םירחבנה:תיבב --- .בצמה
 םינמראה תרגה---.םינמראהו הלשממה---.דותעהרישנא---,שדחה
 בושיו הלשממה---.לארשי אנוש ינמרא .ןותע  תריגס -- ,הנדאמ

 = -יםודאה רינה---.לארשי:ץראב םידוהיה

 "ימואלה, וגח תא  היקרותב בשויה םעה גוחי םוי רשע:העבש דועב
 ,ליגרח רדגמ םיאצוי םירקמב וז הנש התיה הרישע  ,היצוטיטסנוקה:גח ,שדחה
 הנש ינפל הב בשיש שיא היקרותל כש היה ול ,םייונשו תופ 6 ,תועתפהב

 החיש לכ עמש אלו ןותע לכ ארק אל םינורחאה סישדחה רשע:םינש ךשמשו

 ,השרח .הלשממ ,שרח- ןטלוש ,היקרות תא ריכמ היה אלש  חטב---תינודמ

 .השדח חור תררוש ץראכו ןםירחבנ"תיב
 ק] לכל תבשק ןזוא הטיו היקרות תריבב םימי שדחכ שיאה ותוא בשי םאו

 השענה לכל ןנוכתי תוחוקפ םיניעבו יקרותה  םירחבנה:תיבב םירבדמש המ
 ,ןיביו עדי---תינידמה תרוכה ך ו תב רקניו [טטחיו הלשממה:תוריפסב  ביבס

 יבוט  םיפאוש ןילאש שדחה רטשמהו רדסה יכ  ,הרמגנ םרט דוע הכפהמה יכ
 החונמ, יד אוהה שיאל שי םאו ,וררתשה םרט דוע ,השרחה היקרות לש הינב
 < תפוקתמ המלש הנידמ תרבוע ךיא שיגריו הארי---תינידמ תונלבסו "תיפוסוליפ

 .קוחה:ןוטלשו שפחה תפוקתל לבגומ-יתלב  ןוטלשו תוצירע
 תונש לש הנושארה הנשה התיה היקרות שפח לש וז הנושאר הנש

 הנשב אלו דחא םויב וצרא לש ינידמה ןוטלשה תא הנשי אל םע ,רבעמה

 *ךוהתה תא אל לבא ,הליל:ןב תונשל רשפא חטשה תא ,הרוצה תא .תחא

 .הלחה ההע הז היקרות לש תימינפ ה הכפהמהו
 :םיעובש  רועב וגחיש יי מ ש ר ה  גחהש ,,שארמ ינחטבומ ,ןפוא .לכב

 ימואתפה שפחה:גח לע ינוצחח ורודהבו ויפיב .ילוא הלעוש ,תועובש השלש

 ןומהב וברעתי םיללצ הברה :החמש בורב םעפה ןוטצי אל--- הרבעש הנשב גחוהש
 .ייהזה גחהלש םירואהו תורואה

% * 
+. 

 ...םיללצו תורוא
 | הב שמתשהל אל רשפא:יא ,ולאה םולמה תש לש "םתוילנב, תורמל

 ,,היקרוחב ההכגה הלשממה וריפסבו .םירחכנה:תיבב התע השענה תא ןייצל י

 / :תורואה לע םיללצה םיבורמש שי םירחכנה:תיבל עגונבו
 אוה רבדה והוא--רבד הזיאב ינמותועה םירחבנה-תוב ןיטצמ םא יב

 םימואנ ינמותועה  שיל'גימב עמשת םירהצה ינפל הבישיבש שיו .םירקיע:רסוח

 הפוריא-ברעמבש המ לכ דגנו ןוהה דגנ  ,ןוטלשה דגנ םימוראבש םומודא
 רע םוהחאה "םיטסיליצופה,מ םיריצה לכו ,"השדחה הרבחה ידומע, ארקל ןלגרה
 / 8 | םומואנה םתואל ףכ:םיאחומ ןמית .תוברעמ םיברעה םיכושהו ס'גוחבש ןורחאה
 | עמשמל ךינזא הנלצלצת םוי ותוא לש םירהצה-ירחא לש הבישיבו ,.,םימודאה
 "  םירעצ הרשע היקרות תא תורועצמה ,הנלבקתת תוטלחהו  ןםירוחש םימואג
 .תינרוחא

 הדמ:תמאב .יקרותה םירחכנה:תיב תדובע תא רומל ךירצ אל ,םנימא
 = 'םירפפמ  הארמ  ,תינמותועה ,תיחרזמה .הרמה-תמאש םג שי לבא = ,תיפוריא
 + ,םיעיתפמו  םיליהבמ

 / 9 לכגמדיתלבה ןוטלשהמ היקרות הלכס המכ ,לשמל  ,רבדה עורי

 = .הנהו ,הזה ןוטלשה הא ליבגהל הריעצה היקרותל הלע תונברק המכבו ןטלושה

 רטפלו תונמל ןטלושה תויוכז תולאשב םירחבנההתיכב ועגנשב רבעש עובשב
 תאזה תוכזה .הא- ןטלושל תהל | ,ע: ר במ ב 1 ר ב טלחה  ,ושארה ריזוה תא
 ,(םירחבנהרתיב לש שפחה:ימיב) םירחבנה:תיב תא: לאשיש םג ילכמ

 5 תטב או ה .יחכונה ןטלושה לא בר ןומאב תסחיתמ היקרות לכ ,םנמא
 תאזה תוכוב ללכ  שמתשי אל ילָואו ,הערל תיקרותה היצוטיטסנוקפ עגפי אל
 ?םיתנשל ןא הנ: ל ןוטלש:קוח םירכעמ םאה ,לבא .םירחבגה-תוכמ ול  הנותנה
 ותריב ישארה ריזול ןירוטפה:תוכזב שמתשי אל אבה ןטלושה יכ ,בורעו הז ימ

 / -- 5 00ו1ע /018*6( ךורעל שפחה
 "18 לש הכפהטבש םיכסי דחא לכ ,תונותעה דגנ .קוחה--ונש לשמ

 השע המ ,סעה תאו ליחה תא ועתהש ,םידחא םינותע .ם ג םימשא ווה לירפא ,הל
 לע ןגהל \ךירצש קוח ,ללכב םינותעה דגג השק קוח דביעו ךלה ?םירחבנה:תיב

 הלשממה 'לע תוער  ורבדיש םיגותעה תא השק שינעי  ,הרואכלשו  ,שפוחה

 ,תינויצ ןטיטסנוקה
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 וג 36 םלועה < הכ ןוילג

 רוכעל שפחה לנכי םימיה רחאבו ,לבתב יחצנ רבד םוש ןיאש ןויכ לבא
 תרמשמה הלשממה לכות---תכרעמה:יתבל םירטסינימה ימלואמו םירחכנה:תיבמ
 תונותעח דצמ תודג:תה .לכ.אכדל ליבשב .קוחה ותואב שמתשהל םהה םומיה לש

 ורוחאל הגיסנל
 תחאו .לובמטסבש .םירחכנה-תיבב תורסח ןניא :רוא:תודוקנ- םג לבא

 .םילעופה:תודוגאו א רומאה די'ע קוחה קפס:ותלב איה ןהמ

 םילעופה ! תוכז דע קוח:תעצה | .סינכהל וצר םימי שרח | ינפל דוע

 םיחמשמ ויהש ,"םימודא,, םימואנ ועמשנ זאו ,(* רומא זירכהלו דגאתהל םידיקפה'
 תירוכצה הדובעה .רשו םינפה:רש זא ואב לבא .,ןמאנ "טרקומדד לאיצוס, לכ 'בל
 החקל הלשממהו ,שיל'גומה ירבח ןיבש םיבהלנה ישאר תא םירק- םימב וחלקיו

 שרחמ הלשממה הפינכה רבעש עובשב .שרחמ הדבעל ידכ חעצהה :תא הָרזְחב
 "היצטאולפסקא,ה  דגנ ךרער םוער אל םומואנ ועמשנ בוש ,הדכועמה העצהה תא
 תילטב אוהה םויב ופטעתה םינמרא םיריצ ינש .המודכו ןוהה:ילעב .לש

 ,םתדוכע תא קיספהל םולעופה תוכז לע חכ לכב וניגיו המודא הלובש
 ;םינפה רש ,ורבחו -- הפוריאב התע אצמנ תירובצה הדובעה ךש

 םיבורמה ויתונויסנו תיקרותה  תודיקפה תוכלהב .!תואיקב תורמלש ,החפ:רירפ
 ה"כלכב | ןיתועידי ,(דימח:לודבע ימיב יישאר ריזיו םימעפ ששכ היה אוח)

 דחא רזע ודי לע ."ירובצה רדסה לע, ןיגהל היה ךירצ ,ןה תוטעמ תונידמה
 םירה:רקוע ונניא אוה םגו [,תוירובצה תודובעל םוירטסינומהמ םיריעצה םירוקפהו

 םירחבנההתיב הלג הרתי םעפ ,םיגינעמ ויה םיחוכוה .,"ןוההו הדובעה, תכממב
 ,וברקב םישרח םישנא רסוחו תונומדקה ותוטשפ תא ינמותועה

 םנמא ןוא הזה קוחה פ'ע ,רשפמדקוח לכקתנ םוכוראה  םיחוכוה ירחא ;
 1יב ךוסכס לופוש םעפ | לכב לבא  ,דגאתהל תוכז ,םיכומנה םידיקפלו םילעופל

 :רטסינימל .םברקמ הרוב ת חלשל םיל עופה םיכירע ,חדובעההונתונו םילעופה

 *קספ תא םילבקמ םניא הדובעה:ינתונ םאו ,רשפמ תלוש רטסינימה ,רחפמה

 .ףסכ-שנוע ומלשי ןירח

 . וחבל אלה םהילע יב ,לטופב דגאתהל הרונעה:ילבקמ ולכוו ,ןכו
 ' ב םלשו רורב הזה קוחה ןיא ,ןכא  ,הלשממה תא םירבדב אכתש ,הרובתב

 *ןוהה .חכל :גיפו .לובג םישל = םוקקוחמה ץפח לע ידמל אוה האר .לבא ,ופרצ
* * 
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 ביצקתה ינינעל הדעוה שאר היהש | ,ייב דיכ'גר ריעצה.רחְכנה יונמ

 לש ילכלכה  הבצמ  ד'ע םיפיהו  םיריהכה  וימואנב  ןייטצהשו םורחבנה:תיבב |
 תועורת הל הצוח טגו היקרותב ררוע ,ריזיז תרשמל (םדוקה יבתכמ .ןייע) הוקרות
 זק רותב ייב:דיב'גך ' תא וראתיו ומיזגה | ,תרזמב גיחנש ומכ ;הלהצו החמש

 םובורמהו = םיכוראה  םירמאמה = תורמלו ,  הלבלכה:םלועב = יולולגו  סוכמול

 הליצמ רותב םג והוגיצה ,וילע ללהה תא ורמג םרט דוע ורוככל ושירקהש
 היקרוה תא .ךרבא ימ תא ערוי ינניא, :ול םרגלת וידידימ דחאו ,היקרות לש

 ."ךתוא וא
 ,תינידמה הלכלכה .תמכחב ןואג :ונניא ייב:דיב'גד יב חיכוהל איה רתוומ

 לכא .?היקרותב עורידיאו רז /הכ דע היהש ,הז ףנעב תוינואגה ול :ןוינמו
 רטסינימה .ידיב הלעי סא ,ייב:דיב'גד לש ו תדי נדד א ג ל הקוקז הננוא היקרוח
 תונושארה תא לידגהל ,הכלממה לש תואצוההו תוסנכהה תא רדסל הזה ריעצה

 -- תז עצימב הכ דע ררשש .,והבו:והתל ץק םישלו = ,תונורחאה תא ןיטקהלו
 ומכ םיחמומ םיצעוישו .,ותרובע לא .רופמה שיא  חכמ .הלעמל וניא הז רכרו
 < !וניד :רמאל היקרות לכות --- ותרזעל ודמעו ילגנאה רופברגו יתפרצה ןרול

 ,תוחבשתהו .תולהתה  לכמ האמל העשתו םיעשת ריסחנ םא םג ,לבא
 והנח) : רועצה .םיפסכה:רש לש ושאר לעילוכמ ןיעב םינורחאה  םימיב ורריש =

 הרומו טושפ ןיד:ךרוע יכ ,המצ ע הד ב וע ה תא רוכזנ םאו ,(םושלש ןבב
 :יתכמ רחאב הרומ רוהב שמש םירחא םיחרי ינפלשו ראת לכ ול ןיאש ,ריעצ
 שארב רמועו הלודגל  ,םירחכנה:תיבב הפי .םואנ י"ע הלוע  ,יקינולס לש רפפה
 :תחמשמ המצע וז הדבוע-- רשועו דוככ תותוא ,סוחיילעב ,םירשו תוחפ ךותב ,הלשממה

 ,..!םיית ונא השדחה היקרותב ,ןנא
* + 

 ,"המרקהו תודחאה. דעו
 תלשל הצר אוהש ,םינגפה
 ,םורטסינומ י"ע .הלשממה

 ינפס ורגסנ  'הבגה רעשה,  תותלרש ןויב

 90 ןוולג ,"םלועה,ב .יבתכמ ןויע (*-

 =-תיב תא שוככל :טולחה-- םירוזוה-ימלואל

 ותויחמומ ..ךבלמ . ,ויב* ד:ב'גד = ,תוא .קר היה .רכזנה ייבהדיב'גד = יזגמ
 יזכרמה .דעוה .רבח היה אוה .:רחא ןורתו םג- ול היה .תינידמה הלכלכה ינינעב

 תוחפה .ירוב .הלשממה תא רופמל ותועטמ רזח .הז- דעוו .,"המדקהו תורחא ה לש
 םידיקפש רשפא---רבדמ יננה . םהבש .םירשבג-- ₪ אה תוחפה ,ןשיה רטשמהמ

 םימדוקהמ ולבקש תרופמה יפל הכלממה:תינא תא להנל םיִעדויו המה םיבוט
 .תינויציטיטסנוק ;הלשממ . ישאר, םניא לבא ןםהל

 תלעמ .יפלכ .הענכהו תודבעב וילע ורבע = וימי בורש ,םדאל ול השק

 םירחכנה תא בושתלו ,ומעטו .וחור .תא .תונשל .,הטמ .יפלכ .ןוטלשו .תוצירעבו

 םתוא םידבכמ תוהפה םתוא יתרשמ ףא .ןיה אל .הרבעש הנשבש ,םירועצה

 .םהל םומורלו םירבחל  ,רשי .טכמב
 ךחקי ונלשמ םושנאש ,"המדקהו תורחאה,, ירבח םירמוא ,העשה העיגהו

 ,םהידיב הלרשממה-ןסר תא

 ,הגשמ ושעי ןפ ,וחילצו .אל ןפ .,רברב .וללה םיריעצה וקפקפ חב דע
 :לימָאיק לש םוורטפינימה .הזל עגונב םהמ םיכוט םניא םינקזה יכ וחכונ התע

 ,בצמה תא .ןקתל ברה .אל : החפ:ימלוח לשו החפ
 ,םוירטסינימב םוטלחמ םייונש ד"ע .התע םירברמו

 םוירטסינימב .םינוקת תושעל ולחה] ,םופפכה:םוירטסינימב יננשה דבלמ
 רותב הָמַה םימסרופמ---המה .ל"וח נב יכ ףאש ,םיחמומ .ינש .וארק ן ,םיט:שמה
 יטפשמ ץעוי .,םילס לאונמע .ר"ועה וניהא והנה םהמ רךחא ,יקרותהה טפשמה יערוי

 .םילודג רתווה םיקנבה תא -איהה .ריעב דסיש ,יקינולפב םסרופמ
 ינפל ךלהש .רדגבמ ן וש ש .ירוהוה רוצה :וונמ ד"ע  רבדל..םג םוברמ

 רטפינימל  ,ןודנולו זירפ תא  ורקביש .םירחכגה = רתי םע הפוריאל םירחא םימי

 ,תירובצה הדוכעהו רחפמה

* * 
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 תקלחמב עובש ינפל היה היקרותב .םימואלה-תלאש לש .דבכה:זכרמ
 .החפהטיקבישו ינויה .ךראירטפה | ןיב = ,רומאל ,םיקרותהו  םינויה ןיב הלפנש
 וארשכ,םילבוקמה פומנה יקוח תא .הרכעו תיטמולפודייתלב .הרוצ הלבק תקלחמה
 תוחפ בוטה פחיהמ .ראשנה תא סוההל ןוכנ הז .פומלופש םיבירמה םירדצה ינש
 םינויה םינותעל ןתנ תואו ,תינרוחא ועתרנ םירכזנה םימואלה ינב ןיב רתוי .וא
 עובשה ךלה הטירק ןינע ש תורמלו ,תבהלשה תא לידגהל אל םיקרותהו
 ,םויה:ררס לא היקרותב םינויה תלאש לע ורכע ךבתפהו ךולה רבעה

 ,תינמ רא ה הלאשה הררועתה המיקמבו
 " ינמראה ךואירטפה תא םינפהו טפשמה ירטסינימ ורקב רבעש עובשב

 ,פל אל םוטפשנה הנדאב םינמראה תיגולת תא םהינפל איבה זלה ,שדחה
 וכ "םימורגופ,ב רבכ אל  ועגפנש .תופונהמ | םינמראָה םיננואתמ רוע ,קוחה
 :טפהו ,םינמראה ךותמ הרזעההידעו תדובע דעב העירפמ .תימוקמה הלשממה
 אל ויפ תאו םינמרא םינהכ וטפש רשא לע  ןתאחמ תא עינה ודצמ. ךראיר
 ; יהשעי אל ןכו ,ולאש

 תשירדו .הריקח תושעל ,תונולתל בל םישל| וחימבה םירטפינימה ינש

 ;הֶלאב םישעמ רעב עונמלו
 ,ןבאו ןכא םימואלה תלאשל עגונב ,תיחכונה הלשממל שי םיאורש ופכ

 תוקרוצה ,םינויה תונולתלו ןףרוע-ישוקב תכלהתמ איה םינויה תא .הפואו הפיא
 .בל המש הניא ,םימעפל

 תא הפ ורתפי אל תאזכ תיביטקיבופ |תופתיתהבש אוה רורב
 םג תררושה האנשהו האנקה תא ולידגי קרו םלועל הכבוסמה  םימואלה-תלאש
 לודג רתויה לושכמה ןהש האנשו האנק ,םינושה םימואלה ינב ןיב .הז דבלמ
 היקרות לש .התוחתפתהל

 תדיעמ הז לע .הלשממה:ירבדל בר  ןומאב .םופחותִמ םניא םינמראהו
 :הלודגו תכלוה  ופילאו היציליס ,הניסרמ ,הנדאמ םינמראה תרגהש הדבועה
 .םינמרא  םיכשות ילב בורק ןמזב וראשי הלאה תופונה יכ ,םיששוח םינוחעה
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 בילעמ ימשיטנא ןוטילופ ילגרל אטשוק ידוהי ושגרתנ םיחרי ינש ינפל
 ןומילופה תא .םגרתל  הוצ .ישת:םכחה .,הריבהיריע .לש םינותעה דחאב  םפדנש =

 .טפשמל ןותעה:ךרוע תא רסמ ולה  .םינפת-רש לא תורעה תיולב -וחלשיו אוהה
 תחת ויצו  ןוהעה ותוא שדח  ךרועה ,ןותעה רגסנ םימי הרשע ינפל

 אכמ  םינפה:רש 'וולע רפא שדחמ .,ליעוה אל כ"ג הז םש יוגש, ,שדח-םש
 םופא  ערכוו ,ישביסכתה לא אוהה ןותעה ףרוע אב .רכעש עובשבו ,להקב
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 הכ ןוילג

 וריבעי קר--הבושתוב איסהרפב  רוזחל חוטביו = ,כרה ילגר תא קשניו .,הצרא
 לועוהמ .תורצק ידי יכ ,ישב:םכחה יל רפס ,ול יהרמא---.הרזגה .עור תא .ןולעמ

 : .ררכתי טפשמהש ךירצ .ול

* % 
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 הלשממה פחיב אבש ערל יונש ד"ע רברל םיברמ םינורחאה םימיב

 אטשוקמ 76181: 017081616 -ה רפוס  ,לארשו:ץראב םירוהיה בושול .תיקרותה
 םידחא םיאניוו םינותע זא ואב = ןופיפרה זלה ."החכות:בתכמ, ונותעל חלש

 םגו ,"תונויצה לא תיקרותה הלשממה לש התודגנתה,, ר"ע רקש:תועירי וציפהש
 שיאו'זד,ה לש "בושחה, ובתכמ תא סיפדהל ץוחנל אצמ דחא ירבע ןותע
 ,םירואב לכ .ילב "לקינורק

 ,תמאה תא ררבל העשה הָעְיגהַו

 רפופ לש ובתכמ והנה וללח תויוהבה תועומשה לכ תבסש ירחאו
 --ומצעלשכ רבדה  בושח אלו ןינעמ אלש המב .דע---יארכ ,"לקינורק שיאו'זר,ה

 .אוהה ."רפוס,ה לש ותוישיא לע תוארהל

 ןטק ןותע ךרוע לש ונכ והנה אטשוקב "לקינורק שיאו'זה,ה לש ובתב
 .סימוק, והנה הזה "רפופ,ה ,ח"יכ תרבחלו םיללוכתמל דאמ דע בורקה ,דחא
 וילא תועיגמ תועידריהו הלשממה תוריפסב םיכלהמ ול ןיא ןפוא לכב--- רנוו

 -- סנאילאה לש הלא בור פ"ע- -םיושילשו םיינש תורונצ י'ע

 תונויצה תא ןיוע ,הל ןמאנ ראשנו סנאילאה ךינח והנהש ,הוה ןודאה
 םירמאמ תואטשוקה תונותעב סיפדהל ולחהש ןויכו  ןתירבעה תוימואלה תאו
 ןותעה ךרוע .',רק ,'וד,הל םפרופמה ובתכמ תא ךורעיו עזעדזנ- -תונויצה רעב

 אוה ףא עזערזנ ,יאטשוקה ובתכ תא ,הארנכ ,ריכמ וניאש ,ילגנאה"ירוהיה
 םידוהיל ןיאש ,"תוירוהיה | תויורדתסהה םשב , םרגלת ובתכל חלשל רהמיו

 ןיאש,,ו  ,םינמותועל ויהי :.יקרותל ואביש םודוהיהש  ,תדחוימ תינידמ הפיאש

 הז םרגלת םסרפל רהמ בתכה ,"'ץרא םושל הרוכב טפשמ תונתונ תווורדתסהה
 ספ דנ א ל אבא לש ונותעב !אלפ תו האר לבא) ,םיאטשוקה םינותעב
 יל ערונש ומכו ."ץרא םושל הרוכבה טפשמ דע, : ן ו רח א ה ט פיש מ ה
 אוהה טפשמה תא | ",רק.'זד,ה לש  ובתכ ףיסוה ןמאג רתויה רוקמהמ ב"חא
 תא ריפהל ליבשב הזו !וכתכ אל "רק.'זד,ה לש ל"ומהו ,ודי םצע ב

 קלו םיערה םינויצה תובשחמ ,..םתעפשה תא ל

 רוקמהמ ויתועידי,, ןה ולאו ".רק 'זד,ה רפופ לש תינחורה ותרוצ יהוז

 ילגרל ורבה .לארשי:ץראב ידוהיה בושיה תלאש ד"ע ורבד ,םגמא !"ןושארה

 הרוגא רותב םשרהל הצפחש | ,"םיעטונ תרוגא, הרבחה םעטמ האבש השקב

 :תצעומב ,הלילשב אלו בויחב אל ורתפ אל הלאשה תא לבא ,תינמותוע

 ,םידגנתמ סו םידדצמ .םג ואצמנ םירטסינימה.תצעומבו הכלממה

 םידגנתמ תיקרותה הלשממה.ישנא ןיב שוש העיתפמ השדח יהוז יכו

 לש תינידמה םתרובע יהמו .?הז תא עדי אל ימו ?לארשי:ץראב םירוהי בושיל

 רוקמהמ,  עירוהלו אבל לבא  ?הזה לושכמה לע רבגתהל אל םא  םינויצה

 ןושלב ,והז---םידוהיה תדובעל הביאב םיפחיתמ הלשממה תוריפסבש ,"ןושארה

 תומרגלת | םיסיפרמה | םישנאל | ארקל ךיאו . רקשלו = םיזגהל = , הטושפ

 -- --(תופרופמ

 קב ירוהיה בושיה .לע הלשממה תפקשה התנתשה אל רבדה םצעב

 םידוהיה ואיביש הכורמה תלעותב םידומ הלשממה ירש ןיב םיבר ,ךפהל .הערל

 = -בווחכ וז הלאש :רותפל תרהממ הגניא הלשממה םאו .ןהיקרותלו לארשי:ץראל

 יםירחא םיששח הל שיש ינפמ אלא הז ןיא

 םודסוומ:ותלבה םיששחה תא רזפל אל םא 'םינויצה תרובע התע יהמו

 ---?הלאה

% % 
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 "המודאה אקתפ,ה תלאש םוירטסיגימב < הררועתה בוש רבעש עובשב

 ,בו קב ב רמ  ,'טעיויסור,ה תא ל"ומה ופיל םיאכה חיסור  ידוהיל םינתונש

 :םכתל האחמ לש  םרגלת חלשיו ,הז ןולק:רינ לכקל כ"ג ץלאנ .ופול ואובב

 ;םופורה.םידוהיה לע .קר הרזגנש ,הרזגה לע, ותאחמ תא עוביו ,םוחנ  רמ .,ישב

 ."תולקח לכו ילב 'ודרוה ותא .דחי .ואכש םותמאה :םופורה יב

 (תורעה) ."רירקת, תיולב תו סע ורפוס תא חלש ישביסכתה

 18 9? םלועה <

 רגנ קר הגוהנה תאזה הרזגה לע אוה םג החמיו ,םינפה רש ,החפ.רורפל

 ןןתעשב ואחמ הילגנאו הקורמא) הינמרגו הירטסוא ,הינמור ,היפור י דוה י

 ,(המודאה אקתפה תא םינתונ סניא ולאה תוצראה יתש ירוהילו

 רפוס תא לבקש ונגסו  ,םוירטסינימב העש התואב היה אל החפ-רורפ
 תלוש אוה יכו (?) - וזכש הרזגמ םיעדוי ןיא םויוטסונימבש רמא ישב.םכתד
 ,םירואב .שורדל םילשורוב ךלפה-רשל םרגלת דימ

 ,רברה תואצות וערונ םרט דוע התע דע

 :היִנמְרְִמ םיִבְתְכִמ
 וו

 ,הנינעדאשונב  תנונעמ .ןילרבב  רבעה  עובשב :התיה .תנינעמ הפסא
 .הב ופתתשהש הריבחב תנינעמ

 ופסאתה ,ןילרבב רישע רתווהו הפי רתויה ליטוהה הז ,"ןאלדא, ליטוהב
 רבלמ ,םלוכ ,ןילרבב  תידוהיה היזאו'זרובה לש הנמשמו התלפמ .שיא .םישמחכ
 *םיצעוו, " ,םילצלצמ  ראות-תומש-לעב = ,דמעמ ותואב ויהש םידחאה םינויצה
 תרזמב : םידוהיה .בצמ ד"ע  ונדו ןהלשממהלו רחפמל | ,טפשמל ,םינימה לכמ
 ,לארשו:ץראב תובשיתהה דעו הפוריא

 ובתכמ ןלבק "םירחבומבש םירחבומה,  ךאו ,תיאשח התיה הפסאה
 לש .הביטאוצניאה פ'ע הכרענ איה .אובל תושרה[הנתנ אל םינותע ירפוסל ,הנמוה
 .ןילרב ירונויליממ םידחא םישנא דוע תופתתשהב א"קיאה לש יזכרמה:דעוה

 דגנתמ רותב עודיה ,ןמדירפ רמ םיטפשמה:ץעוי חתפ הפסאה תא

 בצמהו הפוריא:חרזמב וניחא לש ארונה בצמה יכ רמוא אוה ,תונויצהל רומג

 תרוחיה ךרדה יכ ?ונל .םיחיכומ לארשי:ץראב תידוהיה היצוינולוקה לש בוטה
 תוקשפא .(הינומורו היצולג ,היסור ירוהו תלאש ,רמולב) םירוהיה:תלאש תא רותפל

 % ו ,לארשי:ץראב ךא
 תאו .,תונויצהל סחו םוש ןיא הרומאה הטלחההל ,םאונה ףיסומ ,לבא

 תידוהי הקיטילופב קוסעל םיצפח ונניא זנחנאו ,תימואל:תיטילופ העונת איה הנורחאה
 םיינעהו םיחדנה וניחאל רוזעל ידכ תישממ תובשיתהב א"כ ,תירבע תוימואלב אלו

 רומגה הדגנתמ םאונה היה תינויצ .תאזה הדובעה התיה ילמלאו ,הפוריא:חרזמב רשא

 *הריחיה הרזעה יכ ,הטלחה יריל ונאב וז הפקשה ךותמו ונחנא םיישעמ םישנא

 תובשיתה תדובעב ונקסע י'ע קר איה ,'םיללמואה וניחאל, איבהל רשפאש
 ,לארשי:ץראב הלודגו הבחר

 הז ואבש םודחא םישנא םיאצמנ תאזה הפסאהב יכ ,םאונה עירומ ףוסל

 .לע בישהל םינוכנ םה ,םש םינינעה:כצמ תא בטיה םוערויהו לארשי:ץראמ התע
 .םהינפל ועיציש תולאשה לכ

 ,יטפשמה בצמה תודא ,תונוש תולאש ועיצהש םיבר ואצמנ םנמאו

 ,יתוברתהו יטילופה ,ולכלכה
 היה רכינ ,ןלאשנש תולאשה לכל טעמכ היה יזוירסו ישעמ יפוא

 הרקמה לע המה םיחמ שו םירברה:בצמב רבכ ונינ.ע תה הלאה םישנאהש

 ןנורתפ וערי אלש תולאשה תודא תוגמאנ תועידי לבקל תורשפא םהל ןתנש
 | יםהירפפב וןמשר ועמשש תובושתה תאו

 רבחהו לדוירט רנ'גנוא ,ןיפור ר"דה ,ןיקסופ ר'דה ובישה תולאשה לכ לע
 .יקסנישזלז .ןיד-ךרועה ,ןילרב ריע תוצעומ:תיבל

 תא .ררועמ אוה ,ןילרב ירנויליממ כ'ג = ,גרובסניג רני'זניאה רבד כ"חא

 ךתוו וא תוחפ תרוב דנ ב :אל םגו ארירג תונינעתהב וקפתסי אלש םיפסאנה

 ףקשנ הפי ב'כ ריתעש ץראהב תירחפמ הלודג  ההובעב ליחתהל א"כ .,תולודג
 ,םהיתא םע הבר הבוט םג זשעי הזבו , הל

 .ןיאו הדובע

 ינטולרשה םוקונכיטולופהב ,פורפה אשנ  ןינעמו הפו רתויה םואנה תא
 .ץראב הדובעה דע וירברבו ,ןמאנ ימואל-ידוהיכ רכד :אוה ,רשילוק רמ יגרוב

 םיעיִרט | םיפסאנה בורש פ"עפא .ו"כבו תימואלה הפקשהה תאו שיגרה .לארשי
 ללכה ןמ םיאצוי ילבמ ,םלוכו ,קות םשור השע ,תירבעה םתוימואלדיא ד"ע .רימת

 ,הרומנ .תובהלתהבו .םח-שגרב .ורמאנש וירברל ףכ:ןאחמ

 . םישקבמה םיברה  םיינעה
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 וילע ושעש קזחה םשורה ר"ע רפסמ ,סקופ ץנגיא ר'ד ,םיטפשמל-ץעויה
 בשח אל םלועמ ,ןהמ תודחא רקב ִַה רקמ ב ש  ,לארשו.ץראב תובשומה
 : ,ירפכה קשמהל הזכ ןפואב םילגוסמ .ןיה\ םידוהיהש

 התע הז בשה יקסנישזלז ןיד:ךרועה .ןירבד תא אלממ .ךורא סזאנב
 תא | ,תוירבעה תובשומהב  םייחה תא םיפי םירבדב ראתמ אוה ,לארשי-ץראמ
 :םינויצה דימת ולדתשה לארשי-הצרא ועסנ םרטש ,רפסמו "וכו תובשומה תחלצה
 ,םאונה  ,אוהש ינפמ  ,תואצות לכ ילב--לבא  ,ינויצ ותושעל "וגישהל, וירוכמ
 ירימת עמשו רלישטור ינוילימב ודסונש לארשי.ץראב תובשומ תואיצמ ר"ע עדי
 דיתע םוש ןיא ימ ,ץוח  ינפ לע םיכלשומכ המה | דלישטור | ונוולימ יכ
 יב ,הטלחה ידיל אבו ויניעב לכה האר ,המש ךלה אַוה לבא , תובשומהל
 . הל ףסשנ ריהומ דיתעשו םלועב החילצמ רתויה איה לארשי"ץראב תובשיתהה

 *וטרפ ןינע,ל .תונויצה תא בשוח אוה . התע םג םאונה ונניא---ינויצ
 והנה אוה לבא , םידוהיה תנידמ רופיב ןימאמ ונניא אוהו ידוהיו ירוהי לכ לש
 הדעב דובעל אוה ןוכנו לארשו:ץראב תובשיתהה לש לודג  ריסח, התע
 + ויתוחב לכב

 תבוטל םידחא םיפלא ופסאנ יכ ,איה הפסייה לש "תוימשרח,, תואצותה
 הרכחהל םדי תא דמעמ ותואב ונתנ םיפפאנהמ שיא השמחו השלש ,א"קיאה
 ,התיבה םהילא דוע ואביש ושקב םירחאהו ,תאזה

 ןוה ילעב .םידחא םירוהו םישנאש  ,ויה  "תוימשר יתלכ,ה- תואצותה
 תובורקה םינשבש :הוקת שיו לארשי.ץרא .ינונעב התע םינינעתמ- תובחר תועיריו

 = -!תאזה תונינעתההמ ת ולוד ג תר י ש ע מ תוֶאצוה .הארנ =
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 .ידבוע לארשי-ינב תכימתל---"הרזע , הרוגאה לש תיללכ הפסא התיה --
 ד"ע ןובשחו-ןיד ארוק ןרוד ץירומ רמ הרוגאה לש ר"ויה ."לארשי ץראב המרא
 ךסל התלע הרכעה הנשב הדוגאה תסנכה .תפלוחה הנשב הרוגאה תרובע
 59000 לש םוכסל התלע "הדוהי ינכ, הבשומה תבוטל ןרקהו | ,קרמ 7
 וזו פ ב תידוהיה הלהקה הברנש קרמ 981 םוכסה םג ונשו תופנכהה ןוב ,קרמ

 םירכאהמ םידחאש ע דומ ר"ויה . ,תובשומה תחאב ירכע-לעופ דעב תיב ןינבל =
 בצמ יכ ,תעדל הארמה חמשמ רבד .,הרוגאהל םהיתובוח תא םלשל ולחה
 ,לארשי.ללכל םתבוח תא םג המה םוערוי יכו ןתוא םירכאה

 ךסב דניקלב .לש | "רפס-תירק, ם"היב תא (א וז הנשב הכמת הדוגאה
 ףלא לש ךסב (ב ,רפסה-תוכל םירענ העברא ולבקתנ הזה ךסה דעב .,קרמ 000
 .ספליחה,ה לש | םירומל רנימיסה ידימלת ,םירכא .ינב ,םיריעצ ינש יריב קנרפ
 ,םילשוריב רשא .ןייאריפ

 .לארשו-ןירא ב םירבעה םילעופל םיתב ןינב דופיב התע הקופע הדוגאה
 תא וגבי וז .הנשבו "אבס רפב,ב רטקה 675 לש המדא תקלח התנק וז תולכתל
 ןגל הנטק המדא.תקלח םג ןלבקיש  ,םידחא םילעופ ןיב .םתוא וקלחיו םיתבה
 תובשומב | םילעופ רותב םתדוכעמ סנרפתהל תלכיה םהל היהת הזבו ,תוקרי
 | .םהינגחירפמו תוכזמפה <

 ,"הרוהי  ינב, הבשומהב | םירכאה תומש לע םינשוקה ושענ וז הנשב 7
 הקוחרו ,ןדריה רכעב תאצמג האוה הבשומה ,קנרפ 1600 ךסב הרוגאהל ולעש
 :הרומג תומלתשה ידיל האיבהל .רבדה השק כ"עו ,םירבעה םיזכרמהמ איה
 הרוגאהו ,ץוחה ןמ הבימתל התע םוכרצנ םניאש םירכא השש התע םיזחאנ הב
 ,.תאזה הינולוקה יבשות רפסמ תוברהל .התע תבשוח

 ,הרכעה הנשב שג ויהש דעוה ירבח לכ םעפה דוע ורחבנ ףופל

 ש
 היִצרידיפה לש הרשעםיתשה הריעוה

 ,הָקיִִמָאְּב .תיִנויִצַה
 לש הרשע:םיתשה הדיעוה קרוייוינב החתפנ ינוי 1% םויב

 םיריצ 19% ופתתשה הריעוב | ,הקירימאב תינויצה  היצריריפה
 .תולילג .%1-מ .תומוקמ 61-ב .תודוגא 1077מ

 רמ ייע החתפנש הררהנםע תפסא הכרענ הריעוה תחיתפ ינפל
 רמא ןיוצמה .ומואנב ,קרוי-וינב = ,,010ןנ6'**ה .ךרוע םיורטש לאומש
 : 0 : וירכד .רתי ךותב
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 תאז לע --- ,הקירימאב תינויצה העונתה הטשפתה המכ רע
 הלודג תינחור העונת לבא ,היצרידיפה אישנ תויטרפב םכל הצרי
 תמישר ךרוא י"פע וא הלש ףסכה תפוק י"פע ךירעהל רשפא יא
 םירבד ונלש םירשעה:תאמב םנשי יכ ,דאמ ינא רשואמ ,הירבח
 ,חמש ינירהו ,םירחופה:תמאב םתוא דומל ונתנ אל רשא הלאכ
 +םהמ רחאכ:איה תונויצה יכ

 תויאקירימאהו תונויצה יכ ,םירמוא םימעפל .ונחנא .םיעמוש
 יכ  ,וילע-'ריעמ- הזה .רבדכ> טילחמש ימ לבא ,וזל וז .תודגנתמ
 תויטוירטפה בטיה ינויצה אוה :עדוי ,ןהיתש תוהמ תא עדוי ונניא
 יאקירימא תויהל לוכי אוה  ינויצ  אוהש יינפמ אקוודו ,איה המ
 לש" התאירק תא םירחאמ רתוי םיניבמ םינויצה .,ימוירטפ רתוי
 בוט רתויה תא התבוטל קינעי .יכ ,היבשותמ רחא לכל הקירימא
 תיאקירימאה הינופמיפה, = :ןאמטייוו .טלאוו רמא רבכ וב שיש
 רחא לכ יהיש  ,תעב קר המיענ  הינומרהל גזמתהל הלוכי תיתמאה
 ןטייפהו = , "בוט .רתויה  ןפואב התוא עדוי אוהש הרישה תא רש
 השדחה ץראה תא תעדל ביטיהש יאדווב הזה לודגה יאקירימאה
 יפלכ ןווכמ) ..יאקירימא:יתלבה "ףרצמהירוכ, ןו'זחה רבחמ רשאמ
 ,(ליבגנו

 םייצראה לש םהיתובשחמ ד"ע רברל םיורטש רמ רבע הזמ
 יכ ,גגו םילתכ העברא לש תיבב הצור הניא תונויצה, :רמאו
 תונויצה ,תדלומל םא יכ ,ץראל תפאוש הניא איה . תרלומב םא
 םא יכ ,םשל חלשנ ידוהיה אהיש ,ץראב םוקמ תשקבמ הניא
 ,וילא בש אהיש ,םוקמ

 רתוו רפסמב םידוהי הב שיש ריעה, .,קרוו>ויג .ריעה .םשב
 תוכאלמב . הדיעוהל .הכרב .עיבה .,"תרחא ריע לכב רשאמ הבורמ
 הלורטגוקה  תוריקפל רבח פיליפ  רולייט ,נ רמ = ריעה שאר
 םרזב ףחפנש ,בהלנ ינויצ והנהש ומצע לע רמא אוה ,קרוי-וינב
 ,קודא .יאקירימא םג .אוה הז םע לבא ,לצריה ימימ .רוע העונתה
 תואמ ינפל ץראח לא ואב ויתובאש  ,יאקירימא ותוא לש ףוצרפ
 לא .רופמ' ינויצ .אוה ךכ .ליבשב אקווד וא תאו  תורמלו ,הנש
 םושב אלו יויצ אוה תונויצה תמשגהל םוקמה ,שפנו בלב ןויערה
 . רחא םוקמ

 לע הלע רשאכ , החיתרה תדוקנל התלע םיפסאנה תובהלתה
 ואשנתה לכה .היצרידיפה .אישנ ןגפ .םונגאמ .ל ר"רה .המבה
 ,תיללכה  םיפכה-תאיחמ תרעסל טעמכ עקבנ םלואהו ,םמוקממ
 . ללכב רובצה לעו םינויצה לע םונגמ ביבח המכ דע ,החיכוהש
 תבוטל האירק תרוצב ןמא ידי השעמ תיטויפ הריצי היה ומואנ
 ,םייצראה לש תושדחה םהיתוינכתב םג עגנ אוה ,הניתשלפ

 םה ,תושעל םיצור םהש המ ,ונתוא םיניבמ םניא .םייצראה,
 םשב םורבוע ונניא ונחנא לבא .םירחא ליבשב תושעל םיצור
 ליבשב | ,ונמצע ונליבשב םא יכ ,םיל רבעמ םילבופה ,הלא

 ערק יל ב .םידוהי תווזה הללוהמהו הלודגה ריעב הפ תויהל לכונש +
 , "ונבבלב ךרומ :ילבו ונחורב

 היה:הז. .רלאוונידירפ ר"דה הָיצרידיפה אישנ םואנ אשנ כ"חא
 הנשב ותמש םינויצה תא .ריכוה הלחתב , הדועיה לש החיתפה"םואנ
 תא םגו ,קירומרמ רקסואו ןהכ רלופואיל ם"ירדה תא : הרבעש
 לש היתוכרב תא םימח םירכדב עיבה ךכ ירחא ,ןיראר  ר"רה
 יפה ,הנש םישש ול תאלמ םויל יודרונ םכמ ר"דל היצריריפה
 ,ךכל םיוארה .דובכבו ראפב ותדלוה םוי תא גוחל הנוכג היצריד

 ריכזהו הרבעש הגשה תוערואמ ר"ע םאונה רבד :ןכ* ירחא
 ןומה  .קרוידוינב .תוללכה .תילארשיה הלהקה .תריצי תא הנושאר
 רתויה םיטנימילאהמ :בכרוטהו  םלועה לכבש :לודג .רתויה  םירוהיה
 הלע .ןויסנהו- ,תרדופמ הלהקל  רחאתהל ץוחנל אצמ * םידגנתמ
 האטבתה וכבש .ינפמ  ,דוחיב: רברה דבכנ םינויצה ונל ,ראמ הפי
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 ןויערה ירצוי ויה .םהש ,ךכ ליבשב .םגו .תוהחאה. שגר .תוקזחתה
 . לעופה לא ותאצוהל הברה ועייסו

 ,דאמ יוצר ןפואב .הקירימאב .המדקתה .תינויצה .העונתה
 התלע  רבבש .העצהה . השעמב .המשנתנ .הרבעש -הנשה :ךשמב
 . היצרירופה יייע ינויצ. ןועובש .תאצוה  רבדב :המכ :הז הבשחמב
 תפלוחה הנשב "ולע :תוינויצה תופנכהה רתיו ק"הקה ,לקשה יפסכ
 רשפא הבושח רתויה תומדקתהה לבא ,רלוד 15,000-לש םוכסל
 םיררסבו תודוגאה לש יבימרטסינימראה :רצה לולכשו ןוקתב 'תוארל
 :ורפ רמ לש הלומעתה-תועפמ ,.היצרידיפה לש. םיינויצזינגרואה
 לש השקהו הצורחה ותדובע םג ,הבורמ תלעות ואיבה ןוזנימ
 לש םיימינפה םייחב םירדס תאבה עוצקמב ןוסאי ר'ד ריכזמה
 .ראמ תחלצומ התיה היצריריפה

 תינויצה .הרובעה .תוחתפתה תא םאונה ריכומ :ןוצר עבישב
 רמועה ירבעה םוקינפיטה. תא :ןושארו שארב ריכזמ אוה ,הניתשלפב
 בורק לבא ,םינויצ יריב ואצמנ וניא יכ ףא רשא ,הפיחב רסוהל
 התיה איהש ,הזב האגתמ תינויצה היצרידיפה . תונויצה לא אוה
 ורוקבש ,הקירימא תא רקבל ןיול והירמש ר"רה תא תררועמה
 ,הניתשלפב םוקינכיטה דוסי ידיל איבה הז

 תורבח רוסיב םג האטבתה הניתשלפב הלודגה תוגיינעתהה
 ,הקירימאב ' הנוחחאה תעב ורסונש ,י"אב המדא תינקל תובר
 סיאולדט'סב  תורבחהו  ,קרוי"וינב ."הלחנדתזוחא, = תרבח :דוחיבו
 תולודג ןמוה .ךשמהב / תושעל תודיהע וללה תורבחה , םאכיטבו
 ךולה ךלוהה י"א תא .םירקבמה רפסמ םג ,י"אב בושיה תבוטל
 ןיינעתהל הקירמא ידוהי םיברמ המכ דע ,חיכומ .תעל תעמ ברו
 + הניתשלפב

 ,הרבעש הנשה לש ירוטפיהה ערואמה :,לּוהג רתויה .ערואמה
 ,תיקרותה היצולובירה --- אוה

 ךופהלו הניתשלפ :תא חתפל םינויצהל תונמרוהה-האב התע
 קזחל תורשפאה ונל שי  ,תוירופ .תוצראל תובורמה היתוממש תא
 רבדה התע .,רתויו רתוי י'אב םידוהיה .בושי . תא .התע . רצבלו
 ,םלועה לבבש םירוהיב ,םתרטמ תא גישהל .םמצע :םידּוהְיב .יולת

 םלועה .לכבש םידוהיה ,תונויסנח :לכ :וחילצי אל ונתרזע :ילב .יכ
 תובשחמה .תמשגהבו הרוביעו המדא תשיכרב התע ףתתשהל םיכירצ
 תורסומה ,דועו ,ותבטהלו ירוטלוקה בצמה תמרהל תולודגה חוינכתהו
 הכירצ הקירימא קרו ,רתויב רצבתהל םיכירצ רבכמ .י'אב םימיקה
 רוחיב ,ונלש תודפומהל םילודג .ךתויה .ףסכה-ימוכס תא איצמהל
 :; םיקנבהל

 םהיתופקשהב השענש יונשה  לעהארמ דלאוונידירפ ר"רה
 ,ונילא .ברקתהלו םושל םה םיצור הארנכ רשא ",םייצראה לש
 הרעשה אולמכ וליפא  רתוול ונתוא  עינהל .ךירצ הז ןיא לבא
 רתוי רצבתהל הכירצ ונלש תיאניתשלפה הדנגפורפה , וננויערמ
 , םלועה לכבש םירוהיה בהקב ;קמעתהלו טשפתהל ,רחויו

 אישנה תאמ הכרב לש םיבתכמו תומרגלט :ןארקנ .כ"חא
 ר"ד ,יוהרונ םקאמ ר'ר ,גרובראוו רוסיפורפ ןהב, | ,ןוספלאוו
 .רועו .בולוקופ .נ ,ןוקשיסוא .,מ. הימויהנידוב

 לש תניוצמ .האצרהו .יקסנאילסאמ .ףיטמה .לש ומואנ ירחא
 הרמגנ "תולגה לש לודגה ינויצה, םשב תילוגרמ סקאמ רופיפורפה
 ,ןויצ-יהישב .ההדהנה .םעה  תפסא

 ףופ) (אבי

 .עּובָשה
 + תונויצה

 םימיב הציפה היסוהב תמיקה :ןרקה לש תיזכרמה הכשלה --
 תלועפמ ח''וד ןתונ הזה ארוקח>לוקה .% ,ונ ארוק:לוקה תא הלאה
 טקמ לש ולבוי גח ר"ע םיאצומ ונא וב ,הנורחאה תעב הכשלה
 ןהלאה םירברה תא :יוררונ

 ;זירפב :תינידטה תונויצה ןויער לש ותחימצ .תלחתב רבכ
 היח . ,תינויצה .תורדתסהה תינכת םשרתהל הליחתה ךאש העשב
 ;לצרה לש | ויתוינכת \ דובעב .הבורק תופתתשה ףהתשמ יודרונ
 ארוקה המחלמ | תעורה = לוק םיערה ןושארה רגנוקב ומואנ
 ,זע הז .םואנ היה המכ דע ,תינשקע .המחלמו רובכיייחל ררועמו
 ירבד הנמאנ תודע ודיעי ,השעש םשרה :לודג היה המכ רע
 הלודגה העשה ןורכ, | ד"ע -- ויתורא לע | םעה : רחא
 יוצק לפמ ואב רשא הלא לארשי יחדנ- -,םלכ םדמעב ,השודקהו
 תואושנ םהיניעו שדק ישגר אלמ םבל ,ורחי םיחאכ--ץרא
 תואלפנ ףיטמו המכה לע רמועה לודגה םהיחא לא ןואגו הבהאב
 ּוימואנ תעש :התיה :זאמו ,"םרק .ימיב םיאיבנה .דחאכ ,ומע לע
 ,סרגנוק לכ לש תממורמ רתויה ,הלענ רתויה העשל יוררונ לש
 ומכ ,תונויצה תא ותנבהב לודנו ךלה םינשה ךשמב לה. יודרונ
 רתויה .והבגל עיגהש רע ,ונא םג ונלדגש ומכו לצרה םג לדגש
 וניניעל .תחתפנ הזה .אלפנה םואנב ,יגאהה ןורחאה ומואנב הלענ
 ,הפיקהו הבחר  לכב ,הווזוע לכב תיתמאה .תימואלה המילבורפה
 ;ארירג : ,היצרגימא :לש המילבורפ = ללכו .ללכ :הנניא וז
 הלודגה . הידיגרטה לכ | ,תימונוקיא וא תינירמ קר .םג .הנניא
 יניעל .'הארמ .התרכהש ,המואה :,היחתל .המקה .המואה לש
 ,התוא "שיגרמו שח הבלש ,האבה היחתה .לש התולדג תא
 הז לכ --- תואלשלשב תורוסא :היריו .תודבעהץיב ב תיעבוט הילגרו
 -ןמא לש האלפנה | תצבשמב :םויאה :ורוה  לכב וניניעל ןמתסמ
 :ודיקפת תא תוארהל ירכ ללכ קיפסמ הז :ןיא לבא :,לודגה םילמה
 ךשמב וילא ונבל רמצנ ךכ לכ = .ונתעונתב = יוררונ ,לש וכרעו
 ונירקמל ויה וייח ירקמ יכ דע ,תונורחאה םינשה הרשע םיתש
 רח א לכ היהי םיששה ולבוי םויב יכ ,םיחוטב וננה ןכלו , ונא
 רבה הזיאב לעופב תוארהל ךרצ ובלב שינרמ ונתאמ דחאו
 ,ונתעונתל השעש הז לכ דעב הדותהו רובכה ישנר תא ישממ
 ,לעפמה ותוא לא םיאתמ ןפאב ץוחנ יוררונ תא דבכל ,ונמעל
 הברה ,םינש 18 כ"כ הנמאנ הבחב | לבויה ןתח שידקה ולש
 .תא רשקל ונא םילוכי ןהבש לארשי ץראב ונינפל תודמוע תודועת הברהו
 ןרקב תורושקה ןהמ תורחא לע הזב הארנ ,הוה לבויה תא דבכל ונצפח
 = = ,בהזה רפסב המישרה ,וניניב ליגרהו יוצמה ,ןושארה רברה , תמיקה
 : ,םינויצה לע םינמנ םניאש הלאמ םג ףתשל רשפא הלאה תומישרב
 עצמאה ..וחלהתו יודרונ לש ומש לודג וניניבו ונל קר אל יכ
 יתמיקה :ןרקה יות תא :.רשפאה .לככ .ץופהל :אוה ינשה .ישממה
 לש--הפי .הנומת -תפסונתמ ות לכ לע  ,לבויה גחל : םידחוימה
 התיתחתמו ."לארשיל תמיק ןרק, םילמה הל לעממ  ,לבויה-ןתח
 לכש ,תורדוהמ תורבוחב םינטק םיסקנפ םנשי , לבויה-ןתח םש
 תנכה .תחא הקיפוק -- ות לכ ריחמ ,םיות 60 ליכמ רחא
 ,תונמזהב רהמל םישקבמ וננהו ,הלאה םימיב תרמגנ .םיותה

 :תאו .ללכב בא .ימי תעשת תא .שידקהל םג העיצמ הכשלה
 העשתל :. תמיקה-ןרקה תבוטל .הצרמנ הרובעל טרפב וב יעישתה
 , הדחוימ .הפע הלגמ :הכשלה. אוצות םאב

 ושענש תורבזאה ד"ע תועידי הברה .ולבקתנ הזה עומשה ךשמב = -
 פ"ג .וכרענ תורבואה תעב .םירעה לכב לצרה ר"דה  ונגוהנמ .רכול וומתב 'כב

 :" איה



 תורכזאה וכרענ וז הנשב יב ,ןיצל שי .,הזה םויה ךרע ד"ע תואצרה וארקו םימואנ
 רשאמ לודג רתוי היה לבאה-םוי תא דבכל אבש להקהו רדהו ראפ רתיב
 תומורת וצבק , תינויצ תורפס םינויצה  וציפה תורכואה תעב .הרבעה הנשב
 + תמיקה ןרקה יות ורכמו "לצרה רעיל,

 ,'ווטת א"ב , תבשה םויב הכרענ לצרה .רודאית לש ותריטפ .םוול --
 ,הירברפבו הנליובש תושרדמה יתבו תויסנכה יתב 'כב טעמפ ותמשנל הרבוא
 ןוחה י"ע הברענש לודגה תסנכה תיבב הרכומה התשע דוחיב זע םשוה
 ,הזה תסנכה תיבב ןזחל התע הנמתנש ,טומבאבמ

 תרהט, כ"הבב אנליוב  םינויצה י"ע הכרענ ,וומת ב"כ ,/א םויב --
 ןייטשנרב ןוחה .הפל הפמ אלמ היה ג"כהיב ,ל"ו ונגיהנמ רכזל הרכזא "שדקה
 .הפי .לו גרבדלוג .ב ה"ה ומאנ .לבא ירוש ורש ותלהקמו

 ןינמה ןמ תועיבשה הפסאה לש לוקוטורפה ,סופדה ןמ  אצי-- ,
 ספדנ ,רפסה ,וז הנש ראונאי 97-8-9 ימיב הסידואב התיהש ןויצ .יבבוחל
 ,רגזולק .י ר"דה .תאמ המדקה כ"ג ללוב אוה ,תיסורב

 תושתהה ד"ע האצרה ןולבולב םיובנירג רמ ארק זומתב ז"כב --
 :םיעמושה לע קוח םשור ושע וירבד ,אגיתשלפב רחפמהו

 ןאסנולאוו דרגובונ םירעה תא םינורחאה :םומיב רקב בונובור ,ל --
 ,בליהומ ךלפל יזכרמה ךעוה תוכאלמב אצוי אוה התעו אצינדאראהו

 .לופטאירמו קידורוה ,קלבוסב תואצרה ארק גרבנירגיח - -
 .ןילופ יבלפל יזכרמה דעוה תוכאלמב אצי יקסבוקיילימ ,נ --

 ןמלז רפופחו ינויצה ןקסעה תמ םש יב ,המרגלת ונלבק  אנבודמ-- ,ּ
 , יזנבשא

 ונויצה ןקפעה וייח ימיל ם"מה תנשב םואתפ תמ גרוביירפב--

 שפנו בלב תינויצה העונתל רוסמ היה חונמה ל הרוח מ הדוב םסרופמה

 הלהקה ישאר יכושחמ דחא םג היח אוה . התוחתפתהל השעו לעפ הברהו

 .ה"בצנת ,הרתי תוצירחב ילארשיה רוכצ יכרצב קסעו וריעב

 יהיצייוושב תוינויצה תורוגאה ,ירבח תריעו רפכ אל הז היה ליזנב
 רובחב תונויצה בצמ לע ח"וד הצרה ,ךיריצמ ןרוה ר"דה = ,וזכרמה דעוה רבח <

 ר"דה .ארק .יזכרמה רעוה תלועפ ר"ע ח"וד .היקרותב .םינורחאה .תוארועמה םע
 לודגה פ"העוה רבח . ליזבבו הנאוולב ,הביני'גב ורסונ תושדח תורוגא ,סוקניפ

 .םיבורמ םיחוכו הררוע האצרהה .פ"העו לש ויתולועפ ד"ע הצרה ליבג יול ר'דה
 תוצירח רתויב ותדובע רובעי פ"העוה יכ ,וצפה תא עיבה ןריבמ ץיבולריב ר"דה :

 ,תושעל קיפפה רשא םירבדה תא הגלפמהל םעפב םעפכ עורוי יכו =
 .מוגהל הכימת ןתונ פ"העוהש ,הז רגנכ האחמ עיבמ .ךיריצמ ו יא ריצה

 ,אהקמה תרקב תא םהידימלתל םורומה םידמלמ ובש הפיב  תירבעה .הופנ
 ר"דה תאמ הבושת לש םואנב ורמגנ ,םיריצה רתי םג םהב .ופתתשהש ,םיחוכוה =

 ,יזכרמה דעוהל  תוריחב ושענ  םויה רדסבש םונינעה  רתי= רוריב  רחאל .יול
 .לאטסילמ יול ץירומ ר"דה רחבנ דעוה .אישגל

 : .לֶאְרְשִידָץֶרֶאְּב

 "רפס.תירק, ס"היב  תריגפ רבד לע | העידו האב םינוחעב
 אלא הניא תאזה הריגפה יכ ,ונתוא  םיעידומ .התט ,דניקלב לארשי רמ לש
 םהילע ולבק .רשא ,םימסרופמ םישנאמ דעו ןילרבב .דפונ התע .העש יפל
 ."רפס-תירק , תלכלכל םיצוחנה ףסכה-יעצמא תא גישהל

 רשא לארשי.הוקמ המדאה.תדובעל רפסהיתיבב ימלשומ רטוש --
 לש ובשומ רפכ יבשות .ומוקמ לע הירנב והתימיו יברע בנג שפת ופי תברקב =

 םיפורגאה-.תטחלמ תעשב . רפסה.תיב 'לע ולפנתהו .ופמאנ תמומה יברעה
 ךבדה תא עידוהל וחלש םיתניב ,רפפה-תיב ידימלתמ .םיִרְהא ועצפנ הצרפש

 הבש התע .םילפנתמה םיאיברעה תא ופיקה רשא ,םיליח םשמ ואב ףביתו ,ופיב
 ,החונמה םש

 ינש ץיבוליטייפ .ר"דה תיולב םילשוריל ואב המ  ןמז ינפל --
 םירומל  םוירנימופה לא ורסמנ םירועצה ינש .םישאלאפה םידוהיה ינבמ םירועצ
 םהיחאל כ'חא | בושלו תעדו הלבשה םש םהל , שוכרל ןייאריפ:ספליהה .לש
 יפמ וצחו ,הנש ךשמב םדוק דמל רבכ םהמ רחאה .הלכשה יצופמו םירומ רותב

 הפי הב רבדמ םגו תירבעה ןושלה תא  עדוי אוה  ,ץנירולפב תילוגרמ ר'ד בדה |
 עדוי :ונגיא .ינשה  ,יטנוגיליטניא שיא .לש םשור ויסומינבו ויתובילהב .השועו
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 הכ ןוילג

 :ינועב ותביבסב רשא םירזה  םדאה:ינב לעו םלועה לע טיבמו המואמ ןוירע

 + ןוהמת
 םהיתופידר = ד"ע דאמ  ןיינעמ םואנ םילשוריב אשנ ץיבוליטיופ  ר'רה

 תויתדה םהיתופקשה ר"ע ,היניסיבא ץראב םיבשויה םישאלאפה םידוהיה לש

 םימודו םינפדירוחש םה םושאלאפה םיריעצה ינש ,ירבעה םואלה לא םתוכיישו

 ,םייניסיבאה .םושוכה לא םתרוצ רתסלקב

 הטימשה יקוח פ"ע ,הטימשה תגשל האבה הנשה תבשחנ ונגינמ פ'ע = =

 לבא .הדובע לכ הב תושעה יתלבל וז הנשב המדאה תובשל ,עודיכ = ,הבירצ

 םידוהיה םירכאהל | הזב םומרוג היה  ,הלאה םיקוחה תא אלמל ואב ילמלא

 והתב םילוע ויה תועיטנהו םיערזה .דאמ הבורמ ירמח דפפה תובשומבש

 ,הנייהתש ,הזכש בצמ רייצל רשפא יא ללכב .בערל תויופצ ויה תובשומהו

 קוק ברה רשא רועב ,המלש הנש ךשמב תורוסא תונושה המדאה:תודוגע לב

 ,הטימשב הרובעה תא ריתהל ךמס ואצמ י'אב םינבר המכ דוע ותאו ופיב

 :לע יבדרמ "רו. ןיזולאוומ .ב"יצנה ,הנבוקמ ןנחלא קחצי 'ר ג"הרה לש םריתהו)

 םה ,רבדה תא םירסואה ,םירחא םינבר ואצמנ (?והיא---ל'ז קפובמ גרעבשאי

 ףוסאל  הפוריא ירע רתילו  זירפב רלישטור  ןורבהל היצטופיד חולשל ומילחה

 .הטימשה תנשב םתדובעמ ותבשיש ,םיטסינולוקה תבומל ףסכ תובדג

 ,לֶאְרְשִי תוצּופְתּב

 היסורמ רשב רשב ץיאה לא םינבהל ריתה ידנאלניפה טאנופה ---

 זוללה םיאנתה י"פע
 הטיחשמ אוה יכ , הרועת תויהל הכירצ רשב לש חולשמ לבל (א

 .םידוהיה יקוח י"פע התשענש

 ,םידוהיל .קר ריתהל ךורצ הו ץיוח-רשב (ב

 תיללבה הדיעוב ףתתשהל םירוהיה ם"ילומלו "ןמל ןוישרה ןתינ- - /

 יגרוברטפב הז עובשב היהתש היפור ירע לכב ם"ילומלו ם"ומל

 םידוהיל התעמ  וריתי יכ ,תיראלוקריצ הרוקפ חלש םינפה.רטפינימ-- =

 םירעב .ולופא תויעדמה  תויפרוקסקיאה לכב ףתתשהל םינושה ם"הב ידיטלה

 ,בשומה  םוחתל ןיוחמש
 לש .ותאצרה - הררבתנ | ינויל 93 = םוימ םירטסיניטה דוס תבישיב--

 רפסה יתב לא םידוהי םידימלת תלבק רבדב ץראווש .הלכשהה רטסיגימ

 + םינוילעה
 םינושה םימוירטסינימה תצעומ תעד-תווהל .םיבסה  םירטסינימה דוס

 בושחל טילחהו םינוילעה ם"הב לא םידוהי תלבקב קספה תושעל ןוכג אל יב

 יללכה ךסה י"פע אלו םישדחה םידימלתה  רפסמ י"פע תיטנוצורפה המרונה

 + םהלש
 =תולילג לע םיחקפטה לכל הו  םירבד-רוריבב ראלוקריצ חלשנ רפב

 + םידומלה
 התיהש ,תיטגצורפה המרונה תא לטבל טילחה הלבשהה רטסינימ

 + םוכומנה םיינכיטה ס"הבב םידוהיל .עגונב הגוהנ

 םיריעצה ןיב תדה-תרמה ירקמ הנורחאה תעב וברתה דרגטבסוליב =<

 יכ , עומשל .רברה דאמ בוצעמו ,םונוילעה ם*הב לא ולבקתנ .אלש , םידוהיה

 םיטנגיליטניא םה םלובש םהורוהמ ירפומ עויסו הרומג המכסה ךכל ולבק םלוב

 םהינב ינפל ועיצה םמצע םורוההש םורקמ ורק .ריעב םיבושח  םיהב- ילעבו

 .תירצוגה הנומאה תירבכ אובל

 , תּונָמָאְו תּורפס

 טלעוו, ףסאמה ןודנולב "לאנרושז .רעשידוא, תאצוהב רואל אצו = <

 םירופפ ואב הזה ץבקב ,תונוש תופשמ םימגרותמ םירופפ ץבק -- - "רוטארעטול

 רעיב ,עאפ ראגדע ,סנארפ לאטאנא ,רלצינש רוהמרא ,וועוירדנא רינאעל תאמ

 0 ,לאגנוד .פ י"ע ושענ 'םימוגרתה .,ןאסנרעיב עגרעטס

 י"ע .רואל אצויה "רעקעוו רעד, ינויצה .ןוחריה = לבקתנ-- =

 םג ותוימינפב םג בומ םשר השוע ןוחריה ,הילגנאב םיריעצ .תצובק

 ,הבר החלצהב שדחה ןוחריה תא םיכרבמ ונגה ינבל לכב , ותוינוציחב
 ה

 .גרבדלוג ,ל ,י + ל"ומה.ךרועה

1 ₪ 000 
5 % 
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 "םואס תוסס הה, 60 תנו הת תוודסק הדל כ חת 0
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 | 8 ₪ ה. תו. 0 א. ה

 :הריכמל .אצמנו רואל .אצי

 .ינש תיכ הראה ופכ
 ,יעיברו ישילש קלח)

 םישרדמו .דומלתבש תודגאה רחבמ
 תושרופמו םינינעה יפל .תורודס

 . ,קילאיב ,נ חו יי ק צינ ביר ה ה וע

 :המדקפ :ישילש רפס .םינינעה ןכות
 .לארשי  ןיב ,לאושי לש םתכח | םלועה-תומואו לארשי- ,א קרפ

 " לארשי ,לאְרשי לש םביט ,םימעל
 ! םהיאנוש ,תחא הדוגא לארשיב, לארשי יעשופ , לארשי לש םהינמס , םירוסיו
 תרהט ל םימוק לארשי , לארשיל לומ ןיא  ,לארשי לש  םהיבהואו
 ". םלועה תוטוא , (םיתוכ) תוירוו וג , לארשיב  םירג | , לארשיב  תוחפשמה
 תרות ,ץראה תבח ,הבושיו ןיראה ל ץראה :לארשי ץרא וב ] ירמ

 : םילשורו , שבדו בלח תבז ןירא , ץראה
 ..ןושלב .קורקר , תונושל ראשו שדקח ןושל ,שדקה ןושל ; ןושל וג קרפ
 ףתוש ה"בקה ,םיונב הפרחל  לארשי | ,תולגח ישק : תולג  ,ד קרפ

 . הלילמ .המ רטוש | לארשי רמוש , לארשי "לש םרעצב
 , תובא תוכו , תועושי יזנגו תורצ יזנג + חישמה תומיו הלואג ,ה קרפ

 ץוכקו הלואג , חישמה תובקע ,  ץקח
 + חישמ ,רואו ךשח םוי = , תוילג- .

 . ( , םיתמה תיחת , םיקידצל הב הדיתעה הבוטה :אובל 5 ה קרפ

 ימבו .תינקנ הרותה המב | ,הרות דומלתו הרות לש ההנש : הרות ,ז קרפ
 ידטול ,דומל .יברדו הרות ידמלמ ,המשל הרות , תמיקתמ

 9 ,םווטלו הרותר ךוככ ,הרוח לש השומש ,רכחו כר ,רומלת יכרדו הרות
 "!  ןושל , םירפס ראשו שדקה יבתכ ,הפ  לעבש הרות , ץראה םעו םכח דימלת
 . הרוח ירתפ ,  הרותל גיס ,הרותה תווצמ ,השעמו דומלת ,  םוגרתו הרות
 תבש ,ט קרפ .שדקה חווו האונג ,הטכח ; האובנו המכח ,ח קרפ
 םויו הנשה שאר ,הנשה רובעו שרחה .שודק ,תכש !םיבומ םימיו

 , םירופכה 4 , םירופו הכננח ,.םילגר

 שודקה :םוקמל 'םדא ןיבו ה'בק
 דא ןיב ., םינימ חה הרובע , הלעמ לש אילמפ , אוה
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 הברה לרכנה ,ומצע ינפב לודג לעפמ אוה יעקרקה טירירקה

 הברה .אולמב הבורמ הרפקה .שרודה ,םיליגרה רחסמה:יקפע תאמ | <
 םיאמש) - תוינכיט :תועירי  ילעב .םישנא ,תוימפשמ תוילאמרופ /

 החמומ להנמ:רוטקירידב םג. ךרוצ  היהי אליממו. ,(המרא-יררומו
 לש .תישפחה ותדימע רבדב :הלאשה יכ ,הזמ צוי .רבד .ותואל
 ,קנב:הניתשלפ:ולגנאה רי לע הקלחמ | רותב | ורופי וא רפומה
 תלאש . ,ותרוצל  םא .יכ ,ןינעה | םצעל תענונה ,הלאש אל .אוה
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  םייאקנבה םיגוחב הרתי היטנ "הנשי | ופיב ,רחא וא הז טלש |

 !"ב'ס הוו תישילש

 == ,ט"סרת ,בא םחנמ 'ה ,אנליוו =====%-

 .\ כ 11, 10-ע0 108, 1909 2.

 יקסעל פחי ול שיש המ לכ תא קנבה תגהנה תחת  דחאל
 יתלב הלאש וז יכ ,רבוס .ינא לבא ,הניתשלפב המדאו טידרק
 הררועתנש ,הלאשב ונרש העשב ופיב היה ךכ .ללכ תישממ
 עבוה זא ,היקרוהב תידוהי תוירחא תרבח רוסי תעצה רבדב
 וז תילכתל הנטק הרבח הלחתה רותב ע"על רפיל ,ץפהה ופיב
 .קנב:הניתהשלפ-ולגנאה לא לפטנ ףינס רותב

 תרוצל קר אוה הז םנ יכ ףא --טעמ רתוי  הרבכנ
 ,תואולהה לש ןתוהמ רברב. הלאשה איה --- ותומצעל אלו רבדה
 ,העשב קר התוא שקבל הנופ ,ףסכ תאוולהל קקזנה ,הול לכ
 ןמוומ תועמ ב ול שורדה םוכסה תא ףכית ל לוכי .אוהש
 = אלש | ,תויצגילבוא - לבקל .ןוכסי .אל .הזכ .הולל -יכ .,רברה .ןבומ
 .תויצגילבואה .ףולח | דימה היהנ  ןכלו ,ףסכב ןתוא תתל לכוי
 וניא .יעקרק קנב .קנבה לש תידופיה החרובעל ןמוזמ ףסכב
 תורבוע ולש | תויצנילבואה ןיאש ןמז לכ ,ותלועפל תשנל לוכי
 םתרובע םגמא יהוזו .םייאקנבה םיגוחה ןיב וא הזריבב רחוסל
 תואוולה  תניתנל דחא רסומ ינא עדוי . קנ בח-ירפימ לש תישארה

 ףסכה םג םהל היה אלש ,םישנא ירי לע דפונש ,םיכורא םינמזל
 ותלועפ םג רשאו הנונה םירפוס:תכשל לולכשו תכירעל  ץוחנה
 לוזב ,הנוק היהש ,רחא יטרפ שיאל תודוה קר הכשמנ הטועפה
 רסומה לש ותרובע הנהו .ולש תויצגילבואה תא ,םנמא לודג
 הלע ךא ,רחַא ךלהמ עגר ןב טעמכ לבק הוה טועפה יטיררקה
 :'הוריבה לא = ולש תויצגילבואה תא םינכהל וילעב ידיב רברה
 ולעתנ וא ,םיפסכה קושב םיכלהמ ןהל תתלו תיגרוברטפה
 תואמ ,תורשע לש םוכסב ואצוהו תחא םעפב תויצנילבואה
 + םייעקרקה םיקנבה לכב גהונו ךלוה .רבדה ךכו .לבור םיפלא
 םא ,הולהל ,ול םיארמ ,תויצנילבואב האולהה תא :הולה לבקשמ
 ,(רבדב אנימ אקפנ םוש ןיא) ימשר:יתלב ןפואב וא ימשר ןפואב
 .ףסכב וללה תויצגילבואה תא ףילחהל לכוי ריחמ הזיאבו הפיא
 ,הזמ .רתוי .םגו ,העברא .השלש שי" ןונה יעקרקיקנב לכלו
 תעשב םירפרפו .םיכוותמ רותב םישמשמה | ,םייאקנב םידסומ
 .םיפסכה-קוש לא ןתאצוהו תויצגילבואה ףולח

 ,םיארפ-יצח םיבשות םע הרוטלוקב תוינעה .תוצראב- םנמא
 : תוינויצזינולוקה תורוגאה .תונתונ ,ררופמ יאנוממ טידרק רפח םשש
 א"קי תנתונש ,טיררקה ןיעב ,בוריקב ,והז = .ףסכב  תואוולה
 ,וילא םינווכמ ונאש ,טיררקה יתוא אל והז לבא .םיטסינולוקהל
 .ןירה רמוח לכב רמשהל ךירצ רדופמה ונוערפשו
 ' םשגתמ ,םינוגה - םיירחפמ :תורוסי לע. דסוימה .ןורחאה  טיררקה
 םאו ,רחא וא הז םיפסכ:קושל תויצנילבוא תואצוה | י'ע ר"היפע



 שש % 7 5 רעו ש שש

 האוולה ןיבו יעקרקה דנופה תאמ הנותנה :האוולה ןיב ןיא ןכ
 איצומה םג .אוה רסומה םא ,הז אלא יעקרקה קנבה תאמ הנותנ
 יכ וא ,ףסכב התוא ףילחמה םג תינויצגילבואה האוולהה תא
 תארוהב  תויצגילבואה = תא .הולהל קר ןתונ  אוה  האוולה .לבב
 :אוה ךכ רבדה םצעב ,ריחמ הזיאבו ףסכב םש ןפילחהל םוקמ
 תינויצגילבואה  האוולהה לכ תא רסומה ףילחמ ןושארה ןפואב
 תיקלח היצוילאירה תישענ  ינשה ןפואבו ,תחא םעפב  ףסכב
 ,הפוריאב קר אל ןויפנה חיכוה רבכ .אעמיק ,אעמיק ,תגרדומו
 ,ןוממב הינעהו הלש הרוטלוקב תניוצמ הניאש ,היסורב םג לבא
 קר .הרממה לא תעלוקו רתוי תישעמ | איה הינלה = ךרדה יכ
 לש  היצזילאירה תא .םירכבמ  םיינוריעהו  םייכלממה  תודסומה
 :תורסומל רשא דועב ,תחא םעפב תולודג  תוינויצגילבוא תואוולה
 תויקלחה תואוולהה השעמ ךרד הארנ ליגרה .םופיטה ןמ .םייעקרק
 ההוהמ רבדב הלאשה יכ ,הזמ אצוי ,השעמב םשגתהל הפי  רתויל
 תטיש תלאש קר אלא ןכ םג הניא :תנתינה האוולהה לש התרוצו
 , התומצע אלו הרובעה

 לעפמה תולובג רבדב הלאשה איה .ךאמ הדבכנו הבושח
 רבהה .םישוררה ףסכה-ימוכס םהמ םיחקלנ ויהיש ,םיירוקמה
 ,תחא .המילבורפ .לש .םיררצ ינש" םנה :,ינשהכ ,רחאה

 ןיא .יכ  ,םיבשוחה .ונלש :תורבחה ןתואו  םישנאה . םתוא
 קגב רוסיל  שוררה . .ינויצזינולוקה - טנימיליאה  ע"על .הניתשלפב
 טנימיליאה םש .היהי הרהמ כ'כ אל יכ ,םירבופו ,לודג  יעקרק
 בד תא ,ןבומכ ,םיאצומ המה הלא -- ,םורקה דיתעב םג .הזה
 רסומ דסיל .ורמאי םג םאו ,כ"כ  ירקיע .יתלבל יעקרק:קנב .דוסי
 ,לודג .דסומ . אל .היהיש  ךירצ  ,םיבורא םינמזל .תועקרק. תניתנל
 הירחא םיטונ שיש ,תאזה הערה תא ..אל ותו ,ןטק .דנופ םא .יכ
 ,חאמ ..:תנבוסמלו . הקיומל -בשוח ינא ,ל"וחב .םג הניתשלפב םג
 ,ץראה לא ,ומצע.לא:ןומא:רפוה לע  החוכומ איה

 .יקסנאילעמס השמ

 ,תובחְרְּב לָצְרֶה סי
 ,לבאה תונש שמחל

 (יתוגורכזמ)

10 

 +. ט"נרת תנשב .היה הו
 ופחר תועטוקמ .תועומש . בושיההינבל ונל ,.זא ונל התיה השק הפוקת

 וללה ..,ןורחאה ןובשחה תובשומה תא תושעל אובי בידנה יכ  ,ריואב
 -- ,םירבדה וררבתי  ,ץקה אובי : םיהמוא וללה + םיבצעתמ וללהו םיחמש
 ...וילותחב דליה דוע , העשה העיגה אל דוע 1 םירמזא וללהו ! םייח וא תומ
 ולא .השדח "הרבח,ל תובשומה תא .רסומ בודנה + תואב תושדח תועומש רועו
 ? וניפ תא לואשל  ילבמ ? תושר  וזיאב :םילאושו םיזגרתמו א"קיל םירמוא
 דועו ...םלועבש "םיבכוח,ה לבמ פותש השרח הרבחל : םירמוא ולאו
 |? זא ורמא א ל המ אלא .. ,םירמוא

 תוירבה תוחיש ונתוא םידיוטמש הממ רתוי םיריע צ ה  ונחנאו
 דע קומע ,קומע בקונ אוה .ונכלבש שוחיה ונדירטמ --- ריואה תועומשו
 האלמטו הלעמל הלוע איחו תוינקיר וזיא הוהתמ םוהתה ךותבו ...םוהתה
 , "בידנ אל -- בידנ, +. .םלוח וגדועש חומה תא ' ,ססות ונדועש בלה תא
 איה המ |.,.?וגשפנ השקב תאוכה  ?הלא לכב ונל המ ."ץק אל --'ץקש
 הל רצ :ונעדי תאו לבא :ונמצעב ונעְרי אל הבולעה שפנה החוא" תשקבמ
 לש ,"זירפמ בתבמ, לש ,"םיבנעה לקמ, לש תומאה 'ד ךותב םוקמה
 תא עולבל ויפנכ תא שרופ רוחש שואיו . . ."םינקזהו תודיקפה * תונגרג,
 <... רנבש שדוקה

 ךולה הכלה רבכ השדחה תונויצה .  לצרה תא וערי רבכ ץראל-ץוחב
 התיה דוע .תונויצה ,לצרה תא ונעדי אל דוע ונחנא .תובבלה .תא .שובכו
 .וגיגיעב הדרושח

 מ ןוי ג
= 

 .הבחרו הלודג הדובע לש תורש פאה לאו וניתוחכ לא
 הרימעמ התיה זא ,ונלש הגהנהה-יגוחב וז העד העירכה ילמלאו
 תא תכפוה .התיה יב  ,הנכסב יעקרקה רסומה רבד לכ תא
 הרובעהל דאמ  ץרמנו  לודג עינמ:לגלג רוסי תודא לע הלאשה
 ,רחוימ .ךרע וישכע הל . ןיאש ,הטועפ הלאשל  תינויצזינולוקה
 ץראב רבכ םיאצמנה ,םיטסינולוקה םתוא לש םמויק ןורצב ר"ע
 ,םמויק ןורצבל ירמ רתוי םינאוד םירחאש ,הזמ רבכ םילבוסהו
 םילוכי םייח םישנאש המכ דע ,תקפסמ הדמב :ורצבתה רבכשו
 ,ללכב םרמעמ תא רצבל

 םתוא  ,וללה םינדחפה לכ תא עיגרהל רשפא םנמא
 םג הניתשלפב םג יולגב ועמשנ םימעטה םתואו םירבדה
 וקספ אל זא םג .קנב הניתשלפ:ולגנאה רוסי תעשב הל הצוחמ
 ,םושח ירחסמ:קנבל םיקפע ויהי אל יכו ,הינע ץראה .יכ ,טילחהמ
 הקולח ןימל .ךפהי הז לכ | יכו  ,ןויממל הנדרת תואוולהה יכ
 לש .ועה ונוימה םג. ,דועו ןורבה תכימת לש שדח ןימל ,השרח
 תואמ עברא לש םוכסמ רתוי תבלל זא קיחרה אל ןיקשיסוא ,מ
 לש ידופי ןוה רותב (לבור ףלא םישמחו האמ) קנרפ םיפלא
 ,איהה תעה ןמ םינש הגומש ,עבש ורבע ,קנב:הניתשלפ:ולגנאה
 אלש . דבל  קנב:הניתשלפ-ולגנאהה | ועיקשהש |, םילטיפקהו
 וטנצורפה םג לבא ,ןוימטל ודרי אל תואוולההש רבל ,ודבא
 וננוא ,םויטידרק םיקפע לכב תוענמנה ןמ םניאש ,םיקזנה לש
 םג אוהש אלא דוע אלו תוצראה רזיב היהיש קנב לכבמ לודג
 ףקותב ,טאל .טאלו  ,בוט- חויר םיסינכמ קנבה יקסע . הומ  תוחפ
 רובעל הקיפסה רבכ ,םינינעה ךלהמ לש תיעבטה ותוחתפתה
 םלוכו ,ירבעה .ם'לקה ילטיפק לש | הלודנ תיצחמ ב"פאהל

 הנומש ,עבש ,יאנותשלפה רחסמה קושב 'םיכלהמ םהל םיאצומ
 הניתשלפ  -יכ ,  וחיכוה = קנב:הניתשלפ-ולגנאה = = תרובע----.תונש
 ךירצ יכו ,ןומאב םהילא וסחיתיש םייואר הב רשא םיטסינולוקהו

 אש --.=>י יד רי ה ו ההנאההההההההההההההההטההמ הנמנה מנ אהה נה ה אמוהקמהנהעמה הוקמה כ :וונ תא תמבםנםעהתקנקבה-הה אה ההתאמה ,האמהוהההממהמאה ה

 יתרת הלא -- ינשה רצמ ופיבש ןויצ.יבבוח ,רחאה דצמ בידנה תודיקפ

 תא ורסא םידיקפה . תוינויצה דגנ םתמכסהב םהיניב ומילשה ולאב -- וגילפד

 הנבסה לע םאנו בתכ ןויצל-ןושארבש ליבשמה אפורה , תובשומב .םילקשה
 חקולה י"א ןב לכ :םוסרפ ירחא תפדווה ,תימ שרה  תונויצב הבורכה
 םהישעמ תטשנש -- ופיבש םיקקוחה םגו .המואה שפנבו ושפנב אטוה לקש

 לש םוסיפה לע םמח וקעצ -- שרח "םישחלתמ, ויה םויה לכש  ,"דופ,ה היה
 ! ונדבא ! ונדבא ? ןכתיה ? רשפאה + תונויצה

 , שרחה ןינעֶה לכל רומג שפנ ןיושב סחיתה רובצה
 -ואונש םודוקפה לש תולילשה םתוסחיתה ונכל תא התנק םיריעצה ונחנא

 -- ונבהא אל םתוא םגש -- םיידופה  םיבבוחה לש םתודגנתה םגו , וגשפנ

 ןווחה ונתוא בבל אל תאו לכבו . . ,תונויצה לע ןח תוא וניניעב הפיסוה
 הרפח תוינויח ה  ,ונבל תא החקל אל "םידוהיה תנירמ, ...הוה שדחה
 ,ךכב ונמצעב ונשגרה רשא ילבמ ,ונשפנ השקב  ותואש , םסקה תאו .. . הב
 ,הכפהמה האב םואתפו .,,קוחרמ וניאר אל

2 

 ירבדה היה ,ברע תונפל ,םינושארה וילסכ .ימימ דחאב
 תרובחו יכנא ..הליחתה אל דוע הדובעהו  ןיראב ויה םרט םימשגה

 םואתפ .הלטב החישב קוסעגו ןורקעמ האבה ךרדה םא לע וגדמע םיריעצ
 + תשקמ ץחב דעוה-שאר לש ורענ ונולא ץה הבשומה תעבג לעמ :האראו
 :הפיטחב ארק האלהו יינממ ונדועבו

 !ץוחנ רבד ,הרחמ , אבא לא--
 ,ירבח לא .הימתב יתינפ ?הלהבהי המ--
 ..אירבחה ןמ דחא רמא !השדח ."הקיטילופ , וזיא--
 רפסה=תוב ויה ."םיריעצ ,הו "םינקוה, ןיב םומלופה ימי םהה םימיה

 ףותמב היה- -ןקו-יצח , ריעצ-יצח---דעוה שאו .וגיניב תקולחמה עלפל היה
 ,םידדצה ינש .ןיב

 .םיתלצעב
 . "ןומעפה,

 לומל העבגה שאר לע רשא תיבה לא יתכלה



 / 3 םלועה =< וכ ןוילנ

 םהל = ןווכל :ינוניב = ןוה :ילעב .םישנאל  תורשפאה תא תתלו = עיבטמ היהש ,ינדחפה  ןומאה:יאמ = ירמגל קלתסהל התעמ ונל
 .הניתשלפב דמעמ = ,קנב:הניתשלפ:ולגנאה תא 'םא לבא  ,ונתולועפ לע  ומתוח תא
 ונילע תלטומ הכוח ,יעקרק קנב רפיל ונחנא ,םיאב םא תולובגב ותלחתב .רסיל היה .רשפא ב"לקה יפסכ לע ולוכ דסוימה
 שקבל ונחנא םיכירצ  .הז ןיממ םיקנבה לכל השובכה ךררב תכלל | לטופקה לש. עובקה רוקמה לע ןעשנ , טאל טאל ותוא חתפלו םירצ
 יפסכה בצמה :דמעוי זאו  ,תויסנגיפה תוריפסה תא ונילא .ךושמלו | תועט  ךא  תאז  התיה-- ,ונתספוקב >ונתא .ןמוזמו ןכומ  חנומה
 לע ונלש :ינויצזינולוקה לעפכב הזה שדחה עינמה םרוגה לש = יעקרק :קנב םנ .דסיל רשפא הו .ןפואכ * יכ * ,טילחהל .ונרצמ
 / ינשב :וליפאו .ןוולימב קר .םצמוצמ יהי אלו תואנה ירחפמה סיסבה | ךותב :יעקרק קנב לש ותוהמ ,הבורמ ינויצזינולוק ךרע ול שיש
 ,םיקנרפ םינוילימ ףס כ:ימוכ ם תשרוד םיכורא  םינמזל - תואוולה תניתנל  דסומ
 הריקסב תצק הרזומה ,הטלחהה ימעט תא ראבל .ךירצ הוב תוערפנה תואוולה ןתונה ירחסמ קנב שרודשמ םי לודג רתוי
 המסרפתנשו פ"העו לש םיסורה םירבחה תאמ הלכקתנש ,הנושארה ע ברא  ,ש לש  רזוח:בבוס ירחסמ קנב לש .ןוהה ..רצק  ןמזב
 העיצמה ,"טיווסזאר,ה .לש :א"כ ןוילגבו "םלוע,ה לש: ט"י ןוילכב לש םילטיפפה רשא  דועב ,תחא הנש ךשמב םימעפ

 ךרוצל ףסכ - ץבקמ  ,סרגנוקה דע 'ע"על וענמיש ,םינויצה ינפל | שיו ,הנש 80- -80 ךשמב .תחא םעפ קר בשומ  יעקרקיקנב 6
 .יעקרק קנב רוסי ,לטיפקה ןיא הפ ,הנש 50--60--ב תחא םעפ קר םנ.רשא
 ונרימ הזה דבכנה לעפמה תא חינהל ונל ןיא םנמא ,םירחא  םיקסע וב .תושעל רוע רזוח ,תחא  םעפ .אצוה רבכש
 ונל שוכרל ונחנא םיכירצ יאדווב:,םיריקנב ידיב ולוכ וריאשהלו = םא :;הפו ,ללכ .תואיצמב :אצמנ :ונניא ומכ תוכורא םינש ךשמבו
 םיכירצ | ידוסיה ןוהה ץובק תעשבו ,יררגאה קנבהב העפשה םילטיפק לש ידימת םרז ןוחטב ילב ןטק ןוהב וליחתי

 קנבה ךרטצי האהנכו  ,תיצחמבמ רתוי וב ףתתשהל וניתודסומ .ןפוא םושב םייקתהל דפימה לכוי אל ,םישדח
 ל םיטנצורפה םולשת רורפ תא ונוה לכב בורעל ונלש = ןיב קנהפ ןוילמ לש: דנופ ץובקב ,לשמל ,קפתסנ םא

 רשפא ירוסוה רוקמה לבא ,'ואריטב .תואצויה תווצגילבואה ימוכסו  רשפאש ,לודג  רתויה .םוכסה וז העשב והזו)  םיינויצה. .םיגוחה
 :,ןורנולבש םיפסכה:יקושב תויצגילבואה | תאצוה תויהל ךירצו הדובעל קיפסמ הזה םוכסה יהי .זא ,(תוחכה לכ תוצמאתהב ץבקל

 ו םג ןמוה ךשמהבו = , לופוניטנטסנוק ,וירפ ,ןילרב | רסומה ,ומתה הובו ,רתויה לכל  המלש .הנש לש ,הנש יצח .לש
 .ופיבו טורייבב = םימנוד .םיפלא 'ל--ה"ב לש וקיתופא - לע .תואוולה .תתל לכוי
 רשכומ יעקרק קנב רפיל רבדה ריוציו רשפא הז ןפואב קר ,תויניטאיסיד .תואמ שמחו םופלא ינש דע םיפלא םינשמ וא המדא
 2 . יותדועת םורמ לע-.דמועו הרובעל | םיששל םוצוחנה םינינבה םע המדא םנוד = ריחמ  ינא :בשוח
 םיוקה פ"ע רבדה תא יל  רייצמ | ינירה ימצעל ינאשכב םיעבראל (תוישילש יתשל דע) .האוולהה תאו  ,חייפהכל .קנרפ

 ריחמ קנרפ 980  ,תוינמ ידוסיי]וה ךרוצל םיאיצומ :וללה םיידוסיה ,םנודה קנרפ ָ
 . <וקח) .ונלש תורפומה םיחקול ןהמ תיצחמה רשא ,תחאה הינמה :לע-םא .יכ- ,הזכש  דסומ , .תודוא .לע .םירבדמ  ןיא .ןבומכ +

 ןיב םיציפמ הינשה ותיצחמו ,(לארשיל תמיק ןרקהו קנב-לאינול = תינויצזינולוקה ההובעה תא לעופב תורפהל לולע היהש ,רסומ <

 = >> קמ התנדבו דצמ = ד שמ == 0 ו - האחותחהאאהטהמההקמקו - -

 ( = ונוניכה םרט ונחנאו אבל ךלוה רבב אוה ילוא ..,לצרה אבי טעמ דוע-- יתעדי--וינפ לא טיבאו דעוה .שאר לש רדחה יתלד תא יתחתפ קר
 9 % < | המואמ ,..ויפב ךרעה תבר "השרח, יכ ,'הקיטילופ, לש ןינע ןאכ ןוא וכ

 !םירועצה תא אנ ורז-- ,ירוחאמ תלדה תא רוגסל רחמ .אוה ....תחְדְק ולכו , םירוח ויה ּווָנפ
 תא וכ שקבמ וליאכ בתכמכ תינש ארוק אוהו יחיש שיא ילא ןנחתמ ולא  הנפוו

 . .,.בלבש הרעסה ,ורתפ , תודחה .ןורתפ !ופיב לצרה--
 .,.יל םיבחמה .םיריעצה רבחב .יתלקתנ תיבה ןמ יתאצב יול קיעהש רבדה וופמ ץרפ
 ...?םינקוה "ושדח, המ-- 41 ? לצרה --
 , + .תונרקס םיאלמ .םידחאו םימעונ םהינפ םידחא .ורוח ונפו הנתשנ .ילוק יכ שיגראו

 ! ופיב לצרה -- ,ארק .,ירה-- :
 / | ל צרה : בתכמ יל השינה הדרחה דיהו א

 קפב| ךוחב רבוע לק דער , םיכראמ םישענ .םינפה  ךיא .יכנא האורז םויה רוע ,הינאהמ לעופההדעו  ירבח .ומעו .לצרה .דרו רקבב .םווה, = <
 הרבע .ילמשח קיוכ .הלודגו תבלוה הרובחהו . + . תוצצונה  ,תוריעצה םיניעה ."ןולל אבו תובחרל . ןויצל-ןושארל לו

 רחאש רועצ הזיא ,תורובחו- םידדוב םישנא םיכשמנ דצ לכמ ,הבשומב ;,עידיה

 +.יופ .ותמשנ .דוע לכ ץר אבל
 :..ןוהמת תואלמ םיניעה לכו תוררועתה םיאלמ םינפה לכו
 4 ןויטדו עצמאב רףעוההשארו -העבגה לע םידמוע הבשומה ינב בור

 ,..בחרתמו בהלתמ ולש ."תויצניבמוקה,

 .לצרה םע םיבותכב אב היהש , הנפ-שארמ רבא בתכ הכב
 "?יתמ ?ךיא ?ןינמ !ופיב לצרה,

 -ישארב הלגתמ היה םיבבוחה לש "דוס, לכ יכ םיליגר ונייה ונחנא
 שיאו ופיל .אב לצרה : םואתפו ..,ותדילי הזרכוהש ינפל םוו םיעבהא תוצוח =

 וינפל םיולג "תודופ,ה לכש ,דעוה-שאר םגו ...תחא העש ינפל הזמ עדו אל

 ה
 ,| לא ומשב "תבלל ודי תא אלמ . , . לצרהל ודי תֶא ןתנ בידנה -- \ :

 ...בירנה אובו וירחאו הנה אב :אוה וישכעו ..,ןטלושה !םוסרפה שוא דצמ וזכ "הרוכגו, ..,עדי אל
 ..\םינפ לכ לע .םוארנ "הלואנ,ה תובקע ...יחמב וצצורתה תונוש תובשחממ תובשחמ .םהדנב יתדמע ,

 ."תונכה,ה לע ונחכש םעפה דועו ךותב םוקמ ה ול רצ :ַהנה תחאו הנה תחא רדחב ץר יחוש שיאו
 ,.אב ןויצל-ןושארל הלועה ךרדה ןמ , הבשומה לא אב :ץֶרו םואתפו ... והדח .ילתכ

 ריל בתכמ \ טושוה  .וסוס לע .ונרועכו  םידרח ץרה ינפ ,העיו ולכ .וסוס | די ושע בידגהו לצרה ! ןיבמ יכנא . . . ? רבד רשפ התא עדויה--
 + דעוה-שאר | עודי ןמאנ רוקממ .בושיה תדובע תא .דחא םכש ודבעי וישכעמ ! ןכ ...תחא
 :דעור .לוקב ארוקו כתכמה תא .חתופ אוה ?ןיבתה ...לצרה אב התעו ...בידנה אבי םימי שדוח דועבש ,יל

 = תוכב ;חרדהנ השיג * .ול התשע : תוחיקפה  .ןויצל-ןושארב ןולי .לצרה, !הפי היצניבמוק יל הארנ וזה היצניבמוקה
 ."תובוחר ,ב .רקבב רחמ .התשמ ול וברעו ר"דה ..,?הלואגד אתלחתא :הקוחב קפוד בלהו ד

 הז ...ר"ךה תובב התשמ |הרדהנ .השיגפ לצרהל התשע תודיקפה ,,.!אתלחתא .לש לצל בלה קפר רבכ םיטעפ המכו

 ! ונויצה םיואו ףיקתה ודגנתמ , ?דחאפ ּוגינש וָנְררועתה ..םואתפו
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 הירס םיאיצומ הז  םע > .םינויצ:יתלבהו * םינויצה םיטסיסנניפה
 תוירסו ,קנרפ םינוילימ ינש לש תחא לכ ,תויצגילבוא לש המלש
 תא .רכזנה םוכסב רשעל דע ךרוצה תדמ יפל איצוהל רשפא הלאכ
 ונייה ,םייעקרקה :םיקנבב התע גוהנה ןפואב םיאיצומ תויצגילבואה
 תויהל הכירצ םיפסכה:קושב תונושארה תוירפה תצפה .96:/:4 לש
 רשפא יא תאז ידעלבו ,רסומה לש ודוסי .תישארב תחטבומ

 .יעקרקה .קנבה תדובע תלחתהל תשגל
 ,היקרות תולובגב קנבה תא רפיל בוט רתוי היהי המודמכ

 התער תווח רדגל סנכנה ,טרפ רבכ .והז .םלוא  ,לופוניטנטסנוקב
 יהיפימוקה לש

 תריצי :םהיעקרק קנב רופיב םידבכנ יכה םירקיעה לבא
 ולש תויצנילבואה תצפה תורשפאו ידירוי דוסי
 .םיפסכה.קושב

% 
 . טילַאש מ

 .ָהיֶתולּעְפו "םיִרְבָח לֶאְרְשִי לָּכ. תַרָבָח

 ב

 היתולועפל ןנובתנו וישכע לש "סנאילא,ה לא רובענ הומ
 (* ,הנורחאה ןובשחה:תנשל ימשרה ח"הודה י"פע

 םע קסע הפ ונל שי יכ ,אצוי םיפסכה.ןובשח ייפע רבכ
 םימרּכ לע ןאכב בכעתנ . םילעפ:תברו תססובמו הפיה תורדתפה

 501100. 06 83. .\תח6 1908. 781. "הוב הז םיברע לארשו לב,

 וצ לבק דיקפה, ...תתמאתמ ולש היצניבמוקה ,ורהנ דעוה-שאר ינפ
 "|9צרה תא שוגפל ןירפמ

 תא ונחכש .ונתאמ דחא בל לע ףא התלע אל תיתמאה היצנובמוקהו
 ,ואב תאו םלהליוו רסיקה

 ,סלוה יבל , . . ישפנ תא דוע  תוחקול תויצניבמוקה ןיא יכנאו
 ִי . +. םלוח

= 

 :תובוחרב שיא ףא ןשי אל ליל ותואב
 תוקנל .: םתדובע לא .הבשומה ינב לכ ואצי המחה תעיקש םע דחי

 םידימלתהו םירומה ,םהיסופ תא םיקרוב םיריעצה ,תובוחרה תא ,תורצחה תא
 ....הלהקמ םיכרוע

 ,תוכבלה .וקתתשנ אל לכא ,הבשומה הקתתשנ הלילה תוצח יוחא
 ?רע בלהו ןשית ךיאט...םהיתוטמ לע םיכפהתמ םושנאה

 ...יתיב תתפמ יתאצי הנושארה יוכשה תאירק מע
 ! םהב התנע םהונפ .תרכה .םיריעצ ינש ודמע חתפה די.לע ץוחב

 : + םה םינורקע
 קלח תחקל .לכונה ,ונחנא .םינורקע -- ילא דחאה חנפ -- , ינודא --

 ..+ . ? םייתובוחרה םיבכורה ןיב
 1 יאדוב --
 +... תכלל ףרוע ונפ םיריעצה ינש ., ירכש היה רשוא לש טבמו
 *? ןורקעל לוקה תא ךילוה ימ,
 תילטהו ףופכו ןטק -- ןקז שיא תנומת הרהמב תדרוי העבגה שאומ

 רהממ .םיריעצה ביבח ,ונלש "בקעי 'ר, אוה הז . . . ועורול תחתמ ןיליפתהו
 +: . םויה אב תא םידקהל הלפתה-תיב לא והנה

 םיבלוה .םידחא םיריעצ .םירעשה תוקירש תעמשנ רבכ תורצחה ךותמו
 ..,םהיפוס תא ץוחרלו תוקשהל ראכה לא

 +++ תטראתמ , תמדאתמ חרומה תאפו

 יזכרמה דעוה לש תויללכה תוסנכהה .,הזה םיפסכה:ןובשחמ םידחא
 1,680,105.84  םוכסל תולוע 1908 תנשב  "סנאילאה,ל רשא
 התנק הרבחה = . 1.74% 499.98 -- תויללכה = תואצוההו = ,קנרפ
 רפסה:יתב . ליבשב ידיינ .אלד :יפכנ .ןובשחה:תנשב רוע .הללכשו
 לש .יִחרזמה "הובל .ויה .תאז .דבלמ  .קנרפ .88,961,45 םוכסב
 תאממ רתוי םוכסב תורחוימ תואצוה > ,זירפב .אצמנה ,"סנאילא,ה

 ןובשחה:תנשב ומצעב .:יוכרמה:דעול התיה הז. ןפואב ,קנרפ ףלא
 םהיתונובשח תא הז לע .ףיסונ םאו .קנרפ םינוילימ ינש לש הבצק
 --טסיפאדוב  ;קראמ 405,169.89---ןילרב) = םיפינפה.ידעו | לש
 -- מנע טרופקנרפ ;קרמ .5,684.12 -- ןלק :1תונורק 68

 -- גרובנרינ = ;קרמ : 5,986,57 -- םייהנאמ = ןקרמ מ 5
 -- (קרמ %,090,88- -אנזופו ?,584.66---דנאלוה ;קרמ 60

 הלש םידעוח ףָוְריצב יסנאילא,ה .לש .הזוחהיןוחה .יכ \ ,הזמ אצי זא
 ,תיטרפ הלבשה-תרבחל סחיב : ,רפ ןוילימ 9+/:ל 1908 תנשב הלע
 וז דאמ םוצע םוכס | אוה  ,לעופב התע איה  "סנאילאה,ש ומכ
 ! ,ומצע רעב רברמה

 ,תואצוההו תופנכהה לש םידחא םיפיעס הזב ןמסל ןיינעמ
 םיידוסי  םימולשתמ ןובשחה:תנשב יוכרמה דעוה לש ויתופנכה
 ,םירבח:םניאשו  םירכח וילא ופינכהש ,תובדנו  תונתמ ,םייתנשו
 ;קנרפ םיפלא 890---תונוש תוסנכהו ,קנרפ םיפלא 880 ךרעב ויה
 = -פינוט תלשממ תאמ .הכימת ,.רפ" םיפלא 968 - - א"קימ .הכימת
 םיפלא = 86 -- ר"זלאב | ךונחה:תודובע תבוטל  ,,רפ םיפלא 0
 :תיב יכרצל ויה ןובשחה:תנשב יזכרמה רעוה לש ויתואצוה  ,,רפ
 :תישארל  ם"בל ;ךרעב" ,רפ םיפלא 88-- תורענל הנכהל רפסה
 < -- םינוילעו םינוניב ס"ב ,,רפ םיפלא ?85- -םירענלו תורענל םירומל

 ,,רפ םיפלא 98--םיינע םידימלתל השבלהו ןוזמ ;רפ םיפלא
 םיפלא 61 - = םירענל םדקה:תוצראב תונמואלו תשרחל .רפס:יתב
 =םילשורוב .ילנויסיפורפה ם"היב ,,רפ םיפלא 11- -תורענל ,קנרפ

 תורצחה ."םהילגר לע, הבשומה ינב לכ ויה שמשה תחירז םע דחי =
 .םירוענו םוראומ םינפה לכו תונבל תולמש תושובל תומלעה , םייקנ תובוחרהו
 קו !רמוא הו -- םיחכותמ םינקזה : : השיגפה לע םיצעיתמו םירבדמ לכה

 !הרותההירפס יאדוב : קעוצ בקעי "רו , הרותה"ירפס םג : רמוא הוו חלמו םחל
 תבש לש תפנצמהו ישמ לש טנבאהו ולש טימס לש "הטופק,ה שובל בקעי 'ר
 -- םויה ונל גח -- :"ןונחת, .רמא אל תירחשה תלפתב רקובב .ושאר לע
 ! בוט"םוי

 תישעב ןה .תוקוסע : תופצפצמו וז תא וז תוטבוצ , תושחלתמ תורענה
 ידימלת ...ןווקעב דיקפה לש הנגה ןמ ואיבה הליל דועב .., םיחרפ
 17+ . תורושב םירדתסמ ס"היב תודימלתו

 : וגיפוס לע .םיבמור הבשומה תא םיאצוי רפסמב רשע-השש ירבחו יכנא
 + ףסאמה לע םינורקעה ינשו . . . הרושב םינש , םינש

 .ונתבשומ .תמדא -לובג לע רשא ,לוחה תעבגל דע םירבוע ונא םיממוד
 ! הכחנו בשנ הפ --

 . .לגעמב .םידמועו וניסופ לעמ ונלוכ םידרוו ונא
 ,ןופצה לא .תונופ םיניעהו םידרחה םינפה לכ םילאוש "? "אובי יתמ,

 ..ןויצל-ןושארמ האכה .ךרדה .רבע לא
 .הפצמה לע דמוע םיריעצה רחא
 -- (הלאטש ןונחהידעו דיל תרבועה ךרדמ הנופ הבכרמ .הארתשכ

 "| ונעידות

 ,ונירוחאמ םידמוע וניסוסו לוחה יבג לע לגעמפ םיבשוי ונאו
 ! רבד הזיא ונל אנ דגה ,אנ רבד --
 +... םיריעצ רתויהמ םידחא ילא םינופ
 הפה -- שדוק תושגו אלמ בלהשכ ? הל רבדא המו רמוא המ לבא

 +..תמלא ןושלה -- תרעוסו תפרפרמ שפנהשכ . . ..קיר
 ןניטבמו והער ינפ לא שיא ונא םוטיבמ קר  ,םולכ םירבדמ ונא ןיא

 . םלועבש םירבדה לכמ רתוי םירבדמ

 ומטוח בחורל הקומע הטירש סע רשבה לדו ןטק שיא ,"חפנה ה'לרב,
 ,.ןאו ומטוח עצפנ - הירטס-ברע מע .תובוחר תמחלסכ | ותלהת ,וו הטירש =



 -- , , 5 םלועה .. וכ ןוילג

 םיפלא 96 =-- ופיכ - המראה:תדובעל : פ"היב :.רפ םיפלא 8
 הזוחאה תואצוה  ,,רפ םיפלא 68- -אדיאידי'זהב הוחה:ס"יב  ,,רפ
 היניסיבאל היצידיפסקיאה ;םיקנרפ םיפלא 88---(רי'זלא)  איא הגירב
 תיבצק רותב םינוש ףסכ:ימוכס .רפ .םופלא 98--םישאלאפה לא
 :ינינע  ,,רפ םיפלא 5 -- הקותוילביבה ;קנרפ םיפלא 99---םיסרפו
 הכשלה ,רפ םיפלא 6%- -תונוש תואצוה ,רפ םיפלא 1%--םופד
 ,,רפ םיפלא 69 ---תינויסניפה הפוקה  ,רפ םיפלא 50--תינילרבה
 ויתואצוה  ;,רפ .םיפלא 341 ---ידוסיה ןוהה לא תידימתה הפסוהה
 םיפלא 16---"טסעוו רנוא טפא, ןותעה לע :ויה-ינילרבה דעוה לש
 תורבחל תוכימת ;קרמ םיפלא 9% היסור:ירדונל הרזע  ;קרמ
 ..קרמ םיפלא תרשע---היסור ידדונ .תרזעל .תונוש

 "םנאילא,ה לש םיפסכה-ןובשח יטרפ ןכ םג םיחיכומ הז ןפואב
 קרו  ךא טעמכ הדוגאה .תלועפ דאמ ..הבורמ :יכ ,1908 תנשל
 ,םדקה:תוצראב .רוחיבו הלכשהל תירבע הרבח רותב

.% % 
% 

 תוכייש .םהל .ןיאש .,םירבדב םג ."סנאילא,ה .הקסע ..םנמא
 תירוהיה הרובעה .התוא לצ אלא הניא וז .הלועפ לבא .,הלבשהל
 תונש שארב הרמע שא | ,תיטילופ*תירובצה ..:תילנויצנרטניאה
 >רפסל תנמאנה ,"סנאילא,ה החלש ,לשמל ,ךכ ,תונושארה המויק
 םישאלאפה .בצמל שורהלו רוקחל היצידיפסקיא .,הלש  תונקתה
 ר"ע .תקיודמ האצרה לוכמ .הרכעש  הגשל ח"הורהו ,היניפיבאב
 םישאלאפה לש  םיילכלכהו .םייתרה .,םייתודמה  .םייחהו \ עפמה
 . היציריפסקיאהב ופתתשהש ,םיריצה  ינש לש. םהיתועידי .י"פע
 עובקל : התיה וז היציריפסקיא חולשמב . "םנאילא,ה- לש ;:התרטמ
 ילכלכהו .ילאיצופה םבצמ ,םישאלאפה .םידוהיה רפסמ תא ךרעב
 היהש .ימ ,םוחנ .םי יח -רמ. ופנכנ .היציהיפסקיאה ..לא ..םהיכרצו
 ר"הרטיב .לש .רוסיפורפו .היצנרפב = םינברה ..שרדמ : תיב דימלת

 ר"ד = ,ןילריביא = רמו = /(הנריאהד ישביםכחה) = לופיניטנטסנוקב

 ראונאי .שדחב הפוריא תא הבזע היצידיפסקיאה  ,היסורמ היעצ

 לש .ןילופרטמה ריע לא האב  ראורביפ 16: םויב ;1908 תנש
 רפיקה תאמ ןויערל הלבקתנ ץרמ 6 םויבו ,הביבא:סידאל ,םוגינה

 הגישה היצידיפסקיאה ."סנאילא,ה תאמ הסירדא ו? הרסמש ,קילינימ

 האיבה ,הלעמל אבוה רבבש :ומכו ,הל התותה רשא ,הרטמה תא
 ופסונ ספדנה .ח"הודה לא) םהייחו םישאלאפה ד"ע  טרופמ ח"וד

 םהב :היצידיפסקיאה . הרבעש תומוקמה לש :תיפרגואיג -הפמ םג

 ,(ס"הבו םהיתב  ,םהינהכמ רחא ,םישאלאפה ישנמ  הנומתו

 ר"ע  טרופמ .רתויו דחוימ רקחמ .םסרפל  .החיטבמ : היצידיפפקיאה

 : ולה .תונקפמה לא ע"על האב איה הלש ח"הודהב , םישאלאפה
 י"ע .תילארשיה הנומאה תירבב ,הארנכ .ואבוה  םישאלאפה (א

 תישילשה וא הינשה .האמב םירצמל  ואבש ,םיהוהו לש .הצובק

 ימלת \ תפוקתב הו  היהש = יאדוול .בורקו- -ג"היפס .ינפל  ךרעב

 התע םיאצמנ םישאלאפה (ב ;ותנידמ תא רסיש העשב ,טי'זרעויא

 תוצובקל םיקלחנ םהו ,ךרעב . םופלא תעבש דע תששמ .רפסמב

 השק "כב לבא (ג ; לורג טבשמ ןאצומש ,תוחפשמ רשע ,שמח לש
 םרחאלו םלוכ  םתוא .תערל ,ללכ  רשפא:יתלב םג .ילואו ,רברה

 םידמוע  םישאלאפה (דו ,תצרמנ העפשה םהילע עיפשהל ירכב

 עגונב שמתשהל .רשפא:יאשו .,הכומנ . תינחור  הגרדמ לע .ןיידע

 הפ ,היקרותבו וקורמב "סנאילא,ה  הגיהנהש  ,ךונחה:תוטישב .הל

 םישאלאפה תא ונילא בהקל םיצור םא ,הבורמ .תוריהזב לועפל ץוחנ
 <* תינחורו . תירפומ הברק

 הלכשהה  עוצקמל תועגונ ןניאש  ,"סנאילא,ה .לש היתולועפמ

 ןגורה םושאלאפה רבדב "סנאילא,ה לש היתוער תא ןאבב ונרסמב (*

 לש .ןיתועיריל  הזב  ונחנא .םינווכמ .תוער-וקולח וז - הלאשב םנשי יב ,רועהל

 : ."סנאילא,ה לש  הלאל .תודגנתמה  ,ץיבוליטייפ .ר"רק

 החונמ -- וירבח תחונמ תא לבופ וגיא --- ווחא לכ לע ןיטצה ,'ז המחלמב
 :! הפצמה לע .דמועה לא טיבמו | םיעגרל ץפוק אוה -- רעס לש
 : ...?המ

 ןוסח םלע :  הרובחבש .רובגה / זגור תצקב- ול שקול -- ! החונמ --
 לט .דוע ... תוקומע .(תורוחש םיניע םעו םימימתו םיבוט םינפ םע ןולאב
 םינש ינפל קר אב "הוסוה םינפ,מ . ויפב יפורה רובדה דועו וינפ לע תודליה
 . "הנילפיצסיד,, בהוא אוהו . תורחא

 איה .,.המשנה תא קיתשהל ךורצ .. .קאינוק טעמ ,ישפנ יח --
 ? המ ,..ישפנ יח . ..| תצרפתמ

 השמחל בא "ריעצ, םוגמג ךותמ רבדמ
 +. .תוצצונו תורוחש ,תתונטק םיניע םעו טמוקמ

 ...!םייחה .ןושש+ , חאה : קעוצו ץפוק אוהו הקיתש ךותמ ול םיכסמ יכנא
 לע .לק יחצנ .קוחצ םעו .רוחש םפש םע  קלחו אירב  רוחכ "םינטקה, .רחאו
 ,.;ודיב .םיקובקב ינשו בש .ןיע ףרהכו הבשומה לא ץרו וסופ לע הלוע ויתפש

 ...םיריעצה ייחל , תובחר ייחל ,,היחתה ייהל ,לצרה ייחל :םיוחל םיתוש
 לש המשנ םע הרובחה לש םייחה חור , םישלש ןבב שיא "ינומדא,ה

 +. . תקספנ ותריש אלא . . . ולוקב לסלסל ליחתמ ויפב תיחצנ הריש םע ,דלי
 ...!תרעוס שפנהשכ רישל ןיא

 ! האב הבכומ --
 ונא עגרכ ...םידחפ לוק ,הפצמה לע דמועה לוק תא ונא םיעמוש

 .י< !וניסוס. לע ונלוכ םיבשוו
 ! האלה --

 ... הנופצ םידעוצ וניפוס

 תצמ םעו םיקד םינפ םע םינב

4 

 0 -ןושארמ האבה ךררב ,הנופצ ,ןינח-ידעול ינשה .רבעמ העבגה ןמ

 ,..דיקפה תככרמ :שארכ תרבועה .הָכְכְרְמה תֶא .ןגרכה .תובכרמ יתש ודרי ןויצל
 ! לצרה ץסונ הב

 .וגיפסופס תא ונרצע

 ! ןינח-ידעומ הבכרמה אצת רשא דע תוכחל --

 ..דומענו
 +ייןכרד תא ווחא בושו ןינח-ידעוב תובכרמה ורצענ םיטעמ םיעגר קר

 !תובחרל ךרדב הלאמש תונופ ןה .ירהו
 | האלה --
 םיאמונ , םירהוד וניסוס . תובכרמה תארקל ףענו וניסוס תא ונקפד

 ...עקרקה תא
 שיא שאר ,החתפנ התלר ,טעמ הרצענ הבכרמהשכ קוחרמ יכנא .האור

 ...הרגסנ בושו , ונילא ףקשנ
 + הרצענ הבכרמה םגו וניסוס תא ונוצע הבכרמה ןיב עשפב

 לש ובכר--דמחמל ארקנו םיסופה | תמועל וכחרל דמע  םיבכורה .רחא

 !רוצע--!קולב
 !לצרה ר"דה יחי
 +, ,ונלוב יפמ האורק הצרפ
 ךותמו םעפה דוע החתפנ הבכרמה תלד .וניסופ לעמ וגלכ ונדרו עגרכ

 ,ויתודמ - לע  דרוי- עבורמ .רוחש ןקז םע .הובג שיא ונולא ץפק רענ לש הציפק

 םוניעה ךותב.קוטע ,קוסע רעצ .םעו .,.תוקומעו = תולודג ,תורוחש םינוע םע
 םיתפשה לע ףחרמה לקה קוחצה םגו .םינפה לעו חצמה לע הכופש .תובצע םעו
 ,תוממורתה לש רחפ יתערי אל ידועמ ...ינומסק וינפ ...רעצ לש רוקממ עבונ
 ..יהלחלח יכרב ואלמתנ םעפה

 / !פצרה ר"דל התכרב תא תחלוש תובוחר--
 עמשנ תולוק לש םערו ילוקל ועמש ירבח .. .'הפר הפשב יתומא

 : ירוחאמ
 ! דדוה ,.לצרה| ד'דה יחי --
 ףא טיבהל  ילבמ יתעדיו ...דחפ לש הקעצ ,הקעצ לוק ויה תולוקהו

 ,.יםידעורו םירוח םהינפ יכ ,ירחא
 .:.בל | יגומ יח אל םלכו
 ינוע תא יתרפה אל יִכנא
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 האראו ,. .ינפל .דמועה םפקה-שיא לעמ



 וכ ןוילג 3 םלועה < 6

 תצרמנה התולדתשה תא בוש ייפנאילא,ה השיגדמ היקרות ידוהי לש  .םידוהיה תבוטל הרבעש הנשה ךשמב .התשעש המ ריכזהל םג ךירצ

 תרמוא -- רוחיב .ישב:םכחל םוחנ  םויח 'ר לש ותהיחב תבוטל | בצמ לע .תופקשה .םיאצומ ונא ח"הודהב .דועו םינוש ןופא-ירקמב
 לכב ,זנכשאב םיררחה םינברה םוחנ םייח יר דגנכ ומחל---סנאילאה = .ןובשחה:תנשב סרפו וקורמ ,חיקרות ,הינימור ,היסורב םידוהיה

 תיפוריאה  ותלכשהב ןיוצמה ישב:םכחה יכ  ,ולדתשה םיעצמאה = תוילארשי .תולהקל תיכימת היסור ב הנתנ ,לשמל .ךכ
 חצנ ייסנאילא,ה תבתוכ---תומחלמה לכ תורמל לבא :.תוריחבב חצוני  ,םיאאטוקב  תולהקה  ןהיניב  ,תולודג \ תורעבמ ולבסש  ,תונוש
 םוחנ םייח יה" רחכנ םירחוב ויפמ תועד :דייעב  ונלש רצה  .הרזע האיצמה :איה ,(הנבוק ,פ) .זליטבו (הנדירג ךלפ) קסיוואקלאווב
 םפרנ ייפנאילא,ה לש 'ח"הודה) 1909 תנש ץרמ שדחבו ישב:םכתל רבשמ ידיל ואבש ,הסידואב רוחיבו ,הקרצ לש םינוש תודפומל
 ותריחבב ,הז רבדב ,ןטלושה תאמ םג רשאתנ (1909 תנש לירפאב םידחא םידוהי םיטנידוטס יריב חכמת : ןכ ,הנכסב אצמנ םמויקשו

 ןוצר התע עובשל ."סנאילא,ה הלוכי ,ישב:םכחל םוחנ םייח יר לש .םידוהי םיטנרגימאו

 ..,םינויצה םע דחי ןיב = קנרפ ףלא םירשע "סנאולא,ה הקלח הינימורב

 רטסינימהל םיבתכמ "סנאילא,ה הבתכ  וקורמ ירוהיל עגונב ,"םנאילא,ה הלדתשה ןכ ,םירפכה ןמ ושרונש ,םידוהיה תוחפשמ
 ד"ע םהל ההארה ובש ,ץיפב  תיצנרפה תוכאלמהלו ייצנרפה | .םיללמואה םידוהיה תרזעל הנאכה תורחא תוירוהי תורבח םג יב

 דגנכ התרחאה תעב וקורמב ושענש | םיבורמה תומלאה:ישעמ | םוחנ םייח 'ר לש ותריחבל ייסנאילא,ה הרוע היקרותב
 השמ חונמה לבקש ,ןאמריפה הא הריכוה הז םע  .םירוהיה ופתתשה הל תודוה קר יכ ,ח"הודהב .החיכומ איהו ,ישב:םכחל
 1874 תנשב רשאתנשו ןמלושה תאט 1864 תגשב ירויפיטנמ | ינפמ | , תיקרותה שפוחה:תעונתב תצרמנ תופתתשה םידוהיה

 ושעי אל יכ  ,וקורמ  ידוהיל חיטבמ ןאמריפה = . ןאסאהיילוממ :לא,ה ידימלת .םש םידוהיה םיבשיתה ןוב הלכשהו רוא הסינכהש
 :יאלומ  תלשממל \ הנורחאה תעב לבא ,  תומלא:ישעמ םוש םהל | םיגניטימהב ועמשנ תחא םעפ אלו ,הרומלוקה-יאשונ ויה ייסנאי

 תאמ הבושת .הלבק ."םנאילא,ה ,  תמיקתמ וז החטכה ןיא דיפאה | !"םנאילאה יחת, , :תואירק :םיקרותה שפוחה-ימחול לש תופסאהו
 . םידוהיה לש :תויוכוה הנרמתשתש ,לדתשי יכ , ייצנרפה רטסיניטה  תעבראמש ,הז ללגב םג .הבוטל "סנאילא,ַה תא .ריכזמ חי!הודה
 ה ריזיווה .ד"ע .יאוקורמה ןטלושה לא רשי "סנאילא,ה התנפ כ"חא | תוריחבה תעשב יקרותה טנמלרפה לא ורחבנש םירוהיה םיטטופידה
 הישעמי ד"ע תועיריה יכ ,תונעל רהמ ןטלושה םג  .וקורמב לורגה = ,לופוניטנטסנוקמ י'גאראפ | ,רדגבמ ןושש--1908  ריבמיציד לש
 לכל :ןוצר . הטונ  דופאהייאלומ .ןטלושה יכו תונוכנ .ןניא .תומלאה "לש  םייהב  ידימלתמ םה = םינורחאה ינש -- ,יקינולסמ * וסאראק
 אוהש תוערה .ד"ע .םינותעה תועידי לכו ,  לכל ביטהל בהוא אוהו םיקרותה  םיטטופידהמ םידחא ורקב תאו רבלמ | ,ייסנאילא,ה
 לש הקוברעהה יב" ,טילחמ ח"הורה  ."טלחומ רקש ןנה ,השוע = :קיפווימ הזיר 'םהמ דחאה .ח"יכחל רשא םייהיב תא םירוהי:יתלבה
 רבדה יהיש יאולה * .םידוהיהל הבוט ףופ ףוס האיבה "םנאילא,ה = :ולסב "סנאילאה לש םינשיה םירימלתה, תדוגאל רבחל :זנמנ ,ייב
 ... ימי ךרואל | ?אירראבו לופוניטנטסנוקב ,יקינולפב .ויהש תובהה תופפאבו ,יקינ
 < "פנאילא,ה לש היתולועפ  ד"ע  ח"הורה | רפסמ | הנורחאב ,הלודגה תלעותה רייע הבורמ תובהלתהב ייב+קיפוויט רבד ,לופונ
 ייצנרפה רטסינימהל םיבתכמ החלש הפ םג . שר 5ב םידוהיה תבוטל  התפקשה ףוסב ,הלכשהה תצפהל היתולועפב ייפנאילא,ה האיבהש

 , המער הקוחרהו הבורקה הביבסה לכ ! ? םנמאה . , .? העמד -. . . הצצונ | ויניע ךותבו וינפ לע רבע דער הנהו
 ! האלה -- ורבח לכל ודי תא טישומ אוה ,יל ודי תא | טישומ אוה

 םיניעהו ,הטאל הבכרמה תלהנתמ בושו ,םיסופה םיצפוקו םירהור בושו ול םינוע  ונחנא ,תינמרג  וגילא רבדמ אוה , . . וילא םמצע תא םיקחודה

 +י,תוקוטע רתוי ,תורוחש רתוי תושענ ןהו ונילא תוטיבמ תורוחשהו תוקומעה | שחול הנפ-שארמ רכאה ,ונילא ושגיו וירחא  ודרי  וירבח רחי םג ....תירבע

 ,:,תוגלוז ,תוגלוז תועמדהו = תא קר ...רבד עמוש יכנא ןיאו שיא האור יכנא ןיאו ינוא ל םירבד הויא
 : םינבאה-תעבג לע ונילע .,.תצצונ .ןכותכו האור יכנא תומונעהו תוקומעה , תורוחשהו תולודגה ינוע
 ,,.ונילגרל הפקשנ תובוחו : :.,?ןכתיה ..,?העמד

 , ! םיסוסה לע --

 5 רגופ וניא תלדה תא ,ותבכרמב בשי לצרה ,וניסוס לע ונילע ונחנא
 .הבשומה לכ התיה "ןורקע, .בוחרב וניל יבמ ינוע , :.יונילא תוטיבמ וינועו ונילא יופצ ושאר ,בוש

 םחל םינקוה דחא ידיב .הבשומה ינקו םע רעוה-ירבח .ודמע .שארב
 נב לכ ודמע םינקוה ירוחאמ ,"הרות-ירפס, םיקיוחמ .וירבחמ םינשו חלמ! = , םיצפוק : וניתחתמ םיעגתשמ וניסוסו ריואה תא וניתולוק םימיערמ

 +וז תמועל וז תורוש יתש םידימלתה לכ הנורחאבו הבשומה = לש חיר החירה- :הליפא--הרובחב רובגה לש ותסופו ...םיצפוק בושו םירהוד

 ! תובוחר יחת ! לצרה יחי ! תובוחר יחת ! לצרה יחי --

 ירבע ינשמ תורוש :יתשל | וצחיו םינקזוה .תדמעל דע ורהד | םוככורה הילא קהדנ הבכור ,..הבכרמל .ביבסמ ,ביבסמ לוגיעב ץחכ ףעתו תורזותה
 ; ,עצמאב הסנכנ לצוה תבכומו ךודה ...תודרחו תוצצונ ויניעו םירוח וינפו ...דחא רשבל יהיו

 והברב וילא שגנ דעוה.שאר .וירבח לכ וירחאו הככרמה ןמ דרי לצרה .וטבמ תא תע לכב יכנא שיגרמ .ונילעמ :ויניע תא ריסט וניא לצרה

 דחא לכל ודי תא טישוה אוה , םינקוה תאו דעוה ירכח לכ תא וינפל גיצי ...ןצוצינ תא יכנא האור ורוחא לע בבס וסוסש םעפ לכבו

 ,הרתי תונרקס ךותמ םהילא טיביו דחאו !ודמע - ,

 ישמ לש וטנבאבו טמס לש ותטופקב בקעי 'ר םינקוה ךותמ אצי הנהו לצרה לש :ושארו תדמוע הבכרמה םגו םמוקמ לע םידמוע לכה בושו

 רמאיו ויפכ תא םריו הורהו הנטקה ודי ףא ול טשויו לצרהל דע שגוו +..ןולחה ןמ ונילא ףקשנ ופוג יצח דע

 / , :םר לוקב ! תובוחר יחת ,תובוחר תמדא לובג םכינפל ירה --

 !"הוה ןמול ונעיגהו ונמיקו , וניחהש םלועה ךלמ ונהלא 'ד התא ךורב קר וא .תירבעה יתאירק תא ןיבה םא עדוי יניא ,..חרואה לא יתארק
 : בוש ארקיו להקה לא הנפיו

 1 םינועה ךותב תצצונה העטדה : ביטיה יתיאו תאו לבא ,.,ילוקבו יב שיגרה
 דועו העמד רוע הירחאו הטמל הלגלגתהו הדרי , םינפה לע םואתפ הדרי ...! בוטיפוי טוג 8 , ןידוי בוט-םוי טוג א, --

 ב א יצמו 3 1 ,
 לכ תא תיצמו ןקוה ופמ אצויה שאה | קווב יכנא  שינומ ₪ ,.ותועטד תוגלוו םיניעה יתש ,,,העמד

 +. + תובבלה
 ןןיא ...םידוח םלכ ונפש יכנא האורו םיבוסמח ינפ לא יכנא טיבמ ןהקעצ לש םערל ויה םהיתואירקו תועמדה תא ואר .ירבח םגו
 + + םולג וכיו וררועתה ,וררועתה םשפנ קמועב םיקד ,םיקד םימיִנ !תובוחר יחת !לצרה יחי. --



 יפ

 כ ןוילג
 י-ם

 ,שקובמה ירפה הא האיבה אל .התולדתשה לבא ,םירחא םישנאלו
 ידוהיל ושענש , תומלאה-ישעמ . םרפב  תוררושיה , תומוהמה ינפמ

 החלש < "סנאילא,ה = .בטיה ונל  םיעורי ןיידע .הרבעש : נשב .םרפ
 קנרפ םיפלא .השש הנושארה המרגלתה תא הלבק ירחא .ףכית זא
 ,.תוערפה יעוגנ תבוטל

 תבוטל "םנאילא ה * תולועפ ר"ע  הפקשהה | תרמגנ | הזב
 לש הז עצקמ .  תירובצ>תיטילופה הדובעהו רסחה עצקמב םירוהיה

 התע ספוה אוה לבא  ,המויקל ןושארה םוימ הל ראשנ התרוכע
 לש הצרמנהו  הלודגה התדובע .המועל טעמכ  ךרע:רסוחמ .םוקמ
 . םדקה>תוצראב .םידוהיה ןיב ךונחהו הלכשהה המרש לע ."סנאילא,ה

 ,רועילא-ןב מ

 + הֶצַחמ לע הָצַח
 (החפשמ | תונורכו)

 :ןוראב' הרוברל

 (ףופ)
 וראשנ אל םלוכמ ךא .אתבס .הדלי .תונב שמחו םינב השש

 לע בשויה :דיחי-ןבו רישע שיאל .האושנ הריחירתב םא יכ םייחב
 ;הקוחר ריעב תונברה אסכ

 החיכש : אתבס ןיא  ,הריעב  תררוגתמ- הבהש יפ לע. ףאו

 תצקו ,רתויב הילע .הביבח .הניא וז תבש המחמ תצק .,הלצא
 + ותב"לעב- תא .בהוא :וניא אבסש ינפמ

 אוה איה ,דיחיה .םנבב" םניעמ לכ םירוהה .ומש ןכל רשאו

 תושגר .אתבסו .אבס :תובל תא .אלממ אוה .אוהו ,החפשמה .ןואג

 : . םינידע

 3 םלועה <

 םוש םהיניב ןיאו חלשה ינפל םהינש :םיבשוי םהש שי
 םיִרז = םישנא ינש ונמדזנ ולאכ  ,הכורא העש םיקתוש .החיש
 םלואו .ולש .דיחיה תושרב יח 'םהמ שיא .שיאו ,רחא .קדנופל
 השענ םמלועו הזל הז םיברקתמ םה דימ ,ןבה רכז הלועש ןויב
 , ףתושמ

 םהרבאמ בתכמ ןיא תועובש השלש הוש ,ינמודמכ --
 , אתבס .תחתופ --- ונלש

 ,אבס  הנוע -- %בותכל ול שי המ --
 רפסמ אבס .םה ר ב א תודוא לע תלגלגתמו תכלוה החישהו

 תא ,ותודלי ימי תא  הריכזמ אחבסו ,ולדג תא גילפמו וחבשב
 : ,.וילגרהו ויגהנמ

 אבס ,אוה בוטדםוי ם ה ר ב א מ .בהכמ לבקתמש םויה .ותוא
 םירבדה תא ריבסמו םגרתמ אוה  .םוגרתו ארקמ .ארוקו .בשוו
 הממ רתויו ,הבר הבשקהב רובד לכ תעמוש אתבסו , תוכיראב
 םינפה תועונת :יפ לע תוניבמ םיניעה ירה תטלוק הלש ןזואהש
 םוגרתה תמיגפ תא םילשמו הלש ןוימדה אב םלוכ לעו ,אבס לש
 , אבס לש

 אתבס החישו ההיש לכ ירחא  ,האירקו האירק לכ. ירחאו
 !ייחב ו תוא תוארל הכזאש יאולה -- :הרצק הלפת תללפתמ

 םג הל שי .הירוה םע תחא ריעב תררוגתמה  תבה התוא
 םניאו םיכורש הל םיכרשמ תובר םינש .הזש ,הדיחי תב איה
 ,.הפי םילוע

 הכה החמשה התיה דעוימה תא םיהלא הנא רשאכ ןכלו
 רשא דע וינהנמב  רודהו סחוימו םירישע ןב .היה ןתהה .,דאמ
 תא .םג. ןוצר עיבשה
 , + המצע

 רחא לכ , תולודגו תובר ויה הנותחה לא תונכהה יכ ,ןבומ

 רעצ :יבנא האורו ןקזה ינפ לעמ ויניע תא ריכעמ  וניא לצרה

 ןיבה לבא ול שיגרו שגרה קר ..,וירבהל .עמוש וניא  ..,ןינפ לע  ךפתשמ

 ..,ןיבו אל
 .::ןיריהנ וינפו ןקזה ירבד תא .תינמרג ול םגרתמ דעוה.שאר

 ! תובוחר יחת ! לצרה יחי --

 + תולוקה םער לוקל הביבסה לכ תדעור

 השובל תודימלתה תחא ,לצרהל דע תושגנ םידימלתה תורוש יתש

 רז לצרהל השיגמ בהז:ילתלתו .תלכת  םיניע  ,םירוחצ םיגפ םע לוחבו ןבל

 רישב הליחתמ הדליה ..,החצמ לע הל קשונו ותדות הל | רמוא אוה ...םיחרפ

 לכו התמועל  םיגוע םירומלתה לכו ףסכ ןומעפכ לצלצמ ןנערה הלוק ,הוקתה

 . , ...םהירחא להקה

 . *!רוהי  ליא ךלמ,

 ...םיצעל ןובמ םידמועה םיברעה םישחלתמ

 ויווירחא להקה לכו "בקעו, בוחרב הלעמל המודק ךלוה לצרה

 םיאיכמ .,.םיאב הלמרמ םידרפס תרובח הגהו ,.,העבגה שאר דע אבוו

 וינפל  םיערוב .לצרה לא םישגנ םינקז םושנא םהמ םינש ..,םתכרב תא םה

 ויתובקע ינמיס תא םיקשוג םה ., םהינפ לע םילפונו ותוא םיכרכמ םהיכרב לע

 ,י.ונלהבנ ונלכו תינרוחא גוסג ,להבנ לצרה  .,,לוחב

 !ףסוו ןב .הישמל השעי .הכב --
 .,,םינקזה םידרפפה דחא ראבמ
 ואלמתנש דע וירחא להקה לכו דעוה:שאר לש ותרוד לא סנכנ לצרה

 ...תיבל ץוחמ הדמע םישנא לש הכוהא הרושו הפל הפמ תיבה ירדח לכ

 ..,םכילא אצוו םדרי העש יצחכ קר :,,טעמ חונל הצור לצרה ר"דה - -

 ,להקה בל .לע-דעוה:שאר רבדמ .,,םכותב לא ובוש

 !ול .הכתנ .וגחנא --- חזני  ,ןושול ךלו --

 יומוקממ זז שיא ןיאו .

 וגולא רזח בושו להקה יניעמ 'לצרה םלענ םועגר 'השמחכ קר
 הנלוכ יניע בושו = . . ,העמדמ תוחלה , תוקומעה ויניע ונולא תוטיכמ בושו
 ,וב .תוקובד

 םוטובמו םידמוע | ונחנאו , לוכאל תיבה ילעבו  םיתרואה = ובשוו
 : הלא

 לא ןינפ תא םשיו וריב חקל ןיי סוב ,לצרה םק הרועפה עצמאב

 +.,רבדוו לקה

 םועגרל = ..,ונורגל קנחמ תומש תועמרה , דעוה  ןלוק / ,רבד .תינמרג
 לבא | ...זנוניבה "אלו וגעמש אל ןירבד תא ..,רבדי בושו ולוקב רוצעי בכעתי
 לכמ .רתוי .ונילא רברמ ולוק  ןיאה ?ונל קיפפמ ולוק ןיאה .,?וירבדל ונל המ
 .,?םלועבש .תונושלה

 ...להקה לש ותוררועתה הלודג רתוי רבדמ אוהש רתויו

 תא ןיכה אל להקה ,וירבד ףוס תא הפכמ םופכ תואיחמ לש םער
 !ןוצרה תא ע ד י לבא םירבדה

 !לצרה ר"דה יתי --

 אב יתיב לא םגו ,דעוה:ירבח לש םהיתבב בבופל אצי םירהצה ירחאל

 ןנשארה .טרגנוקה .תנומת תא האר יכ יהיו .זא דעוה ירכח ןוב יכנא םג יכ
 :תוצילעב ארקיו

 !הפ וגירבח לכ ירה --
 אבושכל ץמאתי לבא ,ירבד תא ןיבמ וניאש יננע פובה לע ויתכרבשכו

 ...םירבעה רחאכ רבדל הינשה םעפב

 | :..הבשומה יִנפ תא .לצרה .אצי ברע תונפלו
 תעבגל דע וירחא .גיסופ םירהוד בושו .הבשומה לב ותוא הולמ בושו

 ן י < לוחח
 ,,,הבשומה לא בושל ונשקביו ונילא דרי אוהו ותבכרמ .הדמע הפ

 , הלכה תא םגו תנתוחמהו ןתוחמה
+ 



 3 םלועה < : 8

 תא רידאיו לידגי רשא ,רבר עיצהל לדתשה החפשמה ינבמ
 .םימי ךראל הזה םויה "כז ראשי ןעמל ,הנותחה תראפה

 ,הרמאו אתבסו אבס לא ,הלכה א ,תנתוהמה האב זא
 .הנותחה לא םהרבא אביש ,אוה רשויה ןמ יכ

 יהוז,  .רבהב ברסו םימערתמ םינפ אבס רימעה הלחתמ
 הדמע ןאכ ךא  ."םימי עובשל ומוקממ עונל ברל הרתי החרט
 רשעכ הז, .וז .תונמדוהב שמתשהל אוה יארכ יכ ,העירוהו אתבס
 ."ותוארל הכזא יתמ .עדוי ימו ,וינפ תא יתיאר אלש םינש

 ןודיחי ונב .ינפ תא תוארל קקותשה אבס םג יכ רשפא
 ןתנ .ךכ ןיבו ךכ ןיב ךא ;אתבסל חור תחנ תושעל הצר ילואו
 ,והרכנ לש הנותחה םויל םהרבא תא ןימזהל חיטבהו ותמכסה תא

 לודג גח היה םנב ינפ תא םירוהה ולבקש םויה ותואו
 וקלחתנ ןכ יכ הנה  ,וינבו ותשא םע רחיבי אב אוה , םהייחב
 ותושרל סנכנ .ביוה .תונחמ ינשל םולשה-תליאש ירחא םיחרואה
 ,הירכנו התלכב תלפטמ הליחתה אתבסו ,אבס לש

 רי לע שררמה-תיבב ודמעב אבס  ינפ תא האר אלש ימ
 היה םהרבא יבר ,וימימ םירשואמ םינפ האר אל ,ןואנה ונב
 ויניעו םינידעה וינפ ,רשב לעבו ,המוק לעב ,םיעברא :ןבכ זא
 ,אתבס לש תובידנה תאו אבס לש תוליצאה תא וקיפה .תובוטה
 .תונבר לש םתוח עובט היה  ויתועונת לכ לע

 ףלוח היה לק רוהרהו ונב ינפ רבעל טבמ קרוז היה אבס
 וינפ לע רבוע היה  ךויח ןיעמו - ,"ילש ל"ימהרבא :והז, :ובלב
 אוה ודי לע רמועה יניצרה שיאה ותוא יכ ,ונוימדב ותולעהב

 , ונב ליימהרבא .אוה
 ינב םירליה לא הראמו השפנ לכב הרכמתה אתבס םלואו

 הקשנו הקבח רשאכו . ,קוחרמ טיבהל קר הלכי הנב לא ,םהרבא
 ,:,הלש ל'ימהרבא הינפל רמע :,הידכנ תא"

 וכ ןוילנ

 םינתוחמה ;הנותחה םויב "םינפדתלבק, לש העשה הרבע רבב
 אלמ תיבה ;םהיניב  םולש ושעו ומטוקתנ רבכ םיררצה .ינשמ
 -ילכ,ה :תוניגנ תא םיניזאמו םיפופצ םידמועה ףמו םישנו םישנא
 .םיאצויו םיסנכנ םימשוקמו םיודע "םינתוחמ, ;ןחדבה יזורח תאו "רמז

 הרובח ןטק רדחב תבשוי הפוחה םרוקש העש ההואב
 םיעוקש םיקתוש םתשלש ,םהרבא :יברו אתבס ,אבס :הנטק
 , תובשחמב

 +הממרה תא הקיספמ אתבס
 ' חיטביש דע ןאכמ  זוזא אל ..  ,ול .יתיפצש םויה הז --

 + .,יקי .ןכ .יב .,יל
 ינא ןיא -

 .רמאו םהרבא
 וכ ,םותחו בותכ יל ןתיש ינוצר +ןיבהל ןאכ שי המ -- | ,
 לבקוש רכשה ןמו ,יל קר תוכייש ייחב יתושעש תווצמה לכ
 ,..קלח יל םג ןתי רמלש הרותה רעב הנש םירשעו האמ רחאל

 ,סעכ תואל ודיב עינהו .ומוקממ ץפק החונמב בשיש אבס
 : רובד .אצי ויפמו תומעונ ושענ ויניע

 !םיתוטש --
 הבח תואלמ םיניעב .לק קוחצ עיפוה םהרבא יבר ינפ לע

 :הנעו הריב זחא זא .םיטמוקמה .ומא ינפב לכתסנ םימחרו
 2 תא  חפקי אל אוה-ךורבדשודקה | ,יגארת לא ,אמא --

 .:.ךלש םיבוטה םישעמה תא עדוי אוה ,.,ךרכש
 :העירוה הרומנ הטלחהבו העגרנ אל אתבס ךא
 י..הפוחה לא ךלא אל ,ב תכה תא לבקא אל םא ,ייחב =-
 ,סלקב אבס הנע --.! ךידעלב הפוחה אופא יהת --
 .תועמד וארנ היניעבו ,אתבס הקתתשנ זא
 התוא לרשמ ליחתהו הילא ושאר הנפה םהרבא יבר'

 : םירבדב

 הנע -- תלאוש אמא המ  ,יוארכ ןיבמ

 ים ננ;[ץ=ץש==תסש=<|נ./מ/:'*:מ:-"גב:ּ

 ,שיא שיא והכרבנו ונוסופמ ונלכ דרגו
 ,ורי תא דחא לכל טשוויו

 :תידוהי רמָאיו חפנה ה'לרב וילא שגנ ןורחאה
 ,,!תירבעה הקילבופירח טגדיזירפ---לצרה ר"דה תא תוארל הכונ ---
 ,\,ומכש לע .תיגמיה ודיב הכוו לצרה יתפש לע רבע: לק ךוחיגו
 תמלענו .תכלוהה הבכרמה ירחא תויוטנ וניגיעו וגדמע ןמז הברה רועו

 היוו וניניעמ

 ,הבשומה לא ונבש :
 ,.,דבב ,דבכ בלה
 ,.,ינומראה ארוק  .!םויה ונלכא אל רוע ==
 אל ןושיל םגו לוכאל יתלוכי אל ברעב םגו .,,ונלכא אל םווה לכ ,ןכ

 ...יתייה ץוצרו הכומ ,ושפנ תא יתערי אל ...יתלומי

 הבח ךותמ ונילא טיבה אוהו

6. / 

 :ונערו ןתרחמל
 ,םלשוריל .ופימ ותכלב לארשי"הוקמב םלהליוו רפיקה תא שגפ לצרה

 ,וחכרביו ןילא ךררה ןמ ופופ תא טיו לודגה להקה ןיב לצרה תא האר רסיקה
 ..,רפסמ יעגר ומע רבדיו

 :ונעדי ותרחמל

 ונפל דומעל םילשוריל .ךלוה  לצרה
 :ינזיצה ןויערה

 םשב וינזאב רבדלו | רפיקה

 ,,,וררופתה רופ .לומתאמ "תויצניבמוק,ה לכו ,"רוס,ה הלגנ
 הריעה אלו .וננוימד תא המיסקה אל וזה האילפמה העיריה :רברה אלפנו

 פומתאמ םסקה ,לומתאמ םשורה יפיע ,ונייה םיפיע ,םיקזח תושגר םוש ונב

 גרכמג קגבה .חתפנשב ,תובשומב ץרענו שורק זא ינמ השענ לצרה םש

 םירכמנ ויה םילקש תואמ .תואמ שלש תובוחרבו תוינמ תאמ שמח ןויצל:ןושארב

 ,תורוקפה לש התמח לעו הפא לע תובשומב
 תרנכה ןמו תרגכה לא ןדריה ןמ ולפנ םימ הברה ,ורבע םינש הברחה

 ,,והטעמתנ אל לצרה לש ותשודקו זא ינמ הנתשנ הברה ,,,חלמה םי לא
 תא וחקיו ומק םישדח ,חור לכל הצופנ וגלש הנטקה םיריעצה תרובח

 ,,.וצופנ הלא גו םמוקמ
 ןיפחה רוכגה ,הקירמאב ינומדאה ,הניטנגראב חפנה ה'לרב :םונושארה ןמ

 "תיאדנוב, ,החצמ לע הקשנ לצרהש ,ס"היב תרימלת הרענהו ,הילרטסואב ןולאכ

 לע עצפ יבל יכנאו .,,הקירמאב דעוה:שאר םגו .,,היסורבש הרשה ירעמ תחאב
 .,.הרובח לע הרובח ישפנ ,עצפ

 סרגנוקה ...םויה דע יניאו םלועמ יתייה אל "ינידמ, ינויצ :רבדה אלפנו

 ערואמה .שודקל יתבשח בוקרח "דרמ, תאו ,ישילש ןברוחל יניעב היה יששה
 = -לעא הראשנ הלא לכ ירחאו ,,,ימרמ  טעמ אל  תיחשה יודרוג:םעה:דחא
 ומפקו ,הלענ רתויה ,השורק רתויה הנומתה :לצרה תנומת --ימעה -דחאה
 :יוםויה דע יתמשנ תא הרוצ

 :שמשכ יל רורב דחא רבדו
 עברא לכב  םיצופנה ,"לצרה יבכור, תא .םורועצה תרובח תא ,וגלכ תא

 --- ונייחב רוהב רתויה טווה ןורכז : רחא .שודק שגר דחאמ , ץיראה | תופנכ
 רע  וההיכזנ שודק 'תדרח ךותמו ...תובוחרב לצרה םוי
 ..יתומה םוי



- 
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 9 3% ם%לועה < וכ ןוילג

 תווצמהב וקלח .לע רתול ןוכנ אבא .אמא  ,יכבת המל --
 +אבא ,ךכ אל ,הנייהת ךרבל .ךלו ךלש

 .העגרנ אל אתבס ךא .ושארב :ענענ אבס
 ...ולש .הרותה ןמ יל קלחל  ביוחמ אוה --
 ,אבס קספ -- !ישפא יא -
 תרברמ אתבס הליחתה הנורחאל ,הממד הררש הלק העש

 : המצע לא ומכ
 ,אנ רמאי ,.,יתאשנש םוימ ורבע םינש עבראו םישמח --

 יחכבש המ לכ :יתישע אל םאה ,.,+ ילא הנעט ול שי םולכ
 ,,.? רושימבו םולשב תיבה תא להנל

 ,אבס קפאתה אל -- !ךתבוח יהוז אלה --
 לועה לכ תא ליטהל ךכ גהונ םלועה לכ םולכ + יתבוח ---

 רבלמ םירחא תוגונעת יתערי  ייחב םאה +השאה לע הסנרפ לש
 ."םיוגה, תא .תרשלו םּויה לכ .דומעל  "גונעתה,

 םיער םימי .המכ --- אתבס הפיסוה -- עדוי והומכ ימ --
 וילעמ קיחרהל דימת יתלדתשה יכנאו .ונייח תונשב ונילע ורבע
 יחומו ומצע ונלש "תובוה,הש םימי ויה ,הגאד לכו עגפ לפ
 אל אוהו -- םישונהל םלשל המב תונובשחה ינפמ ץצופתמ היה
 ,םידודנ תוליל המכ 1 ע"שבר ,הה +םינב לודג רעצ ,המואמ ערי
 יתייה וילעו -- הלא לכ יתעבש -- תוהלב המכ  ,תועמד  המכ
 קלח לכ ןיא יל יכ ,רמוא אוה תעכו .ורומלמ ועירפהל הפח
 +. .ותרותב

 ,וילע הבשיש אסכה די לע ןעשנ השאר , אתבס הקתתשנ
 .;.תועמד תונלוז היניע וליחתה ענר רועב

 :אבס לא הנפ םהרבא יבר
 ,..הל חיטבה ,אבא = -
 היואר יכ עדוי ינא ןיא .יכו ..,תועיבתה לע ינא םעוכ --

 ...תונעטה תא יכנא אנוש אלא .,,+יתרות רעב רכשל איה

 .םהרבא יבר תא ארקל אב שיא ,החתפנ רדחה תלד

 וקיפה ויניע .ןטק ןחלוש ינפל ומוקמ לע בשוי ראשנ אבס
 ,תונויערה - רודפל ןמיס :ןבלה ונקו תא הקילחה ודיו הבשחמ

 ,הפסה די לע ורבעב ךא ,תאצל ומוקממ םק הנורחאל
 ,העמד תואלמ היניעו היפערשב הסופת אתבס הבשי הילעש
 :רמאו הינפב לכתסנ ,עגר בכעתג

 ...? תוירבה ורמאי 'המ . ,האנ אל ,הכלג ,ימוק - -
 ,הקיתש
 ,::הומ רעצ יל שי -- הילא  אבס הנפ -- .,הרש --

 2 7...אנ ילרה
 ,המוקממ הוז אל ךא ,וילע .ןיע- הפיעה אתבס

 תא ןיא + ךיניעב .ינא .ךכ :יכו -- אבס ליחתה -- הרש --
 תחקל :ידכ דע ינא ןצמק םגמאה .,,בתכ ילב יל  הנימאמ
 +, ימצע ליבשב לכה

 :ופיסוהב הלמח אלמו ךר היה .אבפ לש ולוק
 חבש יבל הגה ימי לכ יכ ;רעו ערוי םימשב םיהלא --

 תא יבלב יתרמש ימת ..,ינעמל תושעש המ לכ רעב ןל
 אבה"םלועל למע ינאו ונינשל הזה-םלועל הלמע איה + ןויערה
 +.,הצחמ 0 הצחמ ,ונל קלחכ קלח , ,, ,ונינשל

 ּוארה, תוריעצהו םיריעצה . תולוחמה וליחתה הפוחה ירחא
 םיללוחמהשפ  ,הלילב :תרחואמ /העשב  ךא :,םהילגרב "תואלפנ
 ה לע אתבס הדקפ ,"השקה םתדובע,מ חונל ובשי תוללוחמהו
 ..:לוחמב האצי הרבֶל איהו ,ןננל "רמז

 וננובתה הבר .הצודבו ,לוגעב הל ביבסמ .דמע להקה לב

 ן / יבה אלו עדי אל שיא ךא ..אתבס לש אלפנה דוקירה לא לכה
 -יתלב .תושגר .םיאורה בלב ררועש :הז .דוקירב .ןופצה חכה תא
 + < רבוע םלועל םיעוגעגו הצרעה לש םירורב
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 ,ץידוונ ,א וי

 .שָרקהיְרָאל יִעָפִמַמ תומישר
 , .ץידיינ-,ר .יתוחאל שדקומ

 , ופיל -- דיאסיטרופמ
 םיתש ,תחא .. ,לילח ,הלש ןגועה תא המירה רבכ :הינאה

 תא םובזוע וננה .בובסמ םימה  תימהו הנוכמה תקירש , שלשו
 תא הארנ רחשה תולעכ רחמ ,תוירכנ תוצרא לש ןורחאה ףוחה
 . ופי ףוח --- ונצרא ףוח

 ,עיקר תלכתבו ,םי תאפל הררי רבכ -תטהולה םירצמ שמש
 . רהסה-יצח שישכ .ןיבלה .רבכ חרומה ימש לש הקומעה תלכתה
 לעממ .תלכתה .תעירי .לא .ןנובתמו הינאה הפכמ לע דמוע יננה
 תלכתה עיקר תא הארא רחמ .םיה :ילגב תחתמ .תלכתה עצמ לאו
 םיה ילג ועוני טא .לקו ךר ,תצ חור ,אב ביבסמ חורו ,תובא ץראב
 ,םילג המש  ךיו בלה יקמעל םג אב חורהו ,,, שרח ושחלתי ומכ
 . רעונו תורחש ,תודלי לש ,תלכת ילג

 לכה תישאר םייחב יל התיהש ץראה לא ברקתמ | יננה
 ,"יתוקתו ישואי ,ישושמו ילבא, ץרא :,לכה תירחאו

 ,םהב לכתסמ יננהו ,הזחמב ינפל םירבוע ייח ימי הנה
 ,בלבש .םיקד .רתויה ןימינה תימה בישקמו ןיזאמ
 : 53 םלק

 !ולאה םימיה דאמ םיקוחר ,םיקוחר
 !דאמ ןטק ,ןטק דלי זא יכנאו
 ,החנמ ירחא תבש
 - ,רחי .גלשו םשנ תורטמ  ויפנכב איביו רעפה ליליי ץוחב

 ןיב לש 7 יצח רדחב ,ראמ לודג ץוחב תויחולחלהו רוקה
 , תושמשה

 שארב ,םישנא הרשעכ םיבשוי לוגעה .ןחלושל ביבסמ םש
 ונימימ  ,והזח לע ול דרויה ךורא ןקו לעב ,ינקז יבא ןחלושה
 ר"ךש אוה הזה שיאה ,תובנז תלעב תפנצמ ושאר לעו בש"שיא
 ,השודקה"ץראל

 ירבק תודוא ,ק"הא ד'ע רפסמ אוה- הרימול הרימז ןיבו
 לכ רשא הלפכמה-תרעמ ד'ע ,לחר רבק ,םיכלמהו םיאיבנה
 'הרוהי 'ר תברוחו לתוכה ד"ע ,םייחל דוע בושי אל הילא אבה

 רתסנב םירבד הברה לע  .הנויכ תמהנמה לוקדתבה לעו דיפחה

 עמוש ןטקה רליה יכנא םגו ,חנאתמו עמוש להקה . .,הלבקבו

 ינוימה ,ישרע .לע יתולעבו ,שפנ לש הקמע רע םיסנכנ םירבדהו
 טושי
 ,התוארל האמצ ישפנ

 עובש למע ירחא ,ירדחבו יריעב רכוז יכנא תותבש יברעו

 יתבש ברע םויה ,םויה יצח קר דמלנ םויה ,תולילו םימי םימת

 "היה שודק המ ,םיאיכנ םא :יכ אהמג אל דמלנ םויה .יצחו
 לכב העוול ונל היהש רדחה תא יתשגרה אל וב .הזה םויה יל

 ירבד אלה ,יניעב ריחה שדקתה ומכ הזה םויב ,עובשה ימי

 . ,תומוחנתב  והוקשיו יבבלל לטכ וררי םהירבדו ! עמשא לא יאיבנ
 תטטושמו ,רליה .בל תא ולאה םירבדה םיככרמ ,םיככרמו

/ 

 .וא רבכו , םיתמה תיחת ץראל ,וזה תואלפה ץראל האדיו

 יגמ .תודוס

 יל



 הדבא אל דוע :יניע הנדרת ליג תועמד ,ץק ןיא .בחרמל ולש היסטנפה
 ,ץראה :,םימשה ינפל  ולהצ  ,םלובגל .םינב  ובושי = דוע ,הוקת
 רשא ץראה רבד לע יתונויזחו יתומולח זא ויהיו ,הלכ .הדלותה
 ! היחתל בושת בוש

 !רבעה םוהת לא האלה האלה ינאשי חורהו
 ,םויה באבדהעשת ברע
 טהול םוחה ."ןנחוי 'ר רמא, = דמולו רדחב בשוי יכנא

 עומשל בלה טהלתמ המ -- םינפבו ,תרעוב בא שמש | ,ץוחב
 .ץראהו שדקמה ,ריעה ןברח ר"ע | ,וניתובא וולבס .רשא לכ
 ,םויה לכ וכב יברק לכ = ,ינועמ זא ודרי  תומח תועמד המכ
 שרדמ דומלל שרדמה תיבב ופסאתנ רשאכ ,תוניקה ירחא ברעבו
 ,ביואה ךפשש םדה ילחנ ד"ע םירופפה לכ יתבשקה ,הכיא
 ,"התינבל דיתע התא שאב  יכ, .הממרב יתיכב ,ררב- יתיבב
 יתמחנ תאז יל יהתו םימש יננעל יתיכח ,שא בכרל יתיכח יכנאו

 .לבאה םויב תחאה -

 וא ורבע ,הנומאו םוח ימי ,ולאה  םימיה
 . תואלפנו םיסנב יתנומאב תומש םשיו ,יבבלל

 םע ןיבו שיאו שיא ןיב ,הלכשהה :אב וא. שדח לאונו
 + רירפת אל םעל

 :הריש ילצלצ עמוש יכנא רבעה םוהתמ
 +הנשית יתמ רע ,ימע תב  הציקה,

 "! ריאה רחשה ,לילה זג ןה < =
 ריעצה רודה הורש ,לארשי תוצופת לכב ורש ווה .הרישהו

 - < תירוהיו .תירבע
 קלאפ ןיימ ףיוא העמש, ,

 !*גאט .ןיוש ךאר זיא םע
 אל ולאה הוקתה ימי ךא .אבו ךלוהה םויה רואל .וכחיו

 יכ וניאר וא ,ורבשו םולחה תא ונל ואריו תוערפה ואב ,וכרא
 םעפה רועו ,ןובקר ץע הגונל םא יכ םויה רואל אל ונכלה
 םקה םעה וםימש יננע םע אל ךא ןויצמ לאונה ךאלמה וא אב
 ,וצרא תא היחי .היחתל

 אל םלוע דע ךא ,אוהה םויה ןמ רבע לבוי יצחמ רתוי
 ,ונפסאתה ובש ןטקה רדחה יניע רגנל בצנ 'דוע ,ונחכשא

 קפשה אב

 ,םישנא ,רענו .ןקו ,םבצמו םחור ,םהיתונש יפל ' םינוש םישנא >
 ארוקה לוק .םצבק דחא חור ,והער תא שיא ועדי אל הכ רעש
 ,וועב םעפ בלה ,תוטהולה םהיתורברמ תא יכנא רכוז ] היחתל
 -- !הלודג הרובעלו םילודג םייחל -- םישרח :תושגר וב .ומה

 ולפנתה םישדחה םירבחה ..הננוכתה הדוגאה -- הרמגנ הפסאה
 ,ונתוקת לאב הנומאל םיחא ,ויחא .יראוצ לע ,שיא

 יל יהוו ,ייח ןוזחל יל יהיו ינבוע אל הז ילא וא ינמו
 קומע קומע םישדקה שרקל יהיו הליל ימולחלו םמוי * ינינהל
 ,..שפנה יקמעמב

 רבד יתוליחה םוימ טעמכ רשא ץרא לא ,וז יצרא לא
 .התע ךלוה יכנא וזה ץראה לא ,יתפש לע אשנ המש

 : ! הנארא רחמ
 ,ריעצה רורה ינכ ,ונתריישמ . םידחא  םיבשוי .יביבסמו

 34 ם%לועה <

 ..תושגרה יפלאמ רחא ףא המה ושוחיה ,םהב ןנובתמ יכנאו

 ץראה "ררחה ינב, ונל התיה המ וניביה %התע יבבל שחרי .רשא |
 ילוא ,וזה ץראה םהל !אל +וניביה | ,ושוחיה ,,+םייחב וזה
 ! םייחה ןווחו לכה תוזח ץרא אל ךא .ןוינהה י"פע .ונתדיתע  ץרא
 ,יי!םמדו םבלחב הבהאה תא םהל ולגס .אל םה ,ררחכ ורמל אלה

 וב וילג :

 הוקת יל .איבתה | !יתוקתו יניגה ץרא תא הארא רחמ
 רתיב ייח תיראשב דובעלו לועפל חכו זוע ינרזאתה +םחנו

 ,רשבמ ילגר הב .אצמאה +התיחתל יתוחכ לכ .שידקהלו תאש
 ., .+םירהה לע .שורפה רחש לש :תורוא יללצו ,העושי עימשמ
 ,אבו ךלוה רחשה .ויחא תא שיא וקשי .ומכ םילנה ועוני טא
 לק חור ,דב:הטעמב םשיבלמ ומכ םילגה לע תוינונבל טשופ
 םימרכו םיפדרפ חיר ,םורדה ינצנ חיר :ויפנכב םשובו בשונ
 ,םעונ האלממו ,שפנה תא םמחמו םח חורהו ,םיקוחר םיפוחמ
 !"אבת .ךשפנ תאשמ, !ינזאב שחלי ומכו הוקתו לט-רוא

 ,רקבב תועש עברא
 ירה וארנ קוחרמ , יתדלומ ץרא ףוח ,ףוחה הארנ הנה

 ירוחאמ ,רקב לטב םהישאר תא םיצחורו םינכל םה ,הדוהי
 הינרקמ .המודא ,תטהול חרומ שמש ,שמשה עקבתת םירהה
 שאב םירעוב ומכ ,הדוהי ירה לע םינולאה ישאר םימדאמ
 \ ,חורה ונל איבמ םיסדרפה חיר .תטהול

 הינאה .הסכמ לע ולעיו םתנשמ םלכ וציקה םיעפונה
 ,הינאה הסכמ לע םמוד םידמוע .םיתנטסטורפה םינהכה ,ןוילעה
 ,"השדחה תירבה,מ םיקרפ הממרב םיארוק םה .םמוקמל ורפאנ ומכ
 ,םהידיב םהירפסו ואב םרכההיבעו םינשדה םילותקה םינהכה םג
 םידמוע ,םירפס ילב ואב םיעסינה וניחא ךא .,םיעעונתמו םירמוע
 תא שוגפי רשא ןב תועמד ,תועמד הנררת .םהיניעו םיננובתמו םה
 תא ךא ,התוא האר אל התע רע אוהו ,הנושארה םעפב ומא
 ,.,שרח תולפונו תולזונ תועמרהו ,עמש העמש

 הו :"הוקתה, ריש ילילצ הנטק הריסמ עמשנ קוחרמ הנה
 יזורח | ונתינאמ :םהל םינוע ונחנא .. ונתוא םישגופה וניחא לוק
 ברקמ | תועמהה ףטש .תועמדב םילוהמ "הדבא אל רוע,  תריש
 .,! לוקה תא וקינחי

 !הימרכו הינג ,היסדרפו ופי הנה ,יתרלומ ץרא ףוח הנה
 ...! םלועדתרה ץרא ,ייח תריש ץרא ,ישפנ תאשמ ץרא ךל .םולש

 ,ט"סרת ןסינ ,ופי

 ,לָבאָה עובש

 (באב העשתל)

 . לצרה רודואית

 לע קפוהו .הרתמו רבעה הלוע םירבק רוקמ ,לבא עובש
 םיטיבמו םיעתרנ םיעועדומ ונא .לוחה ייח .ךותמו = ,ונבל  וחתפ
 םוהתמ ומכ ; ויניעמו ,ןוגימ םיקמוצו :םיעגי וינפ .וינפ לא .םידחפנ
 .ןושל לכ ענכת וינפלש לודגה ןופאה ץיצמ , הישנ  תונש יפלא

 םלאה וטכמ לבא  םימלועה+ןוגיל ןושל .ןיא ,עמשנ ולוק ןיא
 , תוענ ויתפש ןיא . שפנה יקמע דע ונתוא דיערמ קומע ןוגי אלמה

 לילצכ  ,דער:לילצ  ,לוק:רה המשנה ןויבחב = תוריעמ  ויניע ךא
 תאשנ ותריסשב ,בישקמו והמישנ שבוכה טישה ןזא לא עגונה
 :ורורמת  לילצ -- םילג  תוביתנ:רוחש ינפ לע הלילה - תימודב
 .הרובק .ריע ינומעפ לש םיעונעג

 שרח םיקישמ ,םיזג = תולבוי  ,םיעפונ .תולבוי .הרובק ריע
 רהה המשנב הנדע דעור ךא ,תורדוקה .היתוברח = לעמ  .םהיפנכב
 לע ,וניבב .םג ונבשי םש לבב תורהנ לע, :הבוצעה והניגנו

 ."וניתורונכ .ונילת הכותב .םיברע
* * 
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 וניתורוגכ . ונילת ,וניכב םג .ונבשי = םש- לבב .תורהנ לע,
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 םיאפקנו <

 וכ ןוילנ

 ,הרישל ומלגתנש תועמד ,בל תערוק הניגנמ איה וז א ."םיברעה לע
 ונבשי לבב .תוההנ לע, חמה תא םיבקונה  ,םיזורח .זרחנש באכ
 , תקפפנ * הנניאו * תכלוהו תאשנה באב:תקעו איה וז  ,'וניכב םג
 התיהש תולגה?תלגמ איה וז .  םינש יפלא תלפא הצוחו תכשמנה
 .רפסמ ןיא םיללמוא:תודוד לש היול-תניגנמל  ,םייחה תרישל

 תמצע ךיניע תא התאו ,ךתמשנ יקמע לא הניגנמה רודחבו
 הליל יללצו * ,םירוחש ףוטע | לכיההו ,בשוי הקא לכוהה .ךוהבו

 ּובכי םרטב תורנהו ,הובגה וללח אלמב | םיפחרמ רוס:יאלמ
 ,הממש רבדמ הזחה וא -- באב  העשתב --- םיעזו  םיבהבהמ
 היצ ילת --- ןויצ תוכלחו ,םחנ ןיאב ךילא םיפקשנ םיצהנ םידומע
 , תורקה תוברחה לע לפנתהל ארפישואי  ךועוו  ,הביש ימוע
 .ןנוקלו .תובבל

 תצרופ חותפה  ןולחב = ,לכיהב תורנה םידרח  םיבהבהמ
 םידרוי ,הביתה לע םידרוי  הועש יפטנ . הריהמ .חור:ףנכ םיעגרל

 . ועוזי - תוריקה לע  םיר,ומ .םיללצ = .ינתונע>ההקיןויושב
 ,המהל דחא לוק םלוכו  ,לבאה ירומזמ םיאשנ הביתה  ינפלמ
 ,הרודמה םרוזחמ תקירח םיקרוחה ,םידבכה | הלגעה  ילג' גבו
 תבהלשב הלוה ךלאמשל בשויה ךנכשו .המשנב םיטרושו  םילגלגתמ
 םישמחה תנשל ברעה אוה הז : דדועמ םחנרקיז ןהב ןיאב ויניע תא
 ויבא םג ומוקמב .בשי הכ . םלאה ובאכ .באוכו ולבאב בשוי אוה
 =--תוברה םינשה תואמל המה םג םהיתובא תובא ובשי הכ  ,ונקז םג
 תבהלשה ךות לא .תומקה היניעב הטיבמ  ,הכורא : , הכורא הרדש
 העמר --- רוחשה רומעה לע :תולפונ  תוברוצ ועמדו ,תבהבהמה
 .העמח ירחא

* * 
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 ? םיא לכב תודהנ  ,"וניכב םג .ונבשי = לכב | תויהנ לע,

 ,סרפב | ,הקירפאב | .ושפוחל הנהמ ץוצר םע םוקמב ,לכב
 .םיצופנ לארשי ינב םוקמב ,לכב לבב ימימ .  הינמורב ,הקירמאב

% * 
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 .םירבועו םירגנ םימוה , םיקקוש םה ףרה .ילב לבב תורהנ
 . םיקוחר םימיל תוצופנו תודבואו םירבשמ יבבנב תועלבנ  תועמרהו
 .םירתימ םהילע וקתנ .ךא , ןוגיה:יברע לע הנדע םיולת םה תורוגכהו
 תופעוז  םייחרתורעס הוצחב קרו ,םלאה לבאהו םתלכא הרולחה
 ,םירחנו םיעגי םימותי .םילילצ דוע- ודערי --- םיברעה .תורמצ תא

* *% 
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 ידומע רי לע ,הבישה=תוברוח די לע ךלהה רבע בורקמ הז
 םימודקה>יעלסל -תחתמ * .ויחא לא דירוה האלפנ השרחו ,םרחה
 .םרהה ידומע דיערה םייח לש טטר ומכ . עונה ההיה:אל העונת
 תקישנ | הנושארב םהב תעגכ םירקה המדאה יבגר ודערי הכב
 .ביבאה שמש

 . תצרופו תומימח תחמוצ , ביבא תומולח יחוחינ ,םייההתושגר =
 תואבצב םיפחנ .םיהרפ רדה .דוהב = ץרפהתו טעמ רועו  תחמוצ
 ,םהעינמו םתריעמו ,הבישה>יבגר ןיב תצרופו תדעור . םהיעבצ:יעושעש
 .היחתל הציקמה המדאה ינפ לע םירעננ םרהה .ירומעו

 ירהז  םימועה = ,םיחרפה ירוב םיעבוט םה ?  לבאה>יברעו
 , סתראפת רוה אלמב וייפעלו עזגל .ביבסמ  םיגרתשמו  םיעבצה
 תריש , הכז הנר  ילילצ םיבפתשמ , דעומ ימינ ושבל = תורונכה

 .הידוה>תיוללה  ,תואלפנ
 םנרת

 .ם ,א

 1 3 םלועה <

 .הָיְקִוִמ םיִבְָכִמ
 ---ירפסה:יתב תלאשו  ישב:םכחה---,םידוהיה לצא רוחאל:הגיסנ
 רינה, רע ,קיפבט הזיר לש שדח םואנ--.ישב םכתה םע החיש

 - -י"םודאה

 הגיסנ ןיעב םינורחאה םימיב וננה םושיגרמ היקרותבש םידוהיה הנחמב
 יהתו זוע .רתיב היקרותב םינורחאה םימיב הררועתהש תימואלה .הלאשה .תימואל
 לע הכופה הלועפ הלעפ השדח  רתויה היקרות לש תרעובה םויה:תלאשל

 לש לשמ רותב הנורחאה תעב םידימעמ ונייה םתואש ,ונלש "םיאגה םידרפסה,

 ,םחור:ךלהו םעבט פ"ע .םיימואל .םידוהי
 תא חתנל וניתונויסנ לכ תורמלו ,וניניב תצבור הארונ םוהתש אוה תוא

 נונו ₪180 80 1108 ז16- 2וג101---וגירוב פרח ונולעה ונחורל הרזה םחור
 תושדגומ תוימואל תושירדלו הקזח תימואל הסיסתל "המרגש העונתה התוא

 ,םידרפסה וניחא לש הפוקזה םתמוק תא החשה םינמראהו םינויה לצא
 הרשיה הכולהה תחתו ,יקרותה ירכעה לפשיו  ,ידרפסה ידוהוה חשיו

 ;עקרקה יבג לע השימרו תוספרתה ,הליחז---הנטבת רשיש םיניע ,אשנו םרומ שאר

 אל ,עקרקהו ץוכה יפלכ תאוה היטנה לש התישאר תא וניאר אל

 הימו ויהי םיכוראה םיעדוי זנניאו תאזה "העונתה, לש התוחתפתה תא ונשגרה

 ,תרבוע הלחמ ימיכ המה םורופס וא תולגה ימיכ
 יכתוב דצמ היהי אטחו , היקרותבש םידוהיה ייחב התארנ וזכ העפוה

 .הילע וארו אל םא תומישרה
 יאלממ ינגה .יתבוח תאו
 םתשגרה ."ורמאי המ, ינפמ האריה  ןדחפה --- הליחוה:תלחמ תבסו

 ,םינוחחאה םימיכ דאמ דע  הדדחתה ץראה ינודא לש תיניבושהו תימואלה

 :תיךוהיה הלאשב םינוהחאה םימיב תיקרותה תונותעב לפטל וברה סועבהל אקודו

 ,םיארונ םירבד דועו תונויצה ד"ע ורבדו]
 תוללובתהל ףיטהל ולחיו פוגידמלדהו  ם'וקפירפה ןיבש ם'הקשומה ודרחיו

 ך ו א ?תוללובתהב םיקרותה םיצפחה ?ללובתהל ימב שיח ,םיקרותה ...םע הרומג

 +ןיא , תיקרות תוברת ,תיקרות תורפפו ,םיקרותה םע וללובחי

 הבש ?הקורב האופר, יהוז ,"ללובתהל,---רקיעה ,תוידדצ .תולאש ןה ולא
 ןא תוחפ ,הליעוה תאזה הלוגסהו ,תורחא תוצראב "ונתד ינב, רבכ ושמתשה

 יןיע:תיארמל ,רתוי
 לש העפשהה רונצ ,"ופמיט,ה ךרוע ,אתמואד אנרבדמו םיאנותעה שארו

 תודהיה תדירי תודא לע, םירמאמ לש הרושב חתופ ,ימואלה שיל'גימה
 ורמאמב אב א!ה םעטב םיבותכ םירבדו תיצילמ  המדקה ירחאו ,"היקרותב
 'תימשר הפש רותב תיקרותה הפשה תגהנה יכ , העיתפמה הטלחהל ןושארה
 \,.םיקדבה לכ תא םותפת תוידוהיה תודעבש "להקה:יתב ,ב  םיבתבמה:תפשו

 תעורו = טועמ  תורמל---תירבע-יערוי .רתוי םנשי תודעה ישאר :ןיב :יכ

 ,בל םש דבכנה ךרועה ןיא הזל ,תוקרות יעדוימ -- םיררפסה םידוהיה ןיב תורבעה

 רבד .שורחל :םילוכי  םניאו- --םושרוד .םניא  םוקרותהש ,הזְל םג םל םש אוה ןוא

 ןו א ,םידוהיה  להקה:ותכב תאזה הפשה תא ופינכוש---םידוהיה םהינכשמ הוב

 תא רתוו הברה .םיקחודה ,םירחא םוכרצ םנשיש הזל םג בל םש  דבכנה ךרועה

 :תיקרותב היקרותב תוידוהיה תודעה ןיב: םיימשר םיבתכמ .תצרה רשאמ ,העשה

 היקרותבש .הרדוסמ:אלה הלחקל .םנשיה = ?היקרותב ,ללכב ,ההדוסמ הלהק שיה

 "רש וע,ה תורמל ;הריבב םג אלה ?םיירטנמלא רתויה ,םייחרכה 'רתויה .תודסומה

 .הקיר הפוקהו  ,תופנכההו תואצוהה ורדסנ אל דוע , םיירובצ םינקפעבו םישנאב

 תופי תוחטבה קר התע דע ונעמש  ללכבו ןיולה השמ ימיב התיהש ומב

 ונובז םרט דוע הדוב עו -- תונינעמ רתוי וא תוחפ הדובע:תוינכתו

 ולש םסקה:תרמאבו ולה אב הנהו ..,לכב ררוש והבהו"והתהו ,תואר ל

 תוישוקה לב תא ץרתל הצור "תיקרותה הפשב תולהקה ןיב םיבתכמ:תופילח,

 :תולחמה לכ תא אפרלו .תויעבאהו

 קיתמהל אוה ערוי .דבכנה ךרועה ותואל ונשי ונומב  דחוימ .ועצמאו

 הרוהט .רתו ה" תוללוכתהה חורב הזכ רמאמ ירחא דימת טעמכו ;"ויתואופר, תא

 תמאב בהוא אוהש ,'הדיחיה הדירשה ד"ע, םיבהלנ םידחא םירבד סופדמ אוה

 החאל בשוח אוה הזבו "!ימע ,הציקה, ןיעב ג"לי תאמ רוש םפוסבו  ,בליפתבו

 ,..שפנבש םיערקה תא
 .!השודקה  תומימתה

 סתוינומדק לע = המתו ךנה רמועו .הכזנה רמאמה ורחא .םג השע הזכ
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 רתוי- -חלאה "םיללובתמה,ה לא  ןנובתמ .ךנחש  רתויו .חיקרות יללובתמ לש

 היה הז .,ןכ ,הא ...חכשנשו םימיה רבכשמ ךל .עודי היהש סופט םהב רוכמ ךנה
 תא ינמרגה וא יפורה קודקרה דומלב .חארש = ,ונלש "סורוקיפא,ה. ,"ליכשמה,
 .תולאשה לכ ןורתפו לכה:תולכת ,הריציה:רזָנ

 אל---המואמ ודמל אל .םירשעה תאמ לש םושדחה "םיללובתמ,ה םאו
 תפחרמ---וישרוי לש הערה חורה ןוכנ רתוי .וא---ןופלהנמ חור  .המואמ וחכש
 םוגרת , תדב  םינוקת רע  םימלוח םהו , היקרותב םידוהיה םיליכשמה ינפ' לע
 .(היקרותב ץרא תפש שיה) .ץראה תפשב .דומלתהו תולפתה

 ירטסינומ תיולב םימיה .דחאב רקבש ,ורוכממ :ימואל רועצ ידוהו יל חסו
 םידוהיה ברקמ םומואלהו ,"ותויגרדומ,ב עודי שואהו :הלהקה ושארמ דחא תא

 ד"ע הלהקה רבכנ ותואו רטסינומה ןיב - החוש חלחהו .ותוימואל לע .וגנעתה
 בשוח אוהש םיגוקתהש ,דבכנה רמאיו ,םידוהיה לש םויתוברתה םהייחב םינוקת

 ידכ ,תיקרותב תולפתהו ך"נתה: ,(א10]) דומלתה םוגרת המה הנושארב גיהנהל
 + םידוהיה .ןוב וז .הפש תעודי ץיפהל

 תוניתנה לע ותחמש תא עוביו ,רטסינימה ינועב ןח ואצמ הלאה םינוקתה
 .םירוהיה לש הנמאנה

 ."הקיטילופ, היקרות ידוהי יבוט התע םושוע ךכ

 םירשו .ןשיה .םופטהמ םיסגרפה םושועו םירברמ ומשבש ,לודגה ןומההו ,
 אל .תינחור תורעבו תירמוח תולוונ לש םיב עבוט ןומהה ,"תופי המ,ה תא
 הנבומ:יא הפש .,תיקרותב תורחא תולפת םוגרת אלו "פנילא,ה לש רפסה:יתב
 תימואלה .הרכהה , תא .םברקב וקזחי--הפ :םידוהיה * לש . םנונבו םנינמ בורל
 ,םימגרתמ ןיא :התע רברל המ ןיא שדקה יבתכו רומלתה םוגרת ד"ע)  תושונאהו
 ןיידעש .םיקרות םיחמומל 8 איה השק הכאלמ הלאכ םירפס םוגרת תכאלמו
 .(ודלונ אל

 ינחורה םבצמ תא םירהל היה .רשפא םהבש םועצמאהו םימררה םועודו .

 ,תעדל נא םובורצ = .הז .ר"ע רבדל םוקמה הפ אל לבא ןהיקרותב ונינומה לש <
 * םוימואל רפסחיתב לש .תשר הצוחנ ,טעמ ךא הפ גישנ רבל  "ונתוינחורב ,ש
 םיעצמא םיצוחנ---רקיעהו  ,העפשה ילעב  םינקסע םיצוחנו םיבוט םינותע לש |

 .ףסכו ףסכ ,ףסכ :םיירמוח
 לש הלוקדדה םג הנה הפ םידוהיה לש רוחאל:הגיסנה .יכ רועא .ףוסב

 הנה היתובסמ תחא יכ קפס ןיאו ;"סנילא,ה תונולחב  ,וירפב ,םש רוחאל הגיסנה
 ומואלח ךנחה רבדב "סנולאה,ו "ןייאריפ:פפליה,ה ןיב רבכ אל הז הצרפש הבירמה |

 ,תרזמבש ם'הבב ירבעה .דומלה .תגהנה---הטושפ רתוי ןושלב וא ,חרומב
 םוצור. םאו ,דאמ דע הפ הלודג ."סנילא,ה תעפשה יכ ,ונל הארמ הז

 י"פנולא,ה לש תוללובתהה:ורצבמ תסירהב ליחתהל ונילע הפ תורהיה ןוקתב ונא
 ,ןולרבבו .זורפב .םע:תופסא י"ע .אל םגו םינותעב סומלופ י"ע .גישנ אל .הז תאו
 תופשה יתש תא רמלג ןהבש ,הפ םיליחתמל םובוט  רפסייתב רוסי י'ע אלא
 ותיקרותו תירבע
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 תא רקב ושבחפכחה יכ ,םיימוקמה םיגותעה דחא עידוה רבעש עובשב

 יפל . רפסהרותב .תלאשל םירוהיה תוסחיתה רע וחחושיו ינמראה ךראירטפה
 :ותבל עגונב הלשממה לש השרחה העצהה, .וישב:םכחה רמא ,אוהה ןוהעה ירבד
 ת א רק במ שדחה רודהש ירחא ,םידוהיה לש רפסח:יתבל תעגונ הנניא רפסה
 הלא ןםידוהיה לש רפסה:יתבל עגונבו .םייצנרפה ךונהה:יתב
 קרוךא םנגהו ,םינבר ליבשב קר ודפונש ךונח:יתב םה"
 ,'םייתד

 ,תירב עב  ;.:התיה---ול ורפס---ךראירטפהו ישב:םכחה ןיב החישה = =
 :תורבע 'עדוי ,םינמראה לש םוליכשמה: םינהכה בורכ ,ךראורטפה יכ

 -ותב דקבמ שדחה רודה,  ישב:םכתהל סחי רכזנה ןותעהש םירבהה
 הותב לש הרדגההו (?םייעושיה םיחאה- לש וא "סנילא,ה לש) "םויצנרפ ךונח
 םוהומת ויה "םייתר :קרו ךא םנהשו םונכר ליכשב קר ודסונש,, םירוהוה רפָסה
 םימוו םירחא םיאנותע דמעמב ול .רמא: ישב:םכתה ןתואש ירחא דוחיב ,יניעב
 רמוא .אוהש םינוקתה ד"ע םירחא .ירמגל םירבד .ישב:םכח אפכ ,לע ותולע ירחא
 ,זיש ."םלועה,, ןויע) - "'םלועה ,ב םנמזב יתטסרפשו םידוהיה  רפסה:יתבב תושעל

 .(ותרובע תינכת .ר'ע .ישב:םכתה, < ,'ד וילג <
 הלאשה ד"ע ונרבד תועש יתשכ .יתוקפס תא ררבל ישביסכחה לא ךלאו

 ,רוחאל הגוסנ האב ישב:םכחה לש תופיה ויתובשחמב סגש יתחכונ ירעצל .תאזח
 סירוטה בתו האור הפ--תירכעל רשאמ .רחוו הברה תיקרותהל התע הטונ אוה |

 דומלל םודגנתמ םניא םיימואלה וירבח רתי אלו אוה אלש ריעחל ומצעל הבוח

 רומלב דאמ רע ולזלז התע :דע > ,ךפהל .,םיירוהיה רפסה:יתבב . תיקרותה .הפשה

 -- דע .ןאכמ .לכא . .תוועמה תא ןקתל .העשה .העיגה וישכעו  .,תאזה הפשה
 ילבא  ..הקוחר .ךרהה--- םוליחתמל .רפסחהיתבכ .דומלו רובד תפש רותב  תיקרות
 ןיאתש ומכ "ארונ הכ דשה ןיא, יכ- ריעהל ינא ךירצ ,תועדב רורפה תורמל

 .רכזנה ןותעה
 גינמראה ךראירטפה םע ותחיש ד"ע ישב:םכחה ירבד הלאו

 םידוהיה לש םתוסחיתה ר'ע םירזומה םירבדה תא יל סחיש ןותעה,
 רפסה-יתב ד'ע חלאה םירבדכ יתרבד אל  .המה םיפרופמ רפסה:יתב תלאשל
 תואר:תרוקנמ תופשה-תלאש ד"ע ןנרבד .םנמא ,דומלה-ןושל דע אלו םידוהיל
 סחיתהל םולוכי .םניא םידוהיה יכ  ,ךראירטפל רמואו 4 ,רפסה:ותבב רומלה:תפש
 תימואל .הפש שי םינורחאל - ,םינמראהו םינויה הל םיסחיתמש ומכ וז הלאשל
 םירבדמ ווב. "תימואל, הפש ןיא םידוהילו ןתואמ תונש הז הב םירבדמ המהש
 ריכהל םילוכי .זנניא ולאה תופשח תאו .תינויז תיברע .,תידרפס היקרותב םידוהיה
 רותב -תירבעב ריכהל  ולחה לארשי:ץרא :ירוהי ןיב  םנמא .תימואלה ןנתפשל
 ונל הרפח .ךכ םירבדה בצמ  ןוא היקרותב לבא  ,"תימואל, ןושלו םא:ןושל
 תינמרג  ,תוצנרפב רפסה:'יתבב התע רע ודמל ונידלי ,תדחאמו תחא ןושל
 ללכ יתרבד אל ונלש רפסה:יתכב דיתעב רחבג הבש הפשל עגונב  .תוקלטיאו
 --יהוזו ,הז רבדב  תיטרפה יתער תא דיגהל ינא לוכו לבא ,ךראירטפה תא
 :דימלתה יתככ סינכהל לדתשנ לדתשה .היקרות ידוהי בור תעד םג---ינא בשוח
 רומל תא--ארבהל ר ית ע ה ,רפפדיתב סופט---הדעה לש רפסה:יתבבו הרות
 רותב קר אלו היח הפש רותב הדמלנ דמלי ,שרחו ילנויצר ןפואב רבע:תפש
 םידומל םג דמלל לדתשנ תירבעב ,רתוי דועו .תולפתה תנבהל םוגרת:תפש
 .תדה:דומל ,םידוהיה ימי ירבד :ומכ .תודהיה תעידיל העיגג םהל שיש

 רפפ:תיב 'דפיל טלחה | הנה ,םיליחתמל  רפסה:יתבל * עגונב
 םישדחה הארוהה תובלה תא ,הפשה תא ועריש ,תירכע ירומ ןיכהל ,םירו מ ל
 :רסוהמ רפסה:יתב לכ ולבפ התע דע ,תירב עב" תורב ע דמלל ולכוישו
 התיה אל םתעידיש ,םינקז םימכח התע רע ושבל וז אלטצא ,םירבע םירזמ
 ,אטשוקב היהי הז םירומל .רפס:תיב ,הארוהה:תוכלהב אלו תירבעב אל הלודג
 לבא ,תונכת אלא וז ןיא נכ הזה תיבה תוכלה תא רתוי טרפל לוכי ינא יא
 .לעופל הואיצויש לרתשהל חיטכמ יננה

 הפשה יב תווק  לכונ יזא  ,םיבוט םירבע  םירומ הנחמ ונל היחי םאו
 יננוא הז םוקמב .תובוט תואצות איבי הב דומלהו ,םישרש הפ הכת תירבעה
 ונלש רפסהייתרב .תוגוהנה תופשה רתי לש ןריתע רבדב  המואמ דוגהל לוכי
 םידוהיה בור .תיקרותכ םידחא םידומל גיהנהל ונצלאו חרכהה יכ דאמ רשפא .התע

 םודימלת ךא םילכקמ הלשממה לש םינוילעה רפסה:יתכש ינפמ ,הז תא ההע שרוד

 ."הירוב -.לע הנידמההתפש תא םיעדויה הלאכ
 תרכוהב םיציפמש תוטומשב תמא .שיה .ולאשל .ודובכ .אנ השרי --

 +תורעה ןיב םיבתכמ וצירי הבו תימשר הפש רותב תיקרותה תא ורוכי יכ ,ןמש
 -- םוכתכמ לג יל הארמ ישב:םכחהו --- ינודא אנ:הארי !אלו אל --

 הבוט תורבעב .תירבעב םיבתכנ תודעהמו םינכרהמ ולא וחלשנש םיכתכמה לב
 תירבעה תקחלה רע .ימשב .םיציפמש תועומשה לכ :תורבעב לבא ,העורג וא

 םיארחא םהו םירחא םייטרפ םישנא לש תוער ןה ולא :תויתמא ןניא שיל'גימהמ
 ,ירבע .רפופל הדחוימ הרשמ  וליפא וגעבק שול'גומב = ,ודוכב .אג:הארי :הז לע

 ,רכזנה ןותעה וראתש ומכ "ארונ הכ רשה ןיא, יתרמא רשא אוה אלה
 ןוילגב יתאבהש ,יש ב:םכתה ורבד תא םירכוזה ,םיארוקה םג וחכוי חטב לבא

 .תירכעל עגונב וירבדב :לתוי הברה ישב:םכחה ריהז התע יכ , "םלועה, לש 'ד

 וז העצה יכ ,יתונבה ברה ירבדמו---תירבעדירומל = רפסה:תובל עגונבו
 :ספליה,ה לש ימלשוריה "רנימפ,ב תורחתהל ליבשב ילוא ,'סנולא,ה תוחמב הדלונ
 החלצומ רתויה הכשחמה איה ירח --- ,לעופל וז העצה אצת ךא םא - "ןייאריפ
 הכרבל תויהל איה הדיתעו ,ןורחאה לבויה:יצחב "סנילא,ה ישנא  תוחמב הדלונש
 .היקרות ידוהיל הבר

% % 

 ! הערב ונירבחמ דחא יל בתוכ רימאזיאמ
 םירהבנה 'תחרוא .הרקב ונריע תא .'גח םוי :ונל היה .רבעש עובשב

 ר"דהו ,  ידנפפא:חילצמ דניערוימ = םהינובו .,סורפו ןודנול .תא :רקבל תבלוהה
 וגינפל תאשל .ןנברקב הלבש תודחאח. תועשב שמתשה ןורחאה ,ויבדקיפכט הזיר
 + .תונויצה דע חפו םואנ
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 לודג .ןומה ףסאתה ,הפו .טשוקמ היהש ,שרחה "הרות  דומלת,ה ןינבב
 .תאזה הפיה הגיגהה התיה רקבב תורישעה העשב ,שיא םופלא תשלשל הלעש

 ודער ,םידוהיה םיריצה .ינש .תיולב | ,ויב. קיפבט .הזיר ,ןומהה ביכח סנכנ רשאב
 םולש הדעה שאר , החמשה:תואירקמו  .םיפכה:תואיחממ בחרה  םלואה תוריק
 רחבנו "] םבאבב םתא םיכורכ, םילענה םיחרואל ,הדעה םשב רמוא ,יחרזמ
 .קיפבט הזיר ר"ד ,ביבחה ורבח תא להקה ינפל גיצמ ,ריעצה חילצמ ,הנרימס

 תילוינפשיה הפשב ומואנ תא ,קיפבט הזיר ,ריעצה וקרזתה ליחתמ זאו

 , להקה תא שבוכ אוה םינושארה  וורבדב , תוירבע םילמב .תלבותמ החצ
 וכ , ןימאהל ולכי אל ,וצר אל םיבר .הלמו הלמ לכ .עלוב אזה םימעופ .תובלבש
 ,וינפ לע הבופש תודהי כ"כו ואטבמ אוה יקנ הכ :ןםהילא רבדמ ידמחמ יקרות

 אוה הרדהנה םינפה:תלבק ליבשב הפסאל ןתדוה תא ועיבה ירחא
 בהוא יכ ,םכתוא יתואר םרט רוע טכיתבהא , םכריכחל ינא רשואמ : רמוא
 יתוחלי ימי תא תכשא אל םלועלו תתצנ הבהא םכמע תא ינגה

 .'וכו םכלש רפסה:יתבמ דחאב יתילבש ,םיפיה
 , ,תונויצה לע רבדל רבע זאו
 ותדימעו ותשפוח םכמעל ודכא זאמ ,םידוהיה תורצ ימיכ הימו .תונויצה

 החונמ  והובירדהש רתוי ,ולש תובאה:ץראל  בושל ףאוש אוה ומצע תושרב
 הץראל ויעוגעג  וקוחתה רתוי ול וקיעהו וקיצהש  רתוי ,םברקב בשיש םימעה
 חבשת--םילשורי ךחכשא םא, עגרל ףא וניעמ .רפ אל איהה ץראה רכזי ,ורבע
 ,יי'וכו ,עבשנ "!ינימי

 לבש ,יתייה הצורו .יחורו ימעט יפל ינויצ לבא ,ינויצ יננה ...
 ,איה יתעד יפל ,תונויצה תדועת .ינומכ םינויצ ויהי = היקרותב םידוהיה
 ינידמהו. יתורבחה םכצמ תא םירהל ליבשב  םיצוחנה .םיאנתה תא .רישבהל
 תונהל תוושפאה םהל ןיא ונרעצלש ,םידוהיה ךותמ םיקוחרה םינומהה לש
 םודוהי לש םינוילימ. םויב םנשי דוע תוברתהו  המדקה תורמל , םדא תויוכומ
 לבוג ןהיניבש ללכהמ תואצוי דבלמ  ,תוצראה לכב טעמכ םיקנאנהו םיצחלנה
 םהבש םיעצמאה דחא .םתודהי ליבשב ,היקרות תא םג ונתחמשל תונמל
 תתל אוה הלאה םינומהה לש ירפומהו יתורבחה םבצמ תא םירהל היהי רשפא
 ('א : היקרותב יהת וו עקרקש הצור יתייהו , םהילגר תחת סיסב , עקרק םחל
 יב :ןעו ('ב ,ידמל תוירופ לבא ,  תודבועמ-יתלב תוצרא הברה ונל שי יב ןעי
 םידוהיה ולבס אל םלועמ יכ ןעי .(ג ,וז הפי ץרא םיבהוא םידוהיהש ינא חוטב
 ףתוי הבחב םג ילואו לומתא לש הבחה התואב םשגתנ םויהו , םיקרותהמ
 ?הקיטילופב קחשל, לובשב םישפט :םנוא יכ ןעי .(דו .לומתא רשאמ הלודג
 .היקרות לש יפפכה בצמה קווחל רזעל תויהל םילוכי 'המהו

 יב ינא חוטבו ,םידוהיה בושיל הרשכמ רתויה ץראה הנה היקרות
 יהה תונויצה םא לבא ,תידוהיה הרגהה ינפל םילושכמ םוש םישת אל ונתלשממ
 , םתוהל  יהת וו העונת יכ יננה ששוח תושגרו הריש רוקמל קר .םידוהיל
 י"תוכפוהמ תואצותל איבתש "תידוהיה הלאשל, היקרותב םג ומרגי דא יב

 , ןהכ ןודאהו , םאונל תיקנעה הפסאה התדוה םיפכ תואיחמ לש םערמ
 , םופיה .וירבד דעב םאונל םלוכ םשב הדוה ,רימויאבש תינויצה הדוגאה רבח
 + םאונה תוצעל תומיאתמה , הנרימסבש "ןויצ תבהא, הדונאה תונקת תא ארקיו
 רגהל םיכירצה םידוהיל תורשפאה תתל קר םיצוו ,רמא היקרות ינווצ
 םונויצה םג . םה םתלעותלו היקרות לש התלעותל בשיתהלו הנה אבל היקרוז ל
 הליבשבש' , םצרֶאל םינמאנ םינמותוע לכ תישאר המה , םאונה םיס , םיקרותה
 , םדואמו םהייח תא ובירקי

 ,תינוצק תושגרתה ידיל הפסאה .תא ואיבה םאונה לש םינורחאה וירבד =
 תא הברהב ריכזה אוהה עגרהו ,"| תישפחה היקרות יחת, וקעצ רבע לבמ
 ' היקרותב היצוטיטסנוקה תניתג לש ןושארה םויה'

 הפסאהמ ח"וד ואיבהב , רימויא לש ילוינפסיה ןונותעש , רבדה ןינעמ
 לכו אוהה ןותעב ח"ודה , קיפבט הזיר תועדב אוה "ויתועַד, תא בברע תאוה
 + תונויצה ד גג קיפבט הזיר רבד ולאכ ,ךפוהמ םשר ויארוק לע .תושעל

 ,י--ח .א !ונידגנתמ ונב םימחלנ ךכ

--- 19010 

 : .חָיִצילְנִמ םיִבָּתְכִמ
 רשפאש ומכ ,רחבנו ,רבכ ורמגנ ד"לה זוחמב טנמלרפה לא תוריחבה

 .יקצריפיב ימשיטנאה ,"הבודורנ הדר,ה לש טדידנקה ,שארמ תוארל היה

 תעמ .רוחיב ,העתפה םוש ונל האיבה אל וללה תוריחבה תאצות
 י"ע תמוהש ,יקצוטופ ךיסנה = ,םרוקה הנידמה>ביצנ ןיב ןיאש ,ונחכונו ונוארש

 ,םישנאה קר ופלחתנ ,םולכ אלו ,וקפני'זבוב ,ןישכע לש הז .ןיבו ,יגותורה טנרוטפה =

 תוקעה ןתוא ,םידוהיב תופידרה ןתוא :ןהשמב ףא .הטישה הפלחתנ אל ךא-

 3 םלועה <

 טו צב משב ג נה שש-בש משו 549/02 7-5 מק ואפ, ך 5 זבל הע שמעט האנט דה מ ההקדש האשמה אל ג הבלש = לם הנמנה ומה ד ד 0 ה ב צו ומ

8 

 לעב  ,יקצוטופ  תעב ומכ שממ < ,םיארונה םירוסיהו םימויאה .םתוא  ,תוציחלהו

 ,םיתנש ינפל ומכ ,םימורגופב םייאלמ םג וענמנ אל .,"הקוחה די,ה
 טעמכש ,תחמשמה הרבועה תא ןיצל ךירצ  םורחוכה םידוהיה חבשלו

 הנכסה לא םבל תא ומש אל (ללכה ןמ םיאצוי 5"%/, ויה םא ינקפוסמ) םלוכ
 ,רפיצ ר"ד ינויצהב םרהבב ,םמעל םינמאנ םראשה .בקעב םליבשב .הכורכה

 ר'דה לש  חרוטרידנקה דגנ  ילג-שירב .ואצוש ,ללכה ןמ םיאצויח ןיב

 ועיגהש ,םישנאה ולא ,תולהקה ישאר  ,ןבומכ ,הנושארה  הרושב םינמנ  ,רפיצ
 +. לארשיל .ורצש הז תוכזכו ףקותב קר א םתלשממ ירול

 תושעל יזכרמה ינויצה  דעוה ביטוה  ,ערה  רוקמ אוה .הפש  ליאוהו

 י"ע ורועהבו הז  דצל = היצילגב םודוהיה .לש םבל:תמושת תא תעכ ותונפהב
 םיביואה לע המחלמל תאצל | ,תוריחבה ירחא  רומ תונותעב םסרפש ,זורכ
 םוזורכלש ,וזכרמה:דעוה תא רועהל .יאדכש אלא .,"תולהקה- תא שוכבל,ו םונפבמ
 :.הרטמה לא תנוכמה ,הלועפה האב םהירחאשכ ,ישחומ ךרע :הזוא זא קר שי

 יאדכ םהמ דחאש ,םיכחוגמ םוטרפ םג וז תוריחתרתמחלמי .ורסח אל

 ק"וק םפרפ ,"הפורורנ .הדר,ה לש תופכה דבעה .הז ,זלעבמ ר"ןמדאה :הזב ןויצל

 הלשממה ינפל ךא = .ה"ריקלו 'דל םינמאנ  םידוהי וננה,ש ריעה ובו םידוהיה לא

 ,ךלמו 'ד תא ארינ ,רתויכ תידוהיב גהנתהל ונל הלולהח ה"רו

 םוסוח ונא ןיפנכ תחת רשא ,ה"רי (4) .ךלמה יחילש י"'ע וניוטצנ רשאכ השענ

 הזה ק"וקה ,ירוהיהב אלו ימשיטנאהב ורחב :רמולכ ,"ברעתנ, לא םינוש םעו

 :םקיבדהל הריחבההזוחמבש םירעה לכל וחלשנש ,םירלפמזבא הברהב םסרפתנ

 רטושל הקברהה לבד תא רופמל | וצלאנו םתוא קיברהל םודוהיה ברט .ןבומב

 תעב םתוא ךופהי אל ןעמל , ב לצ ה תוא םשארב  ףיפוה ודצמ :אוהו  ,ירצונ

 הלפתה* ית ב ירעש לע םכותכו ,םווולגה .תומוקמה לכב םקיברהו ,הקבדהה
 בלצ תרוצ םע ןולעבמ קירצה לש קוקה תא תוארל וניכז הכו .םי רצרנ ל
 גהנתה ילבל,  ונתוא ריהזמה  ,םירצונל ת"היב רעש לע  קובד  ושארב

 ."רתויב תידוהיב

 ףרכרכמו םינוכ השוע יזנכשא ר'דהש | תעב אקודש ,אוה הרקמה קוחצו

 לוהקמו .עפוג אוהש .תעב .אקוה .,התבוטלו .תינלופה - תוומואלה םשב | םורוברכ
 ;תינלופה תוגותעה ותא = הגר- -"הבוהוהנ הדר,ה לש טדידנקה תבוטל תולהק
 הריחבה לע .דומעל ןניהה לע .,ןיהתורב ,"םיטרקומד:הבודורנ,ה לש .ןגרואה דוחיב
 התיה---םה םינעוט---תאזה הרשמה .בובל ריע .אישנ לש ישילשה ןגפה רותב
 ןינעלש ינפמ  ,יתדה טנימומה תא רבכ םישיגדמ הפ --םי רצ ןנ ה דיב זאמ
 אבל ידוהי ןיעמ הו ךיאו---ינלופל יזנכשא ר"דה ע"א בשוח תוימואלה
 : , --?ול ןתנתש .,השירדב

 תרהל עגונב םגש העדומ רפומו ךלוה אוה ?יזנכשא ר"רה השוע המו
 ךיא | ."תד:ילב:ןכ , א'כ = ,ותד - פ"ע ידוהי ונגיאש םושמ ,ןדצמ :העונמ. לכ .ןיא

 לכל  וללה  םינודאה םה םינוכנ  ,החאכ ןינעמו .יפוא אוה הזה רבדהו  ,היהוש
 /תערל קר יאדכ ,תיטרפ תלעית  חזמ םהל אצתש דבלבו .,םלועבש םירותוה
 התוומואל - פ"עש  ,הורב ןתודהיחלו וזכ הירבל  ןיידע .הל שי .תוכיוש וזיא

 אבהל םג. יאדוב ורמאי םינלופה ...םולכ אל --- התד פ"עו ,תינלופ --- הנה
 ..?והפרח תודהיה אשת עודמו ,והנה ידוהי

 טחותהל וגולע ,םהילולעתו אנדיאהד וניללובתמ ישעמל ןנובתנש תעב

 ,'ובו טרופר  ,ןמדלוגכ םישנא לא  ,רבעה םיללובתמה רוד לא  דובכ:תאריב

 :םישנא . ויה םהש ,תודוהל ונילע ,ולא לש םהישעמו םהיתועד לא פחיתנש ךיא
 םילוכו  ז"כ .שפנצ:אשמל םהל התיה .םתוללוכתהו---!םומימת םג אולו-- םירשי

 םירשע ךשמב ייצילגה גטדנלהב ירטס ריעיידוהו:רוצ ,ןמטכורפ ד"דהל םג .פחיל
 ילוא היה | חונמה | ,ויוח  ימיל ר"עה תנשב רבעה עובשב תמש" ,רתויו הנש

 ,.,רבעה םוללובתמה  רודל  ןורחאה .דירשה

 הברה ךשמ שפנו בלב םינלופה  םינודאה תא .חונמה דבעש .תורמלו

 םה םישמתשמ :אברדא ,תועמר וירחא םינורחאה ולא םידירומ | ןניא ז"כב ,םינש

 תא "וע ןיטקהלו הזה  ידוהיה] טרנטה תא טג לוזגל וז תונמרזהב םינלופה
 עידוהל ושח  ללוגההתמיתס ירחא .דומ  ,יבה:ואלב םג  ןטקח ,םידוהוה שוכר

 .ןמטכורפ ר"רה םוקמב הריחבה לע דומעי אבמלוד רטסינימהש

 ןמטכורפ ר"דהל םתדות איה וזו םינלופה רצמ ןורכזה:תבצמ איה וז
 הבוטדיוופכ םינלופהש ,םירמואה ולאכ םנשי רוע הלא לכ ירחאו .ידוהיה םעהלו

 ..!םידוהיהל  עגונב המה

0. 



0, 

 וכ ןוילג 93- םלועה <

 ףא אלא  ,היצילגב הפ  ןנתאמ םילזוג  דבלב םיטדנמה הא קר אלו
 כ"חא .ןתוא איבה :ןעמל ןהירוה תובמ לארשי תונב .תלוג:ירקמ לע ,וניתונב תא
 דוע םיגורחאה םימיב ופסותנ ,היצילגב ראמ ץרפנה ןויזח ,תילוטקה תדה .קיחל
 ,ץיהרופ ווחמ ,ש'וחלה רפכב ינשהו לופוגרט לצא הקרוב רפכב רחא ,םינש
 בושהל ,לכג ר"ד טרפכוויה רחכנ ,םירוהה תשקב פ"ע ,לדתשמ םהינש רבדב

 ..ןהירוהל ,בובלב תוריזגה"תיבב .תואצמנה ,תולזגנה תונבה תא
 -תשירדמו .ןוטלשה:וריקפ לצא ללה תויולדתשההמ תווקל .רשפא המכ

 ומ דצמ תוצמאתהה לב אושל + םימרוקה םירקמה רככ ונוארה ,הז ןודינב טפשמ

 ר"רה רבכ םינכהש ,טנמלרפהב תויצלפרטניאה םג תוליעומ ןגיא הפ ,היהיש

 ,ןטארא הרקמ תעב 1900 תנשב דוע ורמאנש ,קטנעיפ רטסינימה ירבד .רכיורטש

 ,םויה דוע תונשהל .םולוכי ,"ןוטלשה:תיפיקת .תקסופ  תוריזנה:יתב .תומוח ינפל,ש
 ,םוטלופ .סניא  תוריזנה:יתב םיעלובש המ לכ ע"על

 ,םינפב הדומע !תחא ךרד קר" שי הז ןינעב הבוטל יונש איבהל
 ,אלפ לכ ןיא ןכלו ,הכומג דאמ הגרדמב ,עוריכ  ,ונילצא אצמנ תונבה:ךונח
 ורקיעב ךונחה תא תונשל לכ םחוק ךירצ הפ ,הברה ,"תוחדנ, ונלצא תואצמנ םא
 הרכהה תא ,םירפכהו תונטקה תוריעבש ולא בלב דוחיב ,וניתונב :בלב חיפהלו
 ןה ,םישגל תוינויצה:תורבחה לע הנושארה הרושב חנומ הזה בוחה ,תימואלה

 לטומ יזכרמה דעוה לע .,הנצופתת קר אול ,הז עוצקמב הברה .ליעוהל הגלכות
 ,הז .ןורינב הביטאיצניאה לש .בזחה |

 רשפא :,"ןוינוא .טיררק, םשב ינויצח קנכה בובלב חתפנ ילויל ןושארב

 ,הלילשב וא = בויחכ םונויצה רצמ הלוגב .הוהה-תדובע לא פחיתהל .שוא לכל

 :םירחופה .,םדצמ אוה בר:השעמש ,תודוהל וילע הזה יפפכה רסומהל :עגונב ךא
 םירוהיה לש עירכמה בורה םה םהש ,הוצילגב םוידוהיה הכאלמה ילעבו .םונטקה
 ךירצט ףפורה ילכלכה םכצָמ ,ןדבאו סרהל עגרו תע לכב םויופצ ,ץראב

 לגרה"תפירד םהל ןיאש ,םהו .ףסב תואולה לבקל ,תופוכת  םיתעל םתוא
 םאיבמהו םרוע תא טשופה ,תיברב הולמ ידיל חרכהב םילפונ ,טילודגה םיקנבהב
 לש ילבלכה בצמה תא םירהל םצפחב ,םוגויצהו ,םחלדרככ דע .רצק ןמז ךשמב
 ןמזח ךשמב \ לקנב ולבוא י"עש  ,ל"נה קנכה תא ודסי  ,היצילגב םידוהיה לש
 םיכרצנ הז ןינעבש ,ןבומ ,יתרבחהו יטולופה ןכומב םג העפשה-ילעבל תווהל

 ריחפהל לוכיש המ ,ףסכה לש ךשומה חכה לודג יכ ,הרתי תוריהזל ונחנא
 ,.ונישעמ תא עלבל ,ונתלחנב םירז ,ואובי לבל" ,ונתוא

 ואב ,חקפמה-רעוה ירבח  ,םוירוטקירירה ירבח ואב קנבה תחיתפ לא 2
 הברה .הרשה  ירעמו בובלמ םינויצ הברהו ינויצה  יזכרטה-דעוה לש וחב
 ,תומרגלתו םיבתכמ י"ע :םהיתוכרב תא צורה םינויצ

 "רוכסוו, ימשרה ינויצה ןועוכשח לש .ךרועה היהש ימ ,ךייר ןואול ר'דה
 ןיעכ  ,תינלופה חפשב "ךנמלא, = בורקב  רואל איצומ = ,זירפב וישכע ההושה
 רחבנ לש ותכירעב .תודחא םינש ךשמ בובלב ל"יש 1062₪18[,,  010108101/ '%:ה

 םיניוצמה תאמ םייתורפס םירבדו םירמאמ :ואזבי "ךנמלא,הב , ד נ ט ש טרפכיירה
 ,יקפבוכיליפ  ,יודרונ ר"רה רבכ וחיטבה .םתופתתשה תא .םיידוהיה . םורפוסבש
 .דועו זיירפנרהא ר"דה

 הברה בלב םַג ץפתה ,ןבומכ , הברתנ היקרותב שדחה רטשמה ילגרל
 טעמכ ויה הנה רעש םיאצויהש דועב אלא .לארשי הצרא תאצל היצילג ינויצמ

 תדסוימה הוקתה אל םגו םיירמחהה םיעצמאה:תעפש  אלש ,םיריעצ םלוכ

 תוילאידיאה א"כ  ,האיציה ידול  םואיבה ,םייחב דמעמ םהל דסיל ולכוו םשש

 תננוכתמ התע הז .,רחא .גוסמ םיאצויב וישכע םישגופ ונירה- -,םתלש הבורמה
 הינולוק םש דפולו ,לארשירץראל .תאצל  ,שפנ םישמח תלעבב 'הלודג הרייש

 ךעלב ביל ונרבח אוה ,ןויערה הגוה םג אוה אוהש ,רבדה לש רדפמה .המלש
 ל"נה ,המש תאצלו הפ ויפכנ תא רוכמל ןוכנש ,דימא שיא ומעעב ,יולסונטסמ

 םש והשו ץראה תא רבעה הספה ינפל וריית יולפינטסמ העדל רבח דוע .םע
 םש .דפילו י"א תאצל םתטלחה תא םינותעב םימסרפמ םה .התע -,םומי חריכ

 יצחו העש ךלהמ ,לזובה תלפמ לצא ,ץרא תרבכ לע רככ םיארמו ,הינולוק

 האלה םיעידומש יפכ ,םנוד 5500 ךרעל הליכמה ,םילשורימ כ"ומכו וופימ
 םגש אלא ,דחא לכל םירתכ ףלא םיעבראל הלוע םנוהש ,םישנא רבכ םהל ןורבחתג

 העיבה יל-עדונש יפכ ,רבדב ףתתשהל םילוכי םירהכ 8---10,000 םהל .שיש ולא

 םירועישל ןימולשתב עקרק םהל תתל ,הצפח תא ,הז ןודינב וגפ הילאש ,א"קי םג
 הניאש ,לועל יתגיצש הזוחאהל .םבל תא רבכ ןמש ןללה םירגהמהש ינפמ אלא

 יא

 לכב .םיחונ םיאנתב ףסכ תאולה הנממ גישהל ,םה םיוקמ ,א"קיהל ללב .תבויש

 השוודה בל"תמישבו תוניצרב רבדה לא תסחיתמ א"קיש ,ןויצל יאדכ ןפוא

 ,הנותשלפב תובשיתההל א"קי דצמ  סחיה:יוגש לע חיכומש המ ,זאמ הגהנמכ אלש

 ,שינעה ריאמ

 היצרידיפה לש הרָשעְםיִתְשה הרעה
 ,הָקיִריִמַאְּב .תיִנויִצַה

 (ףוס)
 ינפל ןושארה םויב התיה הצעומה לש הנושארה הבישיה

 כ"חא , ןוספלאוו ,ר הגהנהה .אישנ לש ובתכמ ארקנ ,.םירהצה

 םיחיכומה ,ןיקשיסואו  גרובראוו , פורפה לש םהיבתכמ | וארקנ
 ,ייאב יעקרק קנב דופי תוציחנ תא

 דעוה לש ח"הורה .,םהיתולועפ ח"וד ונתנ .םינושה םידעוה
 םיריצה תאמ ורקבתנ לארשיל ק"קהו ירבעה קנב-לאינולוקה תבוטל
 תא השע אל יכ ,דעוה תא ומישאה ,דאמ תרעופו השק תרקבב
 העיבמה ,היצוליזיר  הסנכוה  כ"חא ,םיריצה ץפח יפכ יתרובע
 לש תקפסמ:יתלבה ותרובע  ינפמ יכ ,הדיעוה לש הרעצ תא
 דעוה תא ומישאה רוחיב , ירפ לכ השע אל ב"לקה תבוטל דעוה
 :וינב ב"לקהל .ףינפ רוסי לעופה לא איצוהל לרתשה אלש ,הזב
 קר לעופה לא אצי אל .הוה רברה יכ .,ונעט הז .דגנב ,קרוי
 ימוב . רוגפ :היהיש ,קנבל םיריתמ םניאש ,הנידמה יקוח ינפמ
 יּכ ,ןויערה  עבוהו ,תאזה  היצולוזירה התחרנ .ךכיפל ,תותבשה
 תעצה :הניתשלפב קר םא יתלב דפומ :םוש דסיל ןיא התעמ
 ,התחדנ קרוי-וינב ב"לקהל ףינפ תחיתפב רהמל םירבחה רחא

 .ק"הקהל דעוה לש ח''הורה רברב םיחוכיו  וררועתנ .ןכ ירחא
 1909  תנש יאמ 81 רע 1908 ינוי 1 םוימש ןמוה .ךשמב

 :וללה .םימוכסה ופסאנ
 ,ראלוד 5,808,ל8 ק"הקה תואקרמ רעב
 , 1,252,14  - ק"קה | תואספוקמ
 , 1,715 ,01 בהזה רפסב תומישר

 ,-- 8 תובדנ י"ע

 249715 הים
 ר"ע ח"וה ןייטשפא ןיול רמ ארק םירהצה רחאש הבישיב

 הניתשלפב ןורחאה ועסמ לע ךמסנ ולש .ח"הורהב ,יאניתשלפה .דעוה
 ריבכה םשורה תא רייצל לוכי וניא .אוה ,הזב ול שכרש תונויסנהו
 ופי לש  ןתומדקתה התשעש
 ךאו ,תובשומה תא ריכה אלש טעמכ אוה .ןשיה  יאניתשלפה
 * ,הנורחאה םעפב :י"א תא ורקב םוימ ורבע  םינש הנומשכ הז

 ,י"אב ירבעה בושיה תומדקתה ד"ע תיכיראב .רברמ אוה
 ךירצ .ידוהי שיא לכ  ,הלחתה קר אלא וניא הז לכ לבא

 םגש ,םיעטנ תרוגא תשמשמ וז הרטמל ,.י"אב המדא ול שוכרל
 םירישעה  םידוהיה לבא , הב ףתתשהל םילוכי .םידימא-יתלבה
 ירבעה םעה ליבשב שוכרל ירכב םילודג ףסכדימוכס בדנל םיכירצ
 תינכת דוביעב התע קסוע אוה ,רתויו רתוי י'אב המדא-יחטש
 אבה ףרוחה ימיב .התוא םסרפל הווקמו הז ןודינב העצה לש
 . םיברב

 הרקבתנש ,יאניתשלפה דעוה תרובע רבדב םיחוכיו וררועתנ
 תא איבה אלש ,רעוה תא ומישאה ,איה םג השק תיוקב
 ְּי , היוארה תלעותה

 :תאוה תיטפיטטפה המישרה איה .תניינעמ
 גג ופפאנ ןובשחה .תנשב

 , וה לוד 8 תיז-יצע יעטמל

 ,וילע  תויאנותשלפה  תובשומהו
1 



 ,- 4 "לאלצב ל
 2 ,00 םיעטנ תדוגאל

 : 18.50  תימואלה הקיתוילביבל
 8 0 תירבעה היפנמיגל
 ,- 0 ירוטלוקה .דנופל

 .רלוד 1969,45 הייס

 לע  וננואתה הברה .הרבעש הנשבש 1560,58 תמועל
 הקירמאב ףסאל תורשפאה שי יכ ,וחיכוהו ףסונה .םוכפה טועימ
 . הניתשלפ יכרצל םיבורמ רתוי ףסכ ימוכס

 י"ע הסנכוהש ,היצולוזירה ר"ע וררועתנ םיפירח םיחוכיו
 לכ תא ודחאיש ,םינויצה תא תררועמה ,היצרידיפה תגהנה
 ,הניתשלפב םימייקה ,םיינויצה תורסומהל הכימת תאצמהב םהיתוחכ %

 תודוגא הקירמאב םוקמ לכב ורפייש ,העצה וסינכה םיאול-מ"סמ
 הינמה ריחמ רלוד האמ תב תוינמ ואיצויו י"אב תועקרק תשיכרל
 הרשע לש םימוכסב םינש רשע ךשמב הריחמ םלשל תחאה
 >יפה ,י"אב המהא ונקי תוינמה רעב לבקתיש ףסכב .הנשל רלוד
 .ולוכ ןינעה לע חקפי רשא ,רברל דחוימ דעוב רחבת היצריד

 איבהל הלולע איהש ,תאזה העצהה דגנכ ונעט רחא דצמ

 לכ תא שירקהל אוה בוט רתוי ךכיפלו ,תוחכה תוצצופתה יריל
 , רפכמ :םימייקה םיימשרה .םידפומה .חבוטל הינריניאה

 ףתתשהשו הקירמאב התע ההושה ,ןוסנורא םונורנאה םג
 ליבשב | םיאולדט"סמ | םינויצה תעצה דננכ היה  ,הריעוהב

 הלבקתנ וז הלאשב םיצרמנ םיחוכיו ירחא ,הלעמל אבומה םעטה >

 םיתשה הדיעוה, :פונגאמ ר"דה י'ע הסנכוהש ,הרשפ לש היצולוזיר
 תויוררתסה דופי בוטל תאצומ  תינויצה :היצרידיפה לש הרשע
 ול .שוכרל .ידוהי שיא לכל .תורשפאה תא הנתת רשא ,הלאב
 דבעל םישנא השמח ןב רעו דסיל העיצמו ,הניתשלפב המרא

 ,"וז הרטמל תטרופמ תישעמ תינכת =
 ,תורדתפהה רעו ד"ע םיחוכיוה וכשמנ ינ ש ה םויה תבישיב .

 תא ורשיא א ל םיריצהו ,יוארכ ודיקפת תא אלמ אל אוה םגש
 , ולש  ןובשחהו-ןירה

 ךונח רעו -לש ויתולועפ רבד לע .םיחוכיו וררועתה .כ"חא
 וסנכוה ,לכמ תושעל לידגה הוה דעוה יכ ,ורוה לכה ,,םוריעצה

 -ירוטלוקה ךונחה תא ץיפהל םינפוא  וזיאבו  ךיא תובר  תועצה =
 תא תוברהל טלחוה .,הקירמאבש םידוהיה םיריעצה :ןיב = ימואל =

 ,יכונחה .דעוה שאר ..רפסההיתב ינוטלש תגהנהב םינויצה רפסמ
 ותרובע ללגב הדיעוה .תאמ הבורמ הדות לבק ,גריביינש רוד רמ .
 . + הירופה = *

 תגהנה ,םייטילופ םיחוכיוב הרבע םירהצה רחאלש הבישיה | =
 תא יוצר-יתלבל תאצומ איה הבש ,העצה הסינכה היצרידיפה

 לבא .תיליזבה המרגורפב םייונש ושעי אבה  םרגנוקב יכ ,רבהה =
 ךרטצי | ,היקרותב  םינינעה בצמ ףקותב ץוחנ רברה היהי םא =

 ,ונלש הקיטילופה ךלהמ רבד לע תימשר הערוה םסרפל סרגנוקה =
 ,הדגנכו הדעב תועד ועמשנ ,הברה םיחוכיו הררוע תאזה העצהה =

 רתוי ןונגפב  תיליזבה המרגורפהב שיגרהל ךירצש ,עיצה ןהכ רמ =
 יכ ,פייהעו תאמ שוררלו תונויצה לש תימואלה הרטמה תא ףירח
 שיש ,תויובשיתהב קר ךומתיו י"אב הטועפ הרובע .לכמ קלתסי
 יטילופה יפואה תא ושיגדה הברה םימאונ רוע ,יטילופ .ךרע ןהל =
 תישעמה הדובעה ירחא הטנ םיריצה ןיבש בורה לבא ,העונתה לש =

 לש בורב התחדנ המרנורפהב םייונש השעמ רבדב העצהה :,י"אב <
 66--ב הגהנהה תעצה הלבקתנ תאו תחת ,תועד 54 רגנכ ?0-
 5 ,תוער 51 דננכ <

 הזיא : תיליובה המרגורפה רבדב םיחו כיו וררועתה .כ"חא ==

 ומ ןוילג 3 םלועה < וה

 וז הלאשב + תונויצה לש הקיטילופהל התעמ תויהל ךירצ .ךלהמ
 בשחתהל היהי ךירצ יכ ,רמא אוה . ןיוצמ םואנ םונגאמ ר"רה אשנ
 התיה הבוט ןויצ:תבח יכ .בל לע םישל ךירצ , ןמזה ייונש םע
 התע לבא ,התעשב :התיה הפי תילצריהה תונויצה םג יכו התעב
 ,תיקרותה היצולובירה הללוחתהש םויה ןמ . השדח תע העיגה
 תונויצה ,ןויצ תבח רצל ףכה תא עירכמ ,םאונה ,אוה ליחתה
 םעה היה אל התדובע ילב ,הבורמ תלעות האיבה  תיטילופה
 םיכירצ לבא .םויה השוע .אוהש ומכ ,הניתשלפל בש ירבעה
 ימואלה םיסבה אופא המ ,בצמה ייונש םע בשהתהל ונחנא
 תחת הניתשלפב םירוהיה בושי ןיא םאה % ונתעונת לש יטולופהו
 םאונה + רבדב וניתושירד לכ ירחא אלמל קיפסמ תישפח הלשממ
 הכלממה לש התומלשב הצור איה יכ ,עירוהל-הדיעוה תאמ שקבמ
 לש הרטמ םושל תפאוש תינויצה העונתה ןיא .יכו .,תינמותועה
 אוצמל איה םינויצאהה לש םתבוחמ .תודרפתהו תולרבתה
 אוהםג ,תילצריהה תונויצהו ןויצ תבח ןיב הזיתנימ
 רעב תיארחא | תינויצה תוררתסהה תא תושעל ןיא יכ ,בשוח
 ,םיטרפ םישנא לש םילעפמו םיקפע

 ,א'טיל הכרב:בהכמ .הדיעוה .חלשת | יכ ,עיצמ = םאונה

 הכלטמה לא | היניע תא תאשל ףופ ףוס הררועתה רשא לע

 םילוכי םינויצה ןיא יכ | ,דינהל ךירצ הז םע לבא ,.תינמותועה

 -יתלבל התוא םיאצומ םה יכו  תימטופוסימה .העצההל  םיכסהל

 םיכירצ  םיגויצה ,הניהשלפ תמועל ךרע לכ תרפוחמלו תישעמ

 ,י"אב .בושיה תרובעב קר  קוסעל תויוררתסהה לכמ שורדל

 : תאוה היצולוזירה תא הצעומה הלבק ףופבל

 בצמה םא . תיליזנה המרגורפה תא תרשאמ הדיעוה,

 סרגנוקה לבקי וא . ,דחוימ .םירבר-רוריב שרוד .היקרותב יחכונה

 לכ לש היתופקשהו התדועת תא ררבתש ,רברב היצולוזיר אבה

 ,הניתשלפב תינויצה הדובעה תכימת לא סחיב תינויצה תורדתסהה

 שפוחה תוחכ | ןוחצנ לע ונתחמש תא םיעיבמ | ונחנא

 שפוח  םינושה םימואלה ינב לכל חטבומ יהי הבש ,היקרותב

 : ,תדחואמה הכלממב ימואל

 :הנחמב םידבועה םידוהיה וניחאל םיחא>תוכרב ונחנא םיחלוש

 םתולבקתה תא ןוצר-עבושב םיכרבמ ונחנאו ,ילנויצוטיטסנוקה אבצה

 לע ישפחה ירבעה םואלה לש םישפח םינמותוע םיחרוא רותב

 ,"םינמותועה םהירבח
 ,האבה הנשל היצרידיפה תגהנה לא תוריחב ושענ . כ"חא

 לא סונגאמ ר"רה לש ותריחבל םירחא ודגנתה תוריחבה תעשב

 אל ומואנב רבד ,םתער יפל ,אוהש הו ינפמ היצריריפה תגהנה

 רבחל פונגאמ */חפ! הז תורמל לבא ,תינידמה תונויצה חור .יפל

 ,רלאוונידירפ רירה תינש רחבנ ר"ויל  ,ר"ויה
 עבור .תובוחרב הרדהנ הכולהת הכרענ ברעב ינשה םויב

 ,םידלי תואמ עשתו םינויצ ףלאמ רתוי הב ופתתשהש ,םידוהיה

 ,םימשה תפכ תחת יממע גניטימ ךרענ .הכולהתה ירחא

 תומוקמ 61:ב תודוגא 10?:מ םיריצ 19? ופתתשה הריעוב

 , םינוש תולילג 998-ו
 ף"רה לש ותדלוה םויב תוגיגח .םוקמ לכב .ךורעל טלחה

 , תוינויצ םישנ  תדוגא רסילו .יודרונ םכאמ

 הרשע םיתשה הדיעוה הרמגנ הבורמ תובהלתהו תולעפתהב

 ,םיאקירימאה םינויצה לש
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 ומ וג 4 םלועה < 6

 "ארו ק לוק
 ו תונויצהל .כ'כ  דבכנה  םויה + יודרונ םכמ לודגה ןמאה תדלוהל הנש םישש תאלמ םויל חצנ:תרכזמ םיקהל ידכב

 לארשי ץראב דסיל םצמוצמה .לעופה דעו .טילחה

 ברא יורק כ .םו-יםפנוא
 , .ללכב .ץראה יבשות  לכלו .דפוהל. תודיתעה + רבכמ .תומיקה תובשומהל .הכורמ :הרמב  שגרומ  ונורטחש

 םיעטמה  לשו  תובח:תויח לש .םג /  םחאההינב לש םג  תוקבדתמה תולחמה תריקח איה הזה  דסומה לש .ותרטמ

 בורב עירפהש ,ירקיעה לושכמה * , דאמ םילודג 'םיקזנ היצוינולוקהל ומרג .םיחמצה תולהמו .תומהבה תופנמ ,  םיחמצהו

 םיאנתה תאו וללה .תולהמה תא תודילומה תובסה תא תעדל וריכה אלש המ ,אוה ,  תולחמה דגנכ םוחלל  םירקמה

 / , ןתומשפתהל | םיחונה

 רעב בכעל םיצוחנה םיעצמאה תא אוצמלו רכדה לע רוא ץיפהל היהת יגולואיב-ורקימה טוטיטסניאה לש .ותדועת

 ,.אובל דיתעל .תולהמה תוצרפתה

 ץראה יבשות .לשו דסוהל תוחמועה הלא לשו  תובשומה .ייהב הזה  רסומה לש :וכרע לדוג .תא- ררבל אוה רתומל ךא

 החכ תא ףילחהלו לארשי ץרא תא שדהל לולעה .דחא בושה לעפמ דוע תונויצה ארבת ובש , הזה . דפומה"= ..ללכב

 , ץראה בצמ תחרפהל הברה  עייסי
 אשונ רותב הניתשלפל םגכהל ונתפיאש איה תיניצר .המכ דע ,םלועה לכלו הניתשלפ יבשותל חיכוי הוה טוטיטסניאה

 , תימונוקיאהו  תיעדמה תומדקתהה יצולחו הרוטלוקה יציפמו

 תופתתשה ףתתשהל , האירקב לארשי ץרא לש התחרפהלו היצוינולוקהל שפנו בלב םירוסמה , הלא לכל םינופ ונחנא

 ןוצרב :לבקתי . ונלעפמ יכ ,ונחנא םיוקמו ,תינרדומה תוחתפתההו תומדקתהה תבוטל הוה שדחה .לעפמה  תריציב .תצרמנ

 , תובחר רתויה 4 תורדשה תאמ
 לעופה דעוה

 ,גרוברו ריד לוסיפורפ ,ןהב ,ה ,י ,ןוספלאוו דוד
9 ------------------------------7-7"7- 

 ,.תאו הצעומה יטרפ תא , יזכרמה רעוה לש וחכ אב םג קלח חקל  הצעומב 2 ְט וב ָש ה

 + אבה ןוילגכ איבנ היתוטלזוה
 רבכ הלבק איה יכ ,םפרפל תשקבמ תיאניתשלפה היסימוקה---

 בושיה תרשכהל הרבחה לש הנושארה תוימתסה תוינמה תצובק תא + תונויצה

 ' םנ םורקב לבקל הכחמ איהו קגוסגוה6 ו +יודרונ לש ולבוו גחל = -
 .ואולמב ןריחמ תא .ומלשש הלא :לכ לש תוימשה  .תוינמה תא = גת תא גומל תומוקמ .הברהב םינויצה םיננוכתמ ,ונל םיבתוכש ומ5

 ימד תלבק ירחא הפיקוב .םג .תוחלשנ  תוימתסה תוינמה ,םיפשנ תכירעב , ילוי 15/29 ,םא א"י  םויב היהוש יוררונ כמ לש ולוי

 + לבור .ינשמ תוחפ אל םוכסב המידק יפ לע יודָרונ לש ותבתב תא הפ םינתונ וננה . דועו בהזה רפסב המושרב
 3 1 ונירבחמ םיבו .תש

 תיוכרמה = הכשלה תפוק לא ופנכנ ינוי 'חל 59 דע 98 םוומ- - 2
 0 0-5 ו ₪. .אסעההו. הו18 9 גרג6 11000

 1 . ה הו "/

 הוה רדסה פ"ע הלאה םימוכסה היסורב ק'הקה לש םוששה תדלוה םוו תגיגחל תובורמ תונכה השוע זיראפב חונויצה הוצרודיפה--
< / 

 ; 4 תויללכ  תובדנ ידעו םש דסונ רבכ , ילוי 9/?* םויב תויהל הדיתעה , יודרוג םכאמ ר"דה לש

 ,- 8 תורבוש-יפקנפ + לבויה-תגיגח תבירעל קירומרמ רדנסכלא ר'דה לש +תואישנ תחת ילבוי

 , 1 תואספוק תפסא יהת 80 םויב ,טיקנב וכרעי ילוי 99 םויב , םימי השלש ךשמת הגיגחה

 ו םימלש םימולשת / .לודג גניטימ ףרעו 81 םויבו םעל הטיסרובינואהב םירבח

 ולולשל ז"הפס כחל וכ ,עדונ הב דע . תונוש תוצראמ םינויצה ישאר אובל םיכחמ
 ו ןירועש , . ן זנכשאמ בולוקוס .גו רימייהנידוב .מ ,גרוברו .א ,  ןוספלאוו .ד- ואבו = לווה

 ,, 86 לצרה רעי :תיז:יצע תדוגא . םירחאו היגליבמ רשיכ ןא'ז , הירטסואמ ךייו , הילגגאמ/ גריבגירגו ןיבוק

 , ס'ע תמיקה-ןרק יות לבוי תא ךורעל המצע תא הניכמ הקירימאב תינויצה היצרידיפה םג

 0 א ורכמנ ,רדהו ראפ בוב ץראה לככ יודרונ םכמ ר"דה לש ם ֶ זק "דק ששה
 , + .המרגלת תונוילג | טומיטסניא דוסי תבוטל | תומורת ""תולבקתמ \ "םלועה, תכרעמב --

 בכ"ור 618,292 ה"ס /'ר 40 לש איה .המורת לכ , יודרונ ם5מ ר"דה םש לע  יגולואיב.ורקמ

 . תועט :ןוקת .תוצובקמו תורוגאמ ,םיטרפ םישנאמ תולבקתמ תומורתה
0 

 :רמול ךירצ ,29 הרוש ,6 דומע "םירבח  לארשי לכ תיובח, רמאמב םובס לע תוסורת ומשרנ רבכ 29 = רפונ "טלו יד,  ןורחאה : ןוילגב ו
 ,'ובו םה םינורחאה ת ש לש --הנ רי מס מ חיי ל צ ם ,וקינולסמ וסאראק ו ו
 ₪ ונויצ תצעומ ץילדעס ךלפ ירעמ תחאב התיה .ילוי שדחל 7 םויב--

 ,גרבדלוג כ ,ו :ל"ומה:ךרועה . םורע 9 לש םחכ יאב ,םישנא .העבראו םירשע ופתתשה הצעומב , לילגח

 ה-00 11. 01. 1066 מהמאה, ימתסניקה(ננ 62. 106008, 08388588 קה 6 5

 1 יי ,
 2% ו = 6% גל
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 ןלקב "1291/10 77, 5ש תכרעמה

 1661, 3|8. 3011ם 001 6, 060. 126 6%

 ,הנליוב *םלועה,, ליבשב תועדומו .םימתוח תלבקמ

.0-40-. 

 תא חולשל םילובי הינמרגו .הירגנוא-הירטסוא  תונידמ יבשוי
 (ע[ה 8-80161ם0) ראודההתודועת יספוט ידי לע םתמותח ימד

 תאצוהב ן"וע םיצמקמו ל"גה תכרעמה תכותכ 'םש לע םיכורעה

 . הטסופה

 אשראוו .ןיא ןהעגסיורא ןעביוהעגנא טאה ילוי ןעמ (14) 3 ןופ-
 גנּוטייצ עבילגעט א

 = "םלעוו עיינ יד. =- = = % 5
 עשידוי עטסעב :יִד ןעטייבראטימ .ןעלעוו .סע .רעבלעוו ןיא-

 . רעלעטשמפירש
> 

 ןייז םעוו "טלעוו עיונ רד,
 . טאמראפ .ןעסיורג א :ןופז -

 יונ עטסעשירפ יד טימ לופ ןייז טעוו "טלעוו .עיינ יד,
 עלעיצעפס ,ןעמארגעלעמ עו עגיטביר :ןוא . עטסעיונעג ,םע-

 ,ןערוטנעגא-ףארגעלעט ןופ .ןוא ןעטנעדנאפסעראק ענעגייא ןופ.
 :ארכ עשידוי עטסבייר יד ןעבעג טעוו "מלעוו עוינ יד,

 ןוא .עטסכילרהיפפיוא יד = ,דנאלסיוא .ןיא  ןוא .דנאלפור ןיא קינ-
 תועידי עטסניטכיוו יד  ,זראל ןוא יי ןופ סעיינ .עמסעיונענ
 ,לג ה .,א/ םיילסמפעשעג .ראפ-

 א ןיא  טקורדעג ןייז םעלא .טעוו "שלעוו :עיינ יד, .ןוא :
 .םראפ רענעש א .ןיא וא .ךארפש רעבילדנעמשרעפ רעבילטויר

 ןוא .ערעלופאפ .עטבויל :ןעבעג טעוו= ימלעוו .עוינ יד,
 :עטיל ראפ ץאלפ ןעסיורג א .ךיוא וו  ,קיטסיצילבופ עטסנרע
 ,טפאשנעפיוו ןוא קיטירק ,רוטמארי

 עטסעב .ערעונוא ןופ- ןעגאטעילעפ  ערערנא לעיפ ךעשיווצ

 ננוטייצ  סנאיצאמראפניא א

 :יורג א  ןרעמונ עטשרע יד ןיא  ךוז .טקורה ,רעלעטשמפירש >>

 < ןופ ןאטעילעפ ןעם>

 .םכילעיםולשה י-> 0
 + 'גנוטייצ ןייק :םיורא .טינ ףיא .בעיג םאוו ראפ, /

 עירעס א = ןעקורד .ןעביוהנא ךיז .טעוו .ךאנרעד רלאב ןוא -
 ;ןעמאנ םעניימענלא'נא רעטנוא א -

 ; ףעטפישעג-ןהאבנעו יא
 . ראשןאיאווהימאק א ןופ ו

 םכילע-םולש ןופ ןעבענענסיורא

 .ןעטנע רוקנאק, ו עמשרע יד

. 

. 

 : זוירפי ,סטעמענאבא
 .ר 1480 ,רהאו בלאה א לבור 4 ,רהאי א לבור 6 :רנאלפוה ןו

 :לעצנווא א ,שדוח א ,פאק 50 ,םישרח 8 ריפ
 .ןעקייפאק 5 רעמונ
 בלאה א ,לבור 16 רהאיא :  ךילגעט ןעקיש וצ
 ,ר 1,20 טאנאמ א ,,ר 3 םישדח 8 ,,ר 6 רהאו

 :רנאלפיוא .ןיא>

 ,בלאה א ,,ר 9 רהאי א + ךילטנעבעוו לאמ 8 ןעקיש
 ,ר 1 שרוח א <, ,ר 555 םישרח 3 ,,ר 4.50 רהאי

 + עיצארטפינימדא ןוא עיצקאדער ןופ םעררא

 קסתבוווה התה ₪30 ₪0 ת ד ₪, 0870884, [13ת08ו00 88.

 60800 . 86 ל 50 81 3

 .ראטקעפס ל : ראטקאד

 ,יקסדאראגאז ,ח ל י,ראטקקפס -- ןויטשלימ 2 רעבענסול

 םירפסההרחסמהתיב לא :תונפל .ליאוי וב = הצורה לכ , םצמוצמ =

 יפונח תאצוה -

 ב-2 ה כביר כ ככ

 ,תיבדףלאה .ירחא תירבע .ארקמ

 + ןאמקרב ,י תומ
 םג .תצק םיניכמו ארק קר .םיעדויה םיליחתמ םירליל .דעונ רפסה
 םירמאמ .ארקמ לא םינטקה תא ליגרהל ליבשב ,הפשה "תא

 .תיטא הגרדהב םירישו. םירופס
 ןיב םיפלאו רצק .ןמז ךשמב ץרפנ וגימב ריחי .והנהש הוה רפסה
 םע הנקיתיו השדח האצוהב התע אצי  ,ןבר תיב לש תוקונית

 ,פאק 50 התע וריחמ .םישדח םירויצו תובר תופסוה
 :גישה ל

 הש רזה. ,,[ 800" זהה 10

= 7] 3 % 2 ]] == 
 יעובש ןותע

 (תישרח .תיתורפס הפסוה םע)
 ,(יוקוק) רזל .,מ- ,ש .ךרועה

 :המיתחה ריחמ
 "| (םירתכ ₪ --=- נכשאב ;םירתכ ל --- הירגנוא-הירטסואב -- הנ ש ל

 קנרפ 9,50 - - תוצראה ראשב ן'בור 8.50 --- היסורב
 ,הנש עברלו יצחל הז ךרעבו

 :תבותבה

 0% ו 80 א :(08]ומ.)

 " השרוב .םיירבע םירפס תספרהל םילודג רתויה םופדההיתבמ ךחא
 תא האלממו ןוגרשובו רבע תפשב סופד ינינע .ינימ לב .לבקמ

 ,בוט :רתויה דצ לע הישרוד .ןוצר

 = םיטנמנרוא םע םינוש .ןעטפירש ינימ הברה םיאצמנ םופדה-תיתב
 .ןורטקליאה חכב .תרבוע הספדהה תנוכמ ,םיפי

 פה 066 יס 8 18 111362717 ב5,
 הזהה 118108080 40. 707. 9.

 םידוהיה תודלות הפסח לש ןושארה קלחה
 , בולוקוס .,ב  םונרהב ץערג רוסיפורפהל

 רפסמב רוע אצמנ "ה רופצ ה, ימתוחל .הרושת רותב חפסנש

 ."הריפצה, לש

 ,פאק 90 הטרופ םע ,פאק ?5 .וריחמ
 + תואקרמב ריחמה תא 2 רשפא

 ו רזי 810 דה ו 3.
 "יתחסע הףנ ה .,38000 ה ה* 11בה6ה8ה 40 :וא

 0 : "ףסא, תאצוה

 לארשי-ץ ראב -- ןמזל ןמזמ -- איצוהל תשננ
 םימוגרתו .םירבעה .םירפופה לש םהיתוריצי .בטיממ

 0. תיללכה תורפסה רחבממ
 13. 116 6/0 כנרנסא תו, 50 02881 500660

 < 6-4 8 וש.



 1 1 \ 1 5 1 \ , ו 1 0 0 | ה רש הנליו | ןורטאיתיסוק רק
- 

 דיפ0 070800065 0ד00ד085----- = - =-==-=בלש :תינירקואה = הרובחה-=-- ==

 00 דיג תג רז 0. ווָאלסו פ 1 יאו יק םיריה הא ה
 הוקרה ההורה ההדחה 0

 %>6- ;ה:ההפפהפ = 6תפהדהאתא, 6 +:תינירקואה הפשב תוזחמ םוי ,םוי הלעמ ד

 קח ךץינהסנוה גגמ'פ0הזא היוח00 5: : םיעדונה םיקחשמה יריחב ונמנ םיפתתשמהב

 =. 3הקוווווווסמ 10. 0. 10 סדהווספסווסה, ₪. הופ, | |  אקנאמ כ .5 ,אקסוואקאטסַאש תרמו אקצינרַאז ,פ ,* תרמ
 . תת. ה. [ החם הוזהוומ ו 0. 3. 08. ,וואלסוס ,ז או יקמידיה ,א .ד
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 ארשי .ץרא  תועידיל
 ,לארשי ץ .- וב שי "לזרב, ןייבש לורבה דופיו ,םיאפורה לש םולועמ .רתויה <
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 םגרֶתמּו דּבָעמ תונייה ראש לכמ  רתויב לוזו רתויב  ליעומו  םינטקלו  םילודנל
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 תיטילט הנש

 ,ירבע ןועובש
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 :ןכתה
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  "ק  תוטבדמלקמ שוכרל תפאוש | תונויצה
 ,לארשי ץראב לארשי םעל  יולנדמפשמ

 לב  הפועמ)

 + קינאמספ :,ד ,(ולש םיששה לגויל) ינויצה -- יודרונ םבכמ

 ,.וזורבמול . וראזי'צ 2 ,יודרונל ₪

 + יוררונ .,מ ץגפ ₪

 ,"ודרונ ,מ לש ויתודלות 4

 7 .םיאתרפשהו םוטוליחהה 6 9

 ,נרובה .א = ,יודרונ םש לע י'אב יגולואיב-ורקימ דסומ 6

 -+ יקסנליממ השמ ,"ריעצה לעופה, ל

 ,י-ח א , היקרותמ 'םיבתכמ 8

 + םוומנורנ .ווו .ןילופמ םיבתכמ 9

 ,יעמבל מ ,חירגלובמ .םיבתכמ 9%

 , ולווקי) םילעפראק בטסוג 1
  לארשי-תוצופתב ; הרזמב ן לארשי.ץראב + תוגויצה) :עובשה (%

 ,'(תונמאו תורפס

 י'פוק 88 שרחלו ,לבוו 1 הנש ץברל ,לבוו 5 הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל :היסווב "םלועה, ריחפ

 ,ךליר 8/2 הקירימאב ,גניליש 9- הילגנאב , קרשמ 9 הינמרגב , םירתכ 10  היראגנוא-הירטסואב : ל"וחב

 .הנש עברלו יצחל הז ןובשחכו , קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצגרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראב

 : .ק 30 הסירדאה יוגש דעב .ּ

 י'פוק 40 םידומקה ראש לעו .'פוק 66 ןושארה דומעה לע -- ,םיתעברא תקליחמ טיטפ הרוש לב רעב : תועדומ ריחמ

 :הפירדאה

 ך0תהחהוה ,180ה8175", המה, 1 00 ה 08 8. )60300 14013 4.

 5 0 ₪ פאק 10 ןוילג לכ רחמ 3 |



 תרבוה .חז שדחל:םינושארה םימיב ,םימתוחהל-החלשנו רואל האצי
 ,ינוי) 'כ ךרכ "חולשה, לש 'ו

 :םינינעה ןכות

 +ן םנייל ק ה ש מ ,תודחאתהה לע (ח | .ר גו ו לק ףס וי ר"ד ,רוככה-תארי (א
 .קבא ,(ב) תפרצמ םיבתכמ (ט ,(ךשמה) יתפופ (ב

 .('ד) הינמורב תודהיהו םידוהיה (י |.םי רפ פדר כו מ ילדנ'מ
 ,טבאב בקעי ר"ד .הובוטדוב -- ?ונא המ (ג
 .(תרוקב) לארשי/ץרא תורפסמ (אי | .י ק צ ו ל ס :ב .ד (ףוס ,רופס) ריעב (
 .יובע שיא .(ףוס) םידיסחב םידגנתמה תמחלמ (ה

 ,םהיתופורתז םיינחורה םימואלה (בי | .אנ הכ דוד
 ,םולבנעיליל ביל השמ ין א ם ד יי ן .פ ומ ,היראגלגב רורחש (1
 הדוהי ןועמש .הנטק הרעה (גי .(ריש) רחשה תולע ינפל (1

 ,יקפבאלפינאמס .ץיבוגועמש דוד

 [ך ייל ער לע המיתחה תיבקתמ

 , םירשעה ףףרכל הנורחאה איה .תוחכונה  תרבוחה
 אנ .ליאוי (א'כ ךרב) .האבה .הנשה>יצח לע .םותחל הצורש ימ

 .המיתחה=מר חתולשמב וררוהל
 םוש לבקמ "ה ל ש ה, ןיאש  ,םיריעמ ונא םעפה רוע

 לע קר םייקתמ אוה היהיש דצ הויאמ תירמח הכימת
 םיצורה לכ לע לטומ בוחש ,ונא םיבשוח ןכ-לעו .ו ימתו ח ןובש ח
 :הול םירחא םג זרזלו וילע םותחל אבהל םג ומויקב
 אלא ,'חלשה , לש תורושה רפסמ תא קר אל תוברהל הקוה ונתקושת
 תא ול ונתיש ,ויריקומב יולת רבדה םולכו ,ו יתו נו יל ג רפס מ תא םג
 .וימתוח רפסמ 'תא תוברהל םתולדתשה ירי:לע ךכל תורשפאה

 פכב רבע תפש>יבבוח לאו םידבכנה ונינכוס לא םינופ ונא ןכבו :
 ר תויה ר פ סמ ב "חלשה ל םימתוח שוכרלו הזב לדתשהל םהש םוקמ

 ותומכ תא לירגהל לדתשנ ונדצמ ונחנאו ,רש פאש לודג '
 .הנושארה תורשפאהונלהיהתךאשב

 1909 תנשל

 .םירפסה תרוקב קלח תא ביחרהל לדתשנ אבה ךרכב
 .תוזעולבו תירבעב םישדחה

 ונידיב ראשנ דועש יפלו ונלש םימתוחה בוה תשקב יפלע
 סרפה תא תתל ונטלחה ,רנימאק רידה ירישמ םצמוצמ רפסמ =

 חולשל םי דקיש ימו ,האבה הנשה יצחל םימתוחהל םג הזה
 הזה סרפהב הכזי א"כ ךרכ "חלשה, לע המיתחה ימד תא ונל 5

 .'פוק 25 חלשמה דעב קר ףיסוהל וילע + םנח =
 םע תרדוהמ האצותב םפדנו םידומע 26 ליכמ רפה :

 .רבחמה תנומתו םעה דחא תאמ המדקה
 ךרע יפכו ,,ר ₪ הנש יצחל , ,ר 6 הנשל :ץראל ץוחבו היפורב רוחמה
 ,תלבקתמ המיתחה .ןיא הנש יצחמ תוחפ ןמול -- ,ל"וח ףסכב הז

 ..+-ידידיי

 :םימתוחהל :תוחנה
 ךרכ לכב) "חלשה, לש (מ'יו ח'י זי ,ז"ט) םיכרכה תעברא (א

 /ר.18 בוצקה ריחמה םוקמב ,יר 8 ריחמב (תורבוח שש
 6 םוקמב .ר 5 ריחמב םיברכ ינש (--

 לבור 5 ריחמב (תונוילג 50) הנושאר הנש "רודה, (ב
 : ,לבור 8 םוקמב =

 :םופפכ חהולשמל תבותכנה
 אי ננו 08 ו אוגה", הקובע

 8 6. ספנסתמה התוחשפ 20 25.
--- 
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 אשראומ ןיקבאד 'תו קפיונאגמ ןחכירב ןמלק 'ה ייע
 ר"דה לש .לבאה:ןורכז  םויב (.לרוק ךלפ) .ןלעבוד  ריעב ףסאנ
 : םיבוקנה תאמ "לצרה .רעי,  תבוטל ל"ו א לצרה

 ןמלק .,יקפוואקילעוו ./ר 8 א"כ ןיקבאד .ףסוי ,יקפווארדנעוו
 ,יקסווקמרו .רדנב ,ןאסנירג: ,בשילא תרמ  ,כ"ור 9 א"כ  ,ןהכ-רב
 ,ןאלפאק המלעה = ,ץיוואדאפ ,צ  ,רלושיינ ,לראח ,יקסנעזדארג
 ,טסערב | ,וואקינבר  תרמ  ,ןאספלאוו ,ש ,ןיסורב ,א ,רולג ,ש
 ןאמלנז .תרמ ,ןיקנעליוו ,ש ,ר ,ץרעה = ,ץיוואברומ ,א ,לקנרפ
 הר למ הסויה ג כ

 "ם 5 ע ה, ןכוס
 טרפב התביבפו קראיונ ריעלו ללכב אקירמא תנידמל

 שימיכ ןאמרעסורד ,ם רמ
 8. עטססתוהמ , א\ש-108, 50 03081 8.

 הריכמל אצמנו רואל אצי

 - רה תעה-----
 ("הישות, .תופתתשהב "יניפ,  תאצוה)

 == ינש רפס --
 /ק 16 אטראפ ,לכור 1,50 וריחמ

 ויק 80 אטראפ ,'ר 5,50 רחוב םירפסה ינש
 ! השרוב "הישות, תאצוה לצא ישאוה רכממה

 ך13ההד0המ0180 ,19118* תאקמומא.

 0186 10801115 ה

 הריכמל אצמנו רואל אצי

 (יעיברו .ישילש קלח) ינשךרכ הרדגאה רפס
 תושרפמו םינינעה יפל תורודס םישרדמבו רומלתבש תודוגאה רחבמ

 .קילאיב 2 חו יקצינבר (ח י :י'ע

 'ק 40 'ר 1 חולשמה םע ן'ק 55 'ר + ינשה ךרכה ריהמ
 יק 75 ינש רפס ,'ר 1 ןושאר רפס .ןושארה ךרכה ריחמ

 +ר 5 תולשמה םע דחיב
 :הסודואב "הירו מ, .לצא .ישארה לכמה
 ע3תהדסתפסדפס .,!008% 026008 | 7 ס]הק 1101115,

 !ירבע םויזאנמיג
 180. ע.-שץמםהאוטמ 668 עת. ומשה 8וסעסץמ0 (ו(סוומה)
 שרדנה יפכ תוגלפמה לכל איזאנמיגה .ידומיל לכב קומע ךוניח
 בחר :ךוניח הזמ ץוח ,יבמופ ןויסנל הירטסואד הלשממה יקחמ
 ,יסותו ארמג ;י"שר ,ך"נת : השודקה הרותה יחטש לכב קומעו
 ה'ומ .ג'הה : שדק ירומילל להנמ .ירבע ןושלו בתכו .ךורע .ןחלש
 ,"בישתש המ עד, םי'חמ ןרעצול ק'קב בר םינפל סארג דוד השמ
 עידות םיטרפ ! תואלפנ עטאטלוזער ! תיטרפ החנשה

.1108 16 
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 + 1 יקוועלאנ םגו , 7 יקפילובוג

 , םירווצמ  םיפיטרכ ,םירפס ינימ לכ
 לצא גישהל רשפא תונוש תונומתו םימובלא
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 .קינאמספ ד

 ,יִנויצַה - יודְרונ סָּכַמ
 .(ולש םיששה לבויל) ;

 אבישכ* ,תונויצה תורלות תא בותכל ריתעה ,ןוירוטסיהה
 .,תונושארה התיחתפתה תוגרדמו תאזה העונתה אצומ לע רוא ץיפהל
 ותריציו .ותוישיא .תעד .תרכהל רחא קרפ אל שידקהל ךרטצי
 ,יודרונ סכמ לש תינווצה

 ,תונויצה לש הקיטאטסה אוה לצריה
 ולש תונויצה ,הלש םיקה ידופוה-חכה
 < לעממ אשנתמה ,רראנ שיש לספכ הנוימד
 תא םּכַסַמ יודרונ ,ונמז .ינב לכ ישאָרל
 עעונתמה:חכה ,תונויצה לש הקימאנידה
 ץבוקמ:רויצכ איה .ולש תונויצה ,הלש
 תוזחמ ,תונומת ןימה םע ןמא:ידי השעמ
 תוטילבב תואיצמה תא םירייצמה ,םילמסו
 ותויהב  ,ןישארה לש  ופוצרפ ,הרתי
 תודחא םינפב תמיקתמ המלש הביטח
 תאצמנ תומרה ןיא ,תופלחתמ - יתלב
 הזיא עיבטהל רכרה לקנ אל ;ורואתל
 ינפמ  ינשה לע  םג  עודי  םתוח
 אקווד לבא | , ולש | םינפה - תופילח
 " איצמי = תוארמה-תופלחתה התוא ינפמ
 תודופי = אבה :ןוירוטסיההל יוררונ סכמ
 תונויצה תא םהיפ לע תעדל דומלל
 םרטש ,לצריה רשאמ | םיקיודמ | רתוז |

 תידגה תוישיאל היהי םיבר .םימי ורבעי
 + תירוטסה-יתלצ

 ףותב יודרונ םכמ אופא אוה המ "
 - -- ? ינויצ

 .תוימשיטנאה רגנפ האחמ ךותמ האב | ותונויצ הלחתב /
 הלש םירוסאה:יתב לע םג רשא ,ץראב ,היצנרפב בשוי ותויהב
 ףיספסאה תא םואתפ עטש  ,"הוחאו ןויוש ,שפוח, :םילמה תותורח
 הוה לוקה (! םידי'זל תומכ ,,ג ווסוו 108 10186 1 .םואמ:לוקב ארוק
 !"ינא .ידוהי) : הנע שפנ ןואנ לעב שיאכו  ,והמלה

 המיסקמה התוישיאש ,תונויצה המבה לע התלע .תאוה תעב
 ,6* ינויצל .היה -נודרונ .םכמו .,הרוהמ הילע הליצאה לצריה לש

 כ 8 0 0 70. 1 רומע

 -  תישילש הנש

 == ,ט"פרת ,3א םחנמ 'אי ,אנליוו ===%-

= 1 

 5% סתהוודש

 3 11 ג , 6-0 10 3 "| ב

 םינויצה בור לשו הפוריא ברעמ ינויצ לש םתונווצ תודלותכ שממ
 לע לכה תפסבמ תאזה  תונויצה  ,היצגנילטניאה ברקמ םיסורה
 :שרש התכה, יכ ןעי ,"רהמ כ'ב ףולחת אל, רשא ,תוימשיטנאה

 תוימשיטנאה םג הרייטצנ הלחתב ,6 "םדאה שפנב דאמ קומע
 תמרוגה ,הארונ תוירברב לש הסג  רתויה הרוצב המצע
 %יודהונ לש  תונויצה ןיא, וז הפוקתב ,םירוסיו תורצ  םידוהיל
 .ךכיפלו ,6 "הנשמה ןמ אלו הרותה ןמ אל, הימעמ תא תבאוש
 םוינעה .םידוהיה תא בישוהל,  ,איה  תונויצה לש .התדועת לכ

 רתויה תונויצה --תחאב | ,"הניתשלפב
 ,היפורטנליפה = תונויצה = , תילאנאב

 תולשלתשהב הנושארה הגרדמה .התיה וז
 ,יודרונ םכמ לש | תונויצה  תוחתפתה
 ןומהה םע ןמדוהל הברה רשא לככ לבא

 לא | לתויב
 הפוסוה רשא לככ ,דוחיבו | ,תידוהיה
 הרוצ ,חונויצה לש הנושארה וז .התרוצ
 ידמל הטושפ

 ירוטפיהה דופיה רתויו רתוי וינפל בחרתמ

 תולוק זוע בורב המינפ ושפנב לצלצל
 תורפסה רוקממ םיעקובו םילוע םיחכשנ
 רתוי .וילא םיבורק ושענ .ךכ ,תירבעה

 : תודיהל | ךירצו ,אבכוב
 ,םיירוטסיהה הקמעו הבחר לכב תידוהיה המילבורפה תא יוררונ
 ,וב רדגתהל םוקמ חינה אלש ןפואב ,הידרצ לכמ התוא חתנ
 < םיברלו ,תונויצה לש הירואיתה תריצי לע ולמע ונתאמ הברה

 רע ורמאנ אלש ,םישרח תונויער םילגמ םנה יכ ,המדנ ונתאמ

 =- תינויצה הירואיתה ירוסי לכ ,תמאב אוה ןכ אל לבא ,הכ

 =-םירוהיה לש ירסומהו ינחורה ,ילכלכה בצמה 6 םג הז לל5בו

 קר :ונחנא .,יודרונ 'פכמ לש םיינויצה  וירפסבו .וימואנב םיאצמנ
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 .","םיללמואה םיחא,ה תבוטל קר .תנווכמה

 :רודחל ףיפוה ךכ ,םיסרגניקה לע ידוהיה
 .המילבורפה .לש  התוהמ

 = דצמ הדגנכ האחמ ררועל ,
 = .יוהרונ ףוסומ ךכ )ו םירוטלימיסאה םידוהיה
 ?  "אוה ךכ ,ולש המחלמה-יפא תא תולגל
 " *ךכ ,תירוהיה תיאיצמה תא חתנל קימעמ

 . ויניעב לדגתמ ליחתה ךכ ,תונויצה לש
 -, וליחתה ךכ ,"הנשמהו הריתה, לש ןריקפת

 .:רבו "םיבכמ,ה לש םהיפוצרפ רתויו
 "?ררוע .ףשאב

 ג



 תונמאב יודרונ עיבה רבכ -שא תא ונקמעה קרש שיו ,ונבחרה
 הינשה .הגרדמה ..תורצק .יכ םא ,תוקיודמ  תולומרופבו  הבורמ
 רשא תעב ,טנימימה ותוא היה יודרונ לש .תונויצה .תוחתפתהב
 תולגה>ידוהי :תנומת תא רייצ םיריהב םיעבצו םיטלוב םיטוטרשב
 םתותמאב ועיגה | וירויצו  ,םהייח ירדצ לכ תא הלניו  וננמוב
 ססבמ וז הגררמב ,ןוזחהתוריצי ,  תובגשנ תויטויפ תוריצי תלעמל
 םש, ולצא התיהנש ,ולש תונויצה תא ירמגל רחא ןפואב .יוררונ
 ךשמב ויה תונויצהו .תויחישמה, יכ ןעי ,"ראמ ןשי רברל שרח
 ולש תונויצה :ןיא וז הפוקתב .,"םיפדרנ םינשומ הנש םיפלא ינש
 תושעלו בושל, איה תפאוש םא יכ ,םיינעה םידוהיב תמצמטצמ
 ולצא התע תושענ רבכ ךכיפל ;"ילמרונ םעל  םידיהיה םע תא
 תויצנידניטה םנ םא יכ ,תוימשיטנאה קר אל תונויצה  רוקמל
 תוימואלה שפוח ןויער תוחתפתהו .תילארשיה שפנה לש תוימונפה
 לש הבחר רתויה הנבהה התואל אב אוהו ,הרשע עשתה האמב
 סרגנוקב ומואנ תא בל:םושב וארק ,תולגה תרקב ךרדב תונויצה
 קד רקוח ןיע רודחל הקימעה דאמ המ תיארל ואלפתתו ישמחה
 םע תא .ןמס .תחא הזארפב ! תילארשיה  תולגה לש הז קדה ןמ
 לכו ,(101808) יריוא םע -- אוה םיריהיה םִע, : ,ולוכ  םידוהיה
 ,רבעל קר .אוה  ,תושעל םילוכי םיילאיציפסה - .םירקוחהש המ
 לכ תא תפקמ איהש ןעי ,תאוה .הררגהה תא ביחרהלו קימעהל
 ,עקרקה ןמ םישולתה ,םיינחורה םייחה תא םג ,תולגב ונויח יררצ
 םיירמחה םייחה תא םג ,ימצע ילאיצוס רמעמב שרשו דוסי םהל ןואש
 םיררצה תא טרופמ רוריב ררבל  ליחתמ | אוהשכו .,םיירסומהו
 םתונקיד = הארמל םתא  םישערנ זא ,םידוהיה ייח לש םינושהו
 םינושה ונייח:ירקוח ידי לע כ'חא שרחתנש המ לכ .וירויצ לש
 ינויצה .םרגנוקב .וודרונ ןהילא אבש ,תונקסמה .תתמא תא חכוה
 הרטמה לא םיעליקו םיקיודמ ,םיריהבו םירצק םירבדב ,ושמחה
 לשו תירבעה תונמואהו - ירבעה , רחפמה לש םיפוא תא ןמס
 האלמה הוונגאירה תא חסנמ .אוה ףוסבלו ,ונלש ינחורה ןויראטילורפה
 אוה רפחש ינפמ ,םלש ילבלכ .ףוג .ונניא ירבעה םעה קר, :ולשי |

 . יודרונ .םכמ

 ,םיִאְתְרְפשַהְו םיטולוהַה
 .(1809 'שב הגיוב םידוהיה םיטנירוטפה תגונחב םואנ)

 וכשמ ,יתווחש תפוקתב יניליהה םעה תורלות תא תערל יתדמלשפ
 .םהייח ירתסמ י'ע רחוימ ןפואב יניעמ תא הינומידיקאל לש םיטולוהה םהולע

 אוה ותדלומ רוקמ ,הזה ללמואהו לפואמה םעה ר'ע טעמ קר םיעדוי ונא \
 תוטעמה תועידיה .יומגל ונממ םיסומכ ולש שגרהו חורה ייחו ,רורב יתלב
 + םיאתרפשה םהיוובו פהיצחול י"ע ונל ורסמג םיטוליהה ד"ע ונילא ועיגהש
 םלוק תא עימשהל םיטוליהה ולכי אל םהויח ימיב ,  םישירחמ םמצעב םהו

 ןורכודידומעב הבוצחה ,הירוטפיהה לש תינויאגה ןושלפ אל םיאבה  תורורהל +
 סתומבו .ררושמה יווחח לש םייחצנה םילילצה ךותמ אלו  ,לזרבו ןבא לש
 :רכזו םש ול ןיאש ,הירוטסיהה לש לדה  םיחאה-רכקב וטשוה

 םירוציה לככ ,םהיתוקעצו םהיתוחנא ועימשה םיטוליהה יכ , רעשל בורק
 רותב  םתוא תוראתמה תוידבו תודגא םהל םקר םנוימד יכ , םינענהו םילבופה
 םוטקונה ,םימגתפו םילשמ םהל ויה יכו ,םידבע רוחב םיאתרפשה תאו םינודא
 םלוא . םשואי ךפתשה םהבש רמ ,ןוגי ירישו ,םייונע דעב םידודחב םהישגונמ
 וכפש םיטוליהה .ונל ולגתנ אל ללמואה םעה תמשנ לש הלאה םיעוזעוה
 םורדחו םיפתרמל תושמשה-ןיב םבגגתהב ,שחלב קר םכל"תוגה תא ילוא-
 םה םיטוליהה .םגיגהל בישקת אל יאתרפש לש ןזאש םרהוהבו ,םיימינפ
 .םמצע לע תוכז דמלל ולבי אל רשאו  םהינפב אלש ונודנש םימשאנ

 ןתו ימ :יתרמא + םיטוליההל יבל תא הברקש הפסה ילוא התויה וזו
 לע דוע יתבשח אל וא .הלאה הנגהה-ירסח םימשאנה לש  םרוגנס יתיוהו
 אל תאוה הבשחמה | ימע-ינב לש ותואל םיטוליהה לרוג ןיבש ןוימרה רבד
 םויזנמינהב ידומלו  יתורענ ימי ,.הלולצ העד ךותמ תוחפל יתוא .דוע הקיסעה
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 ו ןוילג

 ,םישנא וברקב ול ןיא .המרא : ךכל ץוחנ .רתויה רוסיה תא

 .'םידבועמ:יתלב םירמחו .שפנ .לכוא יכרצ המראה ןמ םיאיצומה
 המכ רע קר םילבסנ תולגה ירוהי  :איה הזה .רבדה  תאצותו

 ונניא ונחנא,  ,םירחא םימעל תלעות םיאיבמ םהש

 תחנומ תאוב ,יעצמ א קר םא יכ ,ונמצע ינפב הרטמ
 רוקמ | תאזב ,ילמרונ:יתלבה ונבצמ לש הלודג רתויה .תויגרטה

 תויהל קסופה ,םעה יפ ןעי . ,תוינחורהו תוילכלכה -- וניתורצ לכ
 םיכרע אורבל תורשפאה םג תושרה םג ול ןיא ,ומצע ינפב הרטמ
 אוה | ,ומצע-רובכ ול שוכרל תלכיה תא רסח אוהו :םיימצע

 ,רינויצקאירה וילעב רסחל יואר תויהל ידכב ירינויצקאיר תויהל ךירצ
 ,רינויצולובירה וינודא יניעב ןח אוצמל ירכב היצולוביר השוע .אוה
 ןיאו .היצקאירה ינפמ 'רחפל ונחנא, םיכירצ יכ ,אוה רבד ףוסו
 ,"םירגורפה ןוחצנ לע חומשל םילוכי ונא

 יצח איה הלחמה תרכה יכ ,רבדה תמא היה ילמלא
 הברה ונתוא ברקל יוררונ לש  וימיאנ- ויה םיכירצ זא  ,האופרה
 רידנהל לכי אל וירחאלו וינפל שיא לכ יכ ןעי ,ונתארבהל ךרדב
 ףא ,ירבעה םעה לש יתלחמ תא הבורמ כ"כ תויתמאב ותומכ
 אל ,םייטסיטאטס תוחול ןומה .אל ולצא םיאצומ םתא ןיא יכ
 :יטנא וא תויטסיסקראמ תוזארפ אל ,תוכורא תויערמ תופקשה
 הארנש דע טושפ כ"ב ןפואב ולצא רמאנ לכה . תויטסיסקראמ
 ול ועימשה יכ ,דחא לכל ול המדנ .ילאנאבל  הנושאר ?חריקסב
 תוהפפה לכ תא יארקת םא לבא ,רבכמ ול םיעוריה םירבב

 תרזוח איה יכ ,תערל וחכות זא ,ונמע בצמל עגונב תירבעה

 תא ,לשמל וחק ,יוררונ לש  םיידיסיה  ויתינויער לע  הנישו
 רשפא םא ,הלאשה ר"ע ,םיבר םהב ושר רבכש ,םיחוכיוה
 םואנה תא וארקו ,םימיאחמ םוילאיצופהו .תונויצה תא תושעל
 ,עוהוכ ,ונשיש םוקמב ,םררטשמאב 3899. תנשב יוררונ אשנש
 בשוחה לש ולדנ בור לע ודמעת ףכית ! לודג .ירבע ןוירטילורפ
 שיש ידופיה .ךרעה תא ןמסמ אוה .תודחא תוזארפב !הזה רצויה
 ררבמו ,תינויצה הריבעב  ירבעה ןוירטילורפה לש ותופתתשהל

 יהיולג העונתל תוימשיטנאה דוע התיה אל איהה תעבו . םיששה תונשפ ולח
 יתלובי אל ןפוא םושבו תויוכוהיווש םירוהיל תתל וא וננוכתה םוקמ לכב הברדא
 , יטוליה ןוסאל -- ילרונ תאו ,טוליהל םהה םימיב ימצע תא בושחל

 המארד תביתכ ר"ע רפסה-תיב לפפס לע םתבשב ומלח םירחאה םירעגה
 ,תיתורתסה הקושתה יב הררועתנשכ דימ ,םולחל יתולחה יכנאו ; םיאמורה ייחמ
 רע םיטוליהה ינינעב ב"כ וניקתשג יניעמ ,םיטוליהה ייחמ הידיגרט תביתב ר"ע
 תיטוליה םאמ םירלונה םינויאגה םיקאתומה תא יתאנש , האולמו לכת יתחבשש
 םיטוליחה , םירומארואינה תא יתבעתו = , םמא .תהקיל םיזובו .ינומידיקאל באו
 םהיחאמ םילועמל םמצע תא םכשחב רשא ,םיאתרפשה ןיב םיללוכתמה
 הארמל יתכפש םינוא ןיא ףצק לש תועמד .ףרוע םהל ונפי םיאכדנה
 , םיטוליהה לע חצרו םירופי ,ןומטש ואיבהש ,תויתנשה תוערפה-- האיטפירקה
 ןיב .האנשהו דורפה יסוחי תא ךישמהל ידכ הלשממה ידי לע וודחסנ רשאו
 באופמה ןורבשה סוכ רכול ינופקז .הארונ השוב ישגרו ; םיטוליההו םיאתרפשה
 הרעוכמ המכ דע םיאתרפשה םיריעצל תוארהל ידכ , םיטולוהה תא וקשהש
 ,תיטוליהה שפנה לש םינושה םיבצמה לכל ןנובתהל יקימעהבו .ההתיה האיבסה
 : + יתוא הדיחפהש רתויב הארוג הבשחמ רחא םוי יב .הררועתג

 ותמשש הלאב םוטוליה םג ויה ילוא -- יבלב יתרמא -- עדוי ימ
 תא .ובשחו ןייה ת:ו ובהאש הלאכ םיטוליה ,  םבצמ לע וגנעתה םגו םקלחב
 ,יכונחה ןויוחה תא וכרעש תעבו , םיהלא-תברבל םנחב םהל שגומה הקשמה
 טילבהל ידב  ,תוזבטנו תולפש תוירב רותב םירוכשה םיטוליהה תא ראתמה
 תירסומה םתונידע תאו םמצע ןואג תא םיריעצה םינומידיקאלה יניעב הו י"ע
 תפומ רותב םהב ורחביש ידכ ,  ןומהה ךותב םיטוליה המכ ילוא וקחדנ --
 םיתפשבו הבְר האנהב םהל שגומה ןייה תא ילוא ותש םה .;סגה ןוובשהל
 םרטבו ,שרחמ התוא ואלמיש ירכ קוחצ-תצירקב .טוכה תא וכושה ,תוצמצממ
 םיאתרפש , יוה, : הנווחאה םתבשחמ ' ילוא התיה םחור .תא הקשמה לבלבש
 ךוחב התוש יגאו ,םכשפג תוואכ יל ווב ? םכמ םורע רתוי ינניא םאה | םיטוש
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 ולכי ילמלא ,המינפ ונשפנב .לכתסהל ונלש םירקבמה ולכי ילמלא = םניאש דבלמש ,םימרו ינשכ ,תונויצה לא  םזילאיצוסה סחי תא
 ירחא קר יכ ,וניבה -זא יכ ,תורתסנה = וניתוחנא תא  עומשל | המכ דע ,הזב הז  םיללכנ םג םה  ,הזל הו םידגנתמ
 ,הוה ץורחה טפשמה אצוה הברה ןמז ךשמב םיימינפ םירוסי  ירבעה םייחה ךותמ םיקנוי וישרשש ,יר ב ע אוה םזילאיצוסהש
 וירפס תאצוה תֶא יודרינל שידקמה  ,ונלש לעופה-דעוה אוה תודהיה לש ירוסיה ןכותה יכ ןעי ,תירבעה  הרוטלוקהו
 ,והימרי ונניא יוחרינ .והימרי .איבנהל .ותוא לישממ ,םיינויצה  תחתפמ וז הלאשב כ"חא הארבנש תורפסה לכו ,ילאיצוסה קרצה
 תיבה .ןברוח ינפלש  הניתשלפ הניא | ונימיבש תולגהש םשכ ,יוררונ לש םיידופיה ויתונויער תא קר תבחרמו

 איה .ונמז ינב םידוהיה בצמ תא .רייצל ונורשכב לבא ,ןישארה = תוחתפתה תולשלתשה * ןיירע תמצמטצמ הניא תאזב לבא
 ."תוכיא,ה רצוי .והימרי תא תמאב ונתוא ריכומ הברה ;ביבחה דיריה ,גיהנמה תמ ,רבשמ אב ,יודרונ לש תונויצה
 ףיטהל .אוה לוכי :והימריל המוד אוה רחא רברב רוע לש ותבשחמ הנהו ,ינויצה .הנחמה תא ובוע וירחא םיטונהמ
 .רדוק רתויה ןויזחב םג :הרוא:יררצ אוצמלו שפחל ,םימוהנ:ירבד - לש :טנימומה רתוי קוחר השענש לככו , רובעל הפיסומ יוררונ
 טעומה הכ דע וננה .םינויצה - ונהנא .יכ ,הרבועה תא ושיגרהב = רתיב ותלחמ תא אפורה רידגמ ךכ ,ונתיאל הלוחה תביש
 לכב ואצמנ אל 1789 תנשב יכ  ,ריכומ אוה ,םידוהיה ברקבש = תונויצה תא  ומואנב רידגמ אוה ינימשה סרננוקב .,תורירב
 רחא .םסרופמ  ןוירוטסיהו :,םיאקילבופיר הרשע  וליפא היצנרפ | ,רבכ עידומ אוה .ונתעד יפל יתמא רתויהו ףיקמ רתויה .ןפואב
 ונייה) .דחא יקלמיא םג .הילטיאב אצמ אל 1854 תנשב יכ בתכ | ןפוא םושב לבא ,הלתמא קר רתויה לכל התיה תוימשיטנאה, יכ
 עגונב םנמא ,(תדחואמה הילטיאל המונ .יהיש ,.דחא שיא אל םג | הנקפמ ידיל .אב .והנהו ,"תונויצה לש התבס, םלועמ התיה אל
 הירואיתב לבא ,דאמ השולק המחנ וז ירה תינקסעה תונויצהל | האר ומכ אוה "!תימואל היצדיבקיל וא תונויצה וא, .ודאמ הארונ
 , לכב .הירואית לש שיא קר :אוה יודרונו ,ידמל תפסיכמ איה | לאוש אוהו ,תולנב ונלש םיימואלה לש םהיתונעט תא .שארמ
 תולשלתשהב :תוטשפב רמאנ זא .,םילשמו םישקיָה לכמ קלתסנ םאו  +תולגב רחוימ םע רותכ ונמויק לע םירמוש ונחנא המ ליבשב,
 תבשהמה רצויליודרונ היה הכשוממה ותוחתפתה ,י,?הנורחאה .תילכתה המב ל הויאל ?ריתע הזיא ליבשב

 קר יכ םא ,הוה אטבמה לש ונבומ אולמב תינויצה | הריציה לש הלודגה תולעפתהה תא הפ םישינרמ םתא
 :חמכ דעו :תולגה .לע .תססובמ | תונויצה .הבשחמהש :המכ דע = תונויצה ,םירבאה תא תואיפקמה תומה תוארונ יקמע תאו האלמה
 םוש כ ,ןעי ,ונמע לש הוההו . .רבעה ןמ תאצוי וז הבשחמש | תושעל ,אוהש המ ליצהל ,אוהש ימל הב רוזעל יעצמא הנניא
 לכ תא ומצע ןווסנ י"פע שיגר ה א ל יודרונ דבלמ .רחא שיא = ,תולארשיה המואה לש תומהו םייחה תלאש---איה תונויצה ;בוט רבר
 לש תוכשתה תונפה לכ לא יהימכ ררח אל שיא .תולגה :תונויוח | לש םתויחצנ רבדב םהלש תונונשה .תוירואיתה םע םירחא ואבי
 התוא חתנלו :ותוימינפב הנממ ררחתשהל לוכי .ןכלו .תולגה ייח | תוינש אלא הלא לכ ןיא תמאב---,תורהיהו םידוהיה לש ,תולגה
 תולגב םירוהיה ייח ר"ע עימשהש המ לכ ךביפל .,יביטקייבוא .תיתנ = ,ללכ-.ויחו .אל .יכ זא ,םימעה לכב םידוהיה ויחיש וא ,תויאצחו
 ו ;שגר םלמ אצויו תמא אלמ ב"כ איה = חב ,םיירבעה  םייחה -תודסומ .לכ .ורערעתי *יערעתה הלוגבש .ןעי

 רבה :יוררונש העשב  ,ונממ ושררת לא הזמ .רתוי לבא הרמב הבו ,חתפתהל ופיסוי םתוא םיפיקמה םימעה ייחש הדמב |
 " תלש = תוינולוקה ר'ע ,המצע  הניתשלפב הריציה רבר לע | רחוימה ןפואב תורהיה לש תימואלה הריציה-תוחכ םוכס .טעמתיש
 דבוא .אוה זא -- ,השעמב ותבשחמ תמשגה \ דע ונייה  ,הייחו  ,חלאכ תינקסמ ידיל אובל כ"כ רברה לקנ יכ ,ובשחי אנ לאו ,הל

 לש רתסנ לותהכ ,הרקמה קוהצכ םג אלא לכקתמ ןיגעכ קר אל םהל םיארנ | רתויה הלפשהה תא תבשוחה ,וו הפקשה "| ונממ הנהנו בוטה יניי תא ךכ
 ! החגשהה יל התארה -- הזובמ רתויה ןוכלעהב תלעית האצומו רשואמ הרקמל הלודג
 םיטוליהה לש החפשמה-תברק יל תויהל הלוכי התיה אושנמ דבכ ןובלעל + םיטוליהה לש הגותה-הוחמכ הארונ רתויה הגרדמה תא

 .תולועפל םלועמ האצי אל םיטוליהה ייחמ הידיגרט בותכל יתבשחמ יתפקשה-קפואב םוקל תינויצה העונתה הרחא אל , ירשאל , הלאה םירשעתמה
 רתויהש+ , תולעב תונומתב ינפל םלגתה ינויצה ןויערה . םהיניבו יניב הצצחו

 השטשטתנו חורחא תופיאש ינפמ ון הבשחמ התחדנ שיאל יתייהו יתלדנשב
 תוינחורה תומחלמהב ףתהשהל יתולחה + םירוענה=םו לח רותב יחורב טעמ טעמ
 -ְךרעב האגתט יִתַיה יכ , יתבצחמהרוקמ ד"ע הברה בושח ילכמ , הפוקתה לש
 םלוא . הנממ אלמתנו קני יחורש ו ) תוברתהבו ילש םדאה
 םע םולחל, .םה םיאתרפש ,ללכ םיטוליה םניא םינויצה םודוהיה ,!תדובע-ררחל םג  תוימשיטנאה לש .תמחלמה- -ןואש םואתפ ץרפ דחא םוי

 םינפל היהש ומכ ,ידוהידינויצ התע השענ הזה םגתפה , "ןילע תומל וא ,ןגמה - הצוחה יתרהמו יבשוממ יתצפק ;ינזאל ורדח םידוהיה דגנכ םיסג םילוולוו

 תויהל אוה לודג רובכ :איה ינויצה בלב היחה הנויאגה הרכהה ,יאתרפש | לכב םיפסאנו םיניוזמ םיבלענה ימע ינב תא אצמא יכ ,חוטב יבל תויהב

 הרטב לדגי םראה לש יהסומה וכרעו , הזב .םירושק תוכוח המכש ינפמ ,ידוהי = םיעגפנה םישנא לש תוריבכ  תולועפל  םינכומ רותב ,םהלש ןובקה-וומרמ

 . םיעודי תובוחל ומצע דבעשל ןבומ אוהש = םיטחול קר יתיאר ..ירמגל רחא ןווח הלגנ ינועל לבא ..ארונ ןפואב .םדובכב

 ! איה התיג יניעב הפי רתויה .הבצמה-תמושר םידוהיה לש לודגה ןומההש דועב ,הפי חור-זועב םשפנ לע םידמועה םידרוב

 וא . םינונחתו דוזפ יניעב ביבסמ וטיבהו םתמוק ופכ , םיכרדה-ידצל וטמתשנ
 ימיב יתמלח היתודוא לעש , םיטוליהה לש הידיגרטה .יניע דגנל םאתפ המק

 וו 8 11884 שו, וו ,םידוהיה דגנכ תוערפה , האיטפירקה תא יתיאר ,.היחה התואיצמ לכב ,ירוענ
 םוצפחה ,םירוהיהיצח ,םיקאתומה תא יתיאר ; הפוריא תוצק לכב תוללוחתמה
 ,תוללופתתה=ירובג , םידומארואינה תא יתיאר ; םירדוהמו םילופכ םייראל בשחהל
 יתיארו ; הלפש רתויהו תיפרא .רתויה תויטשיטנאה דע םתוללובתהב םיעיגמה

 רגנל םיבצנ הלאה םידוהיהש תעמו . ימע יבו יניב ומילשה רשא ,רחא ןיממ
 . לש םיטוליהה-תיריגרט ד"ע בושחל דוע יתפסוה אל יניע
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 ,(םחו ל -- ונייה , ש יא היה אוה יב)

 יכ 1 םישרחה םינויצה-םידוהיה תא ללהל התיג אפיא ךירצ היה המכ
 ... שלושמו לופכ םחול תויה -- ונויה ינויצ תויה

 םיצרוקה ., הלאכ םידוהידםיטוליה םג -- ! התוא לכלבל ןיאש השוב יוה --
 , ןכ . הליפשמה הווארה-תאיבסל םתוא םיבחוסשכ םיקחוצו  תוימומרע .יניעב
 . % : םיבשוח .םייראה, + םירמואו תח:ב םסיכ לע םיפפותמה הלאכ םידוהי ואר ייניע

 5 ונל תפכיא המ .  םדאה-ךרע תא ונממ םיללושו ונממ םילועמל .םמצע תא
 + "ףספ םלצא  םיחיורמ ונא ךכ .ךותב יכ ,םהט םימכה ונחנא אלה ?תאו
 , רגוולמל תווהלו- תונכהל רשפא הדו לעש תולפשהו חויר אובמה - ןובלעה
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 ,הבשחמה אשונ םא יכ- ,השעמה-שיא ונניא אוה יכ ןעי ,ךרד
 י"פעש ינפמ ,םייחה לש .תושרח תורוצו .ריתעה רצוו ונניא .אוה
 ,םוצמצה תילכתב :ונוימה תא םצמצמו | לורג ןקפס .אוה ועבט
 ; לצריה היהש ומכ ,רצויה ןוצרח חכ תא וברקב אשונ ונניא ךכיפל
 הלילשה>יררצ תא .אצומ .אוה ףכיתו חותנה:חכ דאמ חתופמ וב
 םישרח םייח רצוי תויהל ידכב  .הדיתעה , הרובעה-תינכת . לש
 ,םייחב ,םדא:ינבב ,ומצע:תוחכב תרוע .הנומא לעב .תויחל ףירצ
 םושל הנתינ אלש ,תרוע הנומא לש הרוצ לכב וויח ימי לכב םחל יודרונו
 תוארל הצור הניאשו ,תוריתפו םירוגנ ינפל היניע תא תמצועה ,חותנ

 תאמ אל תאצוי יודרונ לש ותוינויצ לכ .םיינוציחה םיעירפמה תא |
 םא יכ ,הניתשלפב םישדח םיירבע םייח תריצי ד"ע יבויחה לאידיאה
 םידוהיה םייחה .תא ךישמהל תורשפאה-יא לש ילילשה ןויזחה :ןמ

 המכ דע ,םירחא בלב ןוצר .ררועל קר לוכי אוה ךכופל ,:הלוגב |
 ינמיס תא;אוצמל  לוכי אוה ,הבשחמ י"ע ארבהל ןוצרל ללכב ןתינש
 אוה ,אפרל לוכי .ונניא לבא ,הלש הוונגאירה תא ןמפל  ,הלחמה
 לעופ אוה ;ךרדה תא ריאמ םא יכ ,ומצע"תפומ י"ע עיפשמ :ונניא

 לש - ותוימינפל .רוהחל ודיל אבש העשבו ,םינפבמ אלו :ץוחבמ
 ול תדבוא ;ךרד רבוא ומכ אוה * ,םיינויצה .םייחה - בלל  ,רבר"
 ,םילודג םדאדינבב ונחנא םיינע יכ ,הזב אוה וגנוסאו ,יתומלש
 ,םיטעומה םילודגה םישנאה םתוא תאמ שורדל םיליגר וניהה :ךכופלו
 = -תולוגסהו תולעמה לכב הווש הדמב םימלשומ ויהי יכ ,ונל שיש
 ,תישעמה הרובעה = עוצקמבו--הירואיתה--הבשחמה עוצקמב םג
 ותאמ ושרדת לא . תונויצה לש קיטירואיתה קרו ךא והנה יודרונ
 םיאנתה תא קר  תורוהל אוה רשכומ הפ .תישעמ>תונויצ
 יהוז "! יממע ןוצר וארכ, ,השעמה לש םימושפ רתויהו םייללכה
 ושרדת "אנ לא .לבא ,תישעמה .הרובעה .עוצקמְב ולש המסיסה
 ונניא- אוה יכ ןעי ,יממעה ןוצרה ותוא רצוי היהי אוה יכ ,ותאמ
 איבמו וינזא תא שירחמ םנואש לוק רשא ,םעההינומה לש םגיהנמ
 , הכובמב' ותוא

 התחימצ תישארמש ,הז היה תונויצה "ש לודג רתויה הרשא
 היה רחאה ,יודרונכו לצריהכ םילודג םישנא ינש השארב ודמע
 תונויצה הכשמ יכ ,התיה םהינש תעפוה תאצות ,ינשה לש ותמלשה
 ,ולוכ םלועה יניע תא ףכית הילא

 יודרונ לש .ומש חצנל וריכזי תילארשיה הירוטסיהה יפר לע
 , לצריה לש ומש .רצב

 *1909 ,ילוו (16) 8 ,ה בדנו'ג
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 ,וזורבמול וראזו'צ

 ו
 בורעב ודמעב םייחה:תוערואמ לע ינומכ ףיקשמה ,שיאה

 םדא-ןבב ללכ  םניא קדצהו בוטה יכ ,ורעצל האור ,ודלח שמש
 אוה דאמ רקי .ןווזח .טרפ ותיאו ,,ללכה ןמ .אצויה טרפכ אלא

 ,ןואגה-םדאה .לצא. דוחיב
 חור ילעב םישנא ינש קר יתאצמ םיכוראה ייח ימי ךשמב

 ,יודרונו ולוצראמ :.דחאכ בומ-בלו הרתי
 רשא ,וידימלת גוחל רבעמ ררח אל ולוצראמ לש ומש

 םורמל ותולעהל הז .לכב ולכו אלשו ,םתפש לע ומש םַע .ותומי
 םדא ,יודרונ ותמועל -- - ;הל יואר אוהש ,תימלועה:הלהתה התוא

 קלח .שירקה רשא ,ןו 636116000 - חור  ןואג | בלהבידנ . ,רשי

 הלטבל הזב הרבא רשא ילבמ  ,םיחדנהו םינענה לש םתבוטל וייחמ

 ומש תא האור יודרונ ;םייעדמה וירקחמל תחא העש וליפא

 ןמ אצויה ,הלענ ,לודג טרפ הז ןםויל םוימ םלועה לכב טשפתמ

 ,תוישונאה .םע ונתוא םילשמה - ,יוצמדיתלב רדאנ ןויזח ,ללכה
 ("טלו .וד,)
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 :הב םפדנה (ררובל יוה) 706 905 םשב רחא רמאמב
 ררובה רפוסה לש ולרוג תא יודרונ סכמ ראתמ ו

 :הזה רמאמהמ םירחא םיעטק איבהל ונגה  ,הירכנ ץראב .יחה
 ייח .תויחל .דימת יתצלאנ --- יודרונ .םכמ .בתוכ -- תמאב,

 :רבח יל יתאצמ אל טסיפב דלונה רחא יטורפ ןב ריתב  ,ררוב
 ילכמ יתלדג = | יתורענו יתורלי . ימי הב .יתילבש ,וז ריעב חורב
 יתביבפ לע" טיבהל יתדמל ,םיערו םיבורק .תרבחב  ברעתה
 ,הזע האנקבו תויניבישב תינמרגה .תוברתהב וחאש ,יבא יניעב
 ןלבס-יאל | ינושעש = תיתמאה יתיבא:ץראל םיעוגענ אלמתנ . יבלו

 ינועינה .רחואמ | ןמזב .,יתרלומ:ץראל  יפוחיב קדוצדיאל .םג ילואו
 יתייה םש :םגו ,ןירפב בשיתהל יתסנרפ לש םוירקמה םיאנתה
 לע רתוול יתצפח אלש ינפמ ,הזה םויה דע רז חרכהב יתראשנו
 סונכל רוה לכוי םריחמב קרש ,יטרפה יכרעו םיימצעה יתושגר
 'תולבגה וזיא ירחא םתרבחל | ותוא ם לבקמה ,םיחרואה :גוחל
 םג ינא דדובו ,טסיפב יתויה דדוב .םדצמ הלפשה תצקו .תורתסנ
 רפסה:תיכב = .ירבח ןובו יניב התיהש תיחמשה תוריריה .,זירפב
 שיא לקנב ול שוכרי אל .םישדח םיערו ,טסיפ תא יבועב הקספנ
 דדובתמ רותב ליגרה אל רשאו ,תורחשה תפוקת תא .בזועה ינומכ
 הככו = ,תימינפה .ותוזכרתהמ לקנב :תאצל :ודלוה / םוימ  ידימת
 ,העייס הזיאל ךיישה שיאה לש ויתויוכז לע ןימולחל רתול .יתצלאנ
 הרוע י"ע רחי םמע עיגמו ,וירבח םע .רחו .םויקה:תמחלמ רפואה
 ,םילודג .רתוי וא תוחפ תונוחצנל תפתושמ

 םייחה-ךרדכ רבעמה רתוי | לקי .המכ דע יל יראתבו
 המכ דעו  ,םמויק יאנה רצמ .ינממ  םיחלצומ רתויה .םישנאהל
 אלול החילצמ רתוי תויהל ילש הריציה-תלועפ םג .הלוכי התיה
 יתייה--ואוב םוקמ .לכב רז שיא לש דחוימה ילרוג .ידגנ .םמוקתה
 !ימצע לע לבח : תירירמו השולח .החנא  איצוהל בורק

 ירחאו ,הברה ילצא ךרא אל הוה רדוקה חורה בצמ םלוא
 יכ ,הטלחה ידיל .יתאב' ייח ינינע תא בר ןויעב .יתערב ילקש
 איה יכו ,ירפומו .ינחור ןבימב הבר .הבוט יל. האיבה  יתודידב
 ףאושה ןמא רא רפוס לכ לש ,ותלועפו  ומויקל חרכמ יאנה תמאב
 , המורמה:רובכה שגר לש ויכרצ תקפפהמ תומר רתוי .תורטמל
 רותב ,ילש יעבטה שגרה קמועמ ילוא האצי תאזה הפקשהה
 ודיב ןיאש  וייח יבצמל לגתפהל םדאה תפיאש לש התולגתה
 ,ביצעמ אוהש יפ לע ףא וקלחב .קפתפהל ,וצפחכ םתונשל
 רברה :ןיא ינמורמכ לבא  ,ובש םיבוטה  םירהצהב חמש תויהלו
 ,תיביטקיבואו הנוכנ איה .יתפקשהו ,הז ןינעל .עגונב .ךכ

 שיאה לש תיארה:תרוקנמ ,קפפ ילב אוה םיענ רתוי
 ,הבהאו .תרטק ,תולהת לש ביבחו םה גוחב תויחל ,יטרפה
 תוריציה יהואת ,הריציה:תלועפל הכרב איבמ הוכ גוח .ןיא .לבא
 תולגתה ירואת םע ןמאה לש וחורב דכלתהל םיליחתמ תושדחה
 הנדלות הלאה תוריציהש \ ,תואלפתהה:ישגר םג = וא ,םיחבשה
 ןמאה לולע  ךכ .ךותמו  ;םיבורק  רתויה וידירי  ינוחב  תוחפל

- 



2% 

 וש יבמ

 , 2 זכ ןוילנ

 העיבתהל םיללהמהלו תוחבשתהל יתקושת תא םימעפל בושחלו תועטל
 ןמאה דבוע זאו . יתונמאהו ינאגרואה  יולגה-ךרוצ .לש תימינפה
 םלגתהל זועב ףאושה רבד הזיא וחורב שיש ינפמ אל .אוהה
 ודיב םישת לקה ןוחצנה תואחט ינפמ אלא ,תיתונמא הרוצב
 תורשעמ ןניאש תוריצי .תודלונ הככ ,טרחה תא וא .לוחכמה תא
 הרכה םישמ תועבונ ןניאש ינפמ ,תורפסהו תונמאה תא .ללב
 הנשנו ךלוה ןמאהו ,לגרהל זא היהת הריציה - תלועפ ,תימינפ
 םוש וכרדב .שוגפי אל .אוה ,ומצע תא ותוקחב ונורשכ:ירפ .לכב
 אוה ירוקמ ונורשכ םא םגו ,וכרד תא .ביטיהל לכויש השק :ןויסנ
 ,ומצעל ללסש להמה .ךותב עלבנ

 קר רברנ םא -- רפופה , דדובהל הפקשנ הניא וזכ הנכס
 תא רבדמ ,ייח לש םתואל םימורה םיבצמב יחה -- דוחיב וב
 ,ורבד-לעב ינפ תא האור וניא אוה , ןופיליטה-תנוכמב ומכ וירבה
 םוש ,ביבח טבמ םוש שגופ וניאו ,ויתורמא ןנוכמ אוה וילאש
 ףינחהל לוכי היהש ,וירבד לש בוט םשור רותב תיתורירי הרבפה
 תחושמ אוה ןכ לעו ,ותחיש תא ךישמהל וררועלו ומצע-תבהאל
 קר. רתוימ ענר ףא וירברב ךיראמ וניאו ,תיחרכהה הרמב קר
 . תונטפטפה גונעת םשל

 תויגולוביפפה .תובסה .תמחמ --- םימק .ררובה  רפוסה דגנ
 :ינימ םירקבמה  לב--ירירי בתכמ לש הפיה חותנהב תוראובמה
 ודמעי אל .םיערו םידידי לכ ,םיפניחו םיצירעמ לכש דועב ,בלה
 האצויה הריצי לכ יכ ,עדוי ,ורקדקב חומש ,הזה רפופה  ,ונימיל
 להקה וא :םינפוא ינשמ רחאב קר לכקתהל הלוכי ודי תחתמ
 ,הרומג .הקיתשב הילע רובעת תונותעהו שפנ-ןויושב הילא סחיתי
 אצמת ,זא שירחהל לכות אלש ,תינותעהו . ,הב ןיינעתי להקה וא

 תושחח:תובד תאצוהלו רבחמה :לע השרח תולפנתהל תונמרזה הוב =
 תיארוה העיריה ...רתויב םיבבלמ םניא הלאה םינפואה ינשו :ודגנ
 ילבמ ומצעל וחחושב  הלטבל וחכו ונמז תא דבאי יכ ,שאדמ
 ללוחיו .בלעי ודובכ יכ .וא ,רבדמב .ךחוגמ ףיטמכ תובושק םינוא
 םודל ץפחה תא הזה רפוסהב ררועת --- וילע ןגהל .תלוכי ילבמ
 לכוי אלשכ ,זא קר ותלמ עימשי אוה .,. קפאתהל לכויש רוע לכ
 שדח רפס איצויש םעפ לכבו ,טושפ ןפואב וחורב דוע רוצעל
 תוגש םג ילואו ,למע יחרי ול ונוכנ יכ שארמ עדי םלועה ריואל
 תא םינכי אלש קפס ןיא ןכ לעו ,לפש ביר:רוחרח לש ןוגי
 הרוקפ לוקב ועמשב : ,ימינפ- חרכה ידי לע אלא וז הרצב ושאר
 תודלונה תוריציה :רורב .אוה הזה רברה .הארונ.םגו השק .,הצרמנ

 , רוגשה -יוקחהו .תוינולבשה ירפ .תויהל תולוכי .ןניא : הזכ ןפואב =
 תובישחהב יולת יביטקיבואה ןכרעו ,יביטקיבוס חרכה אטבתמ ןהב
 :תאלעהב הזכ רפוס לשכי אל ןפוא לכב ..ןרבחמ לש תינחורה
 תונוחצנב הרוחס :תושעל ידכ לגרה ךותמ הבורמה תונבתבהו ,הרג
 , ולצא .תירשפא יתלב איה םימדקומ

 , םירפסמ י"ע .ירבד תתמא תא חיכוהל לוכי .ינא ילא :ענונב
 ינמו ,1878 'ש .יאמ שדוחל ןושארב יתמסיפ ןושארה ירפס תא
 רואל יתאציה תאזה תעה ךשמב ,הנש םירשע טעמכ ורבע וא
 םירומע 9% תב תרבוח םיללכנ םהבש ,םירפכ רשע:השלש רוע
 תומרד שלש ,םאלקיה לש תילאפרבינואה-הקיתיאילביבהב תספדנה
 יפל ,ןירפב .יתבתכש םירחבנה  םיבתכמה : ץבוקו  תולודג אל
 הצחמו הנש ךשמב ירפסמ רחא לכ אפיא בתכנ עצוממה .ןובשחה
 ילב .הזמ .רתוי השלש :יפ בותכל לוכי יתייה :יכ ,ילצא קפס .ןיאו
 יאדוב .יתייה םייוצר רתוי .ירפס ירקמ ויה אול ,הרתי תוצמאתה
 טעמב ,לוע זא השוע יתייה ילוא--עדוי .ימו ,םרפסמ תא שלשמ
 יתטלחהו דוע .בותכ יתלבל טילחמ ינא סיפדמ ינאש רפכ לכ ירחא
 תוארקנה יתוריצימ הלא תספרה ירחא  רתויב הצרמנ איה וז

 םיארוקש המל תוכוזה הלא ונייה ,םיבר םיחוְכיו תוררועמהו רתווב = =

 5 926 םלועה <

 תלחמ, ,"םיסקוחרפה, םוסרפ ירחא ומכ- -םימעפ המכ .."החלצה,
 ךשמב רבחמ תויהמ לודחל יתחטבה תא יתרמש---"ןוילכהו, "רודה
 יתצמאתהו יתריצי תא שרחל היטנה םע יתמחלנ ,םינש שמחו עברא
 השרח הריצי ,םישרח םירפס ד"ע הבשחמ ןיערג .לכ יחורמ .רוקעל
 רחא רצמ יבבלכ טעמ שמשטתנשכ אלא יטע תחתמ האצי אל
 תא ןויער הזיא ינשה רצמ ילע ךפששכו ,רבעה יעגפ רכז
 ןכומ תויהלו  ותוא אטבל חרכומ יתייהש וזכ הדמב ותלשממ
 ,םיקדוצ:יתלב תוחפלו םילפש םישנאמ לובסל .תינש

 רפוסה .יתוא קר יכ ,אופיא .אוה .יתונויפנמ  אצויה .חקלה
 רחא לכ תא האורו להקה לש ותוביבחל | תופצל .לוכי  וניאש
 -- וליבשב השדח תוינערופכ וטע תחתמ | םיאצויה םירפסהמ
 בטימ | תא ונל עיצמו | ויתוריציב ונורשכ חכ לכ .תא  איצומ
 , וחור-ירפ

 ןמו ךשמב אורבלו תויחל .לוכי רפוסה ןיא ,ןבומכ  ,םלוא
 םג תורפח ןניא הלאה תישגרההו ,תומיענ תושגרה לכ ילב בר
 םייחה םיחלצומה ישגר לש התואמ הנוש ןתנוכת יכ םא ,ררובהל
 תעפשה תחה תחתפתמו הרלונה ,המצעב הריציה ,הרבחה תבהאב
 רבחמה בלל הסינכמו שפנהל הלענ גונעת האיבמ ,ימינפה חרכהה
 הריציה םאו ,ץוחנ ןינע תולועפל איצוה יכ ,המיענה הרכהה תא
 ועמשנש םילוזלוה לכ תורמל להקה לע התלועפ תא התשע תאוה
 לע העווי העפשה ול שיש יולג ןפואב רצויה הארי זא ,הדגנכ
 העודי הניאש ,תופיקתה:תרכה התוא אלמתי ובלו ,ורוה .ינב חור
 תורוה קר םהיתונוחצנל ועיגה ילוא רושחל םילוכיה :םירפוסהל ללכ
 ,הנממ דלונש "םויה:חורל,ו םהידידי די .תולדתשהל

 תונורתי  םנשי תודידבהל םג .אלו אל -- ג 71
 הרומחה התוברתש העשב רצויה תבונת תא 'הלידגמ איה .,םידחוימ
 תודידבהש הריציהו = ,וניערגב  ורועב שולח ץיצ לכ התיממ
 ,"אמיק:תב קפס ילב איה -- םייחב הריאשמ

6% 
 , ,יוררונ .מ לש ויתודלות

 89 םויב טשיפרובב דלונ יודרונ (ריאמ החמש) סכמ ר"ד
 תולשלתשה ,וכונח ,וירוה ,ואצומ ר"ע ןינעמ רמח 1840 ילוי
 ,ר רפופל יוררונ ,מ בתכש בתכמב םיאצימ | וננה = ,ויתופקשה
 + (* ויתודלות ד"ע :ןיניירב

 הגורחאל ורג יתובא .,םידרפס ויה יבא רצמ יתחפשמ ינב
 ורג יתחפשמ ינב ,ושרג םשמו ררפסב (8680ַ) .היבוגיש ריעב
 ודדנ וכלה םשמ ;פינומב הזה שורגה .ירחא ,תורוד השלש
 עבשה האמה ףוסב ..תורוד העברא תאזה .ץראב ובשיו היקרותל
 ןוופ זוחמ (₪ע0611(0ג) .ןישטארקל יתובאמ דחא ארקנ הרשע
 .תאוה ריעה לש | לארשי  תדעב -- טנאדנער --- ןמאנ  תויהל
 הראשנ | ,הנש תואמ  יתשכ הז ,איהה תעהמו
 תכלוהה | םינומדקה תלחנכו תובא תשוריכ ,יתחפשמ ינב ברקב
 רחא וילע אשי הוה םויכ םג | ,ןבל באמ ,רורל רודמ תרפמנו
 ןישטארקב דלונ יבא , ןישמארקב לארשי תדעל ריכזמ תרשמ ידודמ
 ויונכו ,ןמאנ החמש ןב רזוע ב לאירבג היה ומשו 1799 תנשב
 הרזג הרזגנש העשב ,ינקז יבא ול רחב הזה .יונכה תא) רלפריז
 ינקז יבא יחא ,(החפשמ ייונכ םהילע לבקל ןוופב םידוהיה לע
 יל יתרחב יודרונ יונכה תא , רענעיוו יונכה תא ול רחב רוכבה
 יבא  תככסהב ,הנש הרשע שש ןב רענ יתויהב ימצעב יכנא
 ְי .הלשממה ןוישרבו

 + ח"נרת תנש ףסאיחא (*

 < תאזה הרשמה



 3 ם5פועה = 6

 זוחמב אססיל תבישיב הרות .דומלל .רענ .ותויהב .ךלה :יבא
 ירימו = ,"תער תווח,ה- לעבל .בוהא דימלתו | ףירחל יהיו ,ןזופ
 ,"בר, /האתה תא יבא .לבק הוה .ןואנה

 היה הו -רזוע בר רבחר ןב .לאירבג 'ר ברה ונרומ הרומ
 רישכהל ,ןודלו  תורוהל ץפח אלו ,תונברה תא .אנש (ויונכו וראת
 הרומ .תדובעב .רחב םא .יכ ,תורעה תחאב בר ריתב .ףירטהלו
 םיטיפרבנואהב םידומלב יבא עמש רשא ירחא , לארשי ידליל .ךנחמו
 יבר ברה .תיבל .:הרימ : רותב  חקול יולסערב לשו ןילרב לש
 השמ יבה ברה תחפשמ תיבל  םשמו ,גארפב טרופפאר ל"יש
 הרומ תויהל יבא .ארקנ רפוס ם"תחה תיבמ .,.גרובסרפב רפוס
 ר"ד הנידמה םכח ,(\]ו06) ןעפאטלאב ףאהשיפ תיבב .ךירדמו
 .יבא לש ןורחאה וכינחו .ודימלת היה ףאהשיפ ףלודא

 קודקר) "רבע תפש = רוסי, (א : ךינפל ארקא יבא ירפסמ
 1581  תנשב גארפב הספדנ הנושארה האצוהה . (רבע ןושל
 תיזנכשא הקתעה (ב ,תונושו תובר א תורורהמ הז רפסמ ואצי .כ"חאו
 ,"םיחרפ יטוקל, (ג ,תויפוסולפו תוירלות תורעה םע תלהק .רפסמ
 םיריש (7 .1850 תנשב גארפב וספדנ םינורחאה םירפסה ינש
 ,זנכשא תפשמ םימגרותמ םג ןכו  םיירוקמ ,רבע תפשב ' םיבר
 ,"םיתעה ירוכב,ב וספדנ רשא

 הגררממ ירבע רפוסו הרותה ירדחב איקב היהש רבלמ יבא
 העירי ערי .אוה ,םיעדמו .תופשב םג ול בר וידי ויה ,הנוילעה
 ,תיקלטיאהו .תיתפרצה .הפשה :תא ,תויתפומה .תופשה תא הקומע
 --ויתונויזחמ .דחא .,זנכשא תפשב םג תונויזחו .םיריש בתכ .אוה
 ינעטי אל  ינורכו .םאו ,ספדנ .זאוו!66 .פסח88]8 םשב -- המרד
 ,תומבה תחא לע גצוה םג הנה

 לכו :,וויח ימי .לכב .אכודמ :ינע יבא היה הלא לכ .ירחא
 לירפא שדחב תמ אוה ,ול וליעוה אל  תונושהו תוברה  ויתיעירי
 שלשו םיעבשה תנש ול אלמת םרטב רוע ,18%8  תנש
 ,.וייח מיל

 איח ,אניר תב איה ןיקלענ .תיבל (הרש)  הילזור .ימא
 יתא תכשוי איהו היח הנדוע ימא ירשאל ,1818 תנשב הדלונ
 ,זירפב | יתיבב

 אלמב לארשי יגהנמ לכ לע דרחו הוצמ- רמוש היה יבא
 ריהז .תויהל * ,וחורב .יתוא םג .ךנחל לדחשמ היהו ,הלמה ןבומ
 ירוענב .יתרמל  .ומעלו  ויהלאל .ןמאנ ידוהיכ .תווצמבו םישעמב
 יתשבל הוצמ רב יתישענ. רשאכ ..ארמגו רבע .תפש קודקד ,ך"נת
 תוכסבו ותכלהכ ררסה תא .םייקמ יתייה חספב .ןילפתו תולט
 םיתינעתהו תומוצה ימיב .יתינעתהו  יתמצ ;הכסב = בשוי יתויה
 ורבע ירוענ .תונש יכ ,אופיא .האור ךנה ,הרוה תחמשב יתחמשו
 םלוא ,םידרחו םיארי תיבב ידיהי .רענ תונשכ תוצמו הרותב ילע
 הגוה היה .,תירוטסיהה .תודהיהב קובדו רושק ותויה לכב ;יבא <

 יתוחתפתה ךרד לע םילושכמ חינה אל ןכל ,וחורב ישפח תועד
 גהנתהלו םידוהיה  לככ :תויהל ךירצ יתייה  השעמב = ,.תינחורה
 לכפ .שורדלו רוקחל ילכשל .רוצעמ םש אל שיא לבא  ,םהומכ
 ,יחור לע הלועה

 םידוהיה ייח חרוא תא יתבוע ,הנש הרשע שמח יל .תאלמב ו
 ןפוא .לכב ,ןורכז ';ר \התעמ יל ההיה תודהיה * .הרותה רומלו
 ושע ירוענ .תונש  תומולחו  יתודלי תונש לש טויפד , םיענ ןורכז
 התעמ ימצע תא יהשגרה לבא .הזה ברעה ןורכוהל 'רוא .תרגסמ
 ירואמו י"ומ  ,ידידיו .יריכמ = ,יערו ירבח .,יזנכשאכ קרו  ,יונכשאב
 תטשב עיגמ .יתייה: קפס ילכו ,םירבע אלו םיירא קר ההעמ ויה
 רע ילוא ,ןורחאה הצקה דע השעמל הב ית.חאש תוללובתהה'

 לכב ,דחא רצמ = ,בעהמ יתייה אלול ,  בושא אל םשמ םוקמ
 רצמו ,הב ןימאא אל רשא תר לבקל שחכהו רקשה תא ישפנ

 וכ ןוילג

 ,ימע תא יבזעב הייח הא ררמא לבל ימא לע ימוחנ ורמכנ ינשה
 .יבלב .קומע .תורחה יבא  דובכ ןורכז תא" ללחא לבלו

 ימיל םיעבראה .תנש רע הרשע ששה תנשמ  יתויח ןכו
 יתושגרו יתופקשה ,יתועד יפ לע .תודהיה לא רובחו רושק לכ ילב יח
 םדרנ יתרלומ שגר .ירקדק דעו .ילגר ףכמ ימואל יזנכשא יתויה
 חול לעמ וחמנ :ויתובקע .םגו יברקב תמ רבב יכ יתימד יב דע ,יב
 םוקמ ספא רע: יבבלו יחור ייח תא ועלב .הרוטלוקה תו"אש ,יבל
 רוהב יתרבע לכתה תורפסב | ,רענה תונורכולו  תורלוה יעוגעגל
 תוימשיטנאה , יעזג .ימושר-יב .םירכנ ויה רשא ילבמ  ,יזנכשא  רפוס
 ' רשא יתודהי לע  .םיבהלו בושל יניע תא החקפ רשא איה איה
 .ונמע .תא = בוהאל :ינהדמל רשא איה .ונילא האנשה ,היתחכש
 יב ברה | ,ימעל .יתובהלתהו .יהולעפתה יב לדגה הנשל :הנשמו
 ינא חא .יכ .יכנא .עדוי התע ..יתדלומב האגתמ ינא  רשא :יתואג
 ורפס תא לצריה רקוה ידירי םיפרה רשאכו  ..לארשי .ינב לכל
 , ירימ ושרד  ליכגנז  ינשה  בוהאה  יערו .אוהו  ,"םידוהיה .תנידמ)
 תא יתברקה זא- ,וצראו .לארשי תיחתל םידבועהל :רועל .היהא :יכ
 תא חקל רשא  ,הזה ןויערר חבזמ לע יב רשא לכו .יתוחכ .טועמ
 ,"יחור ייח וב לכלו יבל לכ

 תונושלה תעירי תא םגו .ןושארה וכונח תא יודרונ לכק ויבאמ
 ב"חא סנכנ םשש טשיפדוב והדלומ ריעב | תירכעו = תינוי , תינימל
 ךא האופרה עוצקמל ומצע- תא שידקה אוה .הטיסרבינואה לא
 םימול .ובצמ לע חברה .עיפשה הזה רבדהו  ,תורפסב םג :ןינעתה
 . םיאבה

 תא ליחתה 1864 תנשב הטיפרבינואה דימלה ותויהב רוע
 ירמאמ ,  תודחא תומאופ םיפדה .איהה הנשב , תיתורפסה והדובע
 ןוהעה לש ידימת  רוועל היה 1865 * תנשב = . םירופסו  .רקחמ
 תנשב הטיסרבינואב ורומל = תא .ורמג  ירחא ."דיולל רעטסעפ,

 ,הינמרג הא רקב אוה .םינש ששכ וכשמנש ויעסמל אצי" 8
 .הילטיאו הינפסיה , היצנרפ ,  הידנלסיא , הילגנא  ,היבנירנקס , היפור
 תנשבו האופרב קופעל ליחתה םשו טשפרובל בש 3878 תנשב
 .אפור רותב םש עקתשהו זירפל אב 0

 יודרונ לש ווניעמ תא רימת .הילא .תכשומ  התיה  תורפסה
 היה ויעסמ ימיב .רבכ .ויתוחכ בטימ תאו ויתותעמ הברה שידק הלו
 רעטסעפ, ,',םייצ .שיסאפ, = ',םייצ  .פקנרפ/ה לש :עובקה .םרפוס

 ימיב ףסאש תועיריה ."טאלבנעבאוו  רעשיניצידעמ  רענעיוו, ,'ריולל
 טשפדוב לא וכוש הנשב .םינושארה וירפפל רמח ול שמש ויעפמ
 רנשב 408 06 רזה ]ועם 11111/2700מ18006 ורפס גיצפיילב רואל ואצי

 0 (וסח| ורפס ,(1881- תנשב האצי הינשה הרודהמה) םיכרכ
 תנשב תישילשה הרוההמה ,גיצפייל) םיכרכ ינשב 18 1!ו8זמ זה
 םג אצי הנשה התואב  .ויעסממ הינשה האצוהה אוה (1

 .(םאלקיר .האצוהב .אצי .אוה) .80116מ)ג800 ורפס
 ,,שוו(סע 007 0((1מ ורפפ תא בתכ זירפב ותבשל הנושארה הנשב

 \וזאשסווא]ו!- ררפסו 1890 תועיברה הרודהמה ,1580) תו"

 1880 תנשב ,(1885 תינשה הרודהמה ,1887) (6 הזוי 86

 תיתמרדה ותריצי תא ,ססורג  דנניררפ םע .דחיב | אוה  ,בתכ
 םשב כ"חא המסרפתנ רשא | ,,0ו6 10מעהה]₪(0מ'*  הנושארה
 ולש השרחה המרדה האצי הנש רובעכ .\טפ .06+ 201/0ה שו!
 הנושארה םירפסה .תצובקב ןושארה .,,ססז 6 0 11110
 רפסה היה םלועה>תורפסב הלהתו דובכ והליחנהו ומש תא םסרפש

 ,1888 = גיצפייל) 16 ם0מצ6מ(10ת6]6 ם0שסמ 667 10
 תונושל לכב טעמכ םפדנ הזה רפסה (190% תנשב 19-ה הרורהמה
 רערעמ אוה תח .ילבל זע 'חכב ,לודג רעס ונמזב ליטהו .הפוריא
 םיבשחנה ,תוישונאה לש םימכסומה םירקשה .תא .הז ורפסב .פרוהו
 הירטסואבו היסורב :,וייח תועוצקמ לכב רובצה לש םיקצומ תורוסיל



 וש %

 - וי

 ואצמש םירלפמסקאה תא ,להקב אובל רופא הזה רפסה היה <
 רפסה תא הרסאש תימשר הדוקפ האצי הירטפואב  ,םימירחמ ויה
 ןומלשב הבלעה :םה םהב םיבושח רתויה .םינושה ויאטח רעב
 .רועו תטלשה תדה תבלעה ,ךלמה

 ניצפייל) ץהזַהַאְטא6 אוה .יוררונ לש םסרופמה ינשה רפסה
 ןיניירב ,ר י"ע תירבעל םגרית ,1908 תינימשה הרודהמה 8

 ,(הישות, תאצוה תירבעה הקיתוילביבהב אציו =

 26 הלאה םירפסה תא רוע ריכונ יודרונ לש וירפס רתימ
 הינשה הרודהמה 188% גיצפייל) ןהיגמ\]מס| 868 381

 6]8060מ 81181508 8% יולפרב) הלבונ = 0611130800 8
 עבראב המרד -- .,,0ה8 600( לג 120000 ,(189% ןיליוב)
 םילודגה | תוארמאיתבו ןילרבב רטאית-גניסילב הגצוה ,תוכרעמ
 סומלופ ם.ו  לודג ואש ,תדחוימ. בל תמיש ,הילטיאבו היסורב
 תנשב אציש זווגעוטתש ורפס ררוע ןוצר יאו תורמרמתה לש
 השקו .הפירח תרקב טבש תחת יודרונ .ריבעמ הז .רפסב ,%
 תא תחא הדמב רדומ אוה .היאשונ תאו האמה ףוס תורפס תא
 ומכ  םירפופ לש םהיתוריצי תא םג  ,םילודנ  רתויה םירפוסה
 אוה .,וחורלו ותדמ:תמאל םימיאתמ םניאש ,קנילרטמ ,יוטסלוט
 .ןוענשו שפנ תלחמ םהיתוריציב האור

 תנשבו  ,,ןויטזוחשוופסוו!גש\(< לש ןמורה אצי 189% תנשב
 ,(1900 תישילשה הרודהמה) ןהכ ר"ד ולש המרדה האצי 8
 ייחב .םישדחה  םימרוהו  תונויצה תעפשה . הפקתשה רבכ הבש
 , םידוהיה

 .מ תא םיאור וננה ןושארה : .םרגנוקה ינפל ןמזמ \ דוע
 תונויצה הדש לע לצריה .רודיאית םע תחא הרושב דמיע .יודרונ
 .הרדאנו הריהב רתויה .תוישיאה ונתעונתב והנה .םויה דעו

 . גרוברו א

 .יודרונ םש לע י'אב ינולואיּב * ורקימ . דסומ

 קלחה תא "טלו, לש ןורחאה ןוילגהמ הזב  םיאיבמ וננה
 ,הזה טוטיטסניאה רע גריברו ,א  .פורפה לש ורמאממ .ירקע רתויה

 הניתשלפב רסיל ינויצה פ"העו טילחהש  ,ונלואיב:ורקימה
 , יודרונ םכמ ר"רה לש םיששה-לבוי .רכול

 תוכיישב רחאה דצה ןמ תאצמנ ,תאוה תירוטלוקה הרטמה
 רצה ןמו םילוח אפור רותב לבויה:לעב לש ודמעמ לא הלורנ
 הניתשלפ תמדא תא רישכהל הבורמ תלעות הב הנופצ ינשה
 האופר לש טוטיטסניא .דופי ד"ע ובשח הלחתכל ,תובשיתה םוקמל
 ואב ,ומצע יודרונ ר"דה םע רבדב וכלמנשכ כ"חא לבא ,ללכב
 טוטיטסניא הניתשלפב רסיל אוהי בושח לתוי וכ ,יללכ םכסה ידול
 ול רשפא ,ה:ודג הנוכבל קקזנ ונניא הז  דפומ ,יגולואיב-ורקימ
 אלא םניא וירישכמו ,םירדחב הבורמ יתלב הרידב םצמטצהל
 בצמב ריואה*נומ תקזחהל הנוכמ) םיטאטסומרימה ,םיפוקסורקימה
 ,תיבורמ תואצוהב םילוע םניא הלא .לכש ,תוננטצה.ירדחו (רחא
 תדמ יפל טיעמהל וא לידגהל רשפא אלה םידמולמה " רפסמו
 ,תירמחה .תלביה

 םא ,םיבורמ ףסכ:ימיבס הזכש טוטוטסניא שרוד ןבומב
 אורבל םירמוא םא .ונייה ,םיבר .םומיל .ומויק תא חיטבהל םיצוח
 ,תיברה  ןמ לכלכתהל לובי טוטיטסניאה  יהיש ,הזכש  לודג .דגופ

 :תקלח ונדיב ויהי םא ללכ .ץוחנ הז .ןיא לבא .,סינכהל לולע אוהש
 קיפסיש ,דנופו ולש םירישכמה ילכ לכו תיבה ןינבל השוררה המראה

 +2- 3% םלועה +

 טיבהל :ונחנא םילוכי א ,םינש עברא ךשמל ותלכלכ .תואצוה תא
 ךשמב טוטיטסניאה  איבי אל םא  ,הוקת אלמ בלב ריתעה לא
 רוע םייקתיש ,יואר ונניא וא ,בוט ירפ תונושארה םינשה עברא
 תלעותל = תאוה תעה  ךשמב היה יכ ,ררבתי םא לבא ,אבב
 רע כיב םסרפתי וא ,הניתשלפ לש התוחתפתהל בוט בר איבהו
 והלכלכל שורה ףסכה םוכס תא וליבשב גישהל היהי לקנבש
 םירעה ינוטלש | תוגהנה םג יכ ,יארוול רבדה בורק ,דיתעב םג
 הנייהת ,טוטיטפניאהב שמתשהל ןוכנ לא .ובריש ,תולשממה םג
 ,חורבו רמחב רועל :ןרצמ ול

 ,טוטיטסניאהל .תיב תוצקהל הלוכי לארשיל ק"הקהש ינפמ
 ןוקתה יכרצל קר ףסכ ול .שורד ,"לאלצב,ל סחיב התשעש ומכ
 רחי לולכשהו  ןוקתה תואצוה תא בישחנ םא ,ותלכלכלו לולכשהו
 הזכ םוכסכו ,קנרפ 80,000 לש םוכסל תוצוחנה תינוכמה םע
 םיתאמ וקיפסי א 85,000  ךסכ תיתנש הבצקו ,הקיתוילביבה יכרצל
 ,םינש עברא ךשמל טוטוטפניאה בצמ תא חיטבהל םיקנרפ ףלא
 ופתתשיש ,םינויצה יפלא הברה תאמ גישהל רבכי אל הזכש םוכסו
 תוסחיתה ינפמ םא לודגה לעפמה ךרע תא םתכרעהמ םא רבדב
 רעבל איה רסומה תרטמ הנושארו שארב .,לבויה ןתחל רובכ לש
 הפנמו .רבד לכ רעב רוצעל ,היראלאמה תלחמ תא ץראה ןמ
 אכרלו ,ברע ךרד ודוהמ םיעורי םיקרפל םיאבומה ,תומש:ישוע
 :ילוע תוחרוא יכרד לע החנשהה י"ע םתוצרפקה תישארב םתוא
 הגנכ םיחלל ,תולחמה יציפמ םיליצאבה ינק ירחא שופחהו לגרה
 לושכמ איהש .תומהבה תיפגמ רננכ ריחיבו ,תיבה ותיח תופנמ
 תוה טוטיטסניאה ריתע ןכ . היצוינוליקה תבחרה ךרדב לודג כ"כ
 םוטפינולוקהל .םימעפל םימרוגה ,םיעטמה:תולחמ דגנכ םוחלל
 , ,םיבורמ םיקונ

 < ךירצ לכ םדוק !ונינפל רשא  תורועתה הנה תובר ןכא
 .יעצמא תאו תויטסינגאורה .תוטישה תא .חרזמה לא ריבעהל היהי
 ,ןבומכ ,תושעהל היהי רשפא יאש ,רבד ,הפוריאב ורבענש ,הנגהה
 ץראה .ירילי תא .תורוהל היהי .ךירצ ןכ ,םיעודי | םייונש  ילבמ
 םיליצאבה = ,םינושה םישמרה רגנכ ומחליו םהילע וניגי רציכ
 טוטיטסניאה ךרטצי ןכ .תופגמה יציפמ | םינושה = םיבורקימהו
 ינב .ןוב .תוכלהתמה .תולחמהל עגונב תוימצע | תוריקחב קוסעל
 0 ,תרומה:תוצראב רשא ,םיעטמהו תויחה ,םראה

 ילואש ,םיעטמה-תולחמ דגנכ .המחלמה ןמ ע"על .קלהסנ םא
 ,ןויסנה:תונחת לא הזה עוצקמה תא רבחל בוט רתויל אצמנ יהי
 רחאה ,םידמולמ ינש ע"על תונמל היהי ךירצ זא ,ירפכה:קשמל
 < * החמומ שיא םגו טוטיטסניאה תנהנה רסמת ודיבש ,גולואיריטקאב
 .ןדננכ םחליו תויחה תולחמל שורדיו רוקחי רשא ,תויחה תאופרל
 - לע חקפי םהמ רחאהש ,םיתרשמ ינש רימעהל היהי  ךירצ ןכ
 דמולמה די לע רזוע רותב .תרשמ היהי ינשהו ,טוטיטסניאה ירדס
 . ןויפנה*תויח .חיפטל גאדי םגו

 םוש = ויהיש רשפא יא טוטיטסניאה = רוסיל = םוקמה ר"ע
 אובל היהו.רשפא םשמש ,םוקמב תויהל ךירצ אוה ,תועד  יקולח
 רחאב הפגמ ץרפתת םאש ןפואב ,הניהשלפ יקלח לכל לקנב
 'הצוחנה .אבויסנה תא ריבעהלו םשל ףכית כלל ולכוי = ,םהמ
 ךשמבש ,הפיח קר אוה הזכ רשא םוקמ . הנכסה-תומוקמב הבכרהל
 ,טורייבל ןכו ,ןוילעה לילגל םגו ופיל םשמ ץינהל רשפא הרצק תע
 תנכסל רימת ןכומה םוקמה ,הקימל תכלוהה ב"הסמל םגו קשמדל
 , תוקבדתמה .תולחמה .תוטשפתה

 .,רחכמה>ריע ופיו  םידומלה ריע תראשנ םילשוריש דועב
 הפ , עבטה:יערמ זכהמל ,הקינחיטה .ריעל תויהל הפיח  הדעונ
 קשמל ןויסנה:תנחת דסות הפ ,ינחיטה = םיהיב דסוהל דמוע

, 



 וכ ןוילג

 טוטיטסניאה רופיל םג .הוה םוקמה תא ורחבי הארנכו ,םורפכה
 תורפומה רוב .ןושארה חרפה הז היהיש יאולה .,ייגולואיב-ורקימה
 ;ונצראב םייניצידימה

48% 

 ."ריעצה .לעופה,

0 

 !לכיהבש הרותה-רפס ףאו לומב יולת לכה
 םהשכ םייחה תונויזחמ הברה ונלצא ראבל םיליגר ךכ

 םיאור ונאשכו , הדחוימ בל תמושתו תיממותשה ונב םיררועמ
 ןיאו תיוז ןרקב .החנומה הרות-רפסו וינפל םידקרמש  בהו-לגע
 ! לומ :םירמואו ףתכב םיכשומ ונא ,הילא בל םש שיא

 !אילת לזמב אמלע אלוכ ואל לבא
 קיסעמה ונייחבש ןוזחה .ותוא ףאו

 ,ולומב קר ץרתהל לוכי וניא
 :ישפנ תא יכנא לאוש
 ,םוסרפל ונל הרתי השלוח  םינויצה  ונאש םסרופמו יולג

 העורתה ,ול המידקמ העורתה---וב | םיליחתמ \ ונאש רבד לכ
 בל םומא !אלפ ןיאו ,יאשחב התשענ "והיול, קרו ,ותוא  הולמ
 העורת ךותמ קרו ,עמשמ וינזאו תוארמ  ויניע ,שיגרהמ םעה
 ,ול םירברמ ונא רשא תא עמשי ברעה דַעְו רקבה ןמ 'הלודג

 ,עבמ .השענ לגרהו , עמושכ ומצע תא השעי : ןוכנ רחוי וא =
 חכשנו רפוש וננורג תא תישעל םיליגר ונא רתויו הנש םישלש
 ,..םדא .ינבכ רבדל-

 לעפמ לכו ןמק השעמ לכש ןמוה ותואב : אלפ הארו
 זוגא--ונכיתו ,םושה תפילק--וכרעש הז = ףאו ונצראב  רעצמ
 ,לארשי  תוצופת לכב םילג הכמו הלומהו ןואש ררועמ ,חופנ
 והוחבשיו והוסלקי "םהיברוקמ, לכו ורמיתי וב "וידסימ,ו .ויללוחמ
 :םיאור ונא ומצע ןמז ותואב--תונושל ףלאב

 םיעצמא לכ ילבו "םש, ילב םישנא ,םיריעצ םישנא רבח
 יתורפס לעפמ לא ,תרתסנ הנפב ,אענצב םישננ  ,םיירמוח
 םיארקנ "תלצבחה,ו "יבצ,ה רשא ,ץראב תונותע ארבל : יתורבחו

 םינש "תמכסה, רשא םוקמב להקה-תעד תושעל ,םינותע הב
 !רובצה תעד---וב תארקנ "םינקסע, השלש וא

 .יקסנילימס השמ

 יחמ תא הזה עגרב

 שלש הז הלודגה םהֶריבעב םידימתמ םישנאה רבח םתואו
 ,םישדח ינשל רחא ןוילגמ ,םופד תיבל ורבע ףרגוטקהה ןמ :םינש
 ןוילגל .הנורחאלו  שרוחל ןוילגל ורבע ,םישדח השלשל רחא
 ילב הוה רעצהו ,דחא רעצ קר--עובשל ןוילג רעו , םיעובשל
 םישנאה םתיאו ,טעמ רחיאמ ןמזב םאו םדקומ ןמוב םא השעי קפס
 וחלש אל ,ץראה תופנכ עברא לכב םהיפנכ תא ישרפ אל
 ךלי רשא .הקעצ לוק .ומירה אלו ,םיחתפה לע םירזיח "םיחלושמ,
 ,םישקבמ ,ונא = בושיה תלצה :עידוהל ופוס דעו םלועה ףוסמ
 . !םיברקמ ונא הלואגה ידעצ

 ,"ונכותב (:*רועצה:לעופ, לש ימויק תוכז,: קוחל םהל ומישיו
 :ןוגה השעמ תמאב ושע םיריעצה םישנאה רבח םתואו

 -תעד לש הרוסי תא" ,וחינה תילארשיצראה | תונותעה דיסי תא
 ,הלודג רתוי תינותע ושעו םהירחא םירחא ואבי םאו ,ושע להקה
 תאז- -הפיקמ .רתוי להק-תער וארבו םהירחא םירחא ואבי םאו
 ."ריעצה-לעופה, ירסימ ויה הי ח ינמ לבא ,תוחתפתהה ךרד . איה

 :םולשוריב ,שרחב םימעפ רואל אצוי 'רועצה לעופה, (1

 תונינעתה תא וילא ךושמל .הוכ השעמ ךירצ היה הרואכל | =
 םירעה תובבלה תא ןינעל ךירצ :הוכ ןוזח .היה הרואבל ,להקה
 השעמל  םיאור ונא המ אלא ,,,הרואכל הככ .,ןויצל

 .דאמ  המועז = תומכב = "ריעצה-לעופה, תא םינוק  ל"וחב
 י"אב !םתהמ םירבדל ןובערה לע תיקעצה לכ ירחא הוו
 תומכל .ךרעב --דאמ .הלודג .תומבב :"ריעצה-לעופה, תא םינוק
 םימחלנו : וב .םיחננמ .ילארשיצראה - רובצה ."יִליא, לבא---בושיה
 ,ףצק ףצשב ורגנכ

 ץיאניתשלפ ןותעל הלפתה יא ?ןויצמ םירברל ןובערה יא
 ?אוש-תלפה---ה-פתהש וא  ,המודמ :ןיבער--ןובערהש וא

2 

 : םינעוט שי
 יתנלפמ *תלב | ן:תעל ונאו  יתגלפמ ןיתע  "ריעצה-לעופה,

 + םיכירצ
 תוירחאה שגר ,הלק ותעד ,ידמ רתוי ריעצ "ריעצה-לעופה,

 ,ול .הרפח תוניתמה ,וב חתופמ וניא
 לעופה, :םיפיפומש שיו ,,,ףצוחמ לוקב רברמ "ריעצה-לעופה,

 ;בושיה תא בירחמ "ריעצה
 ,ונלש םיאניתש*פה םינקסעה :ישאר םירברמ .הככ
 : ,.."תויתנלפמ,
 לש םאטבמ :ילכ .אוה ,יתנלפמ ןיהע ''ריעצה-לעופה,  ,ןכ

 םינותעהמ וזיא .תעדל יתייה הצור לבא ,י"אב םילעופה .תורדתפה
 ישיא ןבומב ,רצ רתוי הברה ןבומבו יתנלפמ וניא םיינויצה
 .תויאר איבהל רתימל בושחא ןי רוב צ קר אלו

 ?יתנ"פמ יתלב תויהל ןיתעל ול רשפא םאהו
 אוהה ןותעה היהה ,ןיתע םיכרוע ופיב ונינקסע ויה ולו

 ץיתגלפמ יתלב
 תואצמנ  תונוש תותכמ תותכ המכ ונחנא | םיערוי אלה

 תחא לכ ירהו !הליד תכהו תירוכצ תוישיא לכ : םילשוריבו ופיב
 לכ תאו בושיה חלמכ המצע תא האור וללה תותכה 'ןמ תחאו
 ! לפטכ םיראשנה

 םיכירצ ונאש וזכ הדמב ונב הקבד תושיאה תויגלפמה תכמ
 תוינגרוא .תובס ונב ול שיש דימתמ ןוזח םעכ .המע .בשחתהל
 -<ונל .היהי רשא ןותע לכ יכ שארמ תערל םיכירצ ונאו ..,תיקומע
 אל היהיש ינויצ רפוסמ שוררל | םילוכי ונא ןיאו ,יתנלפמ היהי
 ףחאה .רברה ,ונשי אוהש המ תויהמ לרחוש רמאל ,יתגלפמ
 "ריעצה-לעופה,מ- םללכבו יינויצ ןותע לכ תאמ שורדל םילוכו ונאש
 לא אה וינינעל ןישארה םוקמה חא ןהי רשא ןמז ותואבש :אוה
 ןנז ותואבש ,תוגל:מה רהי .לש םהיניניעמ תומוקמה ראש תא ענמי
 ץוחמש םינינעה לא פחיתי 5א .ב:ואב אוה וינינע לא סחתי רשא
 , ביואכ ותגלפמל

 שורדל ןיאש .ןפואב "ריעצה  לעופ,ה .אלמ וזה השיררה .תאו
 ,רתוי
 ומצעמו י"אב םילעופה לש םאטבמ ילכ אוה ייריעצה-לעופה,

 לבא ,םילעופל ןהי ותבח ישגר תאו ןושארה םיקמה תאש ןבומ
 ינינע לכל - החורל = ויתותלד .תא ."ריעצה-לעופה, התפ אל םאה
 טרופמו רורב .רתוי .הברה רהו--רה .וב ואצמ אל םאה ?בושיה
 ,םימרוכה לש ,םירכאה לש םינינעה--- םוינויצה םינותעה לכבמ
 םאה ?ל"וחבו ץראכ םיירובצה וניתורסומ לכ לש ,רפסה-יתב לש
 ןמו .םירעה .ןמ "היעצה:לעופה, לש  תויצנדניפסירוקה ועינה אל
 םושב התיה אל הומכש וזכ תוחתפתה לש הגררמל תובשומה
 תופיקמ תויצנרנופסירוק ואצמת וב ינויצה .ןותעה יאו ,ינויצ .ןוחע
 ?םילשורימ "חרזאה, לש ולאכ .תוקומעו

 ונממ



 ומ ןוילג |

 ךיתכ תייר ש פא ה :תויגלפמההיאל = עיגה "ריעצה .לעופה,

 לכל ולצא םיאצומ ונא תחא הראה .ותוא םיבבופה םייחה -יאנת

 "ביוא,וניאו ןהמ תחאל ףא "בהוא, וניא ,י"אב םיירובצה תוחכה
 ישעמ תא דדומ אוה ולש תמאה לש הדמב ,ןהמ תחאל ףא
 2 + ןלוכ

 ןוע האר םא -- אוה ותגלפמ לא םחיב םג :תחא דועו
 הזרפה שי םאו ,יירבח יעשפ לע התסכ אל ותבהאו ,דיגהב"
 ינב לש םייבויחה םהישעמ תא ןד אוהשכ וירבדב .הרתי .תוחיטבו =

 ?הלא ומכ ןיא ימ םע -- ותגלפמ

5 
 ". , , תוניתמ,
 םיארוקה תאו ,, , לבגומ יתלבו ךאמ חתוממ גשומ אוה הז

 תילארשי:ץראה  תיניתמה : ראבל .ידכב תצק ךיראא םא החילפה
 + איה המ

 ונוהנה ,ונלש םוירובצה .םייחה ."ישוע, םיירובצה  ונינקסע
 ...לוחה .ינוטרשו םיח יעלס .ןיב ,הנש םישלש ךשמב  ,םתינא תא
 ודמל רשא דע -תחשוה םמדמ הברהו ולה םינקפעה ולבס הברה
 ,השקה ךרדב םתינא תא תוחנלו טושמ קיזחהל  םהיתועבצא תא
 והמל רשא תאו ,.,לעשו לעש לכ לע .ץפנת אלו רבשת אל יב

 ןותנ היה .,וארבה םוימ- ,בושיה לרוג ] רוע חוכשל  םילוכי .םניא
 תודיקפה .ידיב ינשה דצמו בלה תרירש תושרה יריב דחאה דצמ
 הנושארה :| בושיה לש ונברוחמ תונבהל ושקב וז ןכ .וזכ .העורפה
 יהיניעב ר תומ לכה תויהב הגורחאהו היניעב רוס א לכה .תויהב

 םילשהל םירעבו תובשומב  םיירובצה ונינקסע ולכי .ךיאו
 ל ןיע תופכו רקשו המרמ י"ע אל .םא .תוריקפה םעו תושרה םע
 אלה הלא :םושיה - יביוא \תא- ללוש  ךילוהל התיח ."הוצמ, אלה

 "! בה ,בה, .תוארוקה וללה :תוקולעה תא : תומהל התיה "הוצמ,
 עצב ירחא תפדורה תושרה תא תומרל הברמה לכו ,םויה לכ |

 ,חבושמ הז ירה ,הבוט הקלח לכ עולבל תשקבמה ,תודיקפה תאו

 הככ ,ונלש תירובצה תונקסעה לש םימינה ארכנ הככו

 םיפיסומ הבש תירובצה 'תוצירחה, תא דורמל הדמה הארבג
 רמל ירובצה .ןקסעה !עבט השענ לגרה ..,םויה דע .רודמל ונינקסע

 ירוהרה תא הב תוסכל .הנותנ ןושלה, יכ ,הנש םישלש ךשמב

 תירובצ הרובע לכב מצע תא .תוארל .דמל ירובצה ןקסעה  ,"בלה

 םימקמיקה דחא ינפל יא .יקצבוסואו ךולב- ינפל .דמוע :אוה ולואכ
 .חוכשל לוכי וניא :חכשו אל דמל רשא תאו ,, ,תוחפה וא

 !לוכי .וניא .תומימקע ילבו תוימומרע ילב רשי תושעלו רשי רברל

 ענונה לכו ונלש ירובצה ריואב הער הלחמכ .קבד הזה ייפומינ,הו

 ינפלו ועדי אל יקצבוסיאו ךולב תאש םישרהה ףאו ,הקני אל וב

 םומיב ףאו ,וכלה .םהיכרדבו םינושארה ןמ .ודמל ורמע אל .תוחפה
 םינושארה תרות -- .השדח ןושלב רבדל שי תוחפה תאש םינורחאה
 2 .החכשנ אל

 םיניטצמ םירובצה ונינקכעש הללוהמה "תוניתמה,ה איה תאוו

 ,הב דגב "ריעצה לעופה,ש "תוניתמ,ה איה תאז ,הב םירמיתמו:הב
 ! לארשי ,ךילע בושיה יבירחמ | הכובמו המוהמ .םקתו ==

 אל םלועל +יאניתשלפה ןקפעה תא תערל ךנה הצור :

 רשא תא בלה תולגתהב ךל דיני אל םלועל ,ותער לע רומעת 5

 --םיחפמ הסכיו חפט הלגי ,םימורע ןושל ול רחבוש וא ,ושפנ םע =

 קותשיש וא -- *הטוש,ל ךבשחיו ובלב ךל געליו ול ןימאת :יכו <>

 'ןמאנ, שיאל ךבשחי םאו ,תאטת לכ םא הרוחשה הקיתשה --
 ,ןיכפוש לש :ןותק וידגנתמ לכ לע ךופשי "דוס, קיזחהל עדויה

 ,םנה הביבסה ירפ--םה רשאב ונינקסע תא ומישאת לאו ,
 !הנש םישלש לש "םירוסא,ה םייחה ורפ >>

 8 3% םלועה

 לעופח, לש ולוק היה תאוה הביבסה ךותבש ןבומ ומצעמ
 - ,ןזאה .תא .םרוצה ארונ סננופירכ "ריעצה

 +,,.לחואה רתסב ץמחתהל ,םירתסמב םכחתהל וניכפה םש
 ובשח ,םיצירעה דגנ ,לועה ישוע דגנ היולג המחלמב תאצל לבא

 :תורענ ישעמל ,הפצוחל
 םישלשש םומינח "ןינב, תא רופשו ףולה ךלה "ריעצה לעופה,ו

 ילב-:פרהו .ךולה ךלה "ריעצה לעופה,ו וב וונוב .ולמע 'הנש
 וניאה :,,,םייחה "ידומע, תא -תודלי לט לש .תומימתב ,םימחר
 םהיניע ב !םיירובצה ונינקסעל וגעלת לאו + בישיח תא .בירחמ
 "ריעצה לעופה," לש "תורענה:ישעמ, םה םהיקומנ יפל ,םה
 םה.וילע רשא ,ויח וב רשא רברה ןברוח  ,אוה  ןברוח םנמא
 ךלהש ימ : םיכירצ םה םימחרל , ,,םהל וגעלת לא .,םויה דע םייח
 !ויניע .תא רועמ שמשה רוא ,ךשוחכ הנש םישלש

 הכפהמה םע .דחי יכ ןיבהל םילוכי םניא ונלש םינקסעה
 םהיקומנב ,םה םהייחב םנ הכפהמ יהתש הכירצ היקרותבש תיללכה
 םה תיללכה  הכפהמה- תא ,םייחה לע \םהיתופקשהבו .םיינויחה
 ידבע ,םידבע וראשנ ימינפה .םמלוע  ךותבו הפ לכב .םיחבשמ
 ֶּ : . הסגה תוצירעה

 לש "תוניתמה,  התואל םוקמ היה ןשיה רטשמה ימיב םא
 תרכהב םימיפסמ ונייה ןשיה רטשמה ימיב םא ,םינושארה : ונינקסע
 .הרירב התיה םולכ יכ <- ונישעמ ודסונ הילעש תערח:תאנוא לא
 הגה =- ! ךפ .ידיל  ונתאיבה .ונמויק רעב המחלמה :ונל תרחא
 < חמ .תושעל ונילע וישכע ,"תוניתמה, התוא ירחא רעבל ונילע וישבע
 תושעל .אל וא חאלמ .בל:תולגתהב ,תושעל רשפאש המ  ,רתומש

 םיעצמאב שמתשהלו השדח ןושלב רבדל ונילע וישכע ! םולכ
 ; , םישרח

 "= :םיקרותה השעמל "| ןמא, התע וארקי םינשיה םישנאהש יד אל
 . 5 צלודבע לש תוחפה ישעמל !ןמא, הו ינפל וארקש ומכ םיריעצה
 < םע םישדח --- וחקי םינשיה .םישנאה םוקמ תאש ךירצ ,רימח
 ,תשרח םייח:תנבה םעו םישדח םיקומנ

 ונתמח לעו ונפא לע םימילשמ ונייה ןשיה רמשמה ימיב םא
 ךותל תומו לער וכפשש  ,תודבעהו .הפונחה ,רקשהו המרמה םע

 לכ תא רעבל םיכירצ ונא  וישכע --- ונלש  תירובצה  הריפסה
 !ןצקועמ אלו .ןשברמ אל. , ןהיתודלות לכ תאו תודמח .ןתוא

 יכ ;עוהי .ןבומב  םיכסהל היה .ןשיח רטשמה :ימיב םא
 רמשמה .ימיב .וישכע- -ייקיזה,ל םילוכי "ריעצה לעופה,ב "םירעב,
 אל ."תוניתמ,ש ,הלאכ בל .ימימתו שפנ יזע "םירענ, קר שדחה
 הקבד רשא ,האלחה תא רעבל םילוכי ,םהמע לב "'תורשפ,ו ועדי
 ",, ,הממורמ .רתויו :היקנ 'רתוי השדח .הריפסומטא :ארבלו ונב

 " המ לכ תא ץחרי הרעסבו הפוסב דרי .יכ ףטוש םשנ קר
 , תוצירעהו  ךשוחה תונש םישלש ךשמב ונב .קברש
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 / : ! רמאהל : הנתנ יתמאה
 (..םיבצעה תא ויגרהל .לכוי "ריעצה לעופה, לש ,"ןומ,הש שי
 " תוטב םימעפל אוה ירמ רתוי- ,דח ,םימעפל ,אוה ידמ .רתוי

 תוחיטבה התוא הארנ רצה ןמ דמועה םהאלש העשב ,ומצעב וב
 : , הכחונמ תצק

 "החונמה,ש ,תרעוס ושפנש ,וב ריעצ .ומרש  ,ימ םע לבא
 +  אוהש שי יח 'םרא ?הלא ומכ ןיא -- וחוה תאו ותוא השבכ םרט

 אב .אוהש שי ,וסעכ  ךותמ .הדמה לע זירפמ .איהש שי ,םעוכ
 "תוערגמ,ה לכ םע הוה יח ה שיא ףידע חמכ לבא .,,תוטש ידיל םג
 םימדרנ :ונא ידמ .רתוי 1ופקת תומהש וירמש לע . אפוקהמ .ובש
 \.תתואו .,םידמועה .ונימימ .יגפ לע .םיטקוש ונא ידמ .רתוי =,י"אב



 וב ןוילג < םלועה % : ₪

 תא תוכהל ,םידמועה םימה םתוא תצק .עינהל האבה .הרעמה
 לש וכרד .ךכ -- אובי .הפוסבו א המחכ םאו ,הב הכרב --- וילג
 + רעפה

 םיתעל ,"ריעצה : לעופה, שמתשה  רתויב : קדוצ:יא  "ןוט,ב
 הברהו ,תובשומה ינב לעו .תובשימה לע ורברב ,ראמ  תובורק
 לש "ןובקר,ה לע .ורבדב הרמה לע : "רועצה :לעופה, = ןירפה
 ,ירמגל ולטבל ןָיא ונובקר לכ םע ןובקרה ותוא ..,םינושארה
 לבא :.ארבל  דמוע:אוה הברה רועו בושיה  ךותב .ארב -הברה
 --ליחתמ ריעצ לכב .הכורכ םינושארה לוטב לש וז הדמ :רומאכ
 הזיא תמאב םיאיבמ םישדחה םתוא םאו ..םלועה לש .וכרד ךכ
 .הערה םתהמ לע םהל לוחמל םילוכי ונא ,ובווח ישממ רבה

 -- שדח רבד תובשומה ךותל איבה "ריעצ לעופה, :יבו
 ,קפס ליטהל ןיא הוב

 לעופה, דימעה  ,ול יואר רתויה םוקמב םילעופה תלאש תא
 לעופה, ןתנ ,םילעופה תלאשל הנוכנ רתויה .הראהה תא ,"ריעצה
 לעופה, השע המצעל איהשכ םילעופה .תלאש :ןורתפל  ,"רועצה
 דאמ הברה לבא --- ןויסנו תוחכ ןורסהמ = -= .דאמ ,טעמ "ריעצה
 ,וללכב בושיה .םויק לא עגונב וז הלאשל שיש ךרעה :ןורתפל השע

 לבא ,בושיה ןינבב .תירבעה הרובעה  ךרע תא :ועדי .לכה
 לכל הרורב הכ :,תטלוב הכ- ,השגדמ הכ התיה אל וזה :העידיה \

 לעופה, .לש .ותפטהל  תודוה -- וישכע ..אוהש ומכ לכל .הנבולמו

 תורמרמתהה לכ 'םע דחי ,תקסופ יתלבה הפטהה > ,"ריעצה
 םע דחי ,"ריעצה לעופה,, לע .תובשומה  ונבמ: םיבר? םירמרמתמש
 יפלכ  םינעוט = םהש --- תוקדוצ-יתלבו :תוקרוצה =- תונעטה לכ
 תחא הרכה :תכלוה הלא לכ םע דחי ,םישדחה םיריעצה םילעופה
 ןתוריתע ןיאש ,הרכה ,תובשומה ינב לש .תובבקה תא  תשבוכו
 , םירבעה י"ע .הרובעה .שבכת .אלש  םא :םוחוטב .תובשומה לש
 ."ריעצה לעופה, .ארב וז הרכה תאו

 לעופה, אב ינפל םג םבלב וזה .הרכהה תא ושיגרה :םיבר
 התיה הלא לש םתרכה םגו רפסמ יתמ ויה הלא לבא  ,"ריעצה
 תא .האצי .אל ץוחלו תרתפנ התיה בלה * תנפ : ךותב ,השלח
 ןתנ תשבוכה הרוצה תא .,תמחולה הרוצה .תא ,תינויחה הרוצה
 .:"ריעצה לעופה, וז הרכהל

 תובשומב רחא רכא ףא וישכע ןיאש החטבב ריגהל רשפא .
 םינעומ שי  ,תרכזנה הרכהה .תקרצ תא ושפנ .קמועב שיגרי :אלש
 יכ לבא ,הרובעה תא .שובכל םילוכי - םילעופה = ה ל א .אלש
 לש .וסיסב הז .ידעלב : יכו .התוא .שובפל םיבירצ םירבע :םילעופ
 לכוא ,םשפנ רתסב םאו יולגב םא :םידומ לכה הזפ ,לוח=--בושיה
 תא םתוארב ,םתוא  הכמ םבל--םירכאה םור : החטבב .ריגהל
 וניִאש ,םשפנ המוה ירבעה :לעופל אלו ,םירכנ י"ע תישענ םתרובע
 םתודיתעל ,םינאוד םה םמצעל םהל אלא ,הדובע אצומ.
 םה ,תובשומב םירבע םילעופ ילבש ,םתודיתע ,םידחופ םה
 עגונב "החונמ>יא, שינרהל ליחתה רכא לכ טעמכ .,,הנכסל םיופצ
 וז .החונמ>יאו ,הב .יולת .ומצע םויקש המכ רע םילעופה .תלאשל <

 תרשבמה הנושארה :תינונסה איה תאו ,הל תולודגו תובר .תואצות
 ,,,הכפהמה אב תא

 םילעופה תא "וחצנ, רשא הוקת:חתפ יפיקתש ,ינא חומב
 ,םישלש וראשנ םילעופ םיתאמ רפפממש דע ,םתבשוממ םושרגוו
 רקנמ "פוטיט- לש .שותי,ה : וללה םיפיקתה םגש  יכנא חוטב
 םכמצע תאי םא יכ ,םתחצנ םתוא אל :רמואו רקנמ ,םחומב
 לעופה, .,,!םיחצונמה סתא םא יכ .םיחצונמה םה אל ,םתחצנ
 לש הכרע תנבהל עגונב רבאה בלב הכפהמ השע "ריעצה
 ,ירפ השעת .השע וז הכפהמו ,םילעופה .תלאש

 תורירמה תא ול  לוחמל םילוכי  ונא הזה .השעמה רעבו

 ! םינמזל .. , הפצוחה תאו .תרקורה תוחיטבה תא ,הרתיה
 :ול םירמואש .ימ ירשא
 !ךרכשב ךרספה אצי --

0. 

 בל תא םילשהל ידכב ואב אל הזב םירומאה םירברה לכ
 אצומש ימ ,"ריעצה לעופה, םע תובשומבו ופיבש "םיניתמה,
 וילגרב סמרש ,ימלשוריה ץירעה לש ונימיל רומעל ושפנב ווע
 לש הנוגמ הדמ לכ הביבסה לכב ערוש ,רשויו קרצ יקוח לכ
 אכוחל ןמז לכבו תע לכב תונויצה תא םשש ,הענכה לשו תודבע
 ,ףסכ רעב רכמנה  ,"יבצה,ש :ןמזב םג  ודיל רומעל ,אלולטו
 יצירעל רי תתל רשכומ ומצע תא איצומש ימ .וב םחלהל רמוע
 תא אצומש ימ ןםילעופ לש תורדתסה םורהלו .אכדל םילשורי
 םישנאה הלא---יאוקת-חתפה "םרח,ל יאשחב םיכסהל לולע ומצע
 ניא רשא לע ול ולחמי אלו "ריעצה לעופה, םע ומילשי אל
 "  [םהלש "תוניתמ,ה םע םלועל םילשי אלו םילשהל לוני

 םהש מכ וא םהש ומכ םירברה תא .תוצרהל היה ינוצר
 רוע רתאו .רתא לכב םינויצה יבש יכנא הוקמ יכ ,יל םיארנ
 תא ינומכ = רוקוהל ועדיש םשפנב ."םיריעצ, | םישנא .ואצמי
 אוהש  "ןברוח,ל ינומכ .וחמשיש ,"ריעצה \ לעופה,בש "תולילשה,
 השודק הריע'צ הריבעש םישנאמ תונויצה הנמלא אל רוע .השוע
 ,םהל הרקיו

 ינפב םג .דמעמ קיוחהל לכוי "ריעצה לעופה,ש יכנא חוטב
 םיעדוי .םדוע- םישנאה הל א ,וישכע .ותמועל םיבשנמה תוחורה
 םישנאה דוע .,םהל שודקו .רקיה ןונעה םשל םיחמ:תונברק בירקהל
 העשב | ,בער;יצחב תויחלו םנח:יצחב רובעל .םיעדוי הלא ה
 , שדוק-תרובע = תושוע .םהיריש

 םג ..אצמי "טעמ שרקמ, שיש םוקמבו
 הטקש אל םשפנ .דועש .,הלא די תא וילא
 +..עוערוהמ הלרח

 ךושמל ךשומ:חכ
 אל םתמשנ רועו
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 .הָיְקְרוִמ םיִבְתְכַמ
 !לוהית םלוע ב ןתודחאל הפיאשה :ללכה בצמה

 --הותונוש---.וגלש  *םיררבמ הל ---:תוננואתהו השעמ-:יא

 יגה תא ג!חל תובורמ תונכה םוקמ לבב ,ונילתכ רחא דמוע שפחה גח

 ירדהו ראפ בורב ןושארה שפחה
 היקרותהיחרזא תובל וררועיו חת\תה:ולכ ומערי םימי העברא דועב

 ןיב וברעתי חטב לבא .הרבעש הנש ילוי שדחל 54 לש םיָפה תונורכוה תא

 ,חל 13-ב  תוממוקתהה רע .רתויב .םימיענ:אל .תונורכז םג םימיענה תזנורכזה

 םיקלחב םויכ פג תררושה היבוברעה ד"עו ,םירחפה"שרח ותוא לכ ד"ע ,לירפא

 + חיקרות לש םיבר
 הז רבד רכנ .אבו שמשמ שפחההגהש םושוגרמ תובוחרב קר אל לבא

 ר'ע ,תובבלה* תנכה ר'ע רבדל ולחהש םיעובשכ הז ,תובבלב םג

 ,תחא הקצומו האירב הכלממל םינמותועה םימואלה ינב לכ לש םתודהאתה

 לגדה תא ומירה םה ,רבדב,םיליחתמה ויה םיקרותהש ,הדבועה תחמשמו
 לש  תלצומ-יתלבה ןויסנה ירחא--הזו ן"תודחא, הפיה הלמה הבותכ וילעש

 ,ריה תקזחב  םיגושה םימואלה תא  'דחא,ל םברקבש םודחא  םיכהלנ תוחמ
 ,םינלופהו םינמרגה תא תיפורפה הלשממה "תרחאמ,ש ומכ"

 !ןכותב יונש הזיא לבא ,הלמה התוא
 רתוי .ךיתע - ןוכנ  ם\ ל ש ב = תו רח א ת הל ש. םוכסי תעד.רב לכו

 היקרותב בשויה רובצה בור .ןיאש = ,הרזג ןיעכ .האבש ,תודחאה התואמ ריהומ
 ,הב דומעל לובי

| 



 ה

 םיבר תומוקמב םהילע וחקי היקרות ירוהיש ,תעדל םעני םידוהיה ונלו
 םימואלה ינב לכ ומוכסה ,יקינולסב ,הככ .םי ד ח א מ ה לש הפוה רוקפתה תא

 ,"תינמותועה תודחא ,ה לש תיללכה הדעוה שאר רותב ירוהיב  רוחבל
 םמוקמ לעו היקרות ידוהי לש ךיקפתה לדג לע ונל הארמ הז .רבד

 המוקב וכלה ול ,הטה רשא תא ראשהל וערי ול ,ספתל םילוכי ויהש הכלממב

 ונזמר רבכו ,םבצמו םמוקמ ,םכרע תא םיניבמ היקרות ילוהי .ןיא ונרעצל  .הפוקז
 האבוהש ,רז:תרומז אלא ץראה-תרילי הניאש היטנ ,עברא לע .לוחזל םתיטנ לע
 +י.ץוחמ

 ברעמהמ ואבש ולאה תוערה תוהורה תא שרגל םיבורצ היקרותבש וניחא
 ונוביש ,הלא תא חמרגות ידוהי ןיב םיאור ונא ןיא .ןיידע לבא ןבוקרה ידוהיה
 -- == == .אוהה הרזומה היטנב הכורכה הנכסה תא

% 
% % 

 הריבה:ריעב = בשויה ,הז ןיב רוהיבו חיקרותבש ידוהיה להקה ןיב

 םינגואתמ וליחתה םינוש םירכעמ ,ןוצר תעיבש-יא םינורחאה םימיב תשגרומ
 ,רובצה:תודסומב םינוקת תגהנה:יא לעו תורובצ הדובע טועמ לע

 יא לכב ומישאה ותואש | ,ןשיה ישב:םכחה תליפנ םןימ הרכע הנשב

 ןקתל רבד טעמב השענ אל ואמו  ,תוידוהיה , תוהעב ררשש והבו:והתבו רדפה
 ,הזה בצמה תא

 ישב:םכחהב םהיתווקת לכ תא ומש ריעצה = רודהו םירואנה ם רוהיה
 לדח אל אוה םגו ,תיפוריא הלכשה לעבו ריעצ שיא עודיכ יחנהש ,שרחה
 ופתתשי ההש תימואל הפסא .דע רפסֶה:יתבמ ,תודפומה לכב םינוקת חיטבהמ
 לע :היקרותבש תוידוהיה תודעה תורמוע ילוי = ,חל 04 -בו ,תודעה לכ ירוצ
 םתוננואתה דוחוב הלורג ,הרבעש הנשה לש הזה םויב ורמע .ןילעש .םוקמה ותוא
 הניבגה פמ  ,רשבה:סמ) מה לכ תא םימירמ ןהמש ,תונותחתה תוררשה לש
 ולאה תועיבתה תא ךנה " עמוש  ,םתרומת רבד םוש סהל תת ילבמ :(ןייה:פמו
 ,תילוינפפיהה תונותעב םהיתודא לע ךנה ארוקו תויטרפ .תוחישב

 רע השע אלש קר אל שדחה יממואה שיל'גימה ,םיננולתמה םיקדוצו
 תושעל רמוא "ונניא  ,הארנש יפלו עוריה יפל  ,אלא ,רכנמד .יונש םיש התע
 ,םוירקיע םייונש הלאה :םימיב

 900 הדעהל התולה ח"יכת --- לודג רפס:תיב 4 ,הטלגב ,לשמל ,םינוב

 ,םירומלה:תינכתב יונש 'ד"ע תופיה תוחטבהה .לכ 'תורמלו---תז .ךרצל קנרפ ףלא
 ,תירבעח .ןושלה .דומלב םינוקהה  ד"ע  ,תירבעל תועשה רפסמ תלדגה .ד"ע
 תורמל = ,הפ:לעב ןתוא עדוי .תירכע ארוק לכש דע ושלשנשו ונשנש תוחטבה

 רפסיתיב- -םינמאנ = רתויה .תוריקמהמ יל עדונש המ יפל---היהי ,תוחטבהה לכ

 ,תדמלגה חפשה יהת תיתפרצה ופנילאל רפסה:יתב לש השדחי הרודהמ הז
 הז רפס-תיפב .רובדה-תפש :םג תת תיתפהצהו הארוהה תפש  יהת .תיתפרצה
 יתלאש  .יקרותה דומלה תא תצק וביחרי םנמא ,המלגב תידרפסה הלהקה לש
 ,םירבעה םירומלל ועיצקיש םוקמה ר"ע הז רפפ:תיב רוסיב םיקפועהמ דחא תא

 וטילחה םרט רוע הז תודא לעש, רמא ,ונתפשל ותבח תורמל הזה ןודאהו
 ,"הזה .דומלה תגהנהב תושעמה תוציחנה תא האור ונניא אוה יכו ,הבד

 רומלת, .םג רסיל םירמוא  "סנילאה:תמגודייפל, ,הזה רפפה:תיבל ףסונ
 תיתפרצ .,יורמלי וכש םירלי-ןגו  (ולוינפפוהה םוגרתב תולפתה רומלל) "הרות

 ,תירבע תצק םג ילואו =
 !םישעמה---הלאז ,תוחטבהה ןה ולא

 ,םהב םיצור ונויה ונאש םירבר םיחיטבמ ונל  ,תוחטבהה תונוש לבא
 .םירחאה .ךחל םימיענה .םורכד = םורחאלו

 - -,ימואלה ידוהיה שול'גימ,ה ןוא יכ ,שילגימה ירבח ,הארנכ  ,םיחכושו

 ...וכחל םיענה תא וב. אצמל ךירצ דחא לכש | לכוא:תוב
* 
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 ןותעב + היקרותב תונויצה .בצמ תא "םיררבמ, .ולחה םינורחאה םימיב
 תוריתעש  תורזג .רבד לע .ןויצ:אנוש ןבתכ תאמ רקש-בתכמ ספדנ ילגנא-ודוהי
 ספדיו --הָנאצְת | אלו ואצי אלש תורזג ,םינויצהו תונויצה לע היקרותב תאצל
 רבע .ןב:ירחאו ןורצמ הרעה לכ ילב ,ותומלשב אוהה בתכמה תא ןותעה :ותוא

 =--וורחאו ,"רוריב,-- -ינש רמאמ "רוריב,ל םדקש בת:מה יוחא , "רוריב ,:ירמאמל = =
 הרצ תע יכ "רוהיבב, םירשבמ ןוחצנ לש :ןוטב .,"רוריבה .ירחא, וושילש : ךמאמ
 ,רשפאה תא ליצהל רחמי .השארכ םידמועהש | ךירצשו .תונויצל איה  הקוצמו
 םירוצעמה, יב ?ולש .ןותצנה-ןוטב ררבל הצור והמו .ןותעה ותוא ר ר ב מ" המ"

 אל הזו ?'לעופמ לא תאצל ולוחתה רבכ הניתשלפל םידוהי  ינומה .תאובל

 רק / 2 < א 2 יל

 1 90 םלועה <

 אל יכנא * ,"טלעוו,הב וספדנ הלאכ .םירבד ,'רקבה, ירכר יפל ,יכ םא ,תמ א
 םירוצעמ ,"טלעוז,המ ירבח העט --- ופפדנ םג םא לבא = ,"טלעוו,הב .םיתארק
 !םינש הז קו  םירמוע הלאה םירוצטמה | ,וליחתה אל י"אל םינומה תאיבל

 תזש םיוקמו הז "ןולק:תוא, ריסהל התע םילמע ,"המודאה אקתפ,ה תרוצב

 טיריעצה םיקרותהש ןמס הז ןיא הלעי אל םג םאו ,רבדב םילמעה דיב הלעי

 תורגנתהש םיחיכומ םיבר םינמס ,ךפהל ,םדוק רשאמ רתוי תונויצל התע םידגנתמ
 םירועצ םיקרות ןיב תודגנתה לש התושי תאו- -םיריעצה םיקרותה תורדשב וז
 :השלחו תכלוה --םלועמ שיא שיח כה א ל םובר

 ערקל הצור תונויצה ןיאש םיקרותל חיכוהל ידכ הרובעה הבר ,ןבומכ
 ,התשענ וז הדוגע לבא ,"תידוהי הבלממ,, דסילו היקרות לעמ לארשי:ץרא תא

 יהחלצהב ,חווקל רשפאו , השעתו התע השענ  ,ררבמ "רקכה,, ליחתהש םרט םג

 :תודפומל היופצ הנכסש, "ררב,ל םירכזנה םורמאמה לעב הצור דוע
 םירבדה 'בצממ העיחי לכ ול ןיאש ,ררבמה לע ינא המתו ,'ו"אב ונלש ךונחה

 י"ע אלא *לקינורק שיאוזר,ה י"ע אל הז ששחל אב "טלעוו,ה רפוס ,היקרותב

 הוטנא קר הנניא וז העצהש ינפמ ,לכקתו אל חטבש ,ךונחה "ע קוחה:תעצה

 רשיה לכשל  תדגנתמ איהש ינפמ אלא ,תינמרא יטנאו תינוי:יטנא ,תינויצ

 םימדוקה יבתכמב רבכ 'יתראבש ומכ  ,תינמותועה הכלממה לש םיסרטניאלו

 ,"םלועה ב
 לטל וע = תורצב טיבמ אוהש --- ?ררבל "רקבה, ךרוע הצור 'המ ןכבו

 !םימיה רבכשמ ונערי הזו---?ינויצה םלועב השענה
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 םימוו
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 תובר תונכה התע םישוע אטשוקבש 6 תולמעתהל הדוגאה ירבח

 םירעמו ילופופוליפמ אבה  עובשב הנה ואבוש םובורמה םהירבח תא לבקל

 ,תולמעתהל תידוהי הגיגח דחי ךורעל ידכ ,הירגלובבש תורחא

 םהל  תונפל השקבב  החפ טיקביש ךומחמל | התנפ תימוקמה .הדוגאה

 ,חל 94 לש תצנמה - ןסהיחרוא תא לכקל ידכ  אבצה לש רפסה תיבב םימלוא

 םולמעתמה ,לכויש המ לכב ותרוע תא "םיבכמ,ל חטביו ןוצרב םהל הנענ ילוי

 ,הגרומסו ילופונירדא ,וקינולפ תא .םג .ורקבי .הירגלובמ םירוהיה

 לועוו הזה רוקבהש תווקל שי ,הפו םונפ תלבק םהל םיניבמ םוקמ לכב

 תולמעתהל תובר תורוגאו ,ריעצה רודה ןיב תימואלה הרבה תוחתפתהל הברה

 ,םידרפסה יריעצ ןיב הנדסות

 :םינורחאה ויתונוילגמ = דחאב בתוכ "דתיטטוא,  יזויציפואה ןותעה - =

 היקרותב תינויה הלאשהש ירחאו  ,הנדאב םינמראה תלאש הרתפנש ירחא

 ,תידוה יה הלאשה רוריבל תשגל ךורצ ,תרעוב תוחפ התיהנ

 בוזור רמ םג אבו םומוו דועב ,ןיקשוסוא רמ זנרבה הנה אב לומת ---

 :םירחא םימו הפ והשי םהינש ,לעופה רעיה רבח ,גרוברטפמ

 "ץלפ רמטוו, ןולמה תיבב ןוזפלו .ןודאה תא לומתא רקב ישב םכחה =--

 ,תודחא תועש םש ראשנו היפריטב
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 ד 100----

 .ןילופמ .םיִבָּתְכַמ
 תת

 לובשב הלשממה לש רפס:יתב---,תיאשרוה הלהקה לש הבוצק

 יץיקה תנוע---.ןתורחאתה תעצהו הקרצה תורבח--- ,םידוהיה

 תא | םיברב תמסרפמ תיאשרוה הלהקה תגהנהש תינשה םעפה תאז

 ,הביצקת תעצה

 רפסה:יתב רפסמ ר"ע לשמל ומב ,םתוא תוררבמ תועודי .םוש ילב  םורפפמה

 הגהנהה העטשנ | ןישכע | ,המודכו | םהיבונח  רפסמ , הרות:רומלתה | יתבו

 ,תוצוחנה תועיריה תא הפיסוהו רקתשארמ םירקבמה :תורעהל

 תובישח הל שו ,הפוריא לכב ןיסולכואב הבורמה איהש ,תיאשרוה הלהקה

 הננוכתהו הרבעה האמה לש םיעבשה תונשב העשה הל הקחשש ינפמ  תרחוימ

 לע אל איה הנעשנו תושרה תרזעב הכגנה הרעה:טמ לש קוח םיסב לע

 .הגהנהה תא םירתובה םחש סמההימלשמ לע אלא | םישרדמה-יתב:יללפתמ

 יותבו .תויסנכהריתב וללפתמ י"ע רחבנ "וציניווב ראזאדה, היה הזה ןמזה ינפל

 הלהקה תגהנתו ,המורבו תועדה תכנגל רוקמל ,ןבומכ ,היהש המ ,םושררמה

 םלוא ,וזה .הלקתה תא והיפה םיללוכתמה-םילובשמה .,םודיסח .ידיב !הלומ התיה

 תושרש ןגיהנהו רותעל פג םתלשממ תא  חיטבהל וחכש אל .הז סע :רחו

 , תא קר הנתנ זאש אלא ,הרבעש הנשב הגיהנה הז ןוקת



 הנתינ הזכ ןפואב  .הלעמו .בור רשע השמחמ פמ ימלשמל קר היהת הרוחבה
 ןטקה םטועמו  ,םיריסח וא .םישפח םיללובתמ םבורש םירישעה ידיב הלהקה
 ,זונויצהו תימואלה היציזופואה ירברל עמשנ

 תחאו ,הלהקב ןוטלשה רברב פומלופה ךשמנו ךלוהש תודחא םינש הז

 םלוא ,תוריחכה קח לש ונוקת אוה תויתרכה רתויהו תודבכנ רתויה תושירדהמ
 םילשומה לש םזודגנתה י:פמ קר אל דאמ השק תולועפל התאצוה וז השורד .

 העצה תחא םעפ התחה ךככש ,תושרה תעדב היולת איהש ינפמ אלא ,ןנלשמ
 הגהנהה השיגהו הדבועש ,תויטרקומידמ .היה קוחרש ,תוריחבה-קח ןוקת לש .

 ,המצעב

 היספור א לכב הדיחיה תררופמה הלהקה אופיא איה תיאשרוה הלהקז
 םווזה לש םודרצ הברה היתולועפב תפקמהו סמ לש קזח וסב" לע = תדמועה

 ,םיירובצה
 .ביצקתה ןמ טלוב ןפואב הארנ היתולועפ ףקיה
 רע  תולועה 'ובו םיריקפהו םינברה רכש ,הגהנהה תואצוה .דבלמ

 לע ,בור 86,069,48 הלבשהו רומל ינינע לע הלהקה האיצומ .בור 06

 49,704,75 'ובו ןימלעה תיב לע בור 56,119 תורובצ הרועו הקרצ ינינע לע

 991,112,87 לכה ךס .בור 38250 הלהקה לש תובוחה םולשת לע בור
 ,כוה 107,988.98 הקרצ ונינעל רוע האיצומ םידחוימ םימוכסמ הז רבלמ בור

 .בור 8 99,096,80 דע אופיא הלוע תואצוהה לכ לש ללוכה .טוכסה
 :בור 212,110 דע הלוע הדעה | סמ .:בורפסמ ינש יקר  ןייצנ הפנכההמ

 תפנכהה רתי ,49/059,80 רע הלוע 'וכו הרוכקהו ןימלעה  תובב תומוקמה .רוחמו
 תגהנה יריב םיאצמנה ,תונובזעה ירפמו םינוש הקרצ ינינעל תויטרפ תובדנמ איה
 ,בור 899,103.49 דע חפנכהה הלוע לכה ךס ,הל שוש שוכרהו ,הלהקה

 איה לודג רתויה םוכסה .תאש םיאור ונא הגהנהה * תואצוה תמישרמ
 םהכש הרות:רומלת יתב תעשתב תקזחמ איה .דומלו ךונח ינינע לע האוצומ
 ,סורענל 12 םהמ ,םיימשר םיליחתמל רפס:יתב םירשעב ,םירימלת 1900  םידמול

 םירענל תונמואל- רפס:תיב\ ,םשרג אל .תודימלתהו םידימלתה רפסמו ,תורענל 8

 ,חכאלמ:ילעב .ליבשב ברע"ירועשו םירימלת 11871 תוקלחמ הנומש סע תורענו
 ,940 רע הלוע םחב םורימלתה רפסמש

 ידיב תמאב תאצמנ םינורחאה ינש תגהנה קר הלאה םידסומה .לכמ
 רמולכ! ,םתוצחמל קר ןוטלשה י"ע  םילהנתמ הרוה"רומלתה יתב .הרעה ןוטלש
 ןהב ררוש ,תדה ידומלב ,תינשה םתיצחמלו ,סוינוציתח  םירדפהבו  לוחה:ודומלב

 הרתי הנומא היקודאו .השרו יךיסחל ןיא תאו תורמל םלוא ,םיריסחה חור
 םיטרפ הרותיירומלת םהל ודסי ירהש ,םהב 4 הקיזחמ הדעהש ,הרותה:ירומלתב
 ןוטלש תעדב המואמב םיולת םניא רבכ םוימשרה םיליחתמל רפסה:יתב ,םובר
 ןורחאהו .,(טרטסיגמה) ריעה .ןוטלשל פתקוחהל שורדה ףסבה תא קר .ןתונה הדעה
 הרעה ןוטלשו ,םייממעה רפסה:יתב לע חיגשמה לש ותשורד יפכ ותוא .איצומ
 2 ,םיאצומה םימוכסהמ .ןובשחו ןיד 1לופא לכקמ זניא

 ,ורפסל . אוה יארכו ונימב ןיוצמו דחוימ קרפ אוה וללה רפסההיתב ןונע
 לש ופוחי ר'ע תונוכנ יתלב תָובְר תועורו  ןנונותעב וטשפתנשב ,וישכע רוחיב
 :הז ןינעב תושרה לא שיגהש ויתושקב ר"עו הלאה רפפה-יתב לא הדעה ןוטלש

 םולהנתמו ןולופ ירע הברהב םיאצמנ םורוהוה ליכשב םייממע רפסהותְב
 ולופאו  ,תיסור איה םידומלה  תפשש ,ןבומ , תחא  תימשר  המרגורפ ופל

 תא םינלופה ליבשב , םייממעה רפס:יתבב  גיהנהל ןוישר לכקתנש ,ןמזה ותואב

 :ורפכ ,ללכה ךותמ ונלש רפפה:יתב ואצוה ,דומל:תפש רזתב תינלופה הפשה =

 םה םוטעמ לבא ,תדה ידומל | ,םוירבעה םיהומלה וליפא ורכזנ םהלש המרג *
 הבסהו ,וללה םידומלה .תא םידמול םהבש | ,הנידמה לכב רפסה"ותב  דאמ
 םודמלתמ םבורו = םייללכה םירומל- תוירגומסה יכינח םטועמ---םירומה ,הטושפ
 ןושלה .תא אל םיערוי .םניא --- םיליחתמל הרומ תדועת ולפקו :ןויסנב ורמעש"
 ופיעס ואלמיש חיגשמ שיא ןיא הז רבלמו ,םיירכעה םידומלה תא אלו תירבעה
 ,םוימטעה רפס:ותב לע?םיחיגשמה = ,"תידומלה היצקר דה,ל = .זוללה המרגורפה
 רפסהייתכב :ורמליש לדתשהל ידכמ תובושח רתוי הברה תורחא תוגאר שי
 ,בר .פ'ע .תאז םישרוד םניא םה םג םירוהיהו ,םירבעה  םידומלה תא םירכעה
 ןועמ איה הרומהו ,םוימשר רפס:יתב אלא ,הרות:ירומלתו .םירדח הלא .ןיא .ירהש
 < + דיקפ

 וז . םתדועתו ,היצקופיסור לש םירָפומל הלאה רפס:ותב ויה הזכ .ןפואב
 סעה  ליחתהשכ - ,תוגורהאה םינשב | רתוי = רוע תטלוב התיה תינלופ הביכסב

 הלא רפס:יתב ,תמאה תא דיגהל  ךירצו :,רפפת-יתב רעב המחלמה תא ינלופה
 תולא .סיברקתמו  תיסורה ןושלח' תא תעדל .םידמןל םהיִכיִנִח וסהלש תא םישוע

. . 2 : , 5 

 רפ 36 םלועה <

 ףא ןיא .תירכעה ןושלה ר"ע ןתינלופה ןושלה ןמ םיקחרתמ םהש ,הגמב הכו

 :רברל ךרוצ
 ןפוא .סג .אוה .ןווצמ םלוא ,הלא רפס-יתב לש תימינפה םתרוצ איה תאז

 תומוקמב ,הנובשח לע םתוא תקוחמ הלשממה ןיאש  ןבומ .וולאמ .םתורדתפה
 םירעה .ןוטלש י'ע  הכגנ .פמהו ,רפס-יתב תקזחהל דחוימ סמ םימלשמ .םידחא
 םה .םיכורצ םליבשב. רפס-תיב חתפל .םירוהיה םוצורשכו ,תחא הפיקל ףסאנו

 לש םוללוכה טימוכסה ךותמ שירפהל ,ךכ לכ הלק הניאש .,תולדתשהב .ליתתהל
 ,וז תולדתשה חלצת םימעפל ,ירבעה רפסה.תוב לוכשב  םוכס - רפסה.ותבדסמ
 תחרכומ הלהקה וא. ,הפסחתיב ילב םיראשנ םירוהיהו ,חלצת אלש שי םימעפלו

 ,הקזחהיימד רותב וא הכומת רותב וא םוכס הזיא התפנכהמ שירפהל

 " םורעהיונוטלש  יפסכמ רפסה-יתב םוסנרפתמ תודחא םירעבו .השרוב
 לבא ,םיבשותה רתיכ ריעה-יסמ לכ תא .םימלשמ םירעה יבשות רותב םירוהיה

 וליפא ןתונ .ריעה ןיטלש ןיא םידוהיל םיינורועה רפסה-יתב תקזחה ליבשב
 ודוהיהש ,הזכ ןפואב אצמנ ,ןהימוכסמ שירפהל תוכירצ תולהקהו ,תחא הטורפ

 םידוהיה ןיאש ,רפס:יתב םיקיזחמ םירוהי ףסכבש ןא ,דחא:סמ .םימעפ יתש םלשמ

 :םהמ םיגהנ

 לבא ,םוללכה םיליתתמל רפס.יתבל| םודוהו םילכקתמ םנמא קחה יפל
 :יתב ןיאש תומוקמב תורענל רפס-.יתבב קר ,םימעפל ,םישמתשמ ם דוהיה

 .ןטרפל ךרוצ ןיאו תונבומו .תוטושפ .ןה תוכפה .םיידוהי רפס

 ,וללה רפסה.יתב לע העפשה םושו העד םוש ירבעה להקהל ןיא רומאנ

 תודחא םיגש הז תדמוע .תיאשרוה הלהקה תגהנה .תולודגה םורעב דוחיב
 תועומשמ תועומש וטשפתנ רבכו ,רפסייתב ןינעב "החגשהה,, םע המחלמ ירשקב

 תא גיהנהל -הגוצר ר"ע = .,רפסהייתב לא הגהנהה לש .ע-ה הפוחו ד"ע תונוש

 םינורחאה םימיב- .המודכו םירומה רכש תא לידגהל הנואמ ד*ע ,תינלופה ןושלה

 עבוה הבז < ,רוטנרבוגילרנוגהל .השקב השגיהש ,העומש םינותעה לכב ורבע
 .תינלופה .ןושלה היהִת םהב םודומלה .ןושלש ךירצ הלא רפסייתבבש - ,ןויערה

 בוצקתה-תד עול אלא ,השגיה רוטנרבוגילרניגהל אל הנהו ,וז השקב תחנומ ינפל
 הלהקה .תגהנה .,םידומלה ןושל רע תחא חלמ ןלופא הב ןיאו טרטסיגמה לש
 םינוריע רפס:יתב םנה םביט יפל םיליחתמל רפס-יתבש התשירר הא קר תראבמ
 תשרוד הגהנהה ןיא ,ריעה לכ לש .תוללכה הפוקה ןובשח לע .פנרפתהל םיכורצו

 -- .ידמ .רתוו  תיטואל .החיה .וז השירד --- התושרל הלא רפס.יתב .ורכעוש ללב
 ליבשב .רפס יתב..ןיב לדכה םוש ןיאש | ,ןויערה תא אוה העיבמ ,ךפהל אלא
 ,סהלש המרגורפה פ"ע אלו קחה פ'ע אל .םילותקה ליכשב הלא :ןיבָו םידוהיה
 םג ודמליש היה רשפא םויללכה רפפה"יתבבו  ,לדבומה םמויקב ךרצ ןיא ןכלו
 וגח ימיל םזןא  וררחשיו תודוהיה תרהיידומל תא םש ודמלי קר םא ,םידוהי

 יקלח םתואב קרו ,םייללכ .רפס-יתב לש רהא סופט היהיש ךירצ .םידוהיה
 תנתונ הז ןורתפ ,םבורב םידוהי םורומלתה ויהי םידוהי םהיבשות בורש ריעה

 ונמלחש ןורתפהמ אוה קוחר המכ דע ..רפפהייתב .תלאשל הלהקה לש הגהנהה
 *ותב .רגנ העונתה הרבגתנש ןמזב זא !שפתה:ומו לש םיבוטה םימוב תתל
 ןדפהו שיטפה ןיב ונא םיאצמנ יכ טלוב .ןפואב .הלגתנשכו םוימשרה רפסה
 תמאב םייממע רפסריתבל הלאה  רפפה-יתב תא תושעל ךירצש ונכתבו ונשרר
 ימיב | ,זא היה הז לבא ,םודומל ןושל רותב תיממעה ןושלה תא םהב גיהנהלו
 ,תובחרה תושירדהו תולודגה תווקתה

 לידגהל ,רפפה:יתב .תא .תוברהל תושירדה לכ תא .ךבוסמ בצמה וישכע
 ינפמ ןתוא החוד .אוהו הלהקה .ןוטלש לא "החגשהה, תחלוש ,םירומה רכש

 ףפכ  תתל = הצור :וניאו ,םיעצמא ול ןיאש ינפמו הלאשה תא רוהפל הצורש
 בצמ הנתשי .םא אוה .לודג קפסו .םתגהנהב העד םוש ול ןיאש םידסומ לובשב
 "םידוקפ, לש עוריה סופטהמ םכוה ,ריגהל ךירצ תמאה .תא---םירומהו  .בורקב הז

 אצמנה הדעה ןוטלשש תוטשפתמ תועומשו ,םירמרמתמו םימערתמ---םיידוהי

 .תוללובתה לש םיקומנ ינפמ רפס:יתב לש םתכוטב הצור וניא םיללובתמה ירוב
 ,דאמל דע הכבופמו הבושח איה הלאשה םלוא

 +תיבב תכמות הגחנתה .,הקרצ ינינעל שרקומה .םוכסה :אוה טעמ אל
 תנתונ = ,םוירוטלובמא .תקזחמ ,סירלילו  םינקזל הפחמ:יתבב | ,ידוהיה .םילוחה
 ,םיטנצורפ ולב (דראבמאל) הולמ:תיב תקזחמו םתפ םינעל תוכימת

 הקדצה .תורבח תושועש הממ תרחא אופוא השוע הרעה ןוטלש ןיא

 הלא דוחיב ,תורבחהו ,םולוחה:יתכ ןינע דבלמ ,הועב תומוקתמה תונושהו תוברה

 רתוי ןהש | ,ןבומ .:,םירבחה ברז הלורגה = 'קרצה:תגול, ,זמכ תמאב .תויממעה

 .הז ןדינב .וסצע תא לופשמ הדעה  ןוטלש ,הדעה ןוטלשמ סעח לא .תובורק
/ \ 



 תפקמ תוררתפה רותב וריקפתש העשב .הקדצ לש הרבח הזוא ןוטלש תגררמל
 ,ירמגל רחא תויהל ךירצ היה ,הררש תלעכו

 םויחה .ומצע ינפב קרפ אוה השרוב תודבועה חקדצה תורבח ןינע ללכב
 יכ | ,הקרצה | תורבחב וזכרתנ ןורחאה ןמזב -דוחיב השרו ידוהי לש  םיירובצה
 יארה ןה עורי ןבומבו ,הקרצ לש תורטמ ןהל  ןיאש תורבחה דאמ ןה תוטעמ
 וא תוחפ טלוש ןלוכב טעמכו ,השרוב ןנשי תורכח םירשעכ .ונויח לש .ןוכנה
 ,התוא אלא ,תיתמרגורפה תינידמה תוללוכתהה התוא אל .תוללובתהה חור רתוא
 תא לשמל וחקת םא ,םוקמה יאנתל תולגתסה לש ,הנכוסמ רתוי ילוא איחש
 לודגה םבורש ואצמת וו הנש ףוסב וגיתורבח ואיצוהש תונוכשחהו םינירה
 "ךומזה, לש ןוכשחו ןידה קרו ,תירבע םג  ןטק .רתויה םטועמ ,תינלופ וכתכנ
 +תורבחה לש ןביט תא ןיצמ הז .טרפ .תירוהיו תירבע ספדנ

 קרפ אוה הז רומאכ .ןביטו .ןהיתולועפ .לע ןודל םוקמה הפ אל םלוא
 ,ןורחא ןמזכ הררועתנש תחא הבושח העצה ר'ע רפסל קר ינא הצור --- דחוימ
 .תחא .תוהרתפהל  ,הקדצה .תורכח לכ תא רחאל .העצה ,איהו

 להבג העצהה לעב . םמורמו רוהט ךכ לכ וניא :וז העצהה רוקמ
 רחא ןמזב וכרעש , תורבחמ רצק ןמזב לבקש םופשנל םופיטרכה בורמ
 ןלוכ םימעפל .תונתונ .הקרצב תוקפועה תורבחהש הבשחמהמ להבנ , םיפשנ
 עיצהו רמעו ,םיררונש הז ןפואב תוכנחמו דחא שואל ןהיתוכימתו .ןהיתובדנ תא
 היתואצות ןה תובושח ,רקיעה אוה העצהה רוקמ אל םלוא ,דחאתהל םהל
 שרח וכרמ ןפוא לכב ארבי י"ע  .תולועפל .אצתשכ הל הנייהתש תוירובצה
 תודעה ןוטלשו .לודג יוובצ חכ ול היהיש  זכרמ ,םירוהיה:ונומה לא בורקו יח
 ינפמ  ,וישכע ןהב קפעתמ אוהש הטועפ הקרצ לש * תולועפה ןתואמ ררחתשי
 תוללכ תורדתפה רוהב שמשל לכויו ,הקרצה תורבח תושוע המ ערוי הפ ןיאש
 .הקרצה תורכת לש תדחואמה תורדתסהה ןעשת הילעש תינוריע תפקמ

 וז העצה לש תולועפל התאצוה דעב תועירפמה  ,תובר תועינמ ןנשי
 לבא ,המודכו תוסנכהה הנטעמתתש תוששחב ,תואבגה ,רובכה .תבהאב ןדוסיש

 ררועתתש ,םרג הלזמש אלא ,הב לפטל .וז- העצה .איה תיאדכ ,היהיש ךוא
 תושארל אופיא. התחדנו םיתמ וליאכ םוירובצה םייחהש ןמזב | ,ץיקה תנועב
 םהויחכ דאמ תובושח תולאש ירהש ,זא ררועתת םא עדוי ימ םלוא  ."ןוזיסה,
 תויוכז תולכגהו ימצע ןוטלש תלאש לשמל ומכ ןילופ ידוהי לש | םיימינפה
 לעו ,ךכ לכ הלודג הניא תירובצה היגרנאהו ,הז ןמול ןכ םג תוכחמ םידוהיה
 ,רזנצה רכגתנ .אל ןיידע היטפאה

 ,םיוכנירנ -,י
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 +הָיִרְְלּוּבְמ םיבְתכַמ

 ,הדבועה טלוב ןפואב וגל  החוכומ הירגלובב = תונויצה הדרי המכ דע
 םינש שמח ינפל ,ל"ו זנגיהנמ לש הרכזהה םוי הריבה רוע היפופב רכע ךיא
 ,םהיתויוגח תא היפוסב םידוהוה לכ ורגס ,ותריטפ רבד לע העיריה הלבקתג רשאכ
 ינפ לע םירוחש םולגד םע  יבמופ תוכולהת ושע םיינויצהו ,םהיקסע תא ובוע
 ,םינש שמח ירחא | ,וישכעו = . . . םינש שמח ינפל קר היה הז ,ריעה תובוחר
 רקבב 'א .םויב .רופםו ברהש ,"לצרוה רודואית, תינויצה הדוגאה רעו עידוהשב
 קלחל ואבש שיא םירשעכ םא יכ היפופ לכב ואצמנ אל --- לצריה ר'דה תא
 ר"דה הירגלובב ללוכה בר ,דיפפמה ירברל עמשל ,ודוככ תא חונמה גיהנמל
 לודגה תסנכה תיב  .,,לצרוה רעי תבוטל תוטורפ וזיא בדנל ,ןירפנרהא מ
 היה המדנ--ףיטהו רמע דיפפמהש העשבו .קיר היה היפופב םידוהיה עברבש
 ---המואה למס---הנוכשה תטבלתמ תוקירה תונפבו בחרהו לודגה ללחב ולאב
 אלא ךניא ירה דורט היהש םושמ אב אל םעהש .רמאת םאו .,,שחלב הכובו
 ,א .סויל ,זומת 'כ ,'\ םוימ רפסהה תא הליחתכל החר ל"גה הדוגאה דעו ,העוט
 סג םא וכ ,ןומהה קר אל .הנהו .ןומהב אבל םעה לכוי רשא .ןעמל .,שרתל ב''ב
 תאזה הדוגאה) ואב אל ,"לצריח רודואות, הרוגאה ירבח ,לוכיבכ "םיינויצה,
 .(שיא האממ רתוי הירבח תא הנומ

 =לוכב םוינויצה לש ימשרה ןגרואה ,'רפושה, םגש אלא דבלב וז אלו

 לע רבד יצח ףא רוכזהל ןוכנל אצמ אל ,וומת 'כ /ו םויב רואל אצוש ,הירג
 לכ המישר וא רמאמ ףא וב היה אל ,הז םויב לחש ימואלה לכאה תודא

 רעול ול הלועה הגלפמה לש ימשרה  ןגרואה והזו. ..,חונמה :ונגיהנמ ר'ע איהש * *

 ןוחעל .תיתורפס"הפסוה) *םווילארה,, ספדנשכו .ףסב לש תונברק הברהב יזכרמה
 התוה הלכו הלופב ג תרבוחב ומת 'כ וב לחש עובשב (שדחב םעפ זול הל

 3- םלועה <

 םירלפמזכא ןימזיש םייגויצה ןיבמ דחא ףא אצמנ אל  ,לצריה לש ונורכזל השדקומ

 םיטישפה - םיינווצה ושעי \חמ ;ךכ םיגיהנמה םאו  ,תולמעתה ליבשב םירחא
 ..?!םעח ןומה בישכמו

 ללכ רשפא יאש דע הירגלובב םיאלפ תונויצה הדרו ךכ יכ הנה
 םא .ןומאו אל .תודחא םינש ינפל- תירגלובה תָנויצה דיע עמשש שיאו ,הרוכהל
 י.יוידגב תֶא ערקי--ןימאי םאו ןוישכע הל התלע המ .ול ורמאי

 ?רבהב םשא ימו

 תונויצל ץראה יקח פחי ,ביבסמ םייחה יאנת .םישארהו םיגיהנמה קו

 םיבוט ךכ לכ ם:ה (המודכו תופסא תודוגא ,תורבחל רומג שפח שי הירגלובב)

 טעמ אל ,ללכתשהלו תתפתהל ,הפ חרפל התיה הכירצ תונויצהש דע ,םיחזנו

 הב בשויה םעהו המצע וז ץראש הז םג העונתה בצמ לע עיפשהל היה ךירצ
 אלו הבחרתנ אל העונתהש קר אל הנהו .תורחל תודבעמ ואצי רככ אל הז קר
 קלחה םג ,תוכיאב אלו תומכב אל ,תונויצה ןמ התע ןיא ,ךפיהל יכ ,הקמעתנ
 .םינפלמ הפ היהש הממ ירושעה

 םהיניע .דננש .הירגלובב תידוהיה היצנגילטגיאה ,ומצעמ ןבומ רבדהו
 םק רכע:םע ךיא ,לורגה אלפה תא ואר םמצעב םהש ,הירגלוב  םע היחתל פק

 אנקו ףוס ןיא םיעוגעג הבל אלמנ אלה ,ישפחל אציו  ותודכע ילכ תא "בשוו
 תרנגפורפה תכלוה הלואגה ירחא םינשה לכ םג .  םירגלובה הינכשב חאנק

 ָרכ ןוכה הז לכ ,הירגלוב ץרא ריוא לכ תא האלממו--תינוריקמה- -תימואלה
 ךכו .הוה כהלתמה רמחב שא תיצהל רשכה תעש החיה הידו  ,הלועפל רשכומ
 היצנגוליטנואה םג המק ינויצה פירגנוקה לש ורפוש לוק עמשנ קרשכ ,הוה

 יותנשמ םעה תא ררועלו איה "הרפוש,ב עקתל לחתו הירגלובב תידוהיה

 קה :אמוק תונב ויה אלש אלא תוירטפו ןיהמככ בורל וצצ תורבחו תורזגא
 .ןניאו---חורה םהבי ףשנ

 ולדתשה אל ,םעה תיח תב ללכ יקפע אל םישארה ,הטושפ הבסהו
 אל ,תינויצ .תורפס לכ וציפה אל ,התוא םפב לו תונוצה תא קימעהלל
 יכ ,תוכיאה לא וטיבה אל  .ריעצה .רודה לש .ותעדו ובל תא שכרל וצמאתה
 םרי תא ונתנש "םיתבה ילעב, הלא לב .יכ ,היה  רבר ףוסו ,תומכה לא םא

 ,ת"לחש וא םיטיב ואב רככ ,'קוזי אל---ליעוי אל, םא  םושמ  תונויצל

 < תונורחאה םינשב ורמגש הלא ,ריעצה רודה ייכ ,םירחא ואב אל םמוקמ לעו

 תירגלובה תונויצב וחור יפל הרובע לכו ינחור קופס לכ אצמ אל ,םויזנמיגה תא
 הירגלובב ץפחה ימש , רפוסי יכ ןמואיה .תונוממ ינינעב הרקיע לכ הזכרתנש
 ללכב תורהיה תמכח תא רתוי וא תוחפ ריכהל ץפחה וא ,תינויצה תא רמלל
 תירגלובה הפשב אל רחא רפס ףא טעמכ ול ןיא---טרפב לארשי ימי. ירבד וא
 ? הרכה ילעב םיגויצ וז החלמ ץראב וחמצי הז ךיא ןכ םאו .תילוינפפיהב אלו
 תונוש תובסמ טאל טאל םובזועה הלא םוקמ תא אלמל םיגיהנמ ואצמו ןיאמ
 תונונתמו .תוכלוה טרפב תונויצהו ללכב תורהיה יכ רכדה אלפיה ?הנחמה תא
 ?הירגלובב םְו ל םוימ

 2 + םונויצה ףוס לב ףוס םיקסוע המבו
 םולקש םורכומ םהש המ דבלמ ןהמואמ םישוע םגיאש טעמב וישכע

 ויה םינפל ,ק"הקה תבוטל .תוטורפ וזיא  םימעפל םופסאמו הנשב תחא םעפ
 התואיצמב םישיגרמ ןיה םייפפכה וניתודסומו ,ףפכ הברה םיפסאמ הפ םייגויצה

 וטעמ דחא רצמ ,םדי תא וחינה הזמ םג וישכע לכא ,הירגלובב תונויצה לש

 \ = וםתוא לאוש ךנהשכו .םינתונ םועבתנה ןיא ינש רצמו ,םיעבותה
 השיערה ךכ | לכש תירגלובה תונויצה תאזה ?םכל היה הז המ --

 :ךתוא םה םינוע---?הנמזב תומלוע
 .יוישכעו ,רחא םינפ רתסלק תונויצל הל היה ונא ונימיב .וננה םיפיע --

 .ונובזע  וניתוחכ ;רוכעל םילוכי רככ ונא ןיא וישכע
 :רות אוה חזיא ,םישארה הפ םיזמרמ ןמז הזיאל ,יתובר ,םתא םיעדויהו

 יתוז --- ?הגספה םורמל דע העיגמ "הרוכעח, התיה זא יכ םיבשוח םהש בהזה
 יי "הלודגה המחלמה,, תע

 "!תולהקה תא ושככו ובל, :העוריה ארמ ימה חונמה ונגיהנמ יפמ .האצישב
 .ושגפ הפ לבא ,"שוביכ,ה תא וליחתהו וז .ארמימ לע הירגלוב .ינויצ ןלפנתה דימ
 םא יכ ,םויגויצ יתלכה תולהקה יגיהנמ לש םדצמ קר אל המוצע תודגנתהב
 ומ ר"דה הירגלוכב ללוכה בר דצמ---םישלחה תוחכהמ אלו---םיינויצה דחא דצמ םג
 וזכ םיחרזא לש .ה:טק איפונכש ,קרצה ןמ ןיא יכ  ,רמוא היה אוה ,זירפנרהא
 גיחנהל םיצפח םיינויצה םא ,תולהקה לע הינומגיהה תא םדיב וחקי םיינויצה לש
 ןןטלשה שוכב רעב המחלממ--- גגה ןמ .אל .ליחתהל םה םיכירצ יזא ,תולהקה' תא
 וצופהו םעה .לא---רמוא .היה---וכל .םעה .ןמ ,הופיה ןמ םא יכ---תולהקח ידעוב

. , 
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 ,ומוקמו ובצמ תא ריכיו ןיבו יב = ,תעד ,תימצע הרכה :תובחרה ויתורדש ןיב

 ,ומצעמ רבב זאו ינויצל ותוא ושע-- תחא הלמב ,ינירמ ךונח ותוא וכנחו וחתפ

 תבוטל ויתועד תא םעה ןתי ,םכדצמ .תיתוכאלמו .הרתי .המחלמ לכ ילב
 ,םינויצה

 יהשטנ המחלמהו הליבחה הדרפתנ וא
 תא םא בוה תאה :קדצה היה ימ תא העד תוחל םוקמה .הפ אל

 ינש םגש רשפא וא ,תוביצעמה תואצותב רתוי ביח ימ ,רחא חסונב וא ,םינויצה
 תמחלמ האיבהש הארונה .האצותה א רשאל .קר ,םילוכי ונא ,םיביח ,םיררצה
 .יצוניא לכ ,הבוט הקלח לכ .טרפב תונויצלו ללכב תורגלובה תודהיל וז םיחא
 רבד ףוסו ,וז המחלמל וכלה ואצי ןנער חכ לכ ,הכרב לש הלחתהו  הפוטא
 םייוקל--םינופ ונאש הנפ לכב .תאוה הלמה ןבומ אולמב הממשו ןבווח--היה
 םיטעמה םהיתוחכש ןפואב ;תרתוס הינשה-- הנוב זחא תכש המ לב ,תונוערגו

 דגנ ,בוה דגנ המחלטב ועקתשנ םהבש ץרמה לכו םיינויצה לש םילרהו
 ,תילילש דימת התיה הדובעה ,ללכה --- (םינוש םידעו ד ג נ  ,תולהקה יסנרפ
 יב. רועצה רודה תא ןיכהל ולדתשה אל .המואמ ושע אל -- רבד הויא דעבו
 תורשע וזיא פ"הבל -- תורפס וזיא .ארבל ולדתשה אל | ;ימואל חורב לדגי
 הדובע לכ ,רבד לש וללכ .לארשי ץרא ,תוימואלה ,תונויצה ד"ע -- תורבוח
 אלה ףוס לכ ףוס יב. ,םיטעמו םיכלוה סינויצה תוחבה : ,התשענ אל .תיבויח
 ןאכמו ,םמוקמב םיאב םניא םישדח תוחכו ןתאוכ תולילש הדובע םאמח
 ...ביבסמ ארונה ןברחה

 וא םידמועה ןיב ןוא .םיכרצנו םיכרצנ ,ומצעמ ןבומכ ,םיירסומ תוחבו
 ןיב .ןיא .אוצמ תעל .ץרפב ונל דמעל וצרושו ולבויש הלאב שארב .םיצפוקה
 םיטרפ ר"ע--הו םשל םיואר םיגיהנמ הירגלובב םידוהיה ןיב ללכבו םוינויצה
 םנח הפ /ונל שיש םוטנג יליטניאה טעמ הלאו --- ןד יניא ללכה ןמ םיאצוי
 ולשמל ,הנה .רעשל רשפא יאש דע רובצה יגינעל ףכ לכ שפנ ןויושב םיסחיתמ
 םיוחבנה תיב לא רחבהלו רחבל תוכוה הירגלוב ירוהיל םהל שי קחה פ'/
 םנמא .תאו םתוכוב םירוהיה ושמתשה אל וישכע דע לבא .תולבגה לכ ילב
 "תימואלה הפסאה,ב תבשל--יטש | חכ:-- רחא ודוהי רחכנ תורחא םינש ינפל
 ידוהי לש םחכ תובכ רתבנ אל אוה לבא (הירגלובב טנמלרפל םיארוק ךכ)

 ,םידוהיה רפסמ םשש ,ה'ודורבוד זוחמה יבשוי לש םחב אככ םא יכ ,הורגלוב =
 ו"םייבולובמטס,ה ןוטלש ימיב ,וא[םלוא ,דאמ טעמ ,םירגלוב  םיניתנ טרפבו
 ףוסו ירוהיה רחבנה ךרד לע םילושפמ .תינהל היתותב .לכב הלשממה הלרתשה
 לבא .,"םהה םימיב,, היה ז"כ הנה | ,ותוכוב שמתשה אל הבג 'הש היה רבד
 םידוהיה ויה םיכורצ אלה---םיטרקומידה---"םייבוליברק,ה ןוטלש .ימיב וושבע
 .רחבהל םתוכוב שמתשהל לדתשהל

 םג לבא ,רבדל המ ןיא תויללכה תוריחבה לע ? םיאור ונא המ הנהו =
 רחביש ליבשב המואמ םירוהיה ושע אל חו ץיקב ויהש ןיאולימה תורוחב יםיב =

 םע דחאתהל תחת הנהו .ותושעל רשפא היה הו רבדו ,דחא ידוהי פ"הבל
 ינפב ןגראתהל וא "ְךל רומשאו יל רומש, : רופיה לע תינידמ הגלפמ וזיא
 םירחוב תפסא הפ , תוגולפ תוגולפל םירוהיה םירחובה ץמק -קלחנ -- ,םמצע
 לש טדידנקה -ליבשב הלומעת םישוע ?ימ ליבשב ; םירוהי םימאונ , םידוהי
 תפסא כ"ג -- םידוהיה עברב והו לב -- ומצע בוחר ותואב םש * ,ד .פה
 םוקמב .םיטרקומיד-לקידר לש טדידנק ליבשב םידוהי םימאונ  ,םידוהי םירחוב
 .(טרקומיד) הלשטמה טדידנק לש ותוכזב וכו 'וכו םודוהו לש הפסא דוע רחא
 הלומעת תושעל ליבשב םיברב תופסא םיפסאמ םידוהיה ןיא יב בשוחה לבו

 ושע םנוטלש ימיבש -- ינימי טדידנק וויא לש תוכזב םידוהיה .םירחובה :ןיב
 , יעברכ םונגרואמ  םידוהיה ויה אולו . העוט אלא וניא -- םודיהיב  תוערפ-
 םירוצב רחבל ,  תונוש תויצניבמוק י"ע םירחא תולילגב םילוכי ויה  זא יב
 תונורחאה ןיאולמה תוריחבב . םידחא םירפסמ הפ איבא אמגודל . םידוהי

 : ולכק .היפוסב

 ,תועד 158 -- (היפורבש "םיבורמה , ןיעמ) םיינוציקה ד"ופה
 ג 918 -- . (, | םיטעומה, ןיעב) "םירחואמה, ר"וטה
 , 946 --  (ןיטימ היציזופואה) "קולב,ה לש טדידנקה
 2 1 =- הלשממה

 ןה תורופמש אלא ,חועד ףלאמ רתי הכרה שו היפוסב םודוהילו
 ...םימי העבש לע הלאה תועדה

 ךיישש המב םג אלא םיגיהנמ ונל ןיא תוללכה הקיטילופב קר אלו \
 ןותעב םפדנ רבכ אל הו ,,לשמל ,הנה . ץרפב דמעיש ימ ןיא דוחיב םידוהיל
 אעיש דחא ףא אצמנ אלו , םירוהיה לע הנטש אלמ רמאמ ,,1א6תאמושמ"*
 הל, ילוינפפיהח ןותעב קר) ,ןיטשמה ירבד תא רותפיו ירגלוב ןותע הזאב
 ןיב .יכ .תעדל .םתא םיכירצו . ((/1ם0מהמא5" ןותעה רגנ רמאמ ספדנ "וול
 םגו , הלבשה ולעב ללכבו םיאפור ןיד יכרוע הברה םנשי הירגלוכב םידוהיה
 יצחה ןותעה לש .םיכרועה דחאו , םתנמוא איה  הקיתסילנרו'והש - , םירתא

 האנשה ירבד דגנ האתמ לכ העמשנ אל ו"כב . ידוהי אוה ,,0)1305" ימשר
 . הנטשהו

 טרפב תונויצה לשו ללכב תודהיה לש ביצעטה בצמה אוה ףכ יכ הנה
 יי + ךורב וקרמ לש ותרוכמ ץראב

 ,ינונבל מ

 אמ

 ן ,סעלעפראק בטסוג ריד |
 | בב כרכב

 םייהמנ הצחרה:םוקמב הפוטח התימ תמ ילוי 91 םויב
 בטסוג ר"ד ,םפרופמה ינייה לש ףארניאיבהו יתורפסה ןוירוטסיהה
 ,וי יח ימיל א"םה תנשב ,טעלעפראק

 ץיבונאבייא ריעב 1848 תנש רבמיבונ א"י םויב דלונ חינמה
 שכר םיינוצחהו םיירבעה םידומלה תער תישאר ,ןירהעמ .תנירמב
 ץימלואב | תויזנמינה לע דקש כ'חא , ויבא תיבב רענ ונדועב ול
 גרובסלוקינב בר היהש ,גנאווטכייפ ר"רה יפמ = .גרובסלוקינבו
 תויהל דתעתהו .הרותה ירומלב חקל | ריעצה .םעלעפראק עמש
 ,ףיטמו ברל

 סנכנ זאו היזנמיגהב | וידומל קיח תא רמג 1866 תנשב
 המָיטריבינואב .םג דמל םש + יולסירבב םינכרה = שררמ | תיבל
 לע ץירפ רופיפורפה ירועש , תויחרזמה תונושלה תרות .תקלחמב
 ,ריעצה .םעלעפראק לע םשור רוחיב ושע .הנייה = תודוא לע
 הניה ךירנייה, ורמאמ תא בתכ (1868 תנש) איהה הנשב רועו
 .להקה תעד תא וילא בסהש ,"תורהיהו

 .היפופולפל רוטקור לש ראית םעלעפראק לבק 3869 תנשב
 לאירזע .יבר .ר"דה לא ערותה םש ,ןילהבל ךלה הנשה התואב
 עשירוי יד, יעובשה | ןותעה תא ' דסי ותא דחיו = רימייהסידליה
 ןותעה תא םג רפי 1821  תנשב ,וכרוע היה אוהש ,יעסערפ
 ,תיללכה תורפסה ינינעל שדקומ היהש + ,,\וגז 66 1100"

 .ינידמה יללכה םלועה לא סעלעפראק ר"דה אצי הרקמב
 םעלעפראק תא סינכה רעקפאל .רראודע עוריה .יטילופה ןקסעה
 ךשמב כ"'חא ותוא ךרעש ,"ןעטבירכאנ רעיולסערב= .ןותעה .תכרעמל
 הנמתנ תאצל ןיתעה קספ רשאכ ,(18?%- -₪) ומויק תונש יתש
 רעיולסערב, ןותעב יתרקבהו ינוטיליפה קלחה ךרועל סעלעפראק
 ,"גנוטיוצ

 רחי ףתתשה םש .ןילרבל טעלעפראק בש 187? תנשב
 ןיוצמה יערמה ןוחריה תכירעב ןעגאהלעיפש ךירדירפ רפסמה םע
 תוחכה רחבמ תא וביבפמ וכרש ,"עטפעה:פטאנאמ סנאמרטסעוו,
 ,זנכשא ץרא .לכבש תונמאבו ערמב

 לודגה = ורפפ תא .בותכל סעלעפראק ליחתה 4788 תנשב
 תכרעמ יייע- תירבעל .סנ םגרוהש = ,"לארשי  תורפס | תודלות,
 ותואיקב תא סעלעפראק הארה היה בושחה רפסב ."הריפצ,ה
 +וז תורפסל הבהאה | תאו ותורפסבו לארשי  תודלותב = הלודגה
 המ לכ תא םיארוקהל תוארהל ןושארה חלצומה ןויסנה היה הז
 ,הנומאה לש היפופולפב ,תונויערה .תכלממב = ונמע : ינב ורציש
 ףשומה ,םמורמו הפו ימויפ ןונגפב ךורע לכהו ,הצילמבו הרישב
 , בלה תא

 ,םעלעפראק לש יקנעה  ורפס רואל אצי 1896  תנשב
 רפסה ,םלועב לודג םש ול השעש ,"תיללכה : תורפסה .תודלות,
 רע התויה םוימ תיללכה תורפסה תוחתפתה לע .הפקשה ליכמ הזה
 , םינורחאה .תורודה



 הברה םירפס רוע םעלעפראק רבח וללה םירפסה דבלמ
 ויתודלותב  קוסעל :הברה רוחיבו : ,תיזנכשאה תורפסה תודלותב
 ירגנתמ לכ םע םחלנו (םירפס העבש בתכ הז עוצקמב) .הנייה לש
 < (הוה ללמואה ירוהיה ררושמה

 רפסה תא םג םעלעפראק בתכ תירבעה * תורפסה עצקמב
 ,םינומדקה יניררושמ יריש במימ לש ץבוק -- ,"עפראה-סנויצ יד,
 יד, רפסה תאו | ,ןודרונ ביל הרוהי דע ןואנ הידעס בר  ימימ
 ינפל ריבעמ אוה .ובש -- ,"רוטארעמיל רעשירוי רעד ןיא ןעוורפ
 ,רועו .;שדקה:יבתכבש תוירבעה םישנה תא םיארוקה

 עניימעגללא, ןותעה ךרועל סעלעפראק הנמתנ 1890 תנשב

 וב ןוילג 2% םלועה <

 ,ןוספיליפ י"ע  רסונש  ,"סמוטנערוי םער גנומויצ
 תומכב םג \ הלורגהו הברה .תיתורפפה .הדובעה  תורמלו

 תבוטל  ץורח ירובצ ןקסע- רוע םעלעפראק היה תוכיאב םג
 השמ רוסיפורפהו ךאברעיוא דלוטרב .םע דחי ;תודהיהו .םידוהיה
 ,"תוימשיטנאה דגנכ המחלמל, דעוה תא 1881 תנשב דסי סוראצאל
 5ארשי .תוהלות תעד | תצפהל הרוגאה תא רסי 1888 תנשבו

 ;זנכשאב : ותורפסו
 ימכח ןיב םיניוצמ  רתויה םיפופטה רחא היה םעלעפראק

 לארשי = תמכחל * הלודג הדבא אוה ותומו ,זנכשאב  םירוהיה
 ,ותורפסלו

 ה << 5%076> - (4++----

 .עובשה
 , תונויצה

 "א רוק לוק
 םיקהל

 לארשי .ץראב דסיל םצמוצמה לעופה דעוה טילחה
 ,..גויצהל כ"כ רבכנה םויה , יודרונ םכמ .לודנה .ןמאה  תדלוהל :הנש םושש: תאלמ  םויל .הצנ:תרכזמ

 הכר לריב יררקימ הטיס םנוא
 ,ללכב ץראה יבשות .לכלו .דסוהל .תודיתעה ,ר בכמ תומיקה תובשומ מהל .הבורמ הדמב .שגרומ ונורפחש

 םיעטמה לשו  תיבה:תויח .לש  םג ., םהאההינב לש םג תוקבדתמה תולחמה תריקח איה הזה דסומה לש  ותרטמ

 . םיחמצהו

 תולחמה דגנכ .םוחלל \ םירקמה

 . ןתוטשפתהל  םיחונה

 , אוה

 , ירקיעה .לושכמה =  דאמ "םילודג  םיקזנ .היצוי.ולוקהל | ומרג  םיחמצה תולהמו .תומהבה  תופגמ
 םיאנתה תאו וללה תולחמה תא תודילומה תובסה תא תעדל וריכה אלש המ

 בּורב .עירפהש

 רעב ב בכעל םיצוחנה םיעצמאה תא אוצמלו רבדה לע רוא ץיפהל .היהת  יגולואיב-ורקימה טוטיטסניאה לש ותדועת

 ,אובל דיתעל תולחמה תוצרפתה

 ץראה יבשות .לשו דסוהל תודמועה הלא לשו -תובשומה .ייחב הזה ,דסומה לש  וכרע לדוג .תא .ררבל ,אוה .רתומל ךא

 ובש חוה == רטומה ;  ללכב

 ,ץראה בצמ תחרפהל הברה עויסי

 , החכ תא םילחהלו לארשי ןירא תא שדחל לולעה דחא בושה לעפמ דוע תונויצה ארבת

 יאשונ רותב הניתשלפל סנכּהל ונתפיאש איה .תיניצה המכ דע ,םלועה לכלו הניתשלפ .יבשותל חיכוי הזה טוטיטסניאה

 , תימוגוקיאהו תיעדמה תומדקתהה יצולחו הרוטלוקה יציפמו

 תופתתשה ףתתשהל , האירקב לארשו ץירא לש התחרפהלו היצוינולוקהל ישפנו בלב  םירוסמה :/ הלא לכל םינופ  ונחנא

 ןוצרב לבקתי 'ונלעפמ :יכ  ,ונחנא םיוקכו ., תינרדומה תוחתפתההו תומדקתהה .תכוטל הוה שדחה לעפמה תריציב תצרמג

 ; תובחר רתויה תורדשה תאמ

 5עופה דעוה

 ,ןוספלאוג דוד

 סכמל חלש היסורב תינויצה .תוררתכהה לש יוכרמה דעוה
 .הוה הכרבה בתכמ תא ולבוי גחל -ודרונ

 יודרונ םכמל
 , םיששה ותנשל

 תאריב םישיגמ םחב:יאבו םזכרמ ידי לע היסור ץרא ינויצ
 םתבח .ישחר תאו הקומעה םתכרב תא ,לודג חא ,ךילא רובכה
 ,ךייחל םיששה תנשל הנמאנה

 .הלב לבת ןיעלו .לארשי תולג  םוימל ןושארה .תמק התא

 ,גרוברו ריד רופיפורפ ,ןהכ .ה ,י

 השבל ךשפנ ..ותמשנ ץחמ תא הלגתו ךמע יעצפ רוגס תא תערק
 םד לע  םידמועה .םימעו תונירמ לע םימער .רממתו  תואנק שא
 ,םמעב םידגובה תיאר  .םעו םדא תוכו םהל שרדתו ,ךיחא ינב
 יצח תא חלשתו םנוע תא םהל רכותו ותונע תבישל םישחכתמה
 תא םהינפל ףנתו ךתרבד .תאשנ םילשחנה לאו ,םבל לא ךהרבע
 ונמעב יח לכ .ארתו .הלואג יעונעג םבלב רעתו | םנואג לגד
 תאו ,ךררה םהינפל הרותו --םיבובגה תאו ,ותורח-תמחלמל וארקתו
 + תובאה ץראב .םונבה .תיחת --- ושאב תרחתו תילעה .היחתה רואמ

 ךתאוכנ לוק רבגו םורי ! הלוגה .ירופא רדועמ ,ונתוגע ריצ



, 
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 בצחו קוחה ךשיטפ תומלה םערת ,ואבי םימיל
 , לודגה דיתעל תוהגנ ינרק ונוה רצממו ונרבע

 דוהמ = עקרו

 ,לארשי שמש חרזו .הלעו ,ונתוקת אבת אוב | :ונערי .יכ
 החימצהו ותמדש חרפתו בונת = ,וחכו ונמע | חור הגשי  דוע
 ,רננואנ .ינצנ

 תא ונתנו ובלב ךנורכז תא םעה תרחו אוהה םויב היהו

 .וראפ לגר תא םכמשמ םקרו לצרה רודואית ךביבח-ךרבח |
 ,היפורב .תונויצה תוררתפהה לש יזכרמה דעוה

 +, ט"פרת בא םחנמ א"י ,הנליו

 ומש לע י"אב = יגולואיב:ורקימה טוטיטסניאה דופי .תבוטל
 950 גרברלוג ,ל ,י ה"ה הנליוב םתמורת ומירה יודרונ ,מ לש
 רחא לכ--ןיקפש בקעי ,ןייטשפע  ,ב 4 ,גרברלוג ,ל ,ב = ,םירתכ
 ,םירתכ 0

 ינויצה = דעוה
 .םירתכ 0

 --1 הרטמל םירה בומסורבש | ימוקמה

 . לָאְרְשידְץֶרֶאּב
 ,ייאל . םירומ לש היסרוקסקאה ר"ע

 :ונילא בתוכ בויקמ לב בו רז ,מ רט

 ,ה:של התחדנ תירבע םירומה תרובח לש (היפרוקסקא) לויטה:תעיסג
 תלחתה דעו ,תושורדה תונכהה הכ דע רסחו ,רבכ רחואמ ןמזהש ינפמ

 ,שרחכ קר ראשנ םירומלה
 ,ןיקשיסוא ,מ ,מכ/ה ,יאניתשלפה רעוה שאר לש וכתכמ םרג הזה רברל

 בתכמה תובושח ינפמו ",ןמזוה .רוחא לע םירומה בל:תמושת ריעה .קדצבש

 !ונמס עטק םיאיכמ ונגה הזה בושחה ןונעה לא סחיב
 ;ךרעח \ בר רבד יאדוב .אוה י"אל םירבע םירומ- לש  תועיסנ =: רודס...

 הברמ הנכה שרוד הז רבד :םלואו ,רשפאה לבב חול  עייסל ונא םיגוכנו,
 ,'"אב םג הפ םג םדקומב,

 י"אבש רפזה יתבב :הארוההש ןמזב הלאכ תועיסנ עוכקל היה ךירצ,
 הננוא .םידימלתה .תבשקהש ,םידומלה תגש ףוסב אלו ליגרה הבצמב תאצמנ,
 זא המיאתמ הניא םורומה .תרובע םגשו. ,רומלה ןמז  לכב .םתבשקהל המוח,
 הארוהה תא םיאתהל םתולדתשה ינפמ---רמלנה ר!עשה תושירדל םימעפל,
 םירועש רדפל ירכ ,רפסה תיב תריגסו המרגורפה רמג תושיררל  םירועשהו,
 הנכה כ"ג .הצוחנ םיחרואה:םירומה םשל  םיִרּומה לש תודחוימ תואורקו . ןחבמל,
 העשב--- ,רפסה יתב תריגס ינפל םועובשכ תאו תושעל רשפא .יא\ ,המדקומ,
 םתחונמו םתדובע ןפוא תא ותיבלו ומצעל דחא לכ  ורדס רבכ םירומהש,
 םגהב תונועמ- ,םהירוקב תומוקמב םיחרואה תלכק רדסל ידכ םג ,שפחה>יחריל,
 תושורדה תונכההל עגונב והז ,תמדקומ הנכה :הצוחנ ,המורכו טועפ רבשב .ןא,
 ןתושעל רשפא יאש ,היסורב תומדקומ תונכהב ךרצ דוע שי םלואו .י"אב,

 השמח העיסנה לש תואציהה תפקל םיגכהל לכי םירומה ןמ דחא לכ .,התע,
 האמ ךסב דחא לבל הנילעת העיפנה תואצוהש םתא םיבשוחו ,כ"ור \ םירשעו,

 ,ב"ור םישמחו האמל רע דחא לכל תואצוהה תא בושחל ךירצ וגתעדל ,כ"ור,
 עויס םג וזכ העיסנל עייפל ןוכנ ונלש דעוה םג םנמא ?אצמי ןיאמ הזה ףסיהו,
 ףסבל רוקמ אצמל ידכ ,הזכ לודג< םוכסב ול רשפא יא פ"בע לבא ,ורמח,
 ובבוחל ,הלכשה יציפמ תרבחל ןוגכ ,םירהא תודסומל דוע תננפל היה ץוחנ,
 העיסנ תלעות ךירעהל םיערויה םידחא םיטרפ םישנאל םג ילואו ,רועו ע"פש,
 ומצע לע- לבקל לבי היה דעוה ,תונוגה תוניתנ הז םשל תתל םתלכיבשו וזכ,
 התע .םיעובש וא עובש ךשמב השעי אל הז לכ לבא .הלא תויולדתשה,
 םכתרובח תעיסנש ירחאו ,חורב אלו רמחב אל המואמ תושעל רוע רשפא יא,
 תא איבתו .בוטב הלעת העיסגהש לרתשהל רתויב .ץוחנ ,ןושארה ןויפנה איה,

 ןמזל העיסנה תא החדה םכתרובחש ,אופיא איה ןנתעד ,השורוה תלעותה,
 --,"שורדכ לכה ררסלו ןיכהל חיהי רשפאש העשב ,רחא,

 ,התעמ האבה הנשה לש ץיקל תונכהב לחהל הטילחה םירומה תרוגאו

 :איציפס היפימוקב ,םירומה לש תיללכה הפסאב ,רוחבל איה הצפח וז תילכתלו
 ,םוימואלהו  םיירובצה םינקסעה םע םיבוהכב אבתש ,הז רברב קוסעתש תיל
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 ידעו םע  ,ו"אב .םירומה תורחתוסה טע  ,םינושה םינויצה תורפומה ישאר םע
 ,הזה  ןויערה לוכג תא ביחרהל םוצפחה הלאכ שיו .'וכו וירומו רפסה יתב
 םירומ ועפוש ,ריעו ריע לכבש םירומה חכ יאב .ליכשב היסרוקפקאה תא רדסל

 .הרוגאו הדוגא .לכ לש תיאשה) הוש הריהב 5"ע ריעו ריע לכמ םיגוגרפ

 ויתובימת ד"עי"א ב תיאני]|וש לפה הצעומה תבישי
 .יאפידואה דעוה לש

 םינורחאה תועובשה לש תורחא תובישיב הנד תיאניתשלפה הצעומה
 ךונחה-תודפומו פ"הב תבוטל תתל יאםידואה דעוה םיפסהש" , תוכימתה רוריבב
 ,ופיב תורענל ם"היבב יאסידואה דעוה ךמות עודיכ . הניתשלפבש םינושה

 תובשומהב ושא ם"הבמ הברהו ופיב תירבעה היסנמיגה תא םג לודג רתי םוכסבו

 דעוה ךמות ןכ ..קנרפ םיפלא ינש דע תואמ שמחמ ףסכ-ימוכסב םידליהיינגו
 ,םירחא [תומוקמב רועו הפיח ,טורייבב ח"יבהל רשא רפסה-יתבב יאפירואה
 .םהב רשא םירבעה םירומה פרפ תא םלשמ אוהש הוב ,תירבעה הארוהה תא

 ירבעה רומלה יכ , םתעד תא ווח תיאניתשלפה  הצעומה ירבח בור
 רפסמש | ינפמ ,היוצרה תלעותה תא איבמ ונניא "סנאילאה,ל רשא ס"הבב
 דגנכ םוחלל ירבעה הרומה לש וחכב ןיאו ידמ רתוי אוה ןטק הארוהה תועש
 םירומה בור םיאצומ ףכיפל .הלוכ הביבפה לש תינויצאלימיסאה העפשהה
 ךכיפל .הנממ םיק לתפמ םהו 'םתדובעב םישאונ עורי ןמו רחאל םמצע תא

 רפפה.יתב תאמ  הנריאהד םירבעה םירומה ואצי םא יכ , הצעומה הטילחה
 .וללה ס"הבל הכימת רוע ןתנת אל ,הפוחו טורי בבש

 םטויק יכ ,  הנקסמ ידיל הצעומה לש בורה אב םידליה.ינגל עגונבו
 לודג רתויה קלחה תא אשונה ,"ןייאריפפפליה,ה ידי לע ידמל חטבומ רבב
 ףרוצל התע ונתנש , ףסכה-ימובס תא בוצקל ךירצ .ךכיפלו ., םתלכלכ תואצוהב
 . םידלי-ינגב תורומל םויראגימיפ דוסי תבוטל , םידליהיינג

 רשאתנ תורענל ס"היב תגהנה י"ע עצוהש תוסנכההו תואצוהה ןובשח
 תוגוילעה  תוקלחמה  יתש רוסי תא האצמ איה לבא ,הצעומה תאמ וללכב
 תוחפ אל ,ןיוחנה רפסמב תודימלת ןליבשב תואצמנ הנייהת םא יאנתב קר ץיוחנל
 + הקלחמ לבל ב"ימ

 דמלל גאדיש יאסידואה דעוה. ינפל עיצהל ץוחנל הצעוסה האצמ ןב
 + דידחלשמו תונמוא וזיא .תולודג רתויה תורענה תא

 םיפלא תשמת שוכסה תבצק םג תיאניתשלפה הצעומה תאמ הרשאתנ
 , !פיב תירבעה היסנמיגה תבוטל קנרפ

 םרוסימ- "ינומכתת, .תיסקודוטרו :;אה .תירבעה היפנמיגה החתפנ ןפיב --

 תחגשה תחת דמוע הזה ס"היב ,ריגגוזילש רוטקירידה י"ע ברעמב םיחרזמה לש
 פ"יבב םופפוה לוח:ורומל .םימפרופמ םירומ ונמזוה דומלתה יהומלל ,סיקוק ברה
 תארוהל םג 'בושח םוקמ הצקוה ,ל"וחב תויפנמיגה לש המרגורפה יפכ םוקמ הז

 ,תירבעה ןושלה
 תרבח ירבחמ דחא ליחתה טעומ ןמו ינפל ,תיב-תוותא --

 ןלבקהש ינפמ .. תאוה הינולוקה לש ןושארה --- ותיב תא תונבל "תיב-תזוחא,
 םיבשויה , םירבעה םינובה םילעופהמ דחא תא וליפא ותדובעל חקל אל יאנבה
 , םילעופה יגוח ןיב .תוחוריתרעפ הזה רבדה ררוע , השעמ-םפאב רבכ הז ופיב
 ,תצרמג הכמ והכוו  יאנבה לע טילעופה דחא לפנתה ףוסבל

 לכ ירבח תא הפסאל  ןיטוהל  ןוכנל התאר  :תיאנותשלפה הצעומה
 רחאה דצה ןמש ,היסימוק רוחבל הטלחה הלבקתנ .רבדב תועגונה ,תוגלפמה
 גארת ינשה דצה ןמו ,םידוהיה םילעופה לש תוקדוצה - םהיתועיבת לע ןגת
 + תומלא:השעמ םוש ילו ררפבו החונמב תכשמנו תכלוה .הבאלמה אהתש , ךכל

 רצמ רחבנ , ןוהט ר"דה ,רחא רבח ,םירבח העבש וסנכנ היסימוקה לא
 + םילעבהו םילעופה תאמ ורחבנ םירבח השלש  ,השלשו ,תיאניתשלפה הצעומה

 .יודרונ לש ויתודלותל םיאולמ
 ומכ ,הניר תדילי יודרונ לש ומא ןיא ונל עוריה | יפכ

 ויתורלות ןייע) ןיניירבל ובתכמ תא בתכש העשב תועטב יודרונ בשחש
 ריעב םויה םג םיאצמנ היבורק ,הנליוב הדלונ תמאב ,(הז ןוילנב
 ,הנליו ךלפ ,הנימשא

 ,1849 ל"צ1840 תחת 31 'וש 5 'ע "יודרונ .מ לש ויתורלותל , רמאמב :תועט ןוקת

 : ל"ומה:ךרועה רבה לה ל

 יודרונ םכמ לש
 ץרואב

 ופפרהי

 וע
 גתל
 עטובנ

 יג: ה

 .לארשי תיו

 0 0 ו ה ו
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6 
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 "ף פ א תאצוה

 לארשי-ץראב -- ןמול ןמזמ -- איצוהל תשגנ
 םימוגרתו םירבעה .םירפוסה לש םהיתוריצי בשיממ

 , תיללכה תורפסה רחבממ
 13. 8|₪1ום6ע 6/0 1כ1006-ו8ת, 50 0881 6%

 א6טש-צסע%8 6.

 םידוהיה תודלות רפסה לש ןושארה קלחה
 , בולוקוס +1 םוגרתב ץערג רוסיפורפהל

 רפסמב דוע אצמנ "הריפצה, ימתוחל הרושת ריתב חפסנש =

 םירפסה-רחסמ-תיב לא תונפל ליאוי וב הצורה לכ , םצמוצמו
 ."הריפצ ה, לש 5

 ,פאק 90 המרופ םע ,פאק ל5 וריחמ .
 ,תואקרמב ריחמה תא חלשל רשפא

 המה רזה. .,1 1608 הז 11803

 "יחס 8018 18160028 118088 40 וא

 "הריפצה לש םופדה"תיב

 השרוב םיירבע םירפס תספרהל םילודג רתויה סופדה-יתבמ דחאז
 תא האלממו ןוגרשובו רבע תפשב םופד ינינע' ינימ לכ .לבקמו
 ,ּ ,בוט .רתויה דצ לע .הישרוה .ןוצר /

 םיטנמנרוא םע םינוש ןעטפירש ינימ הברה םיאצמנ םופדה"תובב
 ,ןורטקליאה חכב תרבוע הפפדהה תנוכמ ,םיפי
 כ הסמיכה 1 1100

10 .40 ,1180898 38 

 ₪ 1 1 זך, תאצוה

 רק םילש
 ,תיבדףלאה .ירחא תירבע ארקמ

 ,ןאמקרב ,ו תאמ =
 םג תצק םיניבמו ארק קר םיעדויה םיליחתמ םידליל רעונ 0
 םירמאמ ארקמ לא םינטקה תא ליגרהל ליבשב ,הפשה תא

 . ,תיטא הגררהב םירישו .םירופס
 ןיב םיפלאו רצק ןמו ךשמב ץרפנ וגימב ריחי והנהש הוה רפסה

 םע .הנקיתיו השדח האצוהב התע אצי  ,ןכר תיב לש :תוקונ
 [,פאק 50 התע וריחמ .םישדח םירויצו תובר תופסוה

 : :גיש ה ל . 0
 ךוחמלא. רזהתהה. ,,[ 3800008, 28ךכנדהפה 118100101 88.

 .,םיאפורה תצעב ועמש .-

 ןןיי לש יצחו תחא פכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 לו :
 םיטפיצירה ותוא םילובמש  .הדמ התואב לורבה דופי תא .ליבש
 וב .שי "לורב, ןייבש לורבה דופיו ,םיאפורה לש םילועמ .רתויה

 היתשל | הפי .אוהו] ףוגה תא אירבהלו םדה תא רהטל ירכא |
 תונויה ראש לכמ  רתויב .לוזו רתויב : ליעומו .םינטקלו םילודגל-

 ,אשראו "למרב, .תרבח .לצא .הריכמה :

 תירבע םירומה תורדתפה זכרמ תאצוהב
 !הלאה םירפסה הנושארה הדיעוח תנש ףשמב ואצי

 ,פאק לש( היד .הרומה לוק, (א
 ו ו ה וסהלוקשב
 0 טס הרוטה לוק ₪
 , 5  ןמפיש תאמ םירומה לש ירמחה בצמה תבטהל (ד
 ,/ | 6 יקסנימוקימ םוגרת (ןמפוק ,פורפה תאמ) תונבה ךונח (ה
 5 0, + . םירומה תורדתסהל ע"פשב ןונקתה ו

 . ל ל שב טקה
 8 - . חולשמה םע תודחוימ תרבוחב הטיקנאה (ח
 הדיעוה תנש ךשמב תורדתסהה תדובעמ ח"וד (ט

 ט"םרת זומת -- ח"פרת םירופ הנושארה
 .הפידואב "חי רו מ, .לצא .גישהל

 3 ה הד0ה 0280 .066068 *1021,, 
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 ותא סזקהואתטהוה 666ה 0ד  ה0אץהאא הזהמה3ומה6אמוגמ הסתה קהנאהמ[ה

 ת 0ההו600אא8דסמ 06קהמ/8)ד6 000600 מהווא8ו]6 וב 6ה5תץוסותו6 0דתיזוד6ת מומו

 עקופוהצא אק68 ,א ה 3 10111" ו6דהא0ק038: 1) חב םהעדקסממ6] סד0קסה 5 688
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 ו 1020988 אההפדהאה 65 חהתהא6מוס ,208700011008 קפז0זגמאג

 1896 ז.* א 4) הקטתסא6מהמוהה א 6ההא8 קא6ץמסא< .,105'1010 ןאקב60דפ1*
 ץד6קאת6מאוום )[6םמקד- 107. א )1גהעְסהאד. 3 0

 קר ותש "מרב
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 0 הוספה ה, 60 תו תוודסק דע נווה וו חס תודהה ה

 וו ו
 ו0ההסצ0ה תקה 6המ2אהםנסו5 ץינפסצוח \. \. 0780-

 קמא ג ת0סע0הההתא 000ץההמא085 סא"
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 118 עסה5.--12 כ. 11ג1.- -11 כ. 25 6. 101.--10 ק, 55 א, 9 .--10

 8 ב-9 ב 7 ג--8 כ 6-7 ל, 5--- 6 ו. 10 א, 4 ז---+
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 53זת 3:
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 9 גז--4 2 1 ז---2

 11סהתט6אה ₪8 ם60הזפ ₪67 רו36הה ה היוגה 5

 הדס6020 6ת0 יזסק8 (6085 תסקסאסהה 5 65 סה

 רזמ6 ה, 05 10018280 ₪ 6000160 --50 0, 8

 הסתה 50ה₪4--70 0

 הןהה 6 ה0ת20סמ, 66ה50אא5 .ץטמע6ה61, 0678-

 סאהעס הקצס0ה08ה, 60 (06הם1ז60085 ח0-

 תחסאהה יפהה ם5 35685--90 א, 8 ז56.--ל ק. 10

 6 /86.--4 כ.
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 35 288075 אעקסג) 0610 תנזא'מ 081055 110 116-

 56 תהעע גמפ תם ה6ק5ה0 םסגפתוהסע6ה סה
 ,,חסתווע ק 0פ|** 630 הכה א0 0 כסגנית ה 6 די
 סהץינפוסדימ 603080 18 608 היחס 0 -
 רו 5 ב0 ךכ 3 היד 6 כס רוני 010 06₪-
 +0 ₪ 0 8הןכמ, 0 600 מזא'מ 0008 מ

 00580018. יש סקיפ ה" טיסו צמצמו 06 8-

 הסע6 ה ד ךכיסננ0נו0 כה 1006 הפחתזה 3ה ה ינח ז מ0 00 -

 סת זז 0עמ'52 מנהר תקהמעהמה0 פת תפנ06ה 660
 תכסצנמ- -ס'פ 90 0 55 הכסגוה ה דס ובנאתסגוץ ה 6

 1אכסציה 2020, חמסה תזמון 5 20010 168 -

 6081168 0100280 כה זא'5 5161

 100 תקכסצמה עס <אסתקכסל 88 רעפסהתה>. 08 גווחקמ-
 בוטה גז56ה5 0 סתם < כ 60> 01110 778-

 30 ה תעסההמ0 יצוג 560 ה 0 6075 10
 תפ דסג5 יצח6היפ: ונתקמו1 א רזהנותתהזה, ססתק החחה- |
 יא זז תמה קה סא 10 0, רץ טנא וז כ 01, ]2 81-

 ב10 כסם, 166001, 2881006 התזה 1100701 180608-
 סה, ידהסממ 06, ותכממ ךכ6 הזיז הסה[ זח16] ז 68-

 תסמ0מ 060181008, 60 ₪ 08 כז ₪ 0
 ךחמ ההסהמ- רסס הכת 100780 118 ה 00 1 6-
 יזהוזהניס תיפהה 110088 1705" 5 התחפ חס קס

 תאעס 8. ₪. ?תסהאס88. 170ההס 2 ₪. ₪. 310000800

 קסה.: 011, קהב'פ8נ088, 10. [תהמאהה אסווד.: 0110., סה. יש

 8 ד. 00 - םפפסמתסאתה המה610נ ג דיכ
 ההחה תיפתוש. אפוא.

 כא 1 תוע00010מ- דחה 1 5
 (ם-קימ (3800001₪)

 ומס דסההחמה6ס א 0800018
 הפזמון 00 08
0600 

6 ,88010 11006786 
 טקה 0110, 811601000 תו

 ל 1081 1 0 ענת 6
 טקס מ 100076 80610100.
 6 א 6 גו, ו-פ זי 2. פא אא.

 עםוורג עגיצנייא יד ףיוא טנעמענָאבא סא ןעמונעגנָא טרעוו םע

 עמסגיליב .עבילגעט

 "גנוטייצ עשידיא,
 ,עיצאמראפניא ןוא רוטארעטיל , קיטילאפ ראפ

 םעד טסיזמוא ןעמוקעב גנּוטייצ רעשידיא, רעד ןופ ןעמנענָאּבַא יד

 :ילטאנָאמ סעדעי ."רוטארעטיל ענרעדאמ, לאנרושו ןעכילמַאנָאמ
 *יורג ןעטייו 4% ןופ רענינעוו טינ ןעמלַאהטנע טעוו ךוב םעב

 :רע עלענינירַא ןעמ וק ןעלעוו סע ואוו ,טאמ ראפ ןעם
 עבילט פאשנעםיווןוא קיטסיצילבופ , ןעגנולהעצ

 .ןעלקיטרא

 :לֶאּפ טגיליימעב ךוז .רעהא יב ןעבָאה "גנוטייצ רעשידיא, ןיא

 : רעלעטשטפירש עדנעג

 ,א ,קילערָאג ,ש ,ץיבוכורב ל"י ר"ה ,שטיווָאקרעב ,ד .י ,רונזיא ,א
 לאינד ,ןאקשריה יבצ ,ןרעפלייה .פ ,יקצילאד .מ ,מ ,טרימשרלאנ ,י
 ,ןיוועל:ןאמפיל ,ןיוועל והילא ,ץ"כ ,ב ,שמיווָאנרעשמ ,ש ,ינראשמ
 = ל .ש ,ןאמכיפ בקעי ,רעגינ ,ש ,קאשראמ ,ד ,יקסנישמשעל בקעי
 :אר .מ ר"ד ,שטיווָאנאמלָאק ,ה ,קיטָאק ,א ,לעסאק דוד ,ןארטיצ
 ,ערעדנא ןוא ןושמש ,טילאש ,מ ,רואיינש ,ז ,ןיזייר הרש ,ןהָאניב
 'לאנרושז ץטימ .ןעמאזוצ "גנומייצ רעשידיא, רעד וּוּפ זיירפ רעד
 רהָאי-לעטרעיפא , לבור 3--רהֶאי-בלאה א ,לבור 6 רּונ ךילרהעי זיא
 ּגיירפ<סטנעמענַָאּבא רעד פאק 50 --- ךילטַאנָאמ  ,לבור 1,80- -

 ,פֶאק 40 טימ לכור 5 ךילרהעי זיא ןיילַא לאנרושז ן'פיוא
= = ₪ ₪ = .7 

 -ייצ רעשידיא, רעד ןּופ ןעטנעמענָאּבִא יר ןעמוקעב םער ץוח ַא

 ֶּ ןופ "עמבישעג עשידיא עניימעגלא, :עימערפ .עסיורג יד "גנוט
 ,לבור 5 ראפ ,רעדנעב 18 ןיא , וואנבוד .ש

 -כישעג רעשידיא, רעד ןופ זיירפ רעד זיא .ןעטנענָאבַא-טינ רַאּפ
 ; לבור 6 עמ. ==-====ש

 ןיוש ןענעז יעמ ביש עג ר ע שי די א, רער ןופ רעביב עטשרע יד
 .ןערָאוועג טקישעגרעדנַאנּופ ןוא קורד ןופ םיורא

 ! סערדא רעד

 ₪5 אפוודסקע ז886דפו .,ה ו! 111 דל זרי, םוותמאה

 = ,"גנוטייצ עטרירטסולליא עשידוי,

 ,ןופ רעזעל יד ןעמוקעב עגאלייב עגיד'םנחב םלא
 -' עשיטסיראמוה םאד ."גנוטייצ ןעטרירטסוליא ןעשידוי. .םעד
 טאלב

 ;עריטאמ ןוא ראמוה ,ץיוו ראפ טפירש.םטאנאמ

 5 םעד ףווא טעטאטשעגסיוא ןוא טריגאדער הלרבה ירה
 עקוטרא עלענעינירא טי .ןפוא ןעטסנרעד
 ב

 + ןערוטאקיראק ןוא

 פפו ןעמוקעב ןעטנענאבא עגירהעיצנאג ןוא עגירהעיבלאה

 .םעימערפ על

 י'גנוטייצ ןעטרירמסוליא ןעשירוי, םעד ןופ זיירפ:סמנעמענאבא

 , רהאי בלאה א ראפ ,ןענארק 10 רהאו  ץנאג א ראפ : ןראננוא:ךיירטסע .ןיא

 ,רק 2.75" רהאי לעטרעיפ א ראפ ,רק 5
 ירפ 4--750--5 ו ערעדנא ןיא לבור 1.50 2,50--5 :דנאלסור ןיא

 ,םימנאס 0 ,פאק 10 - ,רעלעה 80 רעמונ ענלעצניוא

 רעד יב ףיוא ,רעסיילשרעפסגנוטייצ ןוא ןעקיפארט עלא ייב ןעמוקעב וצ

 + עיצארטסינימדא

 018006 1 01 גהה 070098836



 .ירבע ןועובש
 י"ק> חוטב-טלקמ שוכרל תפאוש | תונויצה

 , לארשי .ץראב לארשי  םעל  יולג"טפשמ 0%
 לך הרגת

8 49 
 :ןכתה

 :'ל .* ,םייתרבחה םייחה .ווו ,הירבט זוחמב תובשומה +

 .דלפנרב .ןועמש ר"ד ,תירוטסיה המגוד ₪

 .טלאש .מ | .ג ,היתולועפו םירבח לארשי לכ תרבח

 + רנרל .בקעי (ויש) ץרא רימהב 4

 + ןאראב הרובה ,(ופפ) לסיחרזיל 5

 יזנכשא ידוהיל רשא הרוע תרָבח. .תלועפ 6

 7 091908 תנשב <
 בח א , היקרותמ םיבתכמ

 + ןייזאפ  ,ממ '.וז ,הינמרגמ םיבתכמ 8

 ,ץילדיס ףלפ ינויצ תדיעו ₪9

 ,וירפמ יודרונ םכמ רידה לש םיששח לבוי תגינח 9

 ו . ; לארשי-תוצופתב ; חרזמב ; לארשי.ץראב ;תונויצה) :עובשה (1

 + (תונמאו תורפס

 ה ל - 2/7 מ

 /'פוק 88 שדחלו ,לבוו 1 הנש עבול ,לבוו % הנש יצחל ,לבור 4 הנשל :היפווב "םלועה. ריחמ

 ,רלוד 8 /ב הקירימאב ,גניליש 9 הילננאב ,קראמ 9  הינמרגב , םירתכ 10 הוראגנוא.הירטסואב 4: ל"וחב
% 

 ,תנש עברלו יצחל הז ןובשחכו , קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראג

 ,;ק 80 הסירדאה יונש דעב

. 2 
 .'פוק 40 םידומקה ראש לעו .'פוק 80 ןושארה דימעה לע - ,םיתעברא תקליחמ טיטפ הרוש לכ דעב + תועדומ ריחמ

 :הסירדאה

 ךתהתמוה ,[הסההגופ", ההממה, 01ץאממנאמ, 00הת8ד0תהה 8. () 1603:00ם ,3]1140תג', גם.

 ו



 ירבע חול
 (ל"עבה עירתה תנשל)

 שרח ירבע חול איצוהל השגנ הנליוב המידק, תאצוה
 + "המידק חול, םשב

 ,תוליגרה תוישומשהו תויחולה תועידיה דבלמ ,ליכו הזה חולה
 : ולאה תודבכנה תוקלחמה תא

 .תירבע היגולונורח (א
 תוירבעה .תולהקה תריפס .,םירבעה .םיבשותה תריפס (ב

 + הנידמו הנירמ לכבש .תובושחה
 ,טרפב םיינויצה .תודפומהו ללכב .לארשיבש תורסומה

 + תינויצה .העונתה לש היגולונורח (ד
 ,לארשי:ץראבש תוירבעה :תובשומה (ה

 ,םירבעה םיפפאמהו םינותעה לש המישר
 :תעירילו .תונויצל ,תוימואלל .עגונה לכל יתורפס-ןייצמ 1

 + הניתשלפ
 . דועו .םירחופל .תומוקמ:הארמו תועדומ (ח
 בומ .רינ לע םפדויו סופר ןוילג % -- חולה לש  ותדמ

 .יעביארכ רודהבו
 .םהיתונמוה ךרע יפל טבר תודוגאלו ס"ומל .יק 10 חולה ריחמ
 32 ,'בור 80 םלש דומע .וםינפה ינפל : תועדומ לש ריחמה

 15 רומעה .יצח ,'ר 55 םלש רומע וםינפה ירחאמ ,'ר 50 דומע
 תועדומל חולב הצקוה = בר- אל םוקמ) ,יכור 8 רומע עברו .'ר
 , (ותנמזהב .אנ .ורדזי - העדומ סינכהל הצורה לכ .ןכלו
 ,טסוגיואב 15 דע אוה חולהל תועדומ תלבקל .ןורחאה ןמוה :
 הבורמ תומכב ספדוי ,וילע .בצקנ .ךומנ .ריחמש  ,חולהש .ירחאו

 הפסל .רחוס לכל אוה יאדכ ,ל"וחב םג  היסורב םג טשפתיו ךאמ =
 .- ,רעומ דועב העדומ .וילא

 : תבותכה .י"פע .תונמוהב .תונפל
 א. תי [ס0ת5266קז], םותפמס.

 :(היסור: תפשב) השדח .תרבחמ הריכמל .תאצמנו האצי

 .,חסהפסםפוה ע6ת00וה תקוספקםד םחוה אותו :
 = 5 ו

 דעוה ירי לע .תימואלה הפוקח לש םוירוטקרידה תארוהב הרבוח :וז .תרכח
 . . לארשו-ץראב לעופה ;

 ,.תולשמה םע 'ר 8,50--,םכא ,50" ,'ק 5 חולשמה ,'פוק 5 הרוחמ = =
 : לא תונפל .

 ו. ת. זסתטת 60, 0

 תהחהה 85 הסיצאצא 6ק0חה008 ה-0 ם. ₪. 8

 ידה ד דנו 0
 620 יפה16ה5100725 5 10 הסנז'מ נז 0 6

 פאה 5 אס 6695 10 00זה ה כה 810815 116 000
 20 אמ. 66031 דג 01075 פה ה6 ה

 זה 0 0:

 וססאפה, חסיודספמוה הוו 66 0. :

 ןעבעל עוינ פארו " "9
 . ,טפירשפסטאנאמ א

 יקפוואלטישז (ת .ר"ד ןופ טריטקארער
 ;טנענא:טפיוה םייב ןעמוקעב וצ זיא
 ,96- ,יקוועלאנ - ,יושראוו = ,יקסדיל . .י

 רואל .אצי

 ןושלה יכובנ הרומ
 + תירבע םיבתוכה לכל ישומש רפס

 ךרע  ןהל שיש .,ונתורפסב תויוצמה ןושלה יקח דגנ תואיגשה לב הנאבת וב
 . ןהב אצויב לע ןהמ :דומלל ולבוושו יללב

 . אריפש בקעי ןרהא תאמ

 + גרבניטש עשוהי םכתה תאמ ופופ דעו רפסה שארמ תוראהו תורעה םע
 םיבר הז ינפטשו ונתורפסב תויוצמה תואיגשה לע ריעהל הרטמה דבלמ

 רבתמל התיה ,ירבעה קודקדה תא בטיה םיעדויה הלא םג ,ןהב םילשכנ
 ןוא לבא ,  תירבעה תורפסב הברה ונשו וארקש םיבָר שי  :תחא הרטמ רוע
 םלועל םתלכוב ןיאו םושביה קודקדה יללכ לכ ירפס לע רובעל תונלבסה םהל
 רפסה תא בותכל רבחמה ץימאתה ןכ לעו , תירבעה הפשה תעידיב םלתשהל
 המוענ היהת וב האירקהש ןפואבו ינוקיסקל רדסב וכרעלו דאמ ירלופופ ןונגסב
 הוה רפפה ינפלע רבועהו ארוקה לע אשמל לופת אלו תנינעמו
 .קודקרה יללכ לכ אליממ ול וערוי

 יכ ,רועה .רבחמה לא ובתכמב גרבנוטש עשוהו רמ  חונמה םכחה
 םירומל ,םירפופל ריאמה סנפכ תויהל יואר, הזה רפסה
 ."םהידימלתלו

 -ןב , ןהכת םדא : לארשי ירפוס תוברממ וב שי תואיגש לע תואמגוד
 ,וטצול , םולבגילול ,ץבעי :,בויבט , ןודרג ,,ןיניורב , הדוהי-ןב ,קילאיב , באו
 * :דועו .ןמלוש ,גרבניטש , ץיבוניבר , ןוקפנלומס , ןרקלדנמ ,זפמ

 פאק 8 חתולשמה םע ,'פאק 50 רפסה .ריחמ

 + הפירדאה- פ"ע , השרוב "הישות, תאצוה לצא איה תישארה הריכמה

 ע3תהדסהמ0דפ0 .,1/11!!ה", ₪383.

 לסע]הש 108001111", ]ו

 + םיבורקהו םיקוחרה ינהיאליקצישוביל ,א לש ורפס תיב

 לכל תועדומו .םימחוח לבקמ ינא| השר "ביבא, תאצוה תכרעמו
 :רזהו םירבעה םינוחריהו םינותעהה .רפפמ לוהבה רעש רכב .לא .וקתעה

 םימתוחהו ,תויצקדירה ריחמב םינוג :ופכזה ןגל ךומפ
 לע ףסוננ סרפ ולבקי הנשל ירי לע 8 -- ל 5
 ןג, ירפס תא .(תכרעמהמ סרפה רוצו 0 ו 5 8
 יצח לע םתוחה ,ישילש קלח "םיחרפ הוצטפר םג תירשפא . תיתפרצו תיזנבשא
 ,"אוש תלילע, ירפס תא לבקי הנש|הפשב םירועשו  היסנמיגה  ידומל לכל

 ירפס תא -- הנש עברל םתוחהו|  .ונמע תורוקו התורפס תירבעה
 ."שדח רצוא, < בתבמב םיטרפה

 ה ! רפסה תיב תפתב
 ה % ןגסתה ה, תוסס! \ ה[ 0, ₪87-

 0. 0088, 0 00 וובה, חתסונ 3108530. הוו 6 3.
 0. 116188011, 208070818מ6, \1180-| -: תבתבה פ"ע תונפל תורפס ינינעב

 ןויצ תכרבבו דובב ישגרב = (ק6 ה. אווווחסמפ ה. 488 0, ₪808-
 , חומ יולה עשוהי 8, חתסומ. !00ת598. הומו 26 3.

 לה יל א פרזןש

 בוט רתויה יעצמאה
 .הרילוחה תלחממ רמשהל

 ,שיגרמ אוה םא :; יוארכ אלש איה ותביקש ימ |
 ?תחדק וא שארה:באכ ,לושלש וא תוצווכתה הב

 ןוי טעמ םע .םח .הת ףפית התשי --- ,הביקה

 ,"לאפר"ןפפ

 ) .הויאקותפאה תויונחבו תואקיתפאה לכב רכמהל אצמג |

| 



 ["ּב'ס תה [ם | תיטילש ּהנש

 1===,שפהת ,בא םחנמ 'אכ ,אנליו===>-

 .הָיִרֶבִמ זּוהַמְּב תובָשומה
 וו

 םִתְרְבָהַה - םייחה
 ץראב תומוקמה לכב ומכ תוררופמ הירבט זוחמב .תובשומה

 םידעוה ,תחא הנשל םירחבנה םירעו י"ע תולהנתמ ןה :לארשי

 ענונב ומכ ;הבשומה ייחל תיענונה תולאשה לכב רבד םיטילחמ

 תא קלחמה אוה רעוה ,טחושל ,רפסה-תיבל ,אפורל ,םירמושל

 םג אוה אוה ,רוכצה יכרצל סינכהל החפשמ לכ לעש ,םיסמה

 תטלחמ םידבכנ םינינעב ,םבירב םירכאה ןיד ןרה ,יטפשמה רסומה
 ,הבשומה ינב לכ לש תיללכ הפסא

 םינוגה יוברמ הברה  םילבוס ןיתחתה לילגב רובצה יח
 םינקזהו םיריעצה ןיב תיעבטה המחלמה ,תובשומה תובכרמ םהמש

 ,הוקת חתפב ומכ ,הירבט זוחמ לש תובשומב הרדוחמ הנניא

 ;הרוהיב הלודגה הבשומב ומכ  ,םינוצק םיקודא ןהב ןיאש ינפמ
 ואב רשא תונושה תוצראה .יפ לע ןהב םילדכנ .םירכאה לבא

 ,הינמורו היפור ידוהי תחא :היבוברעב םיאצומ ונחנא הפ ,םשמ
 בורה ןיב םיכשוי הר'זרפב , םירגו םידרוק ,םידרפסו םיזנכשא

 םיאצמג המיב .,םירג לש 67ו םידרוק לש תיחפשמ ? :יזנכשאה

 לש תוחפשמ וזיא ,ידרוק +  ,םונמית ₪ ,םירג 8 | םיזנכשאה ןיב

 םהיגהנמב ,םייחה לע םטבמב םהיניב םיררפנ הלאה םישנאה ,םיררפס

 ףא .תונושי .תורוטלוק ינב םושנא רחאל .ראמ השקו ,םתפשבו

 םייחו תחא הפיפכב םיבשויו דחא ימואל םש םיאשונ םהש יפ לע
 ןיא תאו לכב ,יזנכשאה רימת אוה בורהש ףאו ,רחא ןטק גוחב
 הלשממ ןיאש ינפמ  ,םירחאה לע ומתוח תא עיבטהל לוכי אוה
 הנונתמו ךלוה ,בורה תפש ,יזנכשאה ןוגרוהו ,הפש ילב תירוטלוק
 םימרוגה תא טאל טאל גזמל ולכוי רפסה יתב קר ,לארשי ץראב
 קר אובי הז לבא .תירבעה הפשה ירי לע םתוא רחאלו םינושה
 אוה תחא הבשומב תופשה יובר ושכעו ,שרחה רודה תולע םע
 תקלחנ .הבשומה ,םהייח  תוחתפתהו  םתודחא רעב  לודג .רוצעמ
 ןיבהל השק רחא קלחמ שיאלו םידחוימ םיקלחל הפשה יפ לע
 םיקלחה .ןיב  ימינפה \ .קוחרה .ינפמ .. ינשה = קלחה :ןמ .והער תא <

 רוחיב ,רתוי .וא תוחפ דבכנ :ןוקת :לעופה לא איצוהל השק
 וזיא וא הטלחה :וזיא הרהמ השוררש תעב  קוחרה תער .תטלבתמ
 תבכרה 'תרטמ  ,תולפנתה  תעב ,הנבס תעב ומכ ,תפתושמ  הלועפ

 שי,םא , הרובעה תבטהל עגונב םג הגשוה אל םינושה םינימה /

 תו 11 , 26-ע0 108, 1909 ע.

 לכ אל םתעפשה ,םתרובעב םינייטצמה ןכרטסאמ ואבש םירג
 םינויטצמה .םיררפס :םג שי םדגנכש ינפמ ,םיזנכשאה לע תרכנ ךכ
 ,םילעופה ןיב .דוחיב ,םיזנכשא םג הז תמעל שיו ,םתולצעב
 גצפחש הז רכש ןכלו ,םירגה תדובעמ העורג הנניא םתדובעש
 רתויה המי .הבשומה ,ורספהב אצוי םינוש םינימ תבכרהב גישהל
 םג ירמחה הבצמב םג העורג רתויה איה הינוג .יוברב הרישע
 םיתרחה .רפסמש ,לילגב תרחא הבשומ :ןיא ,:ירפומה הבצמב
 כ לכ .היהיש ,לילגב .תרחא הבשומ ןיא ;לורג ךכ לכ הב היהי
 הבשומ ןיא ןםמצעב םידבוע םניאש םישנאה רפסמ הב בר

 , םיבורמו םיקוח ךכ לכ הב ויהי .םיכובתהש ,לילגב הומכ תרחא
 קר טלבתי םינושה םינימה תבכרהב םיאצומ < ונחנאש בוטה רצה
 רברה םשנתיש רע לבא ,רחא ףוגל וללובתי םהש תעב ,ריתעב
 לע רתול בוט .רתוי = וישבע ןכלו . ריספהל .בושיה = ךורצ הזה
 ןיממ  םירכא קר תחא .הבשומב  בישוהלו תינוצחה - תורחאתהה
 םהיתוחכ תא קוחת םירכאה ןיב תיעבטה הבדקהש ינפמ ,דחא
 ,הרוה .הביבסה םעו םישרחה 'םייחה םע: םהילע השקה .המחלמב
 ךוסמל .ךירצ םינושה םימרוגה תודחאתהל הצוחנה הרובעה תאו
 ותחא הפש דופי לע םלכ תונבהל םיכירצ םהש ;רפסה יתב ידיל
 תטלשה .תירבע הפש םע תובשומ ונל הנייההש ירחא ,זא קר
 תרחא הפש םע םיאבה םישנא םג ןהב בשיל היהְי רשפא ןהב
 תופשה לכ תא .תוריהמב לטבתו תטלשה הפשה עינכת ואש ינפמ
 ,לילגב וישפע םיאצומ ונחנאש יעבט"יאה ןווחל ץק-םישתו תורחאה
 תיברעה הפשב הנבהה תא הבשומב םהל. םישכורה .םירכא שיש
 .תירבע םולכ .םיניבמ םניאשו

 םידוגנ םג ףיסוהל ךירצ  םיכוכחל תואיבמה תובסה לע
 לכב ,ירמחה םבצמב םילרבנה םימרוגה ןיב .םיאצמנה םייחרכה
 םואצמנ םינורחאה .ןיבו ,םיסיראו םירכא םיאצמנ הבשומו הבשומ
 לכב םיאצמנ הז דבלמ :םינוש םיאנת יפ לע ובשיתחש הלא
 םיכחמה םירכאה ינב .ומכ ,תורכאתהל םיוקמה םילעופ םג םוקמ
 ןיב ,העורי .תורחתה םגו םינוש םיסרטניא הפ םישגפנ ןכלו ,הזל
 תלעב תחא הבשומ קר הנשי הירבט  ווחמבש תובשומה לכ
 :התוא הב ןיאו ,םיריעצ םלכ היבשות .הימחלמ איהו- ,רחא םופמ
 '.ןתוימואלו תד ינינעל עגונב \ םונבהו תובאה ןיב תירידתה .המחלמה
 ,תונוש תופש םע תונוש  תוצראמ םירכא לש .בוברע םג הב ןיא
 .םיקלחה .ןיב .רו-פה הב ןיא ןכלו

 קלח רוע תחקול א"קי תונודנה תובשומב :רובצ * ינינעב
 תא תנתונ איה ,רפסה יתב תא הניבשח לע תלהנמ איה .לודג
 תלהנהל ףסכו אפורל. רכש--תיניצידמה הרזעל לודג רתויה קלחה
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 3% םלועה + ָק

 רכשל לודג .רתויה קלחה תא םג תנתונ איה -- ,תחקרמה יתב
 הבשומה יבשות לע תולפונה רובצה תואצוה תאז לכב .םירמושה
 ,םהיכרצ יוכרו םיבשותה טועמ ינפמ תונמק :ןניא

 הרבעש הנשב הבשומה תואצוה ולע החסמ הנטקה המשומב
 טחוש ,'רפ 18706 הרימשל רכש וללכנ הפ | .קנרפ 9040:ל
 תואצוהה תואב ןכ ירחא ,90 .תדלימ ,'רפ 986 חקור ,'רפ 0
 תפתתשמ הבשומה לבא ,אפור ןיא החסמל) ,אפורל ,הערמל
 ריכזמל) רתכומל רכש ,(המיב בשווה אפורה ליבשב תואצוהב
 םימלשמש) ,הירכשא סמ ,תסנכה תיב ,םיטפשמל תואצוה ,(רעוה
 (ץראה תא ובועשו החסמ יבשוי 'רותב ובתכנש שיא ,14 רעב
 הבשומה תלבקמ הלאה תואצוהה תקוחהל ,תונוש תואצוה .דועו
 הז ,הבשומה תנתונ ,ירפ 4595--ראשה תאו ,'רפ 4445 א"קימ

 הימחלמב ,החפשמו החפשמ לכל הנש לכב ירפ 1707 הלוע
 150 דע קר תולוע החפשמ לכ לע תולפונה תוירובצה תואצוהה
 הניא הרימשהו ,הערמ רעב םלשל ךרוצ ןיא הימחלמבש ינפמ ,'רפ
 תואצוה  ופנכנ אל רובצה - תואצוהב .ךכ לכ רקויב םהל הלוע
 .םלשל הביח החפשמ לכש ,הירכשאו רושע ומכ ,םיפמה

 בשויה רחא אפור קר שי הירבט ווחמב תובשומה לכל
 םיאלממ םהש  תחקור וא חקור בשוי תורחאה תובשומב ,המיב
 תא אפורה רקבמ עובשב םעפ .שבוח לש ריקפת םג
 ןיא .דבכנ הרקמ לכב ןתוא רקבמ אוה הז דבלמו תובשומה לכ
 ₪ םימלשמ םה תואופרה דעבו םולכ אפורל םימלשמ > םילוחה
 םינימומש רבדו רבד לכ רעב (תוקיפק 4*מ טעמ  רתוי) םיקילטמ .

 קר קפתסהל ץפח היה אלש אפור היה םיתנש ינפל .תחקרמב
 סמ רוע םלשל הבייחתה החפשמ לכו ,תודיקפה לש ןטקה רכשב
 ,אפורה רכש תפסוהל דחוימ

 לודג  רתויה קלחה תא ,טחוש שי הבשומו הבשומ לכב
 תורשפאה תא טחושל תתל ליבשב ,הבשומה תנתונ ורכש לש

 ,רנרל בקעי

 .ץֶרֶא ריִמָחְּ
 ,הָאיִרְּכַהְל לַנ ּודְמַעְו הָיָוההיבְבְל תבָשְודזא

 ה ן שמ ַחרָ (-

 אל הָנאָפְקת תובל םיִנשָ

 =יִלָב ,רקַעילָּב םיִיַחְ תֶָמדיל
 : תֶוָמּב .תּומָּ

 ,תובָבְל תּוחְנַאְו ןושש

 , םיִהָצְנַהַמּולַעַת הָאְּפְְ הָלּודְנַה הָמָמִּהַה טָלָשתִדא

 ג םיִהָּכָשְנ םיִלְבּויְו תורורחלע רָהרַהְל קהשה קיִמְעְהְו

 - ללב תומולו תושירָחמ ןֶלה לע תואשמ ּודְמַעְ
 תַטיִלּפְ הש ל ןורכ

 + הקְוצמדתועורוּכ

 .אָבְ ותלוי 2,

 + תורו במ

 ... תורוהשה ָיִפְנְ השר הל

 5 אהא
 הקוחרו הָמְלְִנ דָדְבַל ץֶרָאָה הש
 הילע הצברו
 ל 7

-=- = 

 הכ ןוילג

 תלהנה לשמל ,תירובצ הרשמ וויא .םג :דוע ול םינתונ םייקתהל
 קלח ול  םינתונ וא , הבשומה לש  תפתושמה  תונחה
 ,הנגל המדא

 .קחה יפ לע לילגה תובשומ לכב םימלשמ רושעה תא
 םייקרות םיניתנ םירכאה לכ טעמכ לילג תובשומבש יפ לע ףא
 .םיסמה ירכוחו םיקרותה םידיקפה ץחלמ ולבס אל תאז לכ ,םה
 .םתאובת לובימ םיזוחא 18 קר ומלש םירכאה

 הלשממה = .חרימשה תעליב תובשומה .תואצוהמ לורג קלח
 ,םיכרדב וא םירפכב םיליחו םידיקפו םירטוש קיוחהל הלוכי .הנניא
 לעו םהייח לע הנגההל גואדל םמצעב םיבשותה םיכירצ ןכלו
 םירבד ןה םיכרדב תובנגו תוחיצרו םירפכה ןיב תוטחלמ , םשוכר
 ררחתמ ונדוע הזה יעבט-יאה .בצמהו ,לארשי-ץרא לכב םיוצמה
 לכ לעש ןעיו .םירפכה ןיב ימואל וא .יתד לרבה רוע שי םא
 ,רחא רטוש ףא ןיא הירבמו תרצנ ריעה | ןיב לודגה חטשה
 ,יברעה בורה ןיב טועמ קר םנה ןותחתה לילגב םיבשויה םירוהיהו
 ולכוי רשא .הלאכ םירמושבו הלועמ הרימשב ךרצה דלונ .ןכל
 לכב הרופמ הרימשה התיה הנושארב ,ביבפמ םתתח | ליפהל
 הלאכ ויה םירמושה םיברעה ןיב לבא ,םיברעה יריב .תובשומה
 לא סחיתהל ולחה רש הלאכ ויהו ,תובנגב ופתתשה םה םגש
 ףילחהל ךרצה אב ןכלו ,םב םיולתה םישנא לא ומכ םירכאה
 םימעפל ויהש םיברע םע םיכוסכסה ,םירוהי םירמושב םיברעה תא
 םירמושה לע הלאכ םירקמב ךומסל תורשפא-יאה ,לילגב תובורק
 ,הז ירי לע םידוהיה םימעפל  ושיגרהש ןובלעה שגר ,םיברעה
 רפסמ לידגהל תוציחנה םגו םהילע רומשל םיכירצ םירחאש
 הרבע הרימשהש ומרנ הלאה םירברה לכ---הבשומב םיִרּוהְיה
 ןודינב ןושארה .רעצה תא ..םידיהיה .לא .םיברעה ןמ טאל טאל
 םתוריפמו .הוחב ורבעש םירבעה םילעופה ,הר'זרפ התשע הז
 ןויסנה . םידוהי = םירמוש חקיש להנמה לע ועיפשה .הבשומל

 ןאראב הרובד

 .לפיירויל
 םפשו  ןקז רסוחמו תינמיה .ודימ םדג  ,שוחכ םדא והירה | לפו:רזיל

 :הבע רמצ תחפטמב רידת ול לברוכמו ךורכ קרה וראוצ

 ,אוה ראבמ- -הנצה תא לבוס אוה ןיא ירה ילש  ןורגה

 ןרקעב אלא ,םוקמ לכבו ןמז לכב לפידרזיל אוה שיגרמ םפשו ןקז ןורסחב
 תושמשה ןיב .תעשב אוה :ןמרזמשפ ,זיולקה ךוהב ורעצמ הז םומ ירה רכד לש

 ,םינקדבע הברה---הברה םיבשוי תוחותפה תורמגה ינפל ,ןאכ ."ףד,ל וירבח םע

 תא .לטונ אוה ירה .דחאה .ולש ןקזב וז העשב לפטמ דחאו דחא לכו

 יןקקלמו ונושל תא  בברשמ  ,םטחה רע  ןהובגמ  ,ןלפקמ | ,ןלכ .תורעשה לב

 שלש:םיתש .תוררוב .וב תושמשממ = ,ונקז יבג לע .תופרפרמ ויתועבצא---ינשה

 לכ תא בחתותש ימ םג ,שי ..,הפצרה לא ,ןחלשה לא .תוקרווו תושלות ,תורעש
 ררגמ ,תורעשה ןיב .לא קומע-קומע  ןסינכמ ,ונקז  ךוה לא  ויתועבצא רשע
 הרוגמה .לפא יצח ררוש ויולקה ךותב .'ףד,בש איגוסה :יפל לכה --- דרגמו
 ימורדה לתכה יבג לע ,ההכ רוא הציפמ , ןחלשל לעממ היולתה ,  הריחיה
 לכו םודחונתמו םיעעונתמה םישנא יללצ---םיללצ לש  הכורא הרוש תחטתשמ

 עגענתמו ץפוקה ,ןטק רחא לצ קר ..,ורטנפמ הטמל ןל יולת רוחש ןקו א דחא
 לש ולצ והז --- םילודג .ןיפ קונתכ  ,םיטועפו .םיקלח םינפ לעב אוה ,סהינוב
 ,לס\רויל

 עגר .תפרפרמו העות ,הריחיה ורו איה תפקזנ .תערה חטיה ךותמש שי
 איה ירה רבח:ידכ:ךוהש אלא ,קלחה רטנפה לש ורועב : תעגונו ריואה ךותב
 'ןז העשב לפו"רזילל ול שי שגרו .ןחלשה תחת לא בוש תטמשנו תלשרתמ
 תורק ןלוב -- .ויתועבצא- שמח + ביאכמו ברוצ המ:רבדב ודו העגנ .ולאב
 .תועיזמו .ןה



 חכ ןוילנ

 םירוהיה לכ אל יכ ,רהמ וחכונ םיברעה ,בוטב הלע ןושארה
 טסירוטבא םהל שוכרל הלע םידוהיה םירמושל ,םינדחפו םישלח
 ידכב ,ךירצ  גורהלו תוכהל קר אלש ינפמ ,םיברעה | יניעב
 ,גורהל ילבמ המיא ליפהל --רקיעה אוה הזו--םא יכ ,רמוש תויחל
 םהשו םירדושה דגנ דומעל םילוכי םהש וארה םירוהיה םירמושה
 תשרוד הז םא ,םהיתושפנ תא הנכסב רימעהמ םנ םיעתרנ םניא
 תחקל החסמ םג הניהנה הר'זרס ירחא ,התומלשו הבשומה תבומ
 הבשומב םידוהי םירמוש ודימעה ןורחאה ןמזבו םירוהי .םירמוש הל
 רמושש ,המיב הרקש ביצעמ הרקמ ,המיב--לילגב הלודג רתויה
 גרה םהילע הנגהה דעב םידוהיה תאמ רכש לכקמה יפקרשט
 תא ורטפ םידוהיהש ,הול םרג ,תומורפ וזיא ליבשב דחא ידוהי
 ךירצ ונתשבל לבא .םידוהיב םתוא ופילחהו םיפקרשמה םהירמוש
 המיב םירכא דוע ויה הזה .ביצעמה הרקמה ירחא םגש ,תורוהל רוע
 םידוהיהש ,םרמאב םירוהי םירמוש | תוציחנב ריכהל וצפח אלש
 הביבסה .ךותב םירמוש לש השקה ריקפתה תא תואלמל ולכוי אל
 םג הנושארב ורמא הלאכ םירבר לבא ,םיברעה לש הערה
 תאו , םידוהי םירמוש וישכע םנשי םש רשא ,םירחא תומוקמב
 חורה תענכה ידי לע קר ראבל רשפא המיב תאוה  תוננואתהה
 ימואל דובכ שגר םהב ןיא רשא ,םירכאהמ קלח לש תונרחפהו
 ונמווהש םירמושש ,הזכ בצמ םע םג םילשהל םילוכי םה יכ רע
 רובבה שגר .ןורטחמ קר ,הבס לכ ילב םיזעונ םידוהיה לע רומשל
 . ירוהי .גוההל ,םהילעבל

 םימלשמ החפמב ., םיבורמ .םימרב הלוע לילגב הרימשה
 ,'רפ 6000 םיסקרשטל ומלש המיב ,הנשב קנרפ םיפלאל בורק
 לידגהל ץוחנל ואצמש ינפמ ,הזה םוכסה רוע הלעי וישכעו
 םירוהי תובשומ ןיב תאצמנה הימחלמב קר ,םירמושה רפסמ תא
 םירבעה הירמושל הבשומה המלש הנושארב ,לוזב הלוע הרימשה
 ,רפ ל50 קר םהל תמלשמ איה וישבעו ,הנשב 'רפ 0

 העש דע זיולקה ךותב ומצע תא ההשמ והירה םיכוראה ףרחה יברעב
 תא .לטרעמ לסטי רזיל  .הלודג "קרב ,>תרונמ תקלוד .םח אוה רונתה ,תרחואמ
 החיפמו תבשוו םידמלמ לש היפונכ  ,ויפגמ תא ץלוחו תחפממה ךותמ וראוצ
 שי ..בישקמו .ותיוז לא םצמטצמ | לסי:רזיל ; תוישעמ םירפסמ ,הריעה ינינעב
 :הלאש הזיאב םאתפ ודרומ הרובחהמ דחאש

 :רזיל ?אמש ,רהנה ימ ףטש היה הנש הזיאב ,לסי:רזיל ,התא רכוז אמש
 :וחצמ תא ךכתמ לפי

 .הלודגה הפרשה ינפל םיתנשכ ..,הז
 ! ןא

 \..?ןשיה "שרקהה, תא ונקת יתמיא .התא ערויש יאדו --
 ולכש םרא ,דמלמה רעב:רבששי לש וזגר טיקרפל וילע ץפוק ןאכ

 ! תואפו ןקז
 ווא. ,הזיל ,ךנה .המכ ןב הזכ ןפואבו --
 :לבלבז מ לסו:רזיל לש .וחמ
 ,אברדא ,.?ךתער תוינע  יפל .ינא המכ ןבו .,,,חופמ ינירה ,,4המכ ןב --

 .,אנ עמשנ |

 1ףרה . ילב תוצמצממ ווניע , וינפ לע תוצצו תוצבצבמ הרק העז תופט
 עגר דוע ןםיקלחה וינפ רועב תורקוסו הויולח םיניע תוגוז הברהש אוה שיגרמ
 :קורזי םהמ .דחאו

 ,,.אלא ,תעדל היה רשפאש יאדו .,,ילמלא ,ןקז ךל היה ילמלא = -

 :םקו זרדזמ .אוה
 םש איה ירה "ילש, אמש ,קבט לש בוטרוק םכמ ימל שי אמש --

 ...תיבב הדב

 :וינועב .ץרוק דמלמה רעב-רבששי
 ןח ,יח ,םש הנחדבו בצקה הק'גח !ששחת לא --
 :ףיסומ אוה רחאו
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 8 3 םפועה <

 רבכנ .םוקמ טידרקה רורפ ספות הבשומב רובצה  ייחב
 םיטרפ םידוהי לצא ףסכ םירכאה וול תונושארה םינשב ,ראמ דע
 םיכירצ  ויהש רע הלודג ךכ לכ תיבר  ומלשו םיברע לצא םגו
 םה ,םירכאה ןמ םיזוחא 30 וחקל  םיולמה ,האשמ תחה לופנל
 אלו ,םבוח תא תחקל ןרגה ןמ האובתה ףסאהב ףכית םיאב ויה
 םירכאהו ,םינוקה םע תחא רי םישוע ויה םיולמהש אלא דוע
 תקעצ , לודג לוזב םתאובת תא : רוכמל הז ידי לע םיצלאנ ויה
 ןהכ-ןייטשנרב  ר"רה  תולדתשהל תודוהו ,הלודג התיה םירכאה
 הולמ תופק םהל דסיל םירכאה ידיב הלע המיב ןמז הזיא בשיש
 םיאצמנ וישכע ,ונלש קנבה גו א"קי םג קלח םיחקול ןהב רשא
 ודסונ המיבו החסמב ,הירבמ ווחמב תובשומה לכב הלאכ תופק
 הימחלמב םג תופק ורסונ הירחאלש הנשבו ,190ל תנשב הולמ תופק
 הימחלמב ,46 המיִב ,19 אוה החפמב םירבחה רפסמ .הר'ורסבו
 החסמב םירכאה וול 1908 .תנש ךשמב ,55  הר'זדסבו 0
 הריזרפבו 14400- --הימחלמב ,'רפ 98080 המיב 'רפפ 0
 הנשה ךשמב הול רבח לכש ,הארנ הלאה םימוכסה ןמ ,0
 ,רכאה ייחב ראמ הדככנ תאוכ האולהו רפ ?00 ךע 600-מ
 שארב .ריצבה ירחא ףכית םהיתובוח תא םלכ .םימלשמ םירכאה
 םיארחא תובוחה דעבו ,הבשומב רחבנה דעו דמוע הולמ תפוק
 םיכרצנה םישנאה תמישר הנש לכב ךרוע דעוה , םירבחה לכ
 לבא ,רחאו רחא לכל תתל רשפאש ףסכה תמישר תאו הולמל
 רוע יכ ,רעוה תומישרב קר קנבה קפתסה אל ןורחאה ןמזה דע
 רימת אל  ריקפה , א"קי  דיקפ רצמ רושא תואולהל שרד
 תועיפנל .איבמ היה = הזו , םירכאה תושיררל םיכסמ = היה
 ,םיבתכמ = תופילחלו | קנבה השרומ לאו דיקפה לא  םירכאה
 ' םירכאה תאמ תללוש התיה | תואולה רברב תאוה  תולרהשההו
 "תלבק רוחאל םג םימעפל .האיבמ התיהו םהל רקיה ןמו הברה
 ' םילכקמ םירכאה ויה םימעפל ,שורדה םוכסה טועמל וא תואולהה

 ןח הטיה שממעב ההטלה הצנטו המ הד אנטנה הס החוטאה שוד כהה זהלבנ בב שאהב משר הנהנה רט האח

 ,תחבושמב אקורו ,ךתוא תונהל לוכי ינירה הפוריפפב -- /
 : עועדזמ לסוהרזול

 י,"הז, אל קר ,"הז, אל קר ..,םולשו פח --
 תא .לבופ אוה ןיא בצקה הק'נה םע תחא הפיפכב רודל אבש םוימ

 ,..תוסוריפפה לש' ןנשע

 ,לדוגמ ונקזש = ימ .ךירצ :זיעמ וניא  ,םלועמ ןודע דרו אל הבתה ונפל-
 רחאל ."ןוגמ ,ל ןהופרצ השררמ תובל שנכנשכו הרוע .הזיאל ןמרזנ םעפ

 :קפקפו ןקרבע תיבה:לעב דמע .הלפתה תא ומיסש
 י,.הזל ול ןיא ןידע .תורעש .'ב ףא .,,תורגב וזיא ---

 :גולגל ךותמ וב רקס רחאו
 :עג זיא דראב ןווק "שה טכאמ - - "דרב היה אל ןשג ץראבו, --

 לעש רמצה תחפטמב שמשממ לפו:רזילו קוחצ ךותמ ומקעתנ תויפ העשת .,ןעוו
 לא  ויתועבצא שמח לכ תא היה סינכמ --- תושר ול הנתנ ילמלא .,וראוצ יבג
 הרעשה רע -- קרוזו . שלות ,קרוזו ויתורעש תא .שלות ,הו לש ונקז ךות
 ,הגורחאה

 יםישלש .ןככ .זא אוהו

% 
.% % 

 רמע  רמשמה לע .אבצב ורבעב  לסוי:רזיל השענ  תינמיה ודימ םרג
 ירחא אצישכ ,היריב והעצפו) םירוחש ףוטע רז הויא וילא .שגנ ,רחא ףרח לילב
 ךליאו .ןאכמש .ול .ועידוהו ודמע ,רי:תורכו שלח  םולוחח-תיבמ  םיבר .תועובש
 םועברא םג ול ובצק רצק ןמז ירחאש אלא רוע אלו ,ותדובעמ ישפח אוה ירה
 ,תוכלמה:רצואט הנשל לבור םינָשו

 !תובהבהמ וונוע .יתש---וז הבצקב חיסמ אוהשכ לסו:רזיל
 וו הר--\--ו8-אלא ,הז רבד יל הלע לקנבש ,סתא םירבוסש יאדו -
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 הוו ,תוינקל וא הדובעל םהל ץוחנה ןמזה רבעש ירחא תואולה
 םיצלאנ םירכאה דוע ויה הולמה תופוק רופי ירחא םנש ,םרג
 םירכא ויה , הלודנ = תיבר םהל םלשלו  םוטרפ םיולמל .תונפל
 ולכי .אלו ףסכל םיקקזמ ויהש תעב ,םהיתומהב תא םג ורכמש
 תא תונשל םירכאל וחיטבה ןורחאה ןמזב ,הפקהב ותוא גישהל
 תופוק ידעו תשירד יפ לע קר ףסכ םהל תתלו טיררקה רודס
 ,םירבחה תוירחא לעו .הולמה

 ,תופתושמ תויונח םג חתפתהל ולחה הולמ תופוק םע דחי
 תויונחה .הימחלמבו .המיב ,הר'זרפב וישכע תואצמנ הלאכ תויונח
 האולהה לע ,םירבחה לש  תוינמה ףסכ לע ודסונ .תופתושמה
 תונחה הרסונ הר'זדפב ,םילודגה םינונחה לצא הפקה לעו קנבב
 הלע המיב .'רפ 1500 הולה קנבהו 'רפ 55 לש תוינמ 80 לע
 % תקל דחא לכ םהמש םירבח 40) 'רפ 5000-ל  תוינמה םוכס
 וגישה הז דבלו הזכ םוכס ןתנ קנבה םנו (ירפ 85 לש" תוינמ
 תוינמ ₪00 רוע וגישה הימחלמב שרפ 8000 לע טידרק רוע
 ,'רפ ₪000 ןתנ קנבה ,ירפ 4000 לש" םוכסב 'רפ 0 לש
 בור ,'רפ 9000 הפקהב רחוס לצאו ,'רפ 8000  תוריקפה
 םילעופה .הפקהב | תפתושמה | תונתב | םיחקול  םינוקה
 תויונחה ,.ריצקה .ירחא | םירכאהו ,שרחב | םעפ םימלשמ
 ,הבר הבהאב ןהילא םיפחיתמ םירכאה ,בטיה תוחתפתמ תופתושמה
 ישרח רכש חקול תופתושמה תויונחב ינונחה ., םיריעצה רוחיב
 תפתושמה תונחה לעב המיב .ןוידפה ןמ םיווחא הז דבלמו ןמק
 שדחל 'רפ 10 תונחב ותרובע דעב לבקמ אוה ,.טחושה אוה
 םיזוחא ₪י/,*| שרוחל 'רפ 50 - ינונחה לכקמ הר'ורסב ,םיזוחא ינשו
 תאוה הנטקה הבשומב . תפתושמ תונח רוע ןיא החסמב ,ןוידפהמ
 תוכזה .רעב הבשומל :םימלשמ םינונחהו .תויטרפ תויונח יתש שי
 תורחתמה תויטרפ תויונח יתש םג שי המיב ,הנשב םינואילופאנ ₪
 החפשמ שי תחא תינח לעבלש ינפמ ,תפתושמה | תונחב

 תונחה לעבל םגו ,ותוכזב םידרצמה םיבורק לשו םידלי לש הלודג
 ,תפתושמה תינחה דגנ רומעל חכו הלודג העפשה שי הינשה

 תונוש :תודיבע תושעל םג תובשומב םיבשוה | וישכע
 םינתונ .תופתושמה תויונחה תוחתפתהו תואולהה רודס ,תופתושב
 .םילודג .רתוי םירבד םג דחי תושעל היהי רשפאש ,הוקת םירכאל
 הבחר ךרד הארמ הנפג רמצב הימחלמב השענש ןושארה .ןויסנה
 < ,םייללכה תוחכה ףותשב תישדח תודובעל

4 
 .רלפנרב ןועמש .ר"ר

 :תירוטפיה הָמָגוד

 ,ראוני שרחל םישלשה םויב ,הנש םיששו םיתאמ ינפל
 לר ק לש ונידיקספ ,ןודנולב להטיאוא לכיה ינפל ,יבמופב השענ
 ,רנלריא  תנידמו הינטירב ךלמ םינפל היהש הז ,טראוטס
 דמע השארבו  ,הקילבופירה תלשממ וזירכה : הלאה | תונירמב
 ,לומורק רבילוא

 יכ ,ףכית  ןיחבה ,ןיבהְל בלו תפארל םיניע ול ויהש ימ
 םג תובושח תואצות תויהל תולוכי הלאה םילודגה תוערואמה ןמ
 ,םידוהיהל

 < וחתפי יכ ,ךאמ דע ץוחנו לודג ךרוצ היה םהה .םימיב
 םידנו םיענל שרח .בושי רפיל ,השרח ץרא .ירעש םידוהיה ינפל
 ,לקלוקמו .ער .זא .היה הולטיאבו הינמרגב םידוהיה .בצמ ,הלאה
 ורבג םהל ןווזבהו האנשה לבא ;םהב גורהל רבכ ולדח םנמא
 ,ןפוא לכב .םהמ .רטפהל ולדהשה . םירעה יבשוי = ,רתויו .רתוי
 םיאנתב הז ושע ,םצרא יהעש םהינפל .וחתפ רשא םילשומהו

 ק רח ינמיה ולוורש תא ןוכמ אוהשכ ,ומכש תא אוה היבגמ ירה ןאכו
 :וחיש:רב יפלב

 תונולתה לא זא "ופע, תורונ .המכו  ,יתרכרכ םורוכרכ המכו --
 ,תויפימוקה : תררפ הליחתמ .ךכ  רחאו | ,וג !-----ש---ש---שופ -- םיהובגה
 טוחה, רע טשפתמ התא ירהו היסימוקל ךתוא םינימזמ ..,חיסמ :ינירה = ,י--ח <

 ךנהשכ (!תוארל תייה = ךירצ---ןילקרט הזיא) ,ןילקרטה לא/ךנה סנפנ ,"ןורחאה
 םירזוח .,םישמשממ | ,ךב םילכתפמ < ,םיאפורה ,םה םירמוע ןאכו ,ףחיו םורע
 / ,.,םיצעותמו םולכתסמו

 "1160000608 + ןינש ךרד ןנפמו םהכש לודגה דמוע ףוסל '

 ,,ווח יח ..,?םהל .התיה  הרירב ...ןמא תונעל ויה םיכורצ םחרב לעב---וירבחו
 ףקווו דמוע .והירה = תרצק הקיתש ירחא ,וינפ לעמ חעזה .תא בגנמ .לסי:רזול
 ומטה תא םידמלמב םֶהְּב

 תונולחה .םע קפע ול שיש ימ ירשא ירה  "לכה:תולכב:ורחאו, --
 : .,,םיהוכגה

 ווינש תא ההקמ רעב:רכששי
 בצקה הק'נח הוח -- תינמיה ךרי המדגתנ אל :וליאש ינחטבומ -

 ...הריד:ימד .ךממ עבות
 .התיצמו הפוריפפ לתספוק ךוממ איצומ והירה רובר:ידכ:ךותו
 58 ב ו 5 הרצה קלתטתל רחטמ .לפי:רזול

 + תע לכב לפי:רויל אָוח ללפתמ תומלִמ לש המולשב

 "  רהמו החקמ לע' רמע | ותיערו רפוקה תנומת קושב ול הנמרזנ םעפ

 ותטממ 0 וז .הנומת הלתש רחאל החמש ךותמ קפור ןבלשכ ,התיכה
 !ותשא תא עיתפמ ליחתה

 + + ןאכ ונל שי ."ימ, ילכתפה !השש הניש ---

 +ףיסוה ,תינופכלא תריקס הנומתב הב רקוסו ושאר תא ןיכרמ אוהשכו

 ..יהנשל "םיברק, םינשו םיעברא טילכקמ ונחנא ירה "םהמ,:---

 םירפסמ .ושפנ לכב אוה םטוש תומדא תונתכ םישובלה םיריעצה תא
 קרסב שמשממ אוהו ,הילתל תורוחבו םירוחב , המכ ונורנ ךרכ הזיאב> ול
 7: האנה ךותמ הכוראה ותטופק

 .,!פהל  יתות .!סהל .יתות..--

 ולצלצנ .םימורא  :םילגד .וספונתה  ,בוחהה ךותב .הכולהתב עגפ םעפ

 עיזמו תתרמ ולכ אוהשכ ,רצח הזיאל ומצע תא חירבהו רהמ לפי-רזיל .  םיריש
 ןבא םירה ,חותפה שפשפה ךרד ושאר תא בחת ,בוחרב הממר הררתשנשכו
 :היסיצורפה המלעג המשש ,דצה ותוא יפלכ הקרזו הטועפ

 +ו!ם--1--צ--ק--ש ==

* 
- * 

 :שודקה איצומ ,ותיבב .םוי לש ובור .לפי"רזיל אוה ההוש ץיקה תומיב
 וותיב תפוקפא לע בשויו חנמצמ לסו"רזיל ירהו זוקותרנמ המחה תא אוה:ךורב
 ותיבל ךומס .שמשה יפלכ םמחתמו ראוצה יכג לעמ תחפטמה תא ריסמ

 לכ. ףטלמ .לסו:רזול | ןויתונוזמ תא ןב אצומ הריעה רדעש קורי ךכ ערתשמ
 ,וטבמב .הרפו הרפ

 ןזיא ..,בלח לש  םוולד איה העיפשמש יאדו--ןלכקה לש ותרפ --
 ...אשיב אנוע הב טולשת אלש יאולה .,!םיניטע

 ישורק םד לש חיר ףדוג בצקה הק'נה לש וזלטיאמ ,ינשה רבעהמ
 +תומצע םיפטוחו םיאב םיבלכ ,םישביו םיבוטר = תורוע םיולת  דוגרפה יבג לע

 םיספטמ | ,הק'נח לש וחופת לא םיבגגתמ ,םוקמל םוקממ םוצכקתמ םופחו םורענ
 :הששדהגיש תבשוי | הפוקפאל ךומס ףרפרש יכג לע  ,,,רסב יחופת םיפטוקו
 ןולחה ןרא לע .הקיתש | ךותמ  קמזופ תגרוס איה  ,םיפועזו םימחופמ | הינפ
 תמחה תקלתפמשכו .  , , אוה ףא קתושו םמחתמ ,םונצה םלותח .חתמתמ חותפה
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 , שפנה תאו ףונה תא םיליפשמו םיקיעמ םיאנתב  ,םיתואנ>יא
 ,םידוהיהל רמעמ .רוע היה אל :,םייעושיה תעפשה הרבגש םוקמב
 תא לכאו הברה .חיכש היה הנידמל הנידממ שורינהו לוטלטה
 ןולופ = תונידמב ,לארשי םע .לש ינחורה חכה תאו ירמוחה חכה
 ח"ה תוריזג םשב םיעדונה םימויאה תוערואמה םהוא זא ועריא
 תובברלו םיפלאל םידוהיו - ,וברחנ תוילארשי תולהק המכ ,ט"תו
 .דנלוהו  הינמרג  תונידמ לא םיטילפ וטלמנ םירעה  לכמ .,וגרהנ
 חרבל ודרח םיסונאהו ,היציזיווקניאה הטלש לניטרופו אימפסאב
 יכ | ,רבדה היה רכנ .,היקרותו .ךנלוה תנירמל בורל --- טלמחלו
 .הלאה םיבורמה םיטילפה לכ .הכות לא טילקת אל דנלוה ץרא
 .םירוהיל שדח בושי רפיל היה ץוחנ

 טראוטס לרק ךלמה תיב לע = םינטירופה .וחצנ רשאכ ,
 *ורק -,האילביבה תעפשה רתויב תיארנ .התיה ,תילותקה .ותעיסו
 םיהלא וחשמ רשא / ,ישמנ .ןב  אוהיכ ומצע יניעב .המדנ .לומ
 ומדנ .םינטירופה : ,לעבה ידבוע לכ. תאו באחא תיב תא דימשהל

 ומחלנ רשא ,סנפיפא סוכויטנא ימיב לארשי יריפחל םמצע יניעב =
 ,םיימואלה םויתרה םיריבגה םתואל  ,"תירב יעישרמ.ב םשפג .ףרחב
 המקנ. .תושעל ."םדיב = תויפיפ .םיוחו. םנורגב לא .תוממור, רשא
 ,ךכ:לכ וא םהב וגהש .,שרקה יבתכב ,תמאה-יהלא ירחאמ .םירסב
 ארק רשא ,ירוטסיהה םעה הו ,ירבעה .םעה רויצ תא םג ואצמ
 םינטירופה 4 ברקב  .ץראהו םימשה יהְלא .םשב . םימודק. םימיב

 ב

 םהמש .,לארשי ינבל .,הרוהיו - לארשיל דובכה:תארי הטשפתה
 .יקדצהו תמאה יאיבנ .ואצו

 םיילננאה .יכ ,רשפא  .לארשיל הוקת וא .הארנ. קוחרמ
 רשפא ;םירופנהו םיפוחפה םידוהיה ינפל םצרא ירעש תא וחתפי /

 םעו ,לארשי .תלואג תא ןכ ירחא ברקי ילגנאה םעה יכ .,רשפא |
 .ריבכו ףיקת .םע םהה .םימיב היה רבכ :הילננא

 ?:;םהינעמ,- .ףכמ .םתוא- ולגציו .םידוחוה :לע...םה - וניגו -יכ-- ,ןכ 'םג

 0 36 םלועה <

 ירו |(,

 ,וז- הוקתל ומיאתה :אל תודבועה לבא ,קוחרמ הארנ היה ןכ =
 ,םירוהיל עגונב םימודק-םיטפשמ ףקומ ילגנאה םעה היה ןיידע
 שדקה יבתכ רשא ,ירוטפיהה ירבע ה םעה תא דבכ אוה
 םידוהיה לבא ;םימודק תורורב רחכנה  םעה תא ,ותלהת םיאלמ
 םילגנאה  ואר .אלש ,הנש תואמ .המכ הז  .ויניעב םי'וזב ויה
 וז העומשו ,העומשה יפמ קר .םתוא וערי םה ;םצראב םידוהי
 םיטיזרפ רוהב םהיניעב ובשחנ םירוהיה . רתויב הבוט התיה אל
 םיאמר ,םייחישמה-םימעה םה-יצצומ רותב ,םידיספמו םיתיחשמ
 םמרדמ .לוכאל  ידכ םייחישמה .ירלי .תא םיטחוש םה :ןםינפייזו
 רךובכ שגר. םבלב : םיסינכמ ויה .שדקה יבתכ ., םיחספ-יברעב
 םעל הא:שו .זוב ובאש הרושבה ירפסמ לבא ;לארשיל הצרעהו
 אלה .ופרעדישק לעו ולעמ לע םיהלאה וב סאמ רשא ,הוה
 תא םיהלא ריפה רשא | ,ולא לש םהינב ינבמ םה  םידוהיה
 ,םהמע .ותירב

 דחא ,ידוהי רפיסו םכח םררטשמא ריעב .בשי םהה םימיבו
 הזה שיאה ,לארשיי ןב :[ףסוי ןב] השנ מ וז הלהקב םינברה
 םילודגה תוערואמה ,לארשיל רשכה-תעש העינה יכ ,וחורב ןיבה
 ,לודג דיתע םידוהיל אורבל םילוכי .הילגנאב

 ףופוליפ אלו גלפומ ירומלת אל .היה אל לארשי ןב השנמ
 ןנוח אוה .הש עמה שיאו יתדעל ףיטמו בה אלא * ,ןייוצמ
 הבהא אלמו בחר בלב ,העשה 'תרכהב ,תירוטסיה הטבהב .ועבטמ
 התיה ותוישיא -,תולודגב ךלוה חורב ,לעפתמו שגר בלב ,לארשיל
 היה אוה ;זובושח תואצות האר .ערואמו ערואמ לכב :,האלפנ
 לע הבוהמה ותולעפתהב עיפש מו  תוערואמה מ עפשומ

 הרטמ התה א דימת .יכ :ינפמ .:,וישעמ  חכב :ןימאה :אוה . ,םירחא
 " ,םינפרתררה לעב .היח לארשי ןב השנמ :,וינפל :הכגשנו .הלענ
 ןטדנרבמר' ריצה ידי השעמ | ,ותנומת :רויצמ הארנ .רשאכ
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 לא סנכתמו ראוצה יבג לע הכהוב  ,ותחפטמ תא לסו:רזיל .לטונ  ,ברעמ : רצל

 ךומפ ץע לש .ףכ החונמ ,םח לישבת לש  הכנפ : השיגמ  השש:הנוש .ותיב
 ינשה רצה לא ופכב קלפמ לסודרזיל . תלכואו הריב תינש ףמ תלטונ .,הלעבל =

 אוה .הלותו == ...והיתק ..,הזפבלוב תא ילט =-- :יסבלוכה תא ,ןיסורגה תא
 ושבע הלדשל היה הצוה ומכ ,השקב  ךותמ ויניע יתש תא השש:הנושב הב |

 :הסיפל .,המ רבדב

 .י!השש:הגוש ,.(המל ,תקתוש תא הז המלו ---
 :המוקממ המקו לישבתהמ הדי .תא תפשומ הנורחאה /

 וול שי ,ךתא רבדל המ לע יל שו -- .
 ,תומוערת .גופס הלוק
 שמח ןוב ותוא הסעמו ןחלשה .לעמ םחל לש רוהפ לטונ  לסידרזיל

 :ויתועבצא
 .י:הלש לעבה םע החיפמ השא לכש המ ..,םיחיפמ ..,ב---ח ---

 +הברקב תתרתמ המד .,תקתושו הרצה  תקקור השש"הניש
 איה תרכזנ ...ךועמ שפשפ אלא הז ןיא ירח רבד לש ותמאב .,,"לעב,

 *הלש ו השלח ,הטועפ השא איה ירה הנורחאה---התיב תלעב תיבצקה ל'רשב \

 התוא לטונ והירה תחא דיב ןםי יאלמו  םימודא  םינפ ,תובחר םיפתב .!שממ- ליפ
 ,וזשכו = ..,הל אריק איה ךכ -- "לתלתח,, .נחרקתל 'ףע ההיבגמו ןלש ל'רש תא
 הרוצב המוח לצא ,הוכג רה :לצאש ךל המוד ירח ,הלעבל ךומס תדמוע .ל'רש

 ..יססהמ בלח---'הז,ו .,תדמוע - איה =

* % 

 תרמגג =. םירהצה .תנש  ןושיל לסו:רויל אוה גהונ  ץוקה  תותכשב
 וז העשב  תררוש ןאכ ..רודזורפה לא .רהממו .ןטק רכ לטונ אה ירהו החוראה
 לסי:רזיל , םישובכ םיאושק לש :חירו בחמ גנופס  ,רירק אוה  ריואה ,הבשח
 ? רחרחמו .בוטרח עקרקה .יכג לע חטתשמ |

 גופמ אוה יגהו .ןילע התא חתמתמ :הז עקרק לש * ןחב לודג המכ,

 +.."ןלכ תא ,"תוערה תועז,ה לכ תא ךברקמ

 , ראכהמ .ןנוצ לש רכ ומצעב איבמ אוה ירה ותנשמ ץיקמ אוהשכ
 , :קקורו ןיפ תא ףטוש ,ץחרתמ

 ,--ע-הע--5 --
 רוגתה ףותב הל םינוסטה , ןימח סוכ השש:הנוש ולי תגזומ * םיתניב

 לב ,ירחא םהונ אוהשכ ,תוניתמב עמוג ,סוכה תא .לטונ  לסי:רזיל , תבש ברעמ
 . :העומגו העימג

 !א:א:א:א --

 דע םיעיגמו םיננתסמ ,טשוה תא םירבוע ולא םיחתור דציכ אוה שיגרמ
 "הבר שררמ,, וינפל חונמ והירה ,הינשה סוכה תא ול םיגוומשכ ,הנהנו ,הכקה
 ,םיווא ןמושב לבותמ לצבו הדיטשפ לש חיר ףדונ ,םח תיכב וב ןיעמו וחתופ
 ךותמ  םוקמל םוקממ תוטקלתמ םיבובז 'לש .תותכ ,הנבל 'הפמב הסוכט ןחלשה
 ילע .םיבבותשמה : הריעה- ידלי : לש םלוק רדוח םיחותפה תונולחה ךרר .,םוזמז

 / ;שרדמה יפד תא לעלעמ לסידרזיל , רכה

 441--1---1---והמוא -

 ' בשוי הקעמה יכג לע  .רוגסה 2 לא וטבמ \ ךשמנ . ןוכתמב אלש
 טונכמ \ללה םיריעזהמ רחא ףטוח אה הנה ,וידלומ םינש ןיב בצקה הק'נח
 וינפ .יפלכ .ונקז תא .ןוכמ אוהשכו וירוחאל ושאר תא לישפמ ,ויכרב ןיב לא
 ןוילע םיאמו  תוכראה תורוחשה ויתורעשב. וטרסמ אוה ירה ,הז לש

 ,.,בד ורה --ו--וב --

 .ךכ לכ םיקוהבמו םויקנ וינפ .היזחו םופנכמ קר הקנה  אוה שובל
 ףשפש ,ץתרמה .ךותב הקינח םע והא היח .לומתא :ןידעש רכזנ לסוי:רזיל

 . .,.ןנוצו ןיחהזר : ול איבה  ,הז לש יקנעה ופוג .תא .תחאה ודיב
 לשלושמ- השאה | תחפממ :;םוצחו-מ .הינפ ,.ןאכ .איה ףא .תשש>הנוש ---

 הפחרל ןוכתמ .ןורחאה .הק'נח .םע /החוסמ איה .,רוחאל טמשנו השאר .לעמ הל
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 םיבר םע .מ"ומב לארשי ןב השנמ אב הז .ורפס ירי לע  ,אכריפ = ינפמ | ,ורוד ינב דצמ ןומא אצמ אוה ,וינפ הריאה ותמכח
 תדמולמה הכלמה םע םג .דאמ והודבכ רשא םייוגה ימכחמ , הברה ןימאה ומצעבש

 ,הידי לע .עייתסהל בשח רבכו ,םירבדב אב :ןריוושמ הניטסירכ , תילארשיה המואה םשב רבדל וידו תא אלמ אל שיא
 ,תויוונירנקפה  תונירמה תא םידוהיה ינפל  וחתפי יב לדתשהל אל .םררטשמא תלהקב וליפאו ,ומעב .גיהנמו רבד היה אל .אוה
 שאונ רשאכ ,התוכלמ אסכ תא הכלמה הבזע םיתניב יכ .אלא = הסנרפדתגאדו ,רוסחמ עדי וימי לכ ,הבושח תוריש ול. התיה
 ,םעה לא הנפ הכולמה רצחב ותוקתמ םדרטשמאב דסי רופחמ ילב סנרפתהל ידכ ,וחומב תרקנמ התיה
 ןכ השנמ  אצמ ,האילפיבה יצירעמ | ,םינטירופה ןוטלשב האר אל הארנכ לבא ,םירפס-תאצוהב קסעו .ירבע  םופר-תיב
 רותב ,םכחו בר רותב ,ויחא תבוטל לדתשהל רשכה-תעש לארשי . ,םיקחרמב ומחל שקבל ותעדב רמג דובכו ,הז ולמעב הבורמ הכרב
 הצרה = ,ירובצ ץובק .הזיא דצמ "חכהיופי םוש ילב ,וימעב לעב = םיסונא ינש זא ראב הרקמ יפ לע .היליסרב .ץרא לא .עונל
 בשיתהל םירוהיהל השרי יכ ,ילגנאה טנמלרפה ינפל ותשקב תא תא ונמ הב רשא ,"הבישי, ורפי םגו ,םש ורהיתהו םדרטשמאב
 ארקנ לארשי ןב השנמו ,לודנ םשור ושע וירבד ,תאזה ץראב ."רמלמל, .לארשי .ןב השנמ

 ינפמ .טנמלרפה ירבח  ינפל .וירבד תא עיצהל  ,ןודנולל אובל = ,ולפב יוצמ תפה התיה דימת אל רשא ,ברהו דמלמה ותוא
 < = טנמלרפה ןיבו  לומורק :ןיב זא ויהש  ,םיבורמה םיכוסכסה = ,היפוצ דימת התיה וניע .לארשיל העושת איבהל ובל לא ןתנ
 השנמל היה רשפאהיא -- םעפ ירחא םעפ הז רזפנ יכ ןפואב = ,תובורמ ויה ויתועידי ,ותדלו ומעל ליעוהלו העשה תא ןווכל
 ומצע לומורק חלש רשאכ םגו ,.האירקה לוקל שוחל לארשי ןב = , ליעומ שומש ןהב שמתשהל ערי יב אלא תוקומע אל לבא
 הילגנא .ןיב זא הצרפש המחלמה ינפמ רבדה בכעתנ ,ול ארקל = ,ויחא תלעותל דימת ותוא שידקה אוה לבא ,לודג היה אל .וחכ
 יתש .ןיב םולשה | היהתנ | דיית תנש ץיקה תישארב ,דנלוהו = ןתונטקב עוקש תויהל ילבל .רימת ול הדמע הלודגה ותוישיא
 ותעיסנ תא לארשי ןב השנמ רחא רוע לבא ,הלאה תוצראה = דועיב ,לורג תוילג-ץובקב ןימאה .אוה ,לודג .דיתע .אצמ רבד לכב
 ,הילגנאב ובוכעו ךרדה .תואצוה יד ףסכה ול רפח הארנכ ;ןודנולל = םידוהיה ועיגי ןודנול ךרד יכ  ,ול המדנ לבא , לארשי לש ימואלה
 ירברש ,לומורק .ינפל .בציתהו םשל אב :ו"ית תנש תישארב קרו הלודג .ץרא .םהינפל חתפת םיתניבו--תירוטסיהה םצרא לא
 םידוהיה וזחאי יכ ,ץפח היה .דאמו ,וינזאב ופנכנ ידוהיה םכחה  תכח ררועל ךירצ ,הרתפל םהילע לודג םע היהי םיתניב ,הבחרו
 לע הברה עיפשה בהלנה ידוהיה םכחה .הב ובשיו הילגנאב , לארשול הוה םעה

 ערואמ הילגנאב םירוהיה בושיב ואר םהינש ., ינטירופה לרינינה = רבכ :יכ ,ה"וא ימכחל דבכנו לודג היה לארשי ןב השנמ

 ערואמ לעכ וילע וטיבה אל םה  ,תואצותה ברו לודג .ירוטסיה = ,תידרפס בתכ רשא ,ירפס השע ונמזב ,םימעפ המכ ץרפב רמע
 ,יתרו .ירפומ ערואמ .לעכ אלא ,ךבלב ינידמ | םהה םימיה ,.לודג םשור  ,הרותבש תוריתסהו תוישוקה לכ .ץרתל
 בוכע לכ  ריסהל הקיפסה אל .תיתרה " תובהלתהה לבא האילביבה תצרעה ימי ,ברעמה ימעב תינחור הסיסת ימי ויה

 אלא ,תיתד תובהלתה ילעב קר ויה אל םינטירופה ,הערפהו  רבד אל ,ינשה דצמ תיעדמה תרקבה תוררועתה"ימיו .רחא דצמ
 תא םנ אלא ,תמאה יהלא תא קר ודבע אל ;ןתמו אשמ ילעב םג | לכ םהמ ריסחלו ק"הכ לע  אירוגנפ רמלל הז יפל היה ןטק

 / ו -

 ףזג :ולצ חטתשמ וינפלש לתכת לע :הטרה ולכ אלמתמו לחלהתמ אוה ירה = ,הוכנ לפי:רויל לש ובל = ,,,תכחגמ איה .הזחב אקוד תולקתנ ןח 'ירה זירו
 יזלת ,קיה וירה ןימוה = לנורש .,םפשו ןקז - ירסוחמ םינפ םע טועפ שאר ,םונצ :קפאתמ וניא .אוה

 למו:רזיל = ,.,רוחש ברוע לש הרובש ףנבל אוה המודו ןאכלו ןאכל עעונתמו אוה ,,,השש :הנוש "א: הששלהנוש 5 :
 אוה הארנ ,וברקב ץוכתמ בלה ,וחכ-תפיפא לכב אוה שיגרמו הז לצב .לכתסמ
 שגנ אוה .תויאשח תועיספב :,.,ךכ לכ םימחר .ןועט ,ךכ לכ בלענ ומצעל םֶאתּפ
 ששהה 22 5-  וחעמדה הרוהזמ ויניעב ,וילע חניצו שגרהה לא

 : לסו:רזיל לא וילא הנופ השש הניש ,אבה יששה םוי עיגמשבו
 ךל .ןיתממ . והירה .תיבה:לעב | ,ךל---(ץחהמה ךותב עויתהל .ךנוצר --

 ,רורזורפה ךותב םש
 השש:הניש = ,םישבי םילע םיסוכמה  ,םיררז לש אטאטמ :לטוג .לסי:רזיל

 .תיבה תא םיבזוע ,הק'נחו אוה ,םהינשו ,ויחש תיבל תחת לא םינכל \תבחות
 =םולוגע  ןירחא ריאשמו ולש הסוריפפה תא ץצומ , תוסג תועיספ עפופ הק'נח
 ,ררוזמו העוב ץחרתמ אוהשכ ,וירחא .ררגנ לפוידרזול .ןשע לש םילונע

 ,ול עמשנ ווא :ולוק

 השש:הניש תא אצומ והירה ,זיולקה ךותמ תכש יאצומב אוה .רזוחשכו
 ובכרכ יכג לע .הממד תררוש תיבה ךותב .תומוצע הינועו הטמב רבכ תלטומ
 יתיוז לכ לא םירוחשו םיכורא םיללצ תקרוזה ,הנטק הרינמ תבהבהמ רונתה לש
 :רזול ,הק'נח לש ויסוריפפ ירויש- -ןשע .ילונע ולכ אוה .אלמ רדחה לש :וריוא
 םיללוגתמ ןחלשה לע ,שגרדה יבג לע בשויו חנוצ ,ררוזמ , הזב שיגרמ לסי
 *שרדמה,  ןידע חנומ הל ךומפ ןהיפ לע .הכופה תרמוע הקיר וכ ,רֶכְס ירזג
 העיזמ הרקה ודי וב ףדפדמו וילא ושיגמ לפי רזיל . תותפ אוהשכ לודגה
 :תוקירכמ ויניע ירהו הטוס תשרפל אוה .עיגמ ,הלכ תדעורו

 הבטצאה יבג לע ,חתמתמ ,ןוחתורה ופוג תא ףשפשמ הק'גח .ץחרמה ךותב אוה ףופומ---"תמדאמ התיה ...הרוחש החוא ןישוע --- תנבולמ התיה,
 ;הוצמו הנוילעה = ..,לשונ הרשב אהי .,,הראוצ חפתו ...היפ חרסו ...הקורי התוא .ןישוע,---ארקל
 !אתוטמב -- .הק'רזול ,שא -- : ..."םוהבוא ,םירביא תקרפתמ אהת

 תא וב טבוח .ליחתמו ןיחתורב ולבוט , אטאטמה תא | חקול לסי:רזול ,הכשח ךותב  םיצג ינשכ  תובהבהמ ינוע 'תש - ,םמורחמו .ךלוה :ולוק
 ,הק'נח לש לודגה ופוג | אוה ,התלקלקב הטופה תא האור אוה ירה :וחור ייניע :ינפל .הקזחב קפוד ובל
 :םיניע לש תוגוז הברה לסוידרזילל ול םוצרוק תורחאה תואבטצאה לעמ וטכמ ,ןחלשהו  הטמה .ןובש ןטקח חטשה יבג לע ליאו ךלוא ליטמ ליחתמ
 ךממ גופפל אוה יאדכ גרוע  ,רוע  .,!וחכלה | ,רזיל  ,ךכ \ ,ךכ -- היתפש לע .,םועלותמ הינפ ..ןרקרפ תככוש איה ירה הנורחאה ,הששדהנישב .לקתנ
 ,יויאדכ .אוה יא ,.,יאדכ אוה יא  .,,תוקלמ = ןס םורטופו םואב  לפיררזיל\ לש .ןימד לכ ,לק ךווח ףרפרמו יולת .תוקומסה
 :תלשרתמ לפי:רזיל לש * והיו םוגלגלמ לכה התפוג .ךות לא .ווניע תא" ץעונ אוה . הזחה .ךוהב רפרפמ ובל ,זחמ לע
 ייאלוכו .ינוא == | ! התטמ לאןחגתמו שגנ ,השש-הניש לש הלודגה

 עמשתש אוה הצור ..,םולכ הל .רמאי אל או ה | ,אל .,?הנריעי אמש
 % ףיקזמ אוה הלוא ןיבתו .עמשת = ..,תרמוא השודקה הרותהש המ עמשת ,,,קר
 \של רבד ידכ ךותש אלא רבב וב עגנל שקבמו תחצמ יפלכ ויתועבצא .שמחמ תחא
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 כ ןויפג =

 , עבטמה תא םג וצירעה האובגהו שדקה יבתכ ףורצב ,ןוממה =
 ןוטלש ימי .אקוד .יכ ,קפס ןיאל הררב ונימיב תורוטסיהה : הריקחה
 ,תאזוה ץראב רחסמה תרבגה ימי םג ויה .הילגנאב םינטירופה
 דובכלו לארשי .יהלא םיהלאה רובכל םינטירופה ובהלתהש העשבו
 עיגי םידוהיה דצמ .יכ ,וחכש אל  ,האובנה םע | ,רחבנה םעה

 תא וחכש אל ןםרחסמב הבורמ רספה -- םתנבה יפל --- םהל <
 סומלופב ועילבה הז םדחפ תאו ,םידוהיה תורחת .ינפמ םדחפ
 םידוהיה .תונורפח תא ,לארשי תיב תונוע לכ תא .רוכוהל ,יתד
 דע חישמה תא םהיתובא ובלצ רשא םוימ ,םיבורמה םהימומו

 +הוה םויה =
 תתכ .אוה ,לדתשהו ןודנולב לארשי ןב השנמ בשי הצחמו הנש

 םבל לע רבהל העפשה ילעבו םימכח יחתפ לע קפדו וילגר :תא
 םימודקה םיטפשמה תא םבלמ איצוהל ;ומע - לע .תוכו .רמללו -

 ,בל:ימכח לע : עופשהל ;םידוהיה יאנוש  תונעט לע : בישהלו
 לע  וצילמיו ץרפב םה | ודמעי  יכ ,םימודק םיטפשממ םישפח
 בושיב אצמתש :הבורמה תלעותה :תא ררבלו חיכוהל ;םידוהיה
 רמל בתכבו רובדב .תירמחו  תירפומ תלעות ,הילגנאב םירוהיה
 תלצה, ורובח תא  בתכ זא ,תופיעו .תואל .ילב . ,ומע לע תוכז
 וירבדמ  רתוי .לבא ,העכ םג .ארקמל אוה יואר רשא ,"לארשי
 ,לודג םלור .האלפנה ותוישיא התשע וירוריבמו ויתוחכוהמו

 יניא ., עודיה .םופטב ."ןלרתש, היה אל .לארשי ןב .השנמ
 הבר הבוט האיבה יאדוב רשא ,תאוה תונלדתשה ןימ תא הנגמ

 אלמלאו ,הנמובו המוקמב .התיה .הצוחנו הבומ ,התעב לארשיל <
 תוערואמב \ לבא ., םייקתהל תילארשיה- המואה הלכי אל איה =

 רבילוא ימיב התיהש וזכ ,תולודג תועשב ,םיבושח םיירוטסוה
 אל .לועפ לר ..ף-ב ד ל. .לודג- :םדא .םוקיש ץוחנ .היה ,לומורקו
 רתויה םוסרפב : להקה תעד , ינפלו שמשה | יניעל אלא יאשחב
 היה םוסרפהו ,ירוטסיה ןידל זא .הדמע תילארשיה המואה .לודג
 . ,םהה םימיב הל האנ

 חרטו :למעו ,ןודנולב לארשי ןב השנמ בשי הצחמו  הנש
 ימי ףוסב לבא ,לובגו בצק ילב יפוגה וחכ היה .ולאכ .תואל .ילב
 ובל לכב .ץפח לומורק  ,קירל היה .ולמע  יכ :,ול המהנ ותדובע
 לודגב ,ערואמה תובישחב ריכה :אוה ןיבמופ לש רבר .תושעל
 םייתדה םיאנקה ורוד ינבו ומע ינב לבא ,איהה העשה לש 'הכרע
 לומורק .,הז דעצ ינפמ רוחאל ועתרנ ,שפנה>תוממורתה יטועמ םירגתה
 ףוסל ודרי אל רשא ,טנמליופה .ירבח םע םיכוסכסב רימה היה
 ירש ,וירבחמ המכש םגהו .,םיליחה חכב קר היה .ןוטלשה ,ותעד
 תעד תא היה ארי תאו לכב ,םירוהיהל עגונב ול ומיכסה ,אבצה
 רודה רשכי רשא דע המ ןמו רוע תוכחל היה ץפח ,םעה
 ואובי כ ,ןיע םי לע הל  רמא  םיתניב . לורגו .םלש .לעפמל
 בשיתהל ,לגוטרופו .אימפפאמ םיסונאה יטילפ דוחיבו .,םירוהיה
 .החוימ .ןוישר ילב .הילגנאב

 "ית ףרחה ימי ףופב  לומורקמ רטפנ לארשי ןב השנמ
 תירחא ותוארב וברקב ובל רבשנ הארנכ לבא ,הבחבו דובכב
 ךלה .אוה  .אתרופ  החלצהב קפתפהל לוכי היה אל וחור ,ולמע
 ילגנאה םעה . לארשיל | לודנ = דיתע האר חורב .,תולודגב
 יטא .בושי ,דובכבו יבמיפב וצראב  םידוהיה תא  לבקי  רואנה
 תירחא--הילגנא:ץרַא לא םירוהיה ובנ ג תי  יכ .,ימשר-יתלבו

 וצראל בש שפנ יהפב ,.ושפנ תא ץראל האכד ברה ולמעל תאזכ =
 .הפוטח התימ תמ ,גרובלרימב ותויהב :,ךררבו ןוריעלו

 וחור יפל ןשדחה בצמה תא לובסל ילוכי אל אוה ְי
 ערז רשא .ץרוה השע תמאב .לבא .והתב ולמע הלע ותנבהו
 הכולמהו ,הקילבופירה הרבשה םיתניבו ,ןכ ירחא םינש רשעכ ,ירפ <

 ןודנולב ,םיטילפ | םירוהי = ובשיתנ  רבכו ,מראוטס תיבל הרזח

 / 3= םלועה <

 גיהנמו בר םהל ונמ יו תילארשי הרעל ורחאתנ רבכ :ןוגה רפסמ
 ,וכרדב לארשי .ןב השנמ תא הולש הז ,ש ט רופש ש ב ק עי תא
 תונש רוע ורבע ,ןודנולב = לומורק ינפל לרתשהל | ךלה רשאכ
 הנש תאמכ ,תיזנכשא הלהק םג ןודנולב הבשיתנ רבכו  ,רפסמ
 תונידמב  םידיהיה לכ יכ ,קוחה ןתנ (158 תנשב) ןכ יירחא
 םינש שלש הכרא ץראב םתבישי רשא ,דנלריאו דנלטוש ,הילננא
 ויה הינטירבב םירוהיהו ,הנש תאמ ורבע  דועו , הב .וחרזאתי
 השנמ חור .יפל התיה אל תאוכ תיגררה החלצה ,םירומג םיחרזאל
 ותובישח ,הירוטסיהה תוחתפתהב הציפק ןיא לבא ,לארשי ןב
 אלו תינרדה תוחתפתה םע בשחתה אל יכ ,הוב איה הלודגה
 םימיה תירחאב ופרמצי רשא ,םינמק 'תוערואמב וקופס יד .אצמ
 אקוד התיה תימואלה ותלועפ תלעות לבא ,לודג ירוטסיה ערואמל
 ..הנממ .טלמהל ןיאש ,תיעבטה .תוחתפתהה .ןפואב

 ג
 , טילאש מ

 .ָהיֶתולּעְפו "םיִרְבָח לֶאְרְשִי לָּב תרבַח
 ג

 קלחה אוה ,ח"הורה לש ןורחאה .קלחה לא ונחנא םירבוע

 הלבשהה עוצקמב .התרובע --- "סנאילא,ה תדובעבש דבכנ רתויה
 ,תויטסיטטסה תומישרהמ ליחתנ . ךונחהו

 לש הלכשהה תדובע ההתפתה תונורחאה הנשה םישלשב
 לבא ,םיצוחנה םיעצמאה הל ורפחש יגפכ ,טאל טאל קר "סנאילא,ה
 םויה ןמל . חתפתהו ולה ,בחרתהו ךולה תכלל הליחתה איה
 םפסכמ דחשלו- הרבחהב ןיינעתהל שריה תינורבהו ןורבה ולחהש
 ,(* הלש הלכשהה-תדובע תבומל

 ןאומימב "םנאילא,ה לש ןושארה רפסההתיב  דסונ  עוריב
 רפסמ .ןיידע היה אל םינש ח"כ רחאל ,186% תנשב (וקורמ)
 !תנשמ , םידימלת 12,500 םע 54- -מ רתוי "סנאילא,ה לש .ם"הב
 תנשב ,ברו ךולה תכלל "םנאילא ה לש םייהב רפסמ ליחתמ 58
 -- 1900 תנשב ;םידימלת 36,000 םע ם"ב ל0 הל ויה 8

 ' םע ס"ב 189 -- 1905 תנשב ;םידימלת 80,000 םע ס"ב 0

 ' לש ם"הב רפסכ .עינמ 1908 תנשב ,ףוסבלו .םירימלת 0
 הז ןפאב ,םידימלת 41,000 םע 14%- ל  םנאילא,ה

 .(%0--מ "סנאילא,ה לש .ם'הב  רפסמ םינש ג"י ךשמב הברתה
 | | ,41,000--ל 16.000--מ םידימלתה רפסמו 148- ל

 םיקסוע  רשאו: "םנאילא,ה .הניכה .רשא  ,םירומה רפסמ

 רפסמהו ,98--1885 תנשב היה ,הלש םיליחתמל ם"הבב הארוהב

 ,804 הנש התואב היה "פנאילא,ה לש ס"'הבב םירומה לש יללכה

 רפסמהו ₪88 ןושארה גופה ןמ םירומה רפסמ היה 1908 תנש ץקב

 !,1950--ל עינה סנאילא,ה לש רפסה-יתבב םירומה לש יללכה
 < ;תואצוהה וברתהו וכלה הזה ךרעה יפל יכ ,וילאמ ןבומ

 690,400 "הב יכרצל יללכה תואצוהה:םוכס הלע 1885 תנשב

 ונתנ רתומה האו ,קנרפ 858,998 "םנאילא,ה הנתנ םהמש ,קנרפ

 יכרצל יללכה תואצוהה:םוכס הלע 1908 תנשב ,  תוימוקמה תולהקה

 ןובשחה תנשב "סנאילא,הל היה .םדוקה קרפב ארוקה הארש ומב (*

 ייפיד הרבחהל ויה תומרוקה םינשב ,קנרפ םיפלא 67---מ רתוי םוכסב ןו ער ג

 ןורבה לש םילטיפקהמ דאמ תובורמה תוכימתה ילמלאו ,םילודג רתוי רוע םוטיצ

 ,הלש הלבשהה"תדובע תא הברה טיעמהל "םנאילא,ה תחרכומ התיה , שריה

 המ, לופיוודול, לש ורמאמב ןייע "פנאילא,הל שריה ןורבה לש ותוכויש ר"ע

 : + "נרת תנש *ףסאיחא, חולב "שריה ןורבה היה



 3- ם5לועה < 8

 1,085,000 "םנאילא,ה הנתנ םהמש ,םיקנרפ םינוילימ ינשל ם"הב
 ,קנרפ 925,000 - - תולהקהו  ,קנרפ

 הלכשהה עצקמב "פנאילא ה השדח הנורחאה ןובשחה:תנשב
 ילופופילופב .ם'הב תא  החתפו -הבש איה .:וללה םורבדה תא
 שיקאראמב ס'הב :הא :םגו  ,םינש .יתש  םירוגפ :ויהש  ,(הורגלוב)
 םינש הז  .וקורמב .תומוהמה ינפמ .םתוא .רוגסל .החרכוהש  ,ץיפבו
 "םנאילא,ה לש סייהבל ףסכ:תכימת ןתונ םינוטב .ןוטלשהש .תורחא
 המצע הלשממה הריכה התע :הנשל קנרפ 10,000 לש םוכסב
 עוצקמב "סנאילא,ה לש ס"הב תואצות הנה תורבכנ המכ רע ,תערל
 תיתנש הכימת ךליאו 1909 תנשמ תת  לחהל .הטילחהו  ,יכונחה
 דעוה ,קנרפ 80,000 לש םוכסב םינוטב 'פנאילא,ה לש ם'הבל
 ס"ב :דוע .דסיל .הנורחאה תעב :טילחה  "סנאולא,ה לש  יזכרמה
 150,000 ריחמב לודג המדא:לבח התנק וז הרטמל , םינוטב םידחא
 לחת בורקבש ,לודג המדא:לבח רבכמ הל שי ילופירמב ;קנרפ
 תואצוה .םירענל דחא ם"יבו תורענל דחא ס"יב וילע .תונבל
 :חטש התנק הנורחאה הנשב ., קנרפ ףלא םינומשל הנילעת ןינבה
 "םנאילא,ה .תרמוא תאו דבלמ , ןאריהיתב ם"וב וילע .תונבל המרא
 :םיאב ,ןאראמאהב :ונויה ,פרפ ירע ראשב םישרח סם"ב חותפל
 תונבל ףסכ .האיצוה "םנאילא,ה ., ךאשנאמרוקבו קענעסב ,ןאהאפ
 וטסודורב ,קנרפ 6000 --- (יקינולפ די לע) ערעפב ם"בל םיתב

 (הנרימס לצא) ןודיאאבו ,קנרפ 6000  (לופונאירדא תברקב)
 תורענל לודג "יב "סנאילא,ה התע הניב רדגבב .קנרפ 0
 דדגבב םירוהיה  םיבשותה רפסמ  ,תורימלת ףלאל םוקמ היהי .ובש
 ס"יב "סנאילא,ה םש הרסי 1865 תנשב ,ףלא םיעבראל הלוע
 תא .ליחתהל  "םנאילא,ה הלכי 1894 תנשב קר לבא ,םירענל
 תודמה-בצמ היהש ינפמ ,הונב ה  ךונה עוצקמב םש" התלועפ
 תוכלוהו תויברעכ תיגהונ דדנבב תוידוהיה םישנה : רבדב .עירפמ
 5ש ם"היבב התע ןנשי רבכ הז לכב לבא ,םינפ:תוסוכמ \ רימת
 הרבחה ההע הנוב ,הלעמל רומאכו ,תודימלת 400  יפנאילא,ה
 ס"היב ןינבל .המדאה חטש ,תודימלת ףלא דוע ליבשב ם"וב
 הלעי הינבה ריחמ םג  ,'רפ ?0,000:מ  רתויל הלוע הזה .לודגה
 ןתונ ךכל 'ףסכה-יעצמא תא .קנרפ ףלא תאממ תוהפ אל םוכסל
 שדחה ם"היכו  ,רדגב דילי ומצע אוהש ,גנוק:גנוהמ ירודאק רמ
 החלש \ ןובשחה:תנשב :ןירוראק .ארואל לש .ומש לע ארקנ יהי
 איהש ומכו ,סרפב הלש סייהב תא רקבל היפימוק "םנאילא,ה
 "םנאילא,ה החלש ןכ  ,םילודג םינוקת םש השעת ח"הודהב העירומ
 ינפמ .םיאצמנה ,הירגלובב הלש "הב תא .רקבל :םיחמומ םישנא
 ,םתוא ללכשלו ןקתל הטילחהו ,ער בצמב תועורי .תוימוקמ תובס

 ס"יב לכ ד"ע  תוקיודמו תוטרופמ תועירי תואצמנ ח"הודהב
 ,ס"היב דיסי ,םוקמח יבשות ד"ע : ץרא .לכב תלכלכמ "סנאילא,הש
 ,הלש ם'הב 14%  ,תוסנכההו  תואצוהה  ,םירימלתה * ,םירומה
 תוצראה י"פע  םיקלחתמ םידימלתה 41,000 םע ,הלעמל םירכזנה
 - = םירענ + ם"ב ינש) הקנאלבאואק -- וקו רמ הז ןפואב םירעהו
 ,(1897ן 918) שאראל ,(9147ו 814) ץיפ ,(914 -- תורענ ,6
 ראראגאמ ,(1007ו 181) ןאואגאי |-185(,  19₪) שיקאראמ
 ,(607ו 14ל) יפאס ,(םירענ ל6) םאבאר ,(4767-| 150 ,של₪)
 -- הירגלוב ,(8417ן 9ל₪) ןאוטיטו (8957ו 389) רי'זנאט

 ט8) .קושמסור + ,(508-ו )406  ילופופיליפ ,(987ו 158) אלמוג
 ,(4897ו 9ל9) היפוס ,(רחי תורענו םירענ 948) ףוסאמאם ,(994-ו
 תורענו םיהענ 19ל) הנראווב .,(90%7ו 988) קישטראזאב:ראטאט
 ,(185-ו 1106) --לופונאיררא --תיפוריאה הי קרותב .(דחי

 ,(88%-ו 859) הטאלאב:לופוניטנטסנוק | ,(18ל-ו 118) אלאוואק
 :דלוג םייהיב : (6ל17ו 935) הטאלאנ : (6017ו 5?1) -- קושודנוקסוג
 ₪69) יאעקאמרא -(979-ו 484) -- היקזח : (םירענ ₪50) -- טדימש

 ג ו

 הכ ןוילג

\ 

 םירענ ג8) .אקיטאמעד ,(80) םינברה .שרדמ .תיב -- (618רו
 418) הנינאי ,(דִחִי .תורענו םירענ ₪19) ילופילאג  ,(דחי תורענו

 :רעווערפ ,(860) הרות רומלת : (149-ו 186) - - ךיטסנומ ,(148-ו
 ,(םירענ 199) אטסאראר ,(1757ו 180) םעראר ,(םירענ 145) אט

 ₪%0) םעל ם"היב : (תורענ 40) .תונבל ם"יב ,(487-ו 461) קינולס

 .(104:| 16ל)  באקסואו (תורענו םירענ 114) ערעס ,(686.ו

 ,(90:ו 89) ןידְוַא -- הנטקה היזא (1 -- תייזאה היקרות

 ₪00) לענארראד ,(םירענ ?9) הבאסאק ,(150-ו 355) םורב
 הנרימס ,(םירענ ₪ל) ילזאנ ,(186:ן 186) - - עיזענגאמ ,(146-ו

 919) םעל ם"היב ,(תורענ .10ל) --- .תונבל .ם"היב - (851-ן 818)

 == הירופ (ל ,(םירענ 189) -- עריטו (608) .הרות>רומלת > (תורענ
 ,(169:ן 504) הפיח ,(9482ן /891) םורייב ,(917-ו 880) --- ופילא

 ,(םירענ 169) ופי = ,(802) .הרות:רומלה : (986:ן ₪58) .קשמד
 םימותיה:תיב ,(80) "הליל:טלקמ, ם"הב : ,(880-ו 415) םילשורי

 (תורענו םירענ 86) ךיעס ,(1ל07ו 88) תפצ ,(815) יזנבשאה

 895 ,4%84) ררגב -- הימטופוסימ (8 984(; :ן 118) הירבטו
 ₪09) לוסאמו (םירענ 148) יליה ,(םירענ 588) הראסאב ,(408-ו

 -- םורצמ ,(806:)ן 188) ילופירמ -- ילופירפ  ,(םירענ
 (018:ן 115 ,199 ,307) הריאק ,(181:ן 180) הירדנסכלא

 סוס ,(66:ן 125) םקאפס -- םינומ ,(181:ן 100) חאטנאטו

 :(תורענ 5%9) .תונבל ם"היב : (558- -1848) םינוטו (םירענ ₪10)
 ןאדאמאה ,(90:ו 858) זאריש -- סר פ )60(,  םינברל ם"היב
 ,(םירענ 849) ךאשנאמריק ,(144:ן 058) ןאהאפסיא ,(1802ן 358)

 ריזלא --רי'זלא ,(198:ו 499) ןאריהיתו (58:ו 1לל) חענעס

 ,(560) ןארואו (?40) ןיטנטסנוק  ,(תורענו םירענ .586)
 ס"ב הברה "סנאילא,הל םנשי "רוע  וללה ם'הב לכ דבלמ

 ,תוריעצ תומלעל (19) תונמואדיתבו םירענל (%) (*הכ א למל

 -תריבעל :ס"ב .ינשו הלש ט"הבל םירומ ןיבהל .זירפב .יחרומדפ"יב
 . (פינוט) הריאעדעשורבו ופיב המדאה

 :תנשב ויה הדיאערעשודבש * המדאה:תרובעל  רפסה:תיבב

 ,85 ---ופיבש ם"היבב ,םירימלת 69 ינוניב ןיבשח .י"פע ןובשחה

 םהש ירחא  םידימלתל השענ המ רורב תעדוי  הניא הרבחה

 :ןידהב רמאנ .ךכ -- ינפמ ,וללה ם"הבב םרומל קוח תא םירמוג

 לכב םיטשפתמ םרומל קוח תא םירמוגה םידימלתהש --- ןובשחהו

 :ידה'לא .אל תוכייש םושב רוע םיאצמנ .םניא םבורו .לבתה:יקלח

 היה המ םיעדוי ונא ןיא * ,"םנאילא,הל אלו ם"היב לש היצקיר

 ,רוע ריעהל ךירצ ,המראה-תדובעל םמצע תא ושידקה םאו םהל

 ירחא ,רחסמה םלועב .תובוט תורשמ וגישה םידימלתהמ  קלח יכ
 :תדובעב  ,םהלש .עוצקמב רמעמ םהל "ןנוכל םדיב התלע .אלש
 תורשעב הלועה ההיאעדעשודב ם'היבל עגונב אוה ךכ .,"המראה
 בוטש רשפא ,ע"על ב"כ תודבכנ .ןניא ויתואצותו םיקנרפ יפלא
 ותלכלב םג | ,ופי לצאש "לארשי-הוקמ, רפסה:תיבב .בצמה .הזמ

 ךרעה = תובורמ ןניא ויתואצות םגו ,קנרפ יפלא תורשעב הלוע
 :תוקמ, תא .בושחל ךירצ הז .לכבו , המויק תונש .לכ ךשמב ע"על
 ,"סנאילא,ה לש םיבושהח רתויה הילעפממ דחאל "לארשי
 הברתמו הלוע לארשי:ץראב תוידוהיה תובשומה תוחתפתה םע :דחי
 רשפאו ,ופיב הוה המדאה>תדובעל ם"היב לש וכרע ,רתויו .רתוי
 לש םיביצעמה וירבה  דוע ומיוקתו אל  םימוה תוברב וכ ,תווקל
 ":תוקמ,ל ענונב .לבתה יקלח לכב םימשפתמ םירימלתה יכ ,ח"הורה
 'רברה ןיא .ע"על לבא ,תובשומב רמעמ םהל .וננוכי םה :"לארשי
 :ץרא | ידילימ ולופאו  ,םידימלתה :תיצחממ \ רתוי  ,ונרעצל כ"כ
 ,ס"היבב .םרומל .קוח תא םרמג רחאל .ץראה הא םיבווע ,לארשי

 לש וומאמב ויתודוא לע ןייע .םילשוריב הכאלמל פ"חיב םהיניב (*
 .ה"גרת תנש "ףסאיחא,, חולב דגיקלב לארשי



 הכ ןוי ג

 ופיב לבא , ,.המראה-תרובעב אלו םינוש םיקסעב םיקסעהמ םקלחו
 םידימלתה ןמ קלח ,הדיאערעשורב רשאמ הו טרפב בוט רתוי בצמה
 ,המראה:תרובעב םג םש קפועו ,הניתשלפב ,ץראב הז לכב ראשנ
 ןיבמו .וז הלאשב רוחיב לפטמ  ח"הודה יכ- ,ריעהל רכדה םיענ
 ,ללכב הניתשלפב תירוהיה היצזינולוקהל עגונב הכרע לדוג .תא

 יזכרמה רעוה לא ולש ח"הורהב הז ןורינב בתוכש המ הוו
 דוחיב,  :ויפול רמ ."לארשי .הוקמ,ב  רוטקירירה "פנאילא,ה לש
 ,תובשומה ינב ,"לארשי:הוקמ, ירימלתל היה המ :תערל יתניינעתה
 התוא -- ,הניתשלפב תידוהיה .תובשיתהה .תודיתע םייולת ןהבש
 הברה כ"כבו םיבורמ כ"כ .םינוילימב התלע רבבש  תובשיתהה
 :הוקמ, תא ורקב הזה םויה רע תאוה תעה .לכ ךשמב .תונאד
 :וקה יאצוי םה םהמ 107 רשא ,םירימלת 948. לארשי
 האמל היהש הו .ןפוג הניתש לפב תוידוהיה תוינול
 ,ותמ 5  ,רפסה:תיבב ןיידע םיאצמנ 4 :וללה .םידימלתה העבשו
 :םיקפוע =- 85 ,רחסמל ורכמתה 2? :,ץראה תא ירמגל ובזע 5
 ,ל"וחב .םיהובג ם"בב םיטנידוטס 16 :ונייה) .תונוש תויסיפורפב
 םילעופ 5 ,םינש.אפוה 1 ,םירומ 4  ,םיחקור 5 ,םיאפור 8
 ,עבוצ + ,םינולקצ השוע 1 ,םיקינחימ:ורטקיליא 4 .,תשורח:תיבב
 ,ןולמ:היבב תרשמ 1 ,טיח 1  ,םיעבוכ:השוע 1 ,םיצע-שרח 1
 םיקפוע טניצורפ 88 ונייה ,41 -- ףופבלו ,(רייצ 1
 האיצממ א"קיש ,עויפל תורוה יכ ,תווקל שי .,המדאה.תרובעב
 ז"יעו ,םדומל .קוח - תא \םירמונה םיטפינולוקה ינב ,םידימלתהל
 םהל ורצבו ,הניתשלפב םירוהי לש המדאה תוקלח םיברתמש
 קוחהי .ז"יעו ,םהירוה רי לע  רתויו רתוי רמעמ הלאה םינבה
 ,"הניתשלפב ירומלוק:ורגאה ידוהיה בושיה תומכב .םצעתיו

 (אבו ..ףופ)

 יג
 יִרּוהְיל רָשַא הֶרֶע תרָבָח, תולּועְפ

 808 תַנָשְּב 'זָנָּכָשַא

 .(הלש יתנשה ןובשחו ןידה פ"ע)

 ריעצ  ךסומ והנה---"ונכשא * ידוהיל  רשא הרועה  תרבח,
 ןובשחו:ןירה תא האיצומ איהש תיעיבשה הנשה הז ךא ,םימיל
 רבוכמו עודי המש ;לארשי תוצופתב תמסרופמ איה זייכבו ,הלש
 תואשונה היתולועפו התדובע :ןידוהי אוה .רשאב .ירוהי לכ: יניעב
 םיקיזחמו םיכמוה | ןהל = תואצומ | ימואל-ידוהי םתוח ןהילע
 .ברעמה ירוהי ןיב םג  ,םיריקומו םידבכמ

 ,תאוה ההבועה לע .חומשל- ללכב םילוכי ,םינויצה ,ונא = =
 ...הרבחה תולועפ ינפאמ ןוצר ונא םיעבש דימ תת אל יכ 'םא

 הברו הלודג םנמא הרבעה הנשב תאוה הרבחה תחלצהו
 ץראבו ללכב תרזמב םיבר םישרח םידפומ רסיל הלע הל ןראמ
 םוקינכטה דוסיל שוררה םוכפה תא הגישה איה ,טרפב לארשי
 םוכט םג ןבומכו ,הירבח רפסמ הברתנ ,רועו  דועו ,הפיחב
 הלבק הרבחה ,שיא ףלא םירשעל התע הלוע .אוהו- -םימולשתה
 ,תונוש תורחוימ תורטמל םינוגה םימוכס םג

 םפרב .,מ רמ תברנ ! בל המושתל םיואר םינורחאה הלא ןיב
 םידימלתה תכימתל לבור \ םיפלא תשמח םוכסב בלפונירמקימ
 8000  ןומיפ .סמשוד .רמ) .תובדנה ,הפיחב םוקינכטב םיפרצנה
 ,8400- -יודנל .ןגוא .לוסנק:לרגג- ,קרמ 4000 --ןתנ ליופ ר'ד ,קרמ
 םילשוריב  םירומל רנימסה | ליבשב דחוימ  תיב ןינבל (קרמ
 :תורפס  תואצוהל - ,קרמ םיפלא תשלש  ,ןומפ םמשוד . רמ .תבדנו
 ,"חרזמה ,יהל* ןעמל, תירבעב םידלי

 % + םלועה <

 ללכב חרומב קר אל תאוה הרבתה תרבוע ,עוריכ לבא
 םצמש םוקמ לכב ,הלוגה .תוצופת| לכב א"כ טרפב .לארשי:ץראבו
 םיכרצנ םידוהיהש םוקמ לכב ,ער רתוי וא תוחפ םידוהיה
 . םירחא = תרועל

 הכוראב ראבמו תוטרפב רפסמ ונינפל רשא ןובשחהו:ןידהו
 םירסומה תא ראתמו תוצראה ןתואב יללכה םידוהיה בצמ תא
 תא ביטיהל וללה תוצראה ירג םידוהיה תבוטל הרבחה הדסיש
 .ירוטלוקהו ירסומה םחור תא חתפל ,ילכלכה םבצמ

 + ןובשחו-ןידה .רמוא היצי לג ב בצמה | תודא לע
 םיימונוקיאה םייחה לע הערל םיעיפשמ םיירחסמה:םיקוחה

 םידוהי יתלבה םיבשותהש תעב הב ,היצילגב  םירוהיה = לש
 םידוהיה דגנ המחלמה ,ראמ הבורמ הדמב רעסו רזע םהל םיאצומ
 :ידכ םיפתושמ .רחסמ יתב  םידסימ ,  וזה ץראב  הארונ איה
 סהילגר םירקוע םירצונהו ,םירוהיה לש רחפמה:יתב םע .תורחתהל
 תורא םיקוחה ונושי האבה הנשב , םינורחאה לש רחפמה:יהכמ
 תוידוהי תוחפשמ יפלא תורשעו ,םיפירח .תואקשמב .רחפמה
 ,הז םתסנרפ:ףנע םהמ חקלהב בערב תומל תונוכנ

 ץראב ומכ םידוהיל רוזעל ךכ:לכ השק אל םוקמ םושב
 םינומהה ןעמל הרובע לש םוקמ ןיא ,ץראב הישעת ןיא יכ ,היצילג
 ירכ .תיללכ הלכשה | םירוהיה םיבשותהל הרסחו | ,םידוהיה
 רוחבל ועריש :ידכ  ,"םיירקיעה, םיבשותה םע תורחתהל ולכויש
 םיקסוע הבש הטועפה:תוינונחה רבלמ םירחא  תופנרפ:יפנע םהל
 . היצילגב םידוהיה בור

 םידליה ןג תא ןובשחה תנשב הכמת  "הרזעה, תרבח
 אעמולוקו בונרמ םירעהב םישדח םידלי:ינג ינש החתפו יולסינטסב
 ףתושמ טיררקל הרבחב םג הכמת איה ,לופונרטב םימותי תיבו
 , אעמולוקב רשא

 תיתיבה:הירטסודניאה תוחתפתהל הפסכב הרוע הרבחה
 :הירטסודניאה תודובעב התע תוקוסע שפנ םיפלא תעבראכ ,היצילגב
 ,ןתסנרפ ןהל תואצומו תיתיבח

 ,הינמורב םירוהיה בצמ :אוה דאמ ארונו ער
 רבלמ ,םידוהיה  רגנ . םיעודיה םיליבנמה םיקוחה דבלמ

 ריבכהל הלשממה רוע תלרתשמ ,םיבשותה רצמ תופידרהו \האנשה
 תולבגהו םישדח םיקוח האיצומ איה ןמול:ןמומו הלוע תא םהילע
 ווזה העשרה ץראב  וניחא רגנ תושרח

 קחו ,הריכחב המדא תחקל םידוהיה לע רסאנ וז הנשב
 רועה ירוהי תא שרגל םירעה:ישארל תושרהש ,רמוא רחא
 תואקשמ רוכמל םהילע רסאנ םירפכב ;םהיתובשומ  תומוקממ
 ,רועו רוע .ןכו םיפירח

 תעובש, רפד לע המחלמה רבד תא רפסמ ןובשחהו-ןירה
 ,םירבעה | םיארוקל העוריה "םידוהיה

 קח רוע המש ררוש הלאה םיליבגמה םיקוחה לכ דבלמו
 לכב ,םירוהיה ןעמל  םיקוח ןיא :לושלעש רחא יללכ גהנמו
 | ןםידוהיה דימת המה םיבייחה טפשמו טפשמ

 | רמא ,הזוג ,תיסאיה התיפריבנואהב םיטפשמל \רוסיפורפה
 רימת טופשלו םי מוא ל תויהל  םיכיוחמ םיטפושהו .םידיקפה,
 םישל וילע ךא ,בותכה קחה פ"ע טופשי טפושה ,תוימואלה חור פ'ע
 םינידה:ילעב םא ,םיטפשנה לש ימואלהו ילאיצוסה םבצמל םג בל
 !"םורוהיה תא ביי ח ל די ממ ת טפושה לע זא ,םידוהיו םינמור המה

 < וחתפשכו ,םייללכה רפסה:יתבמ םידוהיה תא המש םישרגמ
 תא םהב קוחל הלשממה  הצפח ,םידחוימ רפס"יתב םירוהיח םהל
 רפסה-יתב לע הבוח ליטהל םירמוא התע !ינימורה .,,ימואלה חורה

 ,םירומל:םוירנמיסה יפינח ויהי םייללכה םירומלהל םהירומש וללה "

 , םוירגמיסהב םילבקתמ םגיא םידוהי יכ ,ןטבמו הדילמ םיגמור ,רמולכ



 -< םלועה < - , 10

 רפסה-:יתב .תא .םימוצע םימוכסב תכמות "הרועה, .תרבח
 . םידוהיה לש םיימרפה

 ,הירגלוב ב םידוהיה בצמ אוה בוט רתוי
 תשלשכ לכה ךסב ,דאמ ןטק וזה ץראב םידוהיה רפסמ

 ,םידוהיה דגנ םיליבגמ םיקוח ןיא םש ,שפנ תואמ שמחו םיפלא
 םג גוהנכ ,הכלממה תורשמל םילבקתמ םידוהי ןיא ז"כב לבא
 .תוצראה ראשב

 םיקקוחמה תיבב יטרקומר ריצ עיצה רככ אל הו
 םנמא ,םיהובגה רפסה-יתבב םירומ .ריתב םידוהי ולבוקי אלש
 םידוהיה יב .,ןכתי אל הזכ רבדש ורמאב ,תושק והנע הלכשהה רש
 יכ ,רברה. עודי ,השעמב לבא ,םיבשותה לככ םהיתויוכזב  םיוש
 םנשיש םירחאהו ,םיכומנה .רפסה-יתבב ידוהי רחא הרומ ףא .ןיא
 !תורז:תופשל םירומ קרו ךא המה םיהובגה רפסה"יתבב

 >ילעב .רפסמ :,בוטב .אל והנה .ירמוחה םידוהיה .בצמ
 יח .םידוהו .לש .לודג קלחו .דאמ טעמ םידוהיה ןיב  תוכאלמה
 ."ריואה .ןמע

 םיברה םהיתינברק לע .הירגלוב ידוהי תא ללהמ ןובשח\ןידה
 רסיל תולרתשמ תורעצמ רתויה תודעה םג ןםהינב ךונח תבוטל
 חורב םהינב .תא .ךנחל ידב. ,םינמקה םידליה ןעמל  רפס"תיב
 וה .ץראב תודהיה תוחתפתהל היקת שי כ"עו .,תוימואלהו תדה
 , ירמוחה םבצמ .תבטהל םגו

 רפסההותכ תא םג הבחר דיב תכמוה "הרועה, תרבח
 רפסההתיבב לארשי-תרל הרומ הנימוה םגו ,םירוהיהל .םידחוימה
 ,םירבע םודימלת םיתאמכ םירמול המשש ,יל ג נ ב ע ה.יזנכשאה
 .םידרפסה ינב םבור

 הרבחה הדבע הירופ רתויהו הרבכנ רתויה הדובעה תא
 םנחל אלו ,םרפב לארשי ץראבו ללכב היקרותב
 ,וזה ץראב .םידוהיה בצמ תודא םירבר ןובשחו-ןירה כ"כ הברמ

 הכלממב ..שדחה .בצמה תודא רברמ | ןובשתו | ןירה
 ,היקרות יבשות>וניחא ינפל וחתפנש םיבחרה םיקפואה תודאו

 וניחא .םילוכי התעו ,התע דע םג ויה אל םידוהיל הלבגה:יקוח
 ,שרחה בצמה עיפשיש הבוטה בור תא לבקל םג

 הז .ורחתישו  םירחתמה םיבר םימע  םנשי .היקרותב לבא
 םג שי ול םיבוט . רתויה רפסה-יתב ויהי ולש םעהו | ,הוב
 ."תאוה .תורחתהה:תמחלמב חצנל הבר .רתויה הוקתה

 תודוסיה תאו .רפסה:יתב תוציחנ תא ראבמ ןובשחהו:ןידהו
 ,רסוהל םיכירצ המה םהילעש

 תתפל "שרחה בצמה, ינפל רוע הלדתשה "הרועה תרבה,
 ףיסות אבהלו ,וללה .םיחרכהה תודוסיה לע  הירפס:יתב תא
 ,וללה .תודוסיה פ'ע . תאש רתיב דיבעל הברתו הכררב תכלל

 םיכירצ הירפס:יתב .ידימלתש תבשוח ,"הרזעה,, תרבח ,איה,
 םמע חורל .םינמאנ םידוהיל םתוא השעיש דבלמש הזכ ךונח לבקל
 םהש ץראב םינמאנ םיהרזאל םג תויהל םתוא  ןיכי .ותדלו
 וחרזאתיש חרזמה  ידוהי לע ועיפשי  רפסה-יתבו ,הב  םיבשוו
 םיחרוא רותב .םייתרבחו םיימונוקיא .םייח תויחל ולכוישו ץראב
 : ."היקרות ץראב םינמאנ

 תויללכה תועיריה רבלמ ,תעדל םירימלתה םיכירצ, :ןכלו
 רעב לודג ךרע ..תיברעה .וא . תיקרותהכ ,ץראה תופש תא םג
 תיאפוריא הפש תעיריל ונשי הולודגה םירעה יבשות
 רשא ירחפמה .םלועה םע תרשקמה רחכמ תפש רותב ,תחא
 תירבעה הפשה איה תיחרכה ,ףוסלו ,היקרית ילובגל ץוחמ
 הרלותהו .הרותה .תפש ,רותבו ,םירוהיה לכ תא תרחאמה הפש רוהב
 יעצמאה איה איה יכ יש עמי:חרכה םנ איה לבא ,תירבעב
 תוברה תודעהו .תוברה תופשה  ילעב  םידוהיל | ןתונה  ידיחיה

 כ ןוילג

 תא רשקמו דחאמהו והער תפש תא שיא .ןיבהל תורשפאה תא
 ,תיזורגה ,תיקורמה ,תיררפסה ,תיזנכשאה--תונושה תודעה ידוהי

 .תחא הדעל .תינמיתהו תיסרפה ,תירכובה
 רותב .אלפנ ןפואב חרזמב החרזאתנ רבכ .תירבעה הפשה,

 יננו רפסה:יתב הזל טעמ אל :ורזע .לארשי ץראבו---היח הפש
 + "הרזעה, .תרבח י"ע  ורסונש .םידליה

 רתויה ןבומב--הלכשההו ךונחה י"ע חרזמה ידוהי תיחה,
 הלאשה איִה הז .עוצקמב הרובעהו- -.וללה םיגשומה לש בחר
 היפורטנליפב אל לבא ,ןורתפ תשקבמהו קרפה לע התע .תרמועה
 הלא לש חורה. תיחת םג הצוחנ הנורתפל :התוא רותפל רשפא
 ,"ווה הרובעהל דגנמ התע םג םידמועו ודמעש םישנאה

 קרמ ףלא 19 לש ךסב הרבחה הכמת  לופוניטנטסנוקב
 לעב  "הרירכא, 120(, --םידימלת) ,"הרות>רוא, : רפסה:יתב תא
 לעב "םייחהלרורצ,ו ,(990---םירימלת) םידלי:ןגו תקולחמ עברא
 ,(800. .םידימלת) םידלי  ןגו תוקלחמ שמח

 תיקרות .תירבע : ןה וללהי רפסה:יתבב | תודמלנה .תופשה
 * םילודגל ברע:ירועש םג םנשי ןושארה רפסה:תיבב  ,תיזנכשאו
 םירועשהב קלח םיחקול דחאו שיא םישלש .תירבעה הפשה רומל
 , וללה

 לש ,םיזנכשאה :ינבמ והנה ןושארה רפסה:תיב ירימלת בור
 ' . םידרפסה ינבמ -- םינורחאה ינש

 ילופוניטנטסנוקה עברב הלודגה הרעבה וז הנשב התיה רשאכ
 החלש לכ רסוחבו םוריעבוראשנ שיא םיפלא תשמחמ -תויו ויקפה
 תרשע רוע ןכ ירחאו קרמ ףלא הלחתב .הרזעה, תרבח ףכית
 ראמ הצוחנ רבכ התיה אל הרועה יכ ןעו לבא ,קרמ .םיפלא
 תרשע לש .םוכס :םג :ףסונ .וילאש הזה ףסכהב שמתשהל וטילחה
 ופסאנש תובדנה רתימ הזכ םוכס רועו פנאילאה תבדנ קרמ .ם פלא
 , םידוהיה ינומה רעב טיררקל : הרבח | רופיל םיפרשנה תבוטל

 הלשממה יכ ,הרבועה תא םושרל . ונילע הבר הדותב,
 + "הרעבה יקוזנ םידוהיהל הכחר ריב הרזע תיקרותה

 ךא םירג ובש עברה--לובטטסב הרעב הצרפ רשאכו
 שמחו םיפלא םיפרשנה תבוטל "הרועה, תרבח החלש---םימלשומ
 התרזע .לע .תינמותועה הלשממהל הדות.תרכה .רותב .קרמ :תואמ
 ,ויקפה .עברהב הרעבה יקוזנ םידוהיהל הברה

 םידליה:ןג רוסי תודא תוכיראב רוע  רפסמ ןובשחו:ןידה
 רבועו .,"םלועה, .יארוקל ויטרפ לכב רבכ עודיה רבד ,יקינולסב
 ,םש םירוהיה בצמלו .הירופו לארשי .ץראב .הרבחה---תרובעל

 (אבו ףוס) .

5% 
 .היְִמ םיִבְתְכַ

 -- נאו .םה --- .שפחה>גח --- ,יקרותה םירחכנה-תיב .תועתפהמ
 --,תונוש- -,םילשורו ךלפ:רש םע החיש

 *תיב, ול וארק תועטבש ,דפומה לש ויתועהפהל לגרתהל ונא םוכורצ
 ישעמ,ל ,הז דסומ לש "תינורב, הלחמל ושענ תועתפהה יכ ןונמותוטה "םירחבגה
 :תיבב השענה\ רבודמה לע  זגרתחלו שגרתהל ,אלפתהל אכנ םאו  ,'םוי"םוו
 , ,םיקופסמ וגא ןיא הז חנושמ סורחבנ

 רסומ לש יח למס רותב וגל שמתשהל לכוי לובמטסבש | שול'גימה
 העמשמ ילב ןםושאר ילב ,תוגלפמ ילב םירחבג:תיב והז ;םירקיעדרפח םיקקוחמ



 ,העור ילב רדעל םיקרותה םיקקוחמה תא םילישממ אושל אל  .המרגורפ ילבו
 .וירחא ךלוה רדעהו םילבוה:לקמפ הקלמו אב הצורה לכ

 לש ישיאה שפחה טועמ לע ןנואתהל םיברמ  הפוריאבש םורחבנה:יתבב

 קוניתה אב חנהו -- תוגלפמלו תומרגורפל םדובעש לע ,םיטנמלרפה ירחבנ
 ,םישאר ילב ,תומרגורפ ילב ,תוגלפמ ילב תכלל רשפא ןאל האריו םירחכנה:יתבבש

 :םורקיע ילב| תעמשמ ילב

 םינהנה ,וירחכנ תדובע לש העש:יצחבש ילובמטסה שיל'גימה  חיכוה

 בושהל חיה לוכו ,תיתגלפמ תעמשמ םושל םירושק םניאשו רומג ישיא שפחמ

 אוכד לש בהוה:רותל ,תוחפל הנש םירשעל תינווחא השדחה היקרות תא

 הלאשה ,היקרותב תישארה הלאשה תא בברעלו ,דימח:לורבע י"'ע * םינמראה
 ,הרתפל םיסונמ:יכה םיקקוחמל היהי השקש ןפואב ,תימואלה

 דגנו רגאתהל םילעופה תוכז רג ,תונותעה ד ג ג םיניוצמה םיקותלו /
 קוחה ,המאל .תודוגאה דגנ קוחה :ןיוצמ רתוי דוע רבח ףסונ םינגסה
 .ימואל:ינידמ פיסב לע תורוגא דספיל רפואה

 םייחל ךכ לכ .דגנתמה ,הזכ קוחש רבעש עובשב ןימאה אל שיא

 םימעפש ירח דוחיב ,לכקתהל לכוי ,היקרותב ינירמה ןינבלו םינמותועה
 ,םידחבנה תיבב ידיחיה היהש החפ:רירפ .( דחא :הפ טעמ כ ותו א וחר
 תוכזב רברל הסנשכ ,לכקתיש ןימאה אל  ,םירטסינמה לספס לעמ וילע ןיגהש

 תלשיו .רבדל םירחבנה:תיב שאר ןתוא ןתנ אל הנושארה םעפב הזה קוחה
 לופי לופג יכ , חוטב הזה רשה היחו . ונגס תא הונשה םעפב וז [סחתה

 ירחא ,סומידב תאצל קיפסמו הפו קומנ רותב וז היחדב שמתשהל בושחיו ,קוחח

 ןשיה רטשמה לש הז החפ וחירכהש ,הנדאב .ללכו ללכ םופי 'אלה םישעמה

 לגתסהל ונממ רשכמ רתוילו ןנממ ריעצל .םינפה:רש .תרשמ .תא רופמל ןנוכתהל

 .םישדחה םיאנתהה לא

 ותיאב הינשה םעפב הז קוח  וחרשכ םורחבנה:תיבב בשי ןגס ותואו
 יינודא םשב רבדל אוה הצור יכ ,םירחכנה:תיב שאר תא עידוה זאו ןעירכמה

 אוה  :"הרובעה-ררס, .פ'ע .רשפא-יא הוה  רברהש ול ונע  .קוחה  ר ע ב  רשה

 ,תומימתב הנע ןגפה ,ןונמה לע והורימעהש םרט קוחה דַעְב רברל היה ךירצ

 המכח הארמ וגיא * ,םסרופמה ומש תודמלש  ,םירחכנה-תיב שאר .ןיבה אל יב

 יודגנכו קוחה דעב םישרח םיחוכו ריעויו ודצמ רתו ,םיחוכוה תלהנהב הבורמ

 םיחוכו ולחה .הינשה םעפב רחא הפ טעמכ קוחה החדנ ובש ,םויה תרחמלו

 דבלמ ויה םהיניב--םכור ,םיבר םימאונ ופתתשה םיחוכוב .דגנכו דעב םיכהלנ

 םיקרית םג ,ופרק לאונמע ונעדוימו םיברעה . ,םינטראה ,םינויה חכ:יאב

 ר"ע םעט לש םירבד ועימשה . םידחא  םימאוג .ףקת לכב ול ודגנתה---םותמא

 וא ינמרא ,ינוש ,לשמל ,רמא םהמ דחא .ללכב היקרותב תימואלה הלאשה

 ,םה םמעל םתבוח תא ואלמו םא קר םיבוט םינמותועל תויהל םילוכי ירוהי

 ןוגהו יארכ וניא ומא:ןושלבו  ותדלומב שיבתמה שיאה יכ ,ריעה רחא יקרות
 ולתב לע בהזהתויתואב םוקקוחיש הלאה םירבדה םיואר) ,"ינמותוע, יונבל
 הדמעהשכו ,םיחוכוה םותכ ,תאז לכבו (!ידוהיה "יממואה  שיל'גימ,ה

 התפ:דירפ לש קוחה דעב םירחכנ םיעשת .- ויה ,ןינמה לע הלאשה 4
 "המדקהו תורחאה, | ירבח בור ויה בורה ןיב .ודגנ הע שתו םיששו
 יג פמ ,"תועטב, ..,דעב םתער תא וחש ,ןמיתמ םוריצ- -רתוי וא---.רשע-השמחכו
 .תיקרות םיניבמ םניאש

 בורה

 , ה -םוונידמהו םימאונה | יבוט םהיניבו--םירחבנ האמכ יב ,ריבזהל ךירצ

 + ןודנולב םהמ קלחו ,הפוריאב ' תונוש הצחר:ירעב התע םיאצמג
 לידגיש ,הזה ריפחמ.ו קוחה (** ,"הרקמכ , תישילשה האירקב לבקתנ ךכ

 םינמראה .רזעש ןיאל רע היקרותב תימואלה תקולחמה תבהל תא קפס ילב
 םהיתודוגא תא רוגסל ללכו ללכ םיבשוח םניא יכ הבישיה התואב ועירוה םינויהו
 .ןמויקל תורחא םיכרד ואצמי יולגב םיקתהל| םהל ושרי אל םאו ,תוימואלה

 .םירחבנה יבוט תא ועיתפה הז קוח ד"ע תועד:יונמ תואצות

 םירבדב אביו הבישיה תא שאר בשווה רוגסיו -- תואצותה ועדונ ךא

 :הוה רבדה לע ורעצ תא עיביו "הוציזופואה, םע

 ראשהל ולאונש !תואצותה ועדונש ירחא --- וחכונ היציזופואה ירבחו

 ."םלועה,ב םימרוקה יבתכמ ןויע (*
 םיקוחל .עגונב סעפ לכבו ,רפסמב יעיברה א ישולשה "הרקמה והו (** :
 2 ;םיירקיע הג

 3 םלועה <

 תיה רשפא-יא הגורדפמח םהמ שיא םירשעכ ואצי אולש העשב ,םירחבנה:תיבב
 ץוחנה רפסמה היה אל יכ ,ןינמה לע וזכ הנכוסמו  הרזומ העצה דימעהל
 .,.רעומה רכעשכ וזכ המכתל ועיגהש לכח .ןונמה לע הרמעהל

 :תלאש תא רותפל "המדקהו תודחאה, ירבח םיצור ךכו ,החפ:דירפ לצנ ךכ
 .היקרותב םימואלה

 ,םיקרותה הארנכ םיחכוש ,איה תרחא הלאש םדיב הז ןורחפ הלעי םא
 םינבלאה ,םינמראה  ,סונויה יכו  ,היקרותב בורה םניא המהש ,ןוחצנה:ירובש
 יכ ורכז ול ,םיקרותל היה בוט .הרומג החונמכ הזכ קוח ולבקי אל םוברעהו
 רקיעהשכ דוחיב ,בור לע ררתשהל ימואל טועמ לכוי אל תינויצוטיטסנוק ץראב

 +ת וב רת :הז טועמל רוסה

 .תֶאז םתועטמ םריזחו חטב בורקה דיתעהו
* % 

 שפחה:גה תא הגושארה םעפב תימשרה היקרות הגגח רבעה יששה םויב
 ,תריבב בשויה הז תוחפל -םעהח יכ ןעי ,"תימשרה | היקרות, רטוא יננה ,הלש

 תונכהב .המכ הז הקסע הלשממה .ןז הגיגחב ףתתשהל הברה אל --- חכלממה
 ןבומ אלמב ימואל :גחל ותוא תושעל הצפחש ,הזה גחה לע בורל ףסכ .איצותו
 :--תובהלתה ,שפגה תוממורתה ,יגיגח תור ::הריב הלע אל הז רבד לבא ןה"מה

 וריאה ,תורמזת 'זנגנ .,אכצ לש הכולהת וכרע .ףסכב  םינקנה םירבדה ןמ םניא
 לבא  ,םולווט וכרע  ,ורש לבוהה יררושמ  ,םיילגנב :תורואבו למשחב רועה תא

 :ללכב .תיקרות תא הרכעש הנשה לש הז םויב הזושעש ,תורה הרפח .הז לכב

 , .תויפלת:לתל א ט\ש ו ק תא טרפבו
 תוכולהתו תוגיגח תכירעב ןיטצה דימח:לודבע יכ ,המאהל הכירצ תמאה

 .ןומהה לא עיפוהל  ךירצ ךוא .ןיביו ,בחרה = ,תולדגה דוס תא עדי אוה ,ולאב
 תולעפתה בורמ גגומתמ היה --- םלועמ ותוא כבת אל ןונההש תורמלו
 וינפ לע  רבועו = ותיולחינב לש  בהזהןנע = ךותב \ עופומ היה  "חשורפה,שכ
 ,קרבה תוריהמב

 ןומהה תא ףהשל איה הצפח ןתיטרקומד, תווהל .הצור תיחכונה הלשממה

 .םעהו לשומה ןיב  םיגופה לכ תא רסתו  ,"תומשרה , החמשב
 2 ז " :קומרה רקיעה < תנכהל סואתפ םמורתהל לוכי וניא תודכעב יתש םעו

 ,גחה תא לבלכמו רדפה תא עירפמ ,םוקמ לכל ומצע תא קחוד אוהו ,יטר
 רחוימה ןחה ,לשומה ףתתשמ םהכש ,םיימשרה םיסקמה לכמ רסוח  ךכו

 יפשור םוש רוע םישוע םניאו ,םרוק םהל היהש
 םויב .ןטלושה .ךלוה התע ..חיקרותב ינידמ ערואמ "קילמלפ,ה הוח םדק

 תא הנפמ שיא טעמכ ןיאו ,םיטושפה םירמחמה רחאכ דגסמה:תיב לא יששה
 :הלאכ םינינעל ובל

 ,שפחההגתב תויגיגה:חור רפוהל הדיחיה הבפה התיה וז אל לבא
 לדה יקרותה .ןומההו * ,תימשרה | היקרות = דבלמש ,וז 4 התוה  תיתמאה הבסה
 0 ,הוה גחה שיא ףתתשה אל ,םירוהיה רבלמו

 םרת ווירכה ,הריבה יבשות בור ;םינויהו םינמרראה
 .ובופתתשה אלו הוגה לע

 , תפגה ותגהנה ליבשב -- םונויה ,הנראב תוערפה ליבשב -- םונמראה

 תיחכונה הלשממה לש ערה פחיהו םהלש ךראירטפה םע החפ:טיקביש:רומחמ לש
 ,תורוגאה דגנ קוחה ליבשב -- הלאו הלאו ,ללכב םוננוה לא

 :יא .,ךפהל .,ןז םתגהנה ליבשב ןיחתורב םינויהו םינמראה תא ןורל ןיא

 --םהיפב קר והנה שפוחהש ,םיקרותה לש ןושארה שפחהלגחב וז םתופתתשה

 ---םיקרות:םניאש םיטנמלאה דגנו תוגותעה דגנ .םירמשמה םיקוחה ירחא ,התע םג

 םיאר .הלאכ םישעמ ,םלצא החתופמה ,םמצע:ךרעב .הקומעה םתרכה לע הארמ

 ,.יטואל ןיבלע לע ןודא:םע החומ .ךכ :הלהתלו חבשל

 םינמרָאה תופתתשה לש הו ןורסחב ושיגרה םהישארו םוריעצה םיקרותהו

 הלשממהו "דעוה, ישאר ולאש םעפ אלו ןהז ירי לע ערפוה גחה .םינויהו

 .םתופתתשה:יא תבס לע םינמראהו םינויה תא

 םנמא ,רכו ףא רקתשאדש תוקישנהו םיחאה:יקובחל ויה אל ןפוא לכב

 הוחא ר"ע  םויצילמה םהימואנב .הלשממה חכ"יאבו  םיריעצה  םיקרותה ורבד

 - :וםחל .ןימאמ שיא .ןיא םינורחאה םומיב :ולבקתנש םיקוחה ירחא ,לבא .ןויושו

 ,אמלעב םירבד אלא הלא ןיא יכ לכה םיעדוי

 ,םונויהו  םינמראה  :ם ה וגהנתה ךכ

 : , ?םידוהיהו --

 יקרות = רתוי ןגנמצע תא תוארהל  ןגויה םיפירצָש  ,אזה ןבומ | ןונא
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 י-ם

 הבחיינמס וגל התארה אל חשרחה תיקרותה הלשממה .םאו  ,טמצע םיקרותהמ
 ירוהי ףא תיה אל הנורחאה הנשב ופלחתנש םימוירטסינומה ששב םא ,םידחוימ

 אל ונל- קועו לכקתנש תודוגאה:קוח םא | ,םינויו םינמרא וגנמש העשב ,החא
 תורמל תטוק הנדוע "המודאה אקתפה, תרזג םא ,םינוילו םינמראל רשאמ תוחפ
 .ךכבדהמ לש םינונעו םילטב םירבד םה הלא לכ -- םירטפינומה תושחכה לב
 .םיקרותהמ רתוי םיקרות וננהש חיכונ :רקיעה

 :תעבג,ל םהילגר תא םירוהו םיפלא תשלשכ ותתכ שפחה:םוי סצעבו
 ,שפחה-ירובג .תורבק לע  םיחרפיירז .וחיניו ,"שפחה

 -צנרטנוא,ה  םיבולכה לכ ופפאתיו זורכ זירבה יול טריבור ןודא הזיא
 (םוחרפ לש "דוד ןגמ,ב) "יבכמה,, ירבח םגו םינושח םידוהיה םיעברהמ "םיולגוי
 , עוריח ןוגנפב 'וכו ןויושה ,שפחה לע ,"סתויקרוח, לע זירכחל םויהיםוחכ וכליו

 .םינמראהו םינויח לש םיקירה : תובוחרה .ןיב םינכסמה םידוהיה ורבעיו
 המ תידוה י החמשל :םולאושו תוקחוע םיניעב םהיתב תונולחמ םיטיבמ הלאו
 --?השוע וז

 רחא  ידוהי תאמ יצילמ רמאמ םינותעב םיאצומ וננהו  םןיה תרחמלו
 כ | ככ 5: ד-ב שש = ףבז םיפפה>תואיחמ "מע

 ,םוחנ םייח ובר ,ישב-םכחה אוהה םויב ןיטצה רוחוב לבא
 תופיה ויתוחטכחב ,םימוענה  ויסומנב .ונבל תא תונקל הזה שיאה ערי

 להקל םיעודי .ןבליפותב ול ונמאה ,ומעלו תורבעל ותבח ר'ע םיקותמה וירבדבז
 .אטשוקב ישב.םפחהו תירבעה :תונותעה :ןיב .וררשש םיבוטה םיפוחיה ירבעה
 ושביסכחה לש כוטה ומש סוסרפב םימשאה ונא -- ירמגל וא -- ותצקמב
 :תירבעה תונותעב

 בלבש /הרתסנ הנפב ררועתמ | היה .רימת יכ ., תמאח לע הרוג ,הבהו |
 ןויערה לאו  תירבעה הפשה לא+ םוחנ .םייח יבר לש .בוטה .סחיח לע ששח
 לש יש ב-םכ -- ףופבלו טנאילאה הרומ כ?חא ,סנאילאה ךונח ..ירכעה
 אה - .ץראהיתבת ןויערלו תירכעה הפשה לא הבחב סחיתמ סנאילאה
 ןימאנו ,םמסרפל  שקבמו : םושרופמ םירבר רמוא ישביסכתה אלה לבא  הצוב
 םא .דוחיב ןםירמאנ הטהש .ומכ םירכרה תא ןיכהל .ךורצ .היקרותבש ,ונתומומתב
 ,ימ ש ר שיא והנה םתוא .רמואה שיאה

 תא אשנ .דוע לבי אלו ישב-םכתל הופמה ,הארנכ ,היה .רבכ לכא
 ,עוריכ ,םינורחאה םימיב ערוהש  ,םינויצהו סנאילאה ןיבש פחוה ילואו .הכפמה
 ,הוב ששא

 ,הרוהט .תוללובתהל ףוטהל .ליחתיו ,ומעט תא ישביםכתה םואתפ הנשיו
 רמוא אוה םהבש ,םוחנ ברה תאמ תוחיש תועיפומ .םינותעב ,תוקנייר ,תיזירפ
 ךלוהו .'וכו .םויתד םודוהי רפס:יתב םנשי ןתימואל ,תירבע הפש ןיא יכ ,שרופמ
 -- וג חאמ םייקרותה םוכרועהמ רחא יל רפס הלאה םימיב ,"לוח לא ליחמ, ברה
 ברה .,הז .תא .עדו אל םורנ  ברהו ,יגויצ ,ךרועהו--םוחנ ברה םע ותחוש ר"ע
 ךירצ = םיקרות ונאש תויהבו ,תד קר הנשי  ,ידוהו ם ו א ל ןוא יכ ול רמא
 : .תיקרות--תולפתהו םישה ,ך"נתה תא .םגרתל

 !ם"ההל :הנוע אוהו ,ויתופקשהב הז | יונש לע ישב:םכחה תא סילאוש
 .ןימאהל ךנה ביוחמ--הלאה םירברכ רמוא ימשר םדא םאו
 יברה ינפ לע וחפטיו רבעש יששה םוי לש םושעמה ואב הנח לבא
 םודחא םירש וכרע ,הבשח םע תיעישתה העשב ,וששה םוו "לש ברעב

 ןפוא  לכב = ,רתויב ימשר היה .אל .טיקנבה ."המדקהו תורתאה,, דובכל טיקנב
 אתוכלמד אניד, םעפה רמאל היה רשפאייאו ןטלושה םעטמ ךרענ אל
 ,"אניד

 םידחא םיחרי ינפל קרש | ,הוקרות לש ישארה ברה לכי אל תאו לכב
 תבסמב תבשל ןמקה גגועה .לע רתול- ,ותדלו ומע ינינעל ןמאנ ראשיש עבשג
 ירע ול רפסש ומכו | ,טוקנכה לא הכשח סע תבש בהעב : עסיו .,הרובה-ילודג
 ,םירחאה ולכאש המ לכמ ,לבא ;היאר

 ,הז טיקנבל .ואב אל. ינמראהו גויה .םוכראורטפה יכ ריעהל .רתוימ אל =
 ,המה םג ונמזוהש  תרמל

 תנוע ול לוחמל .יגנה .ןוכג ןה"כקַה לש םרדנ'גה ינניאש ,רועא .דועו
 אלול . ,להקהיתעה ןירל םוחנ ברה תא רימעמ .יתייה אלו ןסילורג  רתו* םייתר
 ךא .אוה הזה .השעמה יכ חוטב יתייה .אלולו ,לודג 0 ןובלע הזב יתיאר
 .םינורחאה םימ:ב םוחג ברה הב וחאש ,תוללובתהה תרשרשמ תחא תעבט

 קר .אוח ןינעמ .,ותער יפל המה םירתוימ הזה השעמל םירחא .םושורפ
 וטסרופמה ךינחה דצמ הלאכ .םישעמ לע זידפב .ןרמאו המ

 .אכרמ .םשור םייתדהו םיימואלה תוריפפב הלאה םירכדה ושע ,ה פ
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 רחא .ונריעב ותרשמ ינינעב התע ההש םילשורי ךלפירש = ,ויב.יחבוצ
 עיבה .אוה  ;תונויצה רבדב = ומע .חחושיו ותא .הארתה העפשהח-ילעב  םינויצה
 איבהל םילוכי ,אוה רמוא  םידוהיה .לארשי.ץראב .ידוהי  בושיל .ותכח.ישגר תא
 יוב*יחבוצ ,תוקרותה .תוניתנה .תא םהילע ולבקיש קר ךירצ .היקרותל הבר תלעוה
 יץרא .תא .ערקל םיצור 'םה .יכ . ,םידוהיה .לע הבד םיאיצומה הלא לכל קחוצ
 יכ .ודצמ לדתשו .אוה ,וזכ תושפטכ  ןימאהל איה תוטש ,היקרות לעמ לארשי
 יכ - ,להתשהל םג .אוה .ןוכנ .,וגרדומ ידוהו בושוב רשפאה לככ ךומתת הלשממה
 ,םנוה .ףלא םישמחו  תואמ שלשב ,הלוהג ץרא:תרבכ םידוהיל .רוסמת הלשממה
 (4) םימעפ שלש הז כתב וכ ,רמא .,"המודאה אקתפ,ה רבדב ,םיה ףוח ךרואל
 םידוהיה הלא ,םולכ תרמוא וז הרזג ןיא ,ףיסוה ,לבא ,הרורב הבושת לבק סרט רועו

 ,ץראה ןמ םשרגמ שוא ןיאו ,םיראשנ י'אב ראשהל םיצורה
 הלוהג .תורוהזב לבקל ךירצ םולשורימ הזה רשה רע ונל עוריש המ ופל

 ,וירבד תא
 אקתפה, תֶרזג תדמוע םיימוקמה םינותעב וצופנש תועומשה ופל --

 ,בורקב לטבהל "המודאה
 םירוהיה םילמעתמה ואבי רחמ --

 .םתשיגפל
 םידוהיה יעבר לכ תא ורקבי "םיבכמה,, ,םימי השלש ךשמי םילמעתמה.גח---

 ,אבצ-תרמזת םילמעתמל ןתונ  החפיטיקבוש-רומחמ  ,תולמעתהל :תונויזח וכרעיו
 .תוגיגחב איה םג ףתתשתש

 תכרעמה םעטמ .רחמ עיפות  "ןירוא'ד = רירוק, - יתפרצ-וקרותה ןוחעב --
 עוכשב ,םינפ המכמ ראמ תנינעמ החישה ,תונויצה רבדב ןוזפלו פע הכורא החוש

 ,םוטרפה תא ןתא אבה

 תובר .תונכה | ושענ .  תירגלוכמ

 4-ח--א

9 
₪ 

 :הינמרגמ םיבתכמ
 וץ.

 תינמרגה הלשממה ינינע ,  הלודגה ותרמשמ תא בזע  בולויב ףיסנה
 ,כבלוה-ןטטיב ןופ שדחה רלצנקה 'פ"ע םיכתחנ התעמ ויהי

 תא .םיימויה .םינותעה יפמ רבב .ועמש םיארוקה  ,העודי רברה תבס
 רבגתהש  םיסמה רבדב הלשממה  תעצה ילגרל ,תוגלפמה לש בירה ובד
 .הרומאה "הכפהמה,ל םסהשו םינורחאה םימיהב

 םידמועה םירבד לע םירחבנה-תיבב וחכותהש תעב ,הזה בירה ימיבו
 ךירצ רעצמל וא , שיגרהו עדי  רזוא לבש תעב % הבלממה םלוע לש ומורב
 היפנכב איבת םירחכנה-תיבמ התע אצתש הלקת לכ יכ ,שיגרהלו תערל היה
 יבוט, וחכש אל תאוכ תוירחא-האלמו הדבכג תעב , םיבשותה לכל הבר הער
 ,ונמעל םתאנש תאו םידוהיה תאיצמ רבד תא תינמרגה "המואה

 םופמה ד'ע קוחר לכקתג םידוהיה תא "םיעכהל,ו תאוה האנשה םשבו,
 ומואנב ריהוה ,בו די ס םיפסכה רטסינימ יִב םא ,הוריכח- יקסע לע םילודגה
 לש ינוממה קשמה לכל םיקיזמ הלאה םיפמהב יב ,םהל ראכו םירחכנה תא
 ,ול היה אל עמוש לבא , "םכילע םיאונשה םוגוחה, הלאל קר אלו הכלממה
 יסרטניאב םג םיתיגשמ ןיא םידוהיה ןמ עודי קלחל קיזהל רשפאש םוקמב יכ
 ,.."הביבחה תדלומה,

 ורטא םיקורטתהו ןויקנה-יברצ לע םיפמה רבד תא ועיצה רשאכו
 ידעלב יכ ןעי ,וללה םיסמה דגנ המה םידוהיהו םילרבילה יכ  ,שוריפב
 ."םינולפ,ה לא אובל 'ידוהיה לכוי אל םיקורמתה יעצמא

 ,וללה םיסטהל המרג םידוהיהל| םירחבנה-תיב כור תאנש אל םנמא
 תורחא תובס . רומגה םדגנתמ היה םידוהיהל בוליב .רלצנקה תבהאמ אלו
 ותאצותש. הוה .יתגלפמה-בירה לכל ומרג ןראבל  םוקמה הפ אלש .תודככנו
 הרקמבו תאוה .תעב .בורה .ימואנ לבא ,ותרטשממ בוליב ךיסנה- תרוטפ התיה
 תוגלפמה םחיו וזה .הגידמב םירוהיה בצמ .תא בטיה םיחיכומו המה םייפוא הוכ
 + םהילא

 תגלפתמ הלפנ ונמזבו ונימיב : בולויב תלשממ ימיב ררבתה הוה .סחיהו
 םהיתונויער לבא , דאט דע טעםתנ םירחכנה-תיבב םהיריצ רפסמ , םיימשיטנאה
 תוגלפמה לכ ,תלחנל החיהו הלבגתג .לארשיל האנשה ; ץראה אולמב .וטשפתנ
 ,.+ ללכב דעו תיטרקוטד-לאיצוסה הגלפמה דע



. 

 היה .הוכ "וונכב, . ימשיטנא  םולשו סח :היה אל ומצעב בולויב ם
 יפוצנירפ לע רומשל בטיה עדי .וישעמב לבא ,יטרפה | ודובכב .ןובלע האור
 . םהישעמב תושעלו םיימשיטנאה

 ,רמוא היה הלשממה-שארב רמוע רותבו ומצע תא בשח ינרדומ שיאל
 ,וירבד תתמא תא חיכוה ןעמלו ,םייתגלפמ םינינע לכ לעמ דומעל וילע יב
 ,םיליצ א ל םתוא השעי רסיקהש םידחא םידוהי רעב םימעפל לדתשמ היה
 המה תוליצאל וימיב וכוש םיטעמה  םידוהיה לכ --!אלפ הו האר -- לבא
 +... םירחא םידוהיל- םתויליצאו םתוכז .רובעת אל םתומבו , םינב-יכושה

 שוריג רבדב עודיה ומואנ תא יאדוב םירכוו םדוע םירבעה םיארוקהו
 רשא לע .ד".סה תא וא חיכוה שפנ-טאשו ווב הזיאב ,הינמרגמ "םיסורה,
 - -!םידוהיה : רמולכ , "םיברפרבליזהו םימטשלדנמ,ה דעב טפשמ םישרוד המה

 תורשמל םילבקתמ םידוהי ןיא הינמרג ץראב יכ  ,רבדה םג עודיו
 ימשיטנא ונניאו "תוגלפמה לעמ רמוע הלשממה-שאר, יב םא ,אבצהו הלשממה
 .,. םולשוהפח

 ערה וא בוטה ופחו = , תוטולופה;/תימ תמ רבכ בולויב ףיסנה לבא
 אוה הלודגה הלשממה ןסר ,הברה קיוהל וא ליעוהל רבכ לכוו אל םירוהיהל
 -- , גבלוה-ןמטב ןופ ר"דה  ,ותרמשמ שרוי ידיב רבכ

 ונטזבש הוקת ונל .שיה ? םידוהיהל הזה "שדחה.שיאה, םחי אוה המ
 -- ? הינמרג ץיראב ונלרוגו ונבצמ טעמ בטוו ודודלעו

 ,ןיא--םתלאשו םידוהיהל שדחה רלצנקה סחי תודא תורורב תועידי
 תווקתב ונשפנ תא עשעשל ללפ םילולע םניא הלאו , םנשיו םנשי םינמס לבא
 . תוחמשמו תוריהזמ

 ,ותרמשמ תא וילע לבק שרחה רלצנקהש ,המצעל 'איהשפ הדכועה
 וכרמה ךותמו םיביטברפנוקהמ אוה םירחבנה תיבב טלחומה בורהש תעב הב
 ,תודעומ הוה שיאה ינפ הנא ,תוארהל הוד רבכ ,ילקרילקה

 ,רחא ןותע עידוה רשאכ יכ  ,הדבועה איה המוענזוא רתוי דוע לבא
 םררטשמאמ ז"טה האמהב החרבש  ,תידוהי .החפשממ ואצומ שרחה רלצנקהש
 תוחמלו רבדה תא שיחכהל סמצעל הבוח םיימשיטנאה ואר ,טרופקנהפב הבשיתהו

 אלא הז ןיא---זילע םינוגמ םיימשיטנאה:ירזרז םא ,תאזה "הזבמנה הלילעה, דגנ

 ,י:םגימ:ןב .אוחש .המה םועדויש .ונפמ
 ןוב וכ ,תערל  םוארמ :.םינורחא / רתווה .םומיב ורקש  םידחא | םורקמו

 לכ תא םיפדורה : ,לארשו:ואגוש לש לודג רפסמ ןנשי ינמרגה םעה תורחש לכ
 ."הביבחה תרלומה,ל .איבמ אוהש תלעותהל םג בל םיש ילבמ  ,ידיהי שיא
 תולילע  ,לפתו .אוש ירבד לכב ןימאהל םויה םג והנה ןוכנ ינמרגה םעהשו
 .םידוהיה לע---לקשו אוש

 ,ןווח ימיל םיעבראה תנשב הלה:ןופ רוסיפורפה תמ םידחא תועובש ינפל
 תונווצמה תוחפשמה תחא איה - ותחפשמ ,םיירכע םירוהל ןב היח אוה

 ויתונורשכב ןויטצה דאמ םימול ריעצ דע ותויהבו ,םינברו םיגואג האלמ ,לארשיב
 ןיב הברה ותחלצחב קפתפה אל הזה ריעצה לבא ,םיניזצמה וירפסבו םומוצעה
 יכ אצמו בשחו הלשממב ההובג הרשמל ,תולודגל ףאש אוה ,םידמולמה .יגוח
 =-,ותד תרמה---והנהו דחא יעצמא ךא ונשי ותולכת לא עיגה ןעמל

 לקחרתה יויערוימו ויתובא *(,  ןתתפשמ:םש תאו .ותד תא ריעצה רימה
 היה ,לרגג תב השאל ול אשנ ,םישרח םיבורק ול אצמ .רבכ* אוה לבא ,ןנממ
 ונורשכבָג תובחרה ויתועידיב שמתשהל הלחה הלשממה ,ןינמה  ןמ רוסיפורפל
 תא אלמ אוה .דועו ,םיקוח רובע ןיעכ ,םינוש םיריקפת ומכש לע הנתנו ןיוצמה
 ומשו ,תורחא תוכלממל םג םיגיעל ויהו . ולבקתג---עיצהש .ויקוח לכו ,תודובעה
 רטסינימה  ,יריבזור .היתולוכגל ץוחמ םג א"כ ,הינמרג ץראב ךא אל םפרפתנ
 ,הזה ינואגה הנבב  ראפתהל לכות הינמרג ץרא יכ ,ובמופב זא רמא ,ילגנאה

 ,ויאגוש םג ובר  הדמ התואב ,םטרפתנו חילצה ,לדגתנש הדמב הב לבא
 אוה ופסכ חכב יכ ,וירחא יננר ,םינוש םירבד:תולילע וילע ומש ,וידנמז ויפרור
 :םשפ ארקהל תושר ול ןיא וכ ,ויתועצה תבוטלו ותבוטל תונותעה לע ץיפשמ
 1 .דועו דועו  "ןופ, ראותה

 ותרמשממ ותוא הרטפ ,וידגנתמ ירבדל תבשק ןזא המש הלשממהו
 ול .הבקגו .תוירופהו .תוברה  ויתולועפ רעב ל  םנמא התדוה .ןירוטפה-בתכבו
 .ויח ימי לכל .תירימת תרובשמ

 תידוהיה ומצע .תרכה לש דחא קיז דוע ראשנ הזה רמומה תמשנב לבא
 .הלח- -םעכו .םירופו .בזרמו  ,לכק אל הלשממה וונפל העיצהש תרוכשמה תאו =

 ,םידוהיה ןתחפשמ  ינבו .וירוהמ  קוחר :.וילח תא הלח = תוטעמ .םינש

 שדחה ותחפשמ םשב ךא ןתוא םוארוק נא ותחפשמ" תיב דובב ינפמ ₪
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 3 םלועה <

 הישות:בר איבהל היה לוכיש ,הזה ללמואה תמ םורצונה וירליו ותיערמ לדבומ

 = -!ושונאה .ןימה לכל .הלודג .תלעותד
 גינש הרקמ הנהו

 הגרדמל עיגהו והדובעב ןייטצה ,אבצב דבע : ,ירוהי ,רדלפלהימ רי'דה
 ,ריציפיאל תויהל תומוה ול .הנתנש דע תאוכ

 םיריציפואה בור תמכפה הצוחנ הזה ראותה-םשה .תא לבקל ידב לבא
 ותוא דימעיש .הגולפה:רשל רדלפלהימ ר"דה הגפ כ"עו ,הב דבעש הגולפהבש

 ,הריחבה לע
 םינוש םירבדו = םיניד ירחא קר ,ותשקב תואלמל רשה ץיפח אל הלחתב

 ,התשענ םנמא

 רחבהל ותוקת יכ ,רשה ול רמא תוריחבה אוב םרט םידחא םימיו
 ,רחבהל הוקת ול היהת זאו ותד תא רימי יכ ,הנמאנ:הצע ול ןתנ אוה ,האלהו ונממ

 ,רככנה רשה לש "הנוכנהו הבוטה, הצעהל עמש אל .רדלפלהומ ר"דה
 הריחבהב .קלח וחקלש :םיריציפוא העבשו םינומשמ יכ ויה תוריחכה תואצותו
 :..ודגג ,דחא דבלמ ,םלוכ ויה

 םלתשה אל .םידוהיהל .ענונב יכ ,תערל הארמה ,רחא הרקמ רוע הנהו
 ימי תולילע לכב התע םג ןימאמ והנהו "םיזוחו םיבשוח, לש םעה חתפתה אלו

 ,םידוהיה לע םוניכה
 ,ןבלח .תא תתל תורפה ולרחו תורפ יתש ןחל ןיחש םישנ יתשב השעמ

 ,תובוטה םישנה תובלל דאמ רצהש רבד
 תאצמו  תעגיו, ,רברה תבפ תא אוצמלו תערל תובשחמ םישנה ובשח

 =רחופה םנכש הז ,עצמאב לארשי רו יאדוב יכ ,וללה םישנה וטילחהו "ןימאת

 תורפה לע עיפשה וןיפשכבו ויטהל ב אוה ,ריאמ ידוהיה םירושב
 ,.;ןריחמ:יצחב ןתונקל :לכויש ידב ןבלח תא תתל הנלדחתש

 :ורגהיחב םקנהל תולובחת םג ולבח "הנוכנה הבסה, | ואצמ רשאכ יהיו
 ,חצר:תוכמ .ותוא וכחו ןהילא ותוא וארקו ףשכמה

 שנועב וללה םישנה תא שנע טפשמה:תיבו .,הנכסב וייח ,הלח ידוהיה

 ָא"ִכ ושעש המ םושנה ושע בבל:עורמ אל יכ = ,וירברל םעט ותתב ,דאמ לק
 0 ,הטושפה םתנומאמ

 ולולגה טפשמה םג לבא ,טפשמה:תיב תטלחהל םיכסה אל סנמא רוגטקח
 : והזה ר"הספ תא םיק

 ,םירשעה האמה | ימו---התע םימיהו
 ,"םיבשוחהו םיזוחה,, םע ,הפורואב רטלוקמ

 רתויה סעה והנה ינמרגה םעהו

 ,ןילרב

 .,ןייזאפ ,ממ

 ,ץילדיס ךלפ יביצ תדיעו

 תדיעו ץילריס ךלפ ירעמ תחאב התיה ,בא 'ב ,'ג םויב
 עבש וחלש ןחב>יאב תא ,שיא 54 ופתהשה הבש  ,ךלפה ינויצ
 .,הלאיב  ,"'ץיירזימ = ,ץילריס --- ץילדיס = ךלפמ | םירע שש) םירע
 .(" בארוק -- ןילבול ךלפמ .תחאו קאנראס , בולוקופ , בורגניוו

 ןהיריצ תא וחלש אלש םינוש תומוקמב  תודחא תודוגאמ
 .תונוש תועצהו ח"ורו הדיעוה לא הכרב יבתכמ ולבקתנ

 רכח םיחרוא רותבו ,יזכרמה רעוה חכראב ופתהשה הריעוב
 'ה להנ הדיעוה .תא * .ץיטאימיפמ דחאו אטילד  קסירבמ .דחא
 : ,הפי ל

 הטילחה = ,ר'ויה .תריתב ינפל  ,הנושארה הבישיה .תחיתפב
 .הרותו .ןומאו הבח ישגר  יזכרמה רעוהל עיבהל רחא הפ הריעוה
 4 ,הדיעוה .לא וחכ אב תא וחלש לע

 ,ץילדיסו .ןולבול םיכלפה ינש יריצ תדיעול ארקל ורמא  הנושארב (*
 רועה תלוז ןילבול  ךלפ ינויצ  הדועוב ' וג תתשה אל תונוש .תובס ינפמ ךא
 : . ,הריעוה תרימג ירחא אכ .ינילכולה ריצה ,בארוק
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 לש .וריצו .תימוקמה הרואה ר"וי .לש החיתפה ימואנ .ירחא
 ;םהירעב .תונויצה בצמ ד"ע םיריצה תואצרה וארקנ יזכרמה דעוה

 ןילופ יכלפ .בורב .ומכ ץילריס ךלפב יכ  ,חכוה תואצרההמ
 תעשב שמתשהל וערי קר אול ,הישממ הדוכעל .בחרנ רכ שי
 ןובארל .םש  התע תרכנה תונויצב הלודגה תונינעהההבו וז רשוב
 :הירופ הרובע רעב תועירפמה תוימוקמו .תויללכ .תובר תובס שי בל
 : ססובמ 'ונניא  'ץיריזימ דבלמ ךלפה  ירע לכב הרובעה  בצמ
 עירפהל ירכ .םיעצמאה לכב םישמהשמ םיללובתמה םג .ןכ םידיסחב
 ,תויסנכ יתבל םימאונה רסוח תא ושיגרה םיריצה .הדובעה דעב
 םירוטטיגא םג | םיצוחנ םיגוש תומוקמב ..תונטקה םי"עב רוחיבו
 . םילעופהו םיריעצה רעב

 םיריעצה םידיפחה םכרד לע  םיאצומ רוחיב םישק .םילושכמ
 םימעפל .תונויצה דעב שפנ תוריסמב תורחא :תונטק םירעב םידבועה
 הלאה םיטנמילאל . םיאור ןיעמ םהרובע הא ריהפהל םיחרכומ םה
 הניא תאוה הרועה לכא > ,ץוחה ןמ .הרזע םעפב םעפכ | הצוחנ
 ,םהל תנתנ

 רודנל הקושת םינוניבה םיבשוהה .ברקב תרכנ הנוהחחאה תעב
 תועקרק תונקל תוצובק םנ ודסונ תורחא םירעב .  לארשי:הצרא
 הדזעו תינכת רפוח ינפמ ודרפהנ הלאה קוצובקה לבא | ,י"אב
 תויחהלו בצמה תא :ביטיהל ךיא  תונוש תועצה םיעיצמ . תינחור"
 , הדובעה תא

 ךלפב .הרוכעה תא | יוארה :ןפואב ררסל .ץוחנ וז .הרטמל
 + ןילופ ץרא לכב ג ומכ

 סרגנוקל רדסה לע תודמועה תולאשל השרקוה המלש הבישי
 . וינפל היהתש היסור .ינויצ תפסאל אבה <

 דעול תוגווכמה = תונוש  תונולתו תושירד ,  תועצה ועמשנ
 םיזכרמהש הז לע  םינגואהמ םיריצה  ,יזכומה  דעולו לעופה
 הפיאשבו הסיסתב , וז רשוב תעשב . שמהשהל וגאד אל םילהנמה
 דע הלדגו הכלהש תאזה :תוררועתההו ,םוקמ לכב תרכנה הדובעל
 .:ןוצר יאו  תוררקהה םיאב . המוקמבו ,תלדלדמ תלחתמ התע
 היצניבורפב םינויצה יניעבש ,םינויצה םידסומה ןיב .םיכוכחה .תכסב
 , ראמ םימזגתמ םה אוהש ומכ רבדה בצמ תא םיערוי םניאש
 . תוררהפההב העמשמה הפרו תבלוח

 לע תפקמו תטרופמ הבושת ,בישה יזכרמה רעוה חכ אב
 ה"ע | תוטרפב  רבד אוה .הלאה | תונולתהו  תולאשה לכ
 .דועו אבה םרגנוקל תונכהה ר'ע , הרע ונינפל תדמועה הרובעה

 פ"עבש הלומעתה  תולאשל .תשדקופ .התיה הישילשה הבישיה
 ..תרבודמה הפשב | תינויצ .תורפס .רפוח לע םיריעמ = . םופדבשו
 תא .יוכרמה רעוה .קיפפה רשא לע .םגוצר יא .הא .םיעיבמ םידחא
 היהש לוהגה .ךרעה לע .םיארמו "קלאפ עשידוי םאד, .ןוהעה .תאצוה
 תועירי  תצפה . תוציחנ לע. םיאהמ . ןילופ ירוהיל .ריחיב הזה .ןותעל
 ומכ םירברה - בצמ .תא .הנראתתש | ,תועירי = ,לארשייץרא  ר'ע
 יתלבה םיטנמילאה .תרגהל ואיבי אלש ירכב ,המזגה לכ ילב םהש
 הפשב םיחרופ םילע םעפב םעפכ איצוהל ץוחנ ..בושיל םירשכומ
 הרובעה יאנת , חיבשויו ץראה בצמ תא םעל וררבי רשא תרבודמה
 ,לארשי:ץרא לא  רתויו רתוי ובל תמושת הא ררועלו ,רכ רחסמהו

 ולבקתנ שארהרדבכ לכב ולהנתהש םיברה םיחוכיוה ירחא
 . הטמל .תואכה  תיטלחהה

 הכרב עיכהל העצהה תובחלתהב הלבקתנ הדיעוה תריגס ינפל
 םיששה לבויל .יודרונ פכמ ה'רהל  תימלפה החיעוה םשב
 .םיפתתשמה לכ .תמותחב .הכרב:בתכמ ול חלשנ
 רובכל םיימוקמה  םינויצה י"ע  ךרענש טיקנבב הרמגנ הריעוה

 ; םיריעצו םינקו ,השאו שיא האמכ ופתתשה טיקנבב  .םיחרואה

 הקומע

 .ולש

 - :הדיעוה .תוטלחה
 הדובעה תא רדסל ותרטמש יכלפ דעו .תרחוב- הדיעוה (א

 םניא םשש םירעב תוינויצ תורוגאו םילקוש ידעו רסיל ,  ךלפב תינויצה
 סרגנוקל םיפתושמ  םיריצ תריחבל תונטקה םירעה .תא דחאל ,הלאכ
 הרובעה תא ורדסיו .ויחיש .,םירוטקורטסניאו םימאונ חולשל , אבה
 !ךלפה ירע  לכב

 הבש ריעהמ --- היברא  ,םירבח * םירחכנ יבלפה דעול (ב
 ,השלשו ,יכלפה רעוה לש  ומוקמ  היהי םששו  ,הריעוה  התיה
 . ךלפה ירע ראשמ ,הריעוב רחבנש יכלפה רעוה י"ע\ םינמנה

 ץילדיס ךלפ  םע .דחאתהל .ןילבול ךלפ .ץפחי םא .הרעה
 זאו , יכלפה דעול םירבח ינש רחבל. ודיב .תושרה
 .םיכלפה ינשל ףתושמ דעוה היהי

 , לבור 509-ל הלוע יכלפה רעוה לש יחנשה ביצקתה (ג
 תרמוא ףסכה ראשו | , ךלפה ירע .דעוהל 0 תוכירצ 8
 . יזכרמה רעוה תאמ שקבל הריעוה

 ןהירעל תודוגאה לכל .הצרמנ רתויה השירדב הנופ הדיעוה (ד
 , קנב .הניהשלפ-ולגנאה  תוינמ תצפהל השגל

 לע םוהחל ךלפה תורוגא לכ לע הבוחל המש הריעוה (ה
 .להקב וציפהלו "םלועה,

 תודוגאה לכ .לעו הב םיפתתשמה לע ;בוח הליממ הריעוה (ו
 יכ  ,התער תא .העיבמ איה .הזבו הקיתוילביב?הקיפוקה תא ץיפהל
 ןבומ .רתויה ןפואב בתכהל תוכירצ .תאוה האצוהה לש תורבוחה
 . םנכוהב .תורישע .רתוי  תויהלו .תובחרה םעה תוררשל

 לעופה, ןותעהל  תודוגאה בל תמיש תא .תררועמ הריעוה (1
 .י'אב .אצויה "ריעצה

 תוציחנה לע יזכרמה דעוה תא ריעהל טלחוה רחא הפ (ח
 תחא םעפ תוחפה לכל תרבודמה הפשב ןותע איצנהל  הלודגה
 . תינוגר'ז קר םיארוקה הלאל .שדוחב

 רפסמ תא לידגהל יזכרמה רעוה תאמ תשקבמ  הריעוה (ט
 . ותדוקפב םיעטונה םירוטקורטסניאהו םימאונה

 תודוגאה לכל .רוכזהל .יזכרמה רעוה תאמ תשקבמ הריעוה (י
 םילבור השלש םיההל .הרוגא לכ תא תבייחמה הדיעוה תטלחה תא
 . יאסידואה רעוהל

 םימעפל :איצוי .יזכרמה דעוה יכ ,ץוחנל תאצומ הריעוה (בי
 שדחה :בושיה ייח = , י"א ד"ע תועידי  םע םיחרופ םילע תופוכת
 .הב ירבעה לעופה ייחו י"אב

 ינותעב . עיצקהל \ יזמרמה .דעוד תא  השקבמ \ הריעוה (בי
 . הב םירבעה םילעופהו ץראה :ייחל .בושח .רתוי םוקמ .תורדתפהה

%% 
 ,וירפב יודרונ םכמ ר'דה לש םיששה לבוי תגיגח

 תיצנרפה | תינויצה היצרידיפה | הכרע | ילוי 99  םווב
 סכמ | ר"הה לש | םיששה | לבוי  דובכל | רדהנ | טיקנב
 / , .יודרונ

 יודרונל הכרב עיבהל ואב .תינויצה תורדתסהה חכ:יאב רותב
 ןבר .פובוקאיו .ןודנולמ ןיבוק = ףפוי  ,הניוומ . יקצינימירק .ר"הוע
 ,יובילמ ןוסליניצאק ר"רהו גאאהמ

 לאיור-וילאפ .לש = םיראופמה = םימלואב = ךרענ = טיקנבה
 ,ישיא .תואמ  שלשמ רתוי לש תופתהשהב

 ,הצק םואנב קירומרמ רדנפכלא :ר"דה .חתפ .טיקנבה .תא \
 < רס .ליח .רותב = ,ןמאנ | ינויצ דבוע רותב יודרונ לע רבד ובש
 +, םהיהווצְמ לכ תא הנומאב רימה אלממו העונתה ילהנמ תעמשמל



 3  ם5פועה + ו

 תינויצה היצרידיפה םשכ  ןוסבוקעי = ר"רה  רבד וירחא
 התע וב םיקלוחש תיבב יכ  ,ריכוה וירבד  תצורמב ,  תיצנרפה
 הנושארה םעפב וזירכה ,םידוהיה שפוח דעב ןיוצמה םחולהל דובכ
 ,חרואהו םראה תויוכז תא 1989 תנשב

 תורדתסהה םשב לבויה ןתח תא ךרב גאהמ ןהכ סובוקאי רמ
 אלש ,ןוספלאוו אישנה םשב לצנתה אוה ,םלועה לכבש תינויצה
 התע אצמנ אוהש ינפמ ,הנינחב ףתתשהל ומצעב אובל לכי
 .תונויצה ינינע לגרל  לופוניטנטסנוקב

 ינולואיבורקימה טוטיטסניאה לש וכרע ר"ע רבד יקצנימירק רמ
 ,יודרונ לש ומש לע הניתשלפב םירסימ םינויצהש

 ריואב החושהל םלוחה | יודרונ תא לישמה | ןיבוק  רמ
 :תינאב רובעל ומולח תא לעופל  איצוהל חילצה רשא ,הירילב
 ,שנאמאל תלעת תא ולש ריואה

 הצורשכ יכ ,הרגאה ירבדב  ליחתה ןוסליניצאק ר"דה
 הרתיה ותבח תא ול תוארהלו וביבה ומעל בוט לומגל ה"בקה
 --'ה .ונתוא בהוא םא ,םעה ישאר יבוט ימי תא ךיראמ :אוה א
 ימי תא ךיראיש ,ו"יע ותבח תא ונארי הבה --תערל השקש רבד
 ,יודרונ סכמ לודגה .ידוהיה

 ,ראמ הפי ,רצק םואנב יודרונ הנע וללה םימואנה לכ לע
 תונויצה היצרידיפה ול השיגהש ;הרושתר לע ךמטנ אוה
 ןמאה י"ע תחתופמ הניתשלפ תפמ --- ותדלוה  םויל  תיצנרפה
 תוינולוקהו ,הזנורבמ היושע  הפמה  ,יקסבומוחור .ריעצה ידוהיה
 .תורקי םינבאב הב תיחתופמ תוירבעה

 הזנורבה ,למפל תאוה הפמה תא :שוח אוה יכ  ,רמא יודרונ
 ענכנ אוה למע בורב קרש ,ירבעה םעה --- והז השקהו הרקיה
 .תויטויפה ויתובשחמ תא. וב םישגהל אב הזשכ ,ןמאה .לש וגיכסל
 לכ םה ,םשו הפ הזנורבה ינפ לע תורזופמה תורקיה  םינבאה
 ,לארשי ייחב תונויצה הירציש ,ררהנה לכ ,שרחה

 תינויצה .העונתה הרש לע ותדובע ייכ ,ומואנב םתח יודרונ
 .אושל ורבע אל וייח יכ ,רומג ןוחטב .ותוא החיטבמ

 ,תורעופ םיפכ תואיחמּכ לבקתנ יודרונ .לש .ומואנ
 הכרב-יבתכמו .תומרגלת ןומה יודרונ לבק לבויחדתגיגח .םויב

 ,םירפוסה יבושחמ = ,םינותעה-ילודג  תוכרעממ = ,ץראדיוצק  לכמ
 תויצרידיפה לכ תאמ ,םידמולמו םירקוחמ ,םינמאהו םינטייפה
 ..דועו .םינוש םיטוטיטסניאו תודפומ תאמ ,תוינויצה

0% 
 .עּובַשה

 + תּונויצה

 .היעקרקה היפימוקה תפסא
 הסימוקה לש הינשה .הפסאה ןילרבב החיה  ילויל 96דב --

 ,לודגה לעופה דעוה לש 'הנורחאה ותבישיב הרחבנש .תיעקרקה
 האבה הדובעה | תינכת הרבוע = ,תונוש -תואצרה | ןארקנ

 , ולבקתנש תוטלחהה תא לעופה לא איצוהל ךיא םיכרדה ונמסנו
 גרבדלוג .ב ה"ה תאוה הפסאב קלח וחקל היפורמ

 ..םוניל'צ .ר"דהו
 התע ,הזה לעפמה רבר תריקח הרמגנ תאוה הפסאה םע

 ,ודופיל תונכהה .תודובע ןמז .ליחתמ
 ,יודרונ לש ולבוי'גחל

 הכרב לש המרגלת ולבוי גחל יודרונל חלש יזכרמה .דעוה
 ; יהיסור ינויצ םשב

 חכ וי

 יודרונ .םל .הכרב לש המרגלת החלש "םלועה,  תכרעמ
 : / ,ולבוי גחל

 תופםאו תונינח תכירע ר'ע ונתוא םיעירומ תובר םירעמ
 בהוה רפסב ומש המישר ר'ע | ,ולבוי גחל  יודרונ מ  דובכל
 י"אב .רפוהל דמועה * יגולואיבדורקימה רסומה רעב תומורת ד"עו
 תא ומירהש םישנאהו :תוצובקה ,םירעה תומש ,יודרונ םש לע
 תונותעב ספדנה םיפסכה ןובשחב ואבי הלאה .תורטמל םהיתומו*ת
 , תוררתפהה

 הרוגאה, י"ע הכרענש הפסאב הנליוב ארק ילויל 90 םויב
 ד"ע םואנ השרומ םיובנירג 'י 'ח  "תונמאו תורפסל  תירוהיה
 ,ינויצה -- יודרונ

 שי ב
 לא וסנכנ 1909 ילוי שדוחל 6 םוי דע ינוי שרוחל | 99 םוימ

 : הלאה םימובסה  היסורב קיהקה לש תיזכרמה הכשלה תפוק
 ב"ור 8 תויללכ .תובדנ

 ,01-- ימצע:סמ
 0 כ תורבושדיסקנפ

 ,- 0 תואטפוק

 7 0 םימלש םימולשת) | =
 , 8 םירועשל .םימולשת | ו

 ,- 880,106 - (כצרה רעי) תיז-יצע תדוגא

 ,- 0 ס"ע ק'הק יות | -/
 ,- 0 המרגלתל תונוילג \

 ,כ"ור 1129,04  היפ

 :הוה רדפה פ"ע הלאה םימוכסה ופנכנ ילוי 'חל 14 דע 6 םוימ

 "ור 8 תויללכ תובדנ
 קי. 1 ימצע סמ

 7 תורבוש-יפקנפ
 4 תואספוק

 100. םימלש םימולשת |

 8 ןירועשל : -

 , לצרה .רעי תיז-יצע .תדוגא

 , 4 ס"ע .תמיקה-ןרק יות

 ,- 0 , .המרגלת תונוילג ן ב

 כ"ור 1887,86 ה"ס

 תיבב .,'ץיריזימב = ילויל .?  םויב אשנ | הפי | ,ל- 'ה
 לצרה רדואית ד"ע דחא ,םימואנ ינש ,םש לודגה שרדמה

 עמשל ואב שיא ףלאמ רתוי .י"אב | םידוהיה ייח ר"ע | דחאו

 / ! םאונה תא
 קסלודופ-ץנמקב  יבלפה  דעוה  תוכאלטב רקב קישמשרוטנוק רמ = -

 םורעל הלומעת תילכתל םידחא םירבח דוע חלש דעוה .בוקשר ריעה תא

 יהוה ךלפב תוגוש

 ינויצה ןקסעהו רפוסה תמ אנבודב
 הקרצה ידסומ לכבש ןושארהו שארה
 ,יזנכשא :ןמלו 'ר  ,וריעב

 יפחויממ היה יזנכשא ןמלז ר"ה תמנע

 םיקסופהו דומלתה יכרב לע לדג וירוענב ,יבצ:םכחה עזגמ אנבוד

 וכותל טלק הז םע רחי ,ולכש רשיו ותעד תוריהבב |ימצהו

 ,וחור תובידנב םג .ןייטצה  אוה ..תירבעהו תיללכה הלכשהה תא

 , ללכהו טרפה תרצ לכב שיגרמהו רעה ,םחה ירבעה ובלב

 י'נ זנכשא ןמלו 'ר



 לג

\ 

 תכ ןו ג 4%- םלועה <> 6
 בך

 ףתתשה רחא ,םינושארה םיבבוחה ןיב םג היה .ל"ו ןמלז 'ר
 תאפמ .ןורחאה תלוז -- םיפרגנוקה .לכב םינושארה םינויצה ןיב
 ונמע = ינב תא . ררועל .ויפ חכב םג .שמתשה \ אוה --.ותלחמ
 לכ .תא .בזע .תונורהאה / םינשבו :,ינויצה ןויערהל םתוא ךשמלו
 ריעמ .עסנ ,ללכה .תבוטל קר .רבעל ע"א | שידקהו  ויקסע
 ,פ'קלמעלש .ןבומכ ,ןויצל = ףיטהו .ןילהאוו .ךלפ  לכב  ריעל
 םיירובצה םינינעה תא בוע .אל זא םג ךא ,תובבלה תא ררועו
 תיב לע חינשמ היה אוה .טרפה תא חכש אלו  ונריעבש
 םיתבושה םילעופהב ךמות ,לוזב יוחמתה תיבב הקפמ ,םילוחה
 בתפ ,םינוש .םירבע  םינותעב םג 'ףתהשה חונמה> ,רועו רועו
 םיפסאמה לכבו "הריפצה, "ץילמה,ב םירישו  םירויצ ,םינוטויליפ
 םירמוא וינבש םינוש די  ובתכ .וירחא ריאשה םג ,םינושה
 ,רואל  .איצוהל

 ךובכה תא םהל ביבחה חונמהל קלחל וערי ונריע ינב
 ,הכלהכ והוריפסה ףא ,ותממ ירחא ורהנ שיא םיפלא המכ ,ןורחאה
 םינודאה ,ץינמרקו קצול םירעה יריצ ,תירבעב--ןקתמה ררחה ירומ
 ךרועה םחו הפי םואנ םאנ םהירחאו ,תינונרזב ,ןמלדעו ץנרקנמולב
 +תיסורב ,טרבלה רמ וס .3. 80. ימוקמה ןותעה .לש

 יריצ םע  דחיב םיימוקטה  םינויצה ופסאתנ היולה ךחא
 דנופ הזיא דופיב חונמהל םש םיקהל וטילחהו ץיינמרקו קצול
 תיאופיה היסנמגב דחא יאסנמג דעב ל"ש ומלשו וירפמש וגה
 .חונמה םש לע

 ,י'ע הפ ץבקנה ףסכה לכ תא תכרעמהל חלשנ םימיה הלאב
 ,םהיניב ופפאש ףסכה תא וחלשי כ"ג יארווב ןילהאוו ירע .רתימו

 ההשמה לע יקרותה טנמלרפה לש היצטופידה
 .ןודנולב םינויצה לש

 :התשמ ירויפוטנומ סיסנארפ ריפ ךרע רבעה תבשה םויב
 ןיב  ,יקרותה טנמלרפה לש םיטטופירה ןמ .םירחא דובכל 'וקב
 :נירג ,י ,ל ,ףלאוו ןייפול ,םיורטש טנמלרפה רחבנ ויה םיאורקה

 .םירהאו שטיאטניב טריבריה ,ןיבוק ףסוי ,גרב /

 ירחאו ןטלושהו ןלמה רובכל הכרב לש תוסוכ ואשנש רחאל
 יקרותה טנמלרפה ריכומ םאנ  ,ירויפיטנומ םיסנארפ לש ומואנ
 תויהל אוה חמש יכ רמא וירבד רתי ןיב .ידניפיא חילצמ םיסנ
 םיבשוי היקרותב םג .הישפחה הילננא לגר תחת םיבשויה ויחא ,ןיב
 ץורח .םע םלועמ םה םידוהיה .ישפח לגד תחה םידוהיה | התע
 התפתהמ םדעב ועירפה םייטילופה םיאנתהש אלא ,םילעפ-ברו
 ואביש ,םידוהיה תא ןוצר עבושב לבקת היקרות .תירשפאה הדמב
 הב זחאהל ואביש םידוהיהב יולת הזש אלא ,הצראב  בשיתהל
 תבחר איה .היקרות , תולדבתה לש וא תויטוירטפ:יא תונווכ .ילב
 תויהל תנמ לע םידוהיה  תובשיתהל ירמל המדא הב שיו .םירי
 למסכ יל .עודי ירויפיטנומ .םשה ,םיליעומו םיבומ םיחרזא הב
 .תירוהיה היפורטנליפה

 ריכמ .אוה ,ייב 'קיפוויט הזיר ר"דה רבד וירחא
 ומצעב אוה  ,ירויפיטנומ השמ ריס תנומת תא ותורלי ימימ רוע
 והנהו ,לופוניטנטסנוקב ירבע רפס:תיבב ךנוח לבא ,ידוהי ונגוא
 תסינכ ךכיפל | ,םירוהיל פחיב .הבורמ  היטפמיס ישגר שוגרמ
 העונתהל עגונב , ראמ ול היוצר היקרותל םירוהי  םיטנרגימא
 התרטמש רוע לכ ,ןוצרב הילא םחיתמ אוה יכ ,רמא תיגויצה
 תונויצה .תורטמ לבא ,םידוהיה לש ילאיצופה םבצמ תמרה איה
 ,היקריתב הבח-תמכסה ןיירע  אצמל .תולוכי ןניא = תויטילופה
 תויטילופ  תומילבורפ הברה היקרוהב ןנשיש הו עגרב דוחיבו

= 

 עהמהה, מחסתקא

 רהמל םהילע יכ ,םהל רמאל ץפת אוה ילארשיה םזילאריאה תאו
 ץוחנ ,םתבשחמ ףופ לע ע"על ורברי לב לבא ,םלעפמב ליחההלו
 ,רעצ רחא דעצ המידק תכלל םהל

 אישנ)= יקרותה טנמלרפה .שאר רשו ןגס ייב טאלאט
 ,וירבח םע הזב אוה תוערהםימת .יכ ,רמאו הרצקב רבה (היצטופורה

 רמא ידניפיא חילצמ םיסנ :גריכנירג ו ,ל רבד .הנורחאב
 םיקרותה תא הכ רע ובשח םילגנאה יכ ,םירחא םימי ינפל יל
 ינא ,םבלמ וז הועמ איצוי הזה רוקבה יב. ,הוקמ אוהו ,םיארפל
 ,ועט . םיטאטופירהש  ,תונויצהל 'עגונב םג .היהי ךכ .יכ  ,הוקמ

 איה תועט .ךא .,היתורטמבו היתופיאשב .,םהירברמ הארנש יפכ
 תויטוירטפ יא תונוכ .וויאל םיפאוש םינויצה יכ ,טילחהל ןובלע םגו
 תוצראל . םידוהיַה  תסינכב .םינויצה לש םצפח לכ .,תולדבתהלו
 תיגאמותעה . הבלממה תא .רישעהל ,קר אוה תיקרותה הנידמה
 רברה הלעי אל םלועמש ,םילעפ-יברו םיצורח םיילאיול םיבשותב
 , הנירמה לש התומילשב עוגפל םבל לע

 ןוב . ייב .קיפבט הזיר .רמא "טלו,ה לש ורפופ םע החישב
 רבד .לע ,תונויצה העונתל .ותביח .תא .עיבהש ירחא ,וירבד רתי
 אל .וכנאו. ,היקרוה לש תצלפמה התע איה תולדבתהה, ,תונויצה
 הנאיבה החע תומשפהמה | תוינקעצה  תועידיה יכ ,ץפח יתויה
 םידוהיה וכ .,ונא חוטב ,םירוהיל ,םיבורק | רתויה = ידידיל .קזנ

 םהישעמ תא לכלבל ועדי םבלל בורק םמע לרוגש .םיניוצמ רתויה
 רעצ תכלל ץוחנ לאדיאה לא עוגהל ידכ , הויארה | תוריהזב

 לגתסהל םיכירצ םקא ,םיישעמ .תויהל םיכירצ םתא ,רעצ ירחא
 ."םידבוע םתא .הבש .הביבסה לאו םיחכונה םיאנתה לא

 ,לֶאְרְשָי .תוצּופְתְּב
 הדוגא,ה הגגח הלאה םימיב :ונרפופ נילא בתוכ ןילרבמ

 יהדסוהל הנש םיעברא תאלמ םוי תא "הינמרגב לארשי תולהק לש
 הדפוה ימיב ,וולה הרוגאה דוסיל הבסה תיטואלה תירבעה הרכהה אל

 העונתה וא העיפשה התדוסי לע ,תירשפא תאוכ הרכה רוע התיה אל --

 רשאכ יכ ,רבדה ןבומו תו דח א ת ה ל ןמזה ותואב םינמרגה לש תי ללב ה
 רשא תויהל הלכי אל קומעו רורב ירבע רופי התוהתה ימיב הדוגאהל היה אל

 .ףתע וניתופקשה פ"עו .וננמוב הנממ םישרודו .םיצפח וגייה
 תימואל תידוהיל רתויו רתוי תושענ אוה  ,הרוגאה * תחתפתמ--,ו"כבו

 + הילהנמי הישאר ןוצר תורמל יכ םא ,תינררומו
 ןה .תירבעה | תוימואלהו  תונויצה , ונידגנתמ המה הילהנמו . הישאר

 + ונילא ברקתהל המה  םיחרכומ תונוש תודובעב ז'כבו , ןהיניעב הצמשל
 .הרובעה יפיצני-פ ב לבא הרובעה ןפואב אל יב םא--,םיברקתמ

 תיטילופו תיתויבח הדובעב .םיתד םינינעב ךא הדוגאה הקסע הנושאר

 , תימשיטגאה העוגתהו תופידרה י"ע ,ןכ ירחאו ;קוסעל הצפח אלו הקפע אל
 תימשר.יתלבו תימשרה תוימשיטנאהב םוחללו םידוהיה לע ןגהל רבב הלחה
 היאשונלו תדהל תובייש לכ םהל ןיאש םינוש םוילאיצוס םידסומ רבב הדפיו
 . םיימשרה

 תבוטל התרזעב הדוגאה רבכ הפתתשה היסורב תונורחאה תוערפה ימיבו
 : ,תוערפהמ ולבסש וניתא

 התילכתש תולהקהיתדוגאל ךא אל הדוגאה רבכ התיה ןב יכ הנה
 תקסועה  םידוהיה:תדוגאל א"ב םויתדה םידסומהב = םירדס איבהל התרטמו
 תא העידוה ימ שר ]|פוא בו ,יתובהתהו  ילכלכה , ינידטה  םפצמ תבטהב
 ,הינמרג תולובגל ץוחמ רשא םידוהיהל הסחי

 תירוהי תורדתסהו תודחאתה לכ יכ ?ונרמא רשא םירבדה המה אולה
 יתינויצה--ינוציקה הנויגהל העיגהל החרכומ

 םיאשונ היתודובעו התלועפ ינפא .תונויצהמ הדוגאה הקוחר רוע .םנמא
 תברקתמו תכלוה איה לבא ,ורבעש םימיה לש םתוח , הקרצ לש םתוח רוע
 הלמה .ללפ קומר ונניא  ןווחאה דעצה , הנוצרו הצפת דגנ יב םא ,ונילא
 ירמאהל החרכומ הנורחאה

 ,גרבדלוג ,ל ,י + ל'מה:ךרועה = |
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 הישות תאצוה

 .יזנכשאזירבעזיסור ןולמ
 (תס תוהו 000-8000

 ימותו 0100

 .[םידומע .9260]

 +יקסבוזרג ,י .תופתתשהב הדוהי:ןב + האט

 סופרב ורודסו ותהגה ,ונוקתו ולולכש ,ותכירע .תרובעש הזה ןולמב
 הבר הדובע ,םיבר תוחכ ועקשנ ,תופוצר םינש רש עכ הכשמג
 ירכב ,הנממ למע םוש הכשה אל "הישות, תאצוהו ,םיבורמ םימדא
 רשאו ,רתויו רתוי הזה ץותנה רובחה תא ללכשל

 :.השרו

 . ישומש רפס ,יממע רזע רפס הזה ןולמב .תתל הדיב הלע ןכ לע
 ,וכרצ יד ללכושמו ןקותמ ,ליעומג ץוחנ

 םיקיודמ םה םיסורה םירמאמלו םילמל םירבעה םימוגרתהי
 תירבעה הפשה איה ןולמבש תירבעה הפשה ,קוידה .תילכתב-
 תורצוא לכ תא הברקב הליכמה ,תינרדומה ,השרחה
 ,שדקה יבתכ תפש ,תופוקתה לכמו תורודה לכמ ןושלה
 םילבוקמה תורפס ,ררפס ימכחו םינואגה ירפס ,םישרדמהו 8
 םינורחאה םימיה דע השרחה .תירכעה תורפסה ,םירחואמה םינברהו
 ;תונורחאה םינשה שמחו םירשעב תושדוחמה םילמה לכו ,ללכב דעו

 +וב .ופנכנ םיינרדומ .רתויה םירבעה םייוטבה לכו
 ,תוירבע תויתוא ב אוה יזכשאה םונרתה

 תויפורה תוזארפהו תולמה לש םימוגרתה יקויד ל עגונב
 הזה ןולמה הלוע ירבעה ןונגפהו הפשה תויעבטה

 0 ,תירבעל תיזעולמ םירחאה םינולמה לכ לע

 ,ם יי יצי ל מ ה םימוגרתה םתוא ללכ ואצמי אל הזה ןולמב  ,םישדחהול
 םתוא-אל .םגו,םינשיה םינולמה לש םיירדנפקה ,םיי ל פר ע ה
 םוש םהל ןיאש ,םייתרעשההו םייחט ש ה םימוגרתה
 ,השרחהו הרחואמה תורפסב .ללכ םישגפנ םניאשו דו םיו םוקמ
 שודחה ירחא םיטוהלה ,םישדחה  םינולמהמ הזיאב .םיאצומ ונאש-

 + ידמ. רתוי .תינשלבה היצסנסהו :

 םילמה דצבש םידחוימה םינויצה:םה םיצוחנו םיבושח
 םילמהו םישדוחמה וא םיידומלתה םיאטבמהו

 םישדחה םינולמב םיאצמנ םניאש ,תורוה תויתוכאלמהי

 ןולמב םישמתשמל תורשפאה  תאןםינתונ הלאה םינויצה-- םירחאה-

 ,וירחא ר ק ב לו :ילביבדאל אמבמ לכו הלמ לכ רוקמ תע ד ל הוה =

 .דבלב .תרוע הנומא לע ןעשה ילבמ

 לבבש םיישומשה םינולמ ב גוהנה טא מרופ ב םפדנ ןולמה-
 טאמרופ ,םיינופיכ םינולמ לש טאמרופ ו

 קיוחט טעומהש ןפואבו ,וב םישמתשמה ליבשב חוב
 , הרושו הרוש .לכב /ה בו רמה תא :

 ,תופיו תוריהב תויתואבו חבושמו הפי = ,הבע \רינ לע םפדנ .ןולמה
 -- תקיודמו תחבושמ ההגהבו ,םיניעה תא תורועמ ןניאש =
 םישובשמ יקנ .אוהו -- ,םיחמומ םיהיגמ יחי לע התשענש- =

 ,.םירחא :םינולמב .בורל םייוצמה תו איגשה

 ,לבור 8.90 רדה 'כמ ,לבור 0 ןולמה ריחמ
 ינשה ןולמה תא םג גישהל רשפא

 םיכילש ןולמ == =
 תיונכשא-תיסור-תירבע ₪

 . .רנזולק ,י ריד .הופתתשהב "קסבוזרג ,י .תאמ

 םידמוללו םיארוקל רחא להנמ רותב--תירב על -תיזעו למ

 ,םפאשנעםיוו ןוא" קיטירק ,רוטאר"

 תיועולל:תירבעמ--םלש רבד םה דחיב וללה .םינולמה ינש-

 תיעבטו הית ,תחא הפשבו דחא חורב תירבע םיבתוכלו
 : .תקיודמו

 ,ר ₪60 רדה 'כמ ,'ר 9,85 .דבל "םיכ לש ןולמ,ה :ריחמ
 םגישי דחיב םינולמ ה ינש תא הנוקה

 .לבור 5.50 רדח 'כמ ,לבור 5 ריחמב

 םירבעה :םירפסה רחסמ יתב לכב םנגישהל

 ךו3 תפס המ60 1 111115, הק.
 ]הש <''711]08011, 750

 ,1 רוב בונביא ,יקבלנ : הקלחמב וא ,9 ןועמ ,ל יקפילובונ :'פ'עב

 אשראוו .ןיא .ןהעגסיורא ןעביוהעגנא טאה ילוי ןעט .(14) 1 ןופ
 גנוטייצ עבילנעט א

 גג = - -- םלעו עיונ יד ₪

 עשירוי עטסעב יד ןעמייבראטימ ןעלעוו סע רעבלעוו ןיא
 , רעלעטשמפירש
----6 

 א ןייז  טעוו "טלעוו עיינ ידע =
 + טאמראפ ןעפיורנ א ןופ

 =יינ עטסעשירפ יד טימ לופ ןייז טעוו *טלעוו עיינ יד

 עלעיצעפס ,ןעמארנעלעמ | ,תועידי .עגימביר .ןוא עטסעיונעג 0
 .ןערומנעגא-ףארגעלעמ ןופ ןוא ןעטנעדנאפסעראק ענעגויא ן

 :=ארכ עשירוי עמסכייר יד ןעבעג טעוו "טלעוו עיינ יד,

 ןוא עטסכילרהיפסיוא יד = ,דנאלסיוא ןיא ןוא דנאלפור ןיא קינ

 .תועידי עטסניטכיוו יד  ,זדאל ןוא .אשראוו ןופ םעיינ .עטסעיונעג

 0 ,לג .ר ,א טיילסמפעשעג ראפ

 "א ןיא .טקורדענ ןייז .סעלא  טעוו "טלעוו עיינ יד. ןיא

 ,םראפ רענעש א ןיא ווא ךארפש רעבילרנעמשרעפ רעבילטויד

 ןוא .ערעלופאפ עטבוול ןעבעג טעוו "םלעוו עיינ יד,

 :עפיל ראפ .ץאלפ ןעסיורג א .ךווא :יוו- ,קיטסיצילבופ .עטסנרע

 כנוטייצ  סנאיצאמראפנוא

 עטסעב .ערעונוא .ןופ ןענאטעילעפ ערערנא לעיפ ןעשיווצ

 >יורג א ןרעמונ עטשרע יד ןיא טקורדעג ךיז טאה ,רעלעטשמפירש

 . ןופ ןאטעילעפ רעס

 יםכילע םולש,
 : ? "גנומייצ .ןייק .םיורא טינ ףךיא בעג . םאונ .ראפ),

 עירעס א ןעקורד : ןעביוהעננא ךיז - ךאנרעד .דלאב

 : ןעמאנ םעניימענלא'נא .רעמנוא ןענאטעילעפ

 ךעמכישעג-ןהאבנעזייא :
 + ראשואיאוו-ימאק א ןופ ןעטפירש

 םכילעהםולש ןופ : ןעבענענסיורא =
 ."ןע מנע רו קב א ק, עטבישעב"ןהאבנעוייא עטשרע יב
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 / :ויירפ:סמנעמענאבא
 יר 1,50 ,להאי בלאה א לבור 8 ,רחאי א .לבור 6
 :לעצנייא א ,שדוח א ,פאק 50 ,םישדח 8 ריפ

 + ןעקייפאק 5 .רעמונ
 'בלאה א לבור 35 רהאי א | :ךילגעט ןעקיש וצ
 .,ר 1,20 טאנאמ א ,,ר 5 םישדח 3 ,,ר 6 רהאי

 . .בלאה א ,,ה 9 רהאי א : ךילטנעבעוו לאמ 3 ןעקיש

 .ר + שדוה א ,,ר 9055 םישדח 8 ,,ר 4.50 רחאי

 : עיצארטסינימדא .ןוא עיצקאדער ןופ םעררא :

 7 0 13 0 ₪ 0 תד די, 0800988, 13088

416 0 060 606 1216 ) 

 0 ראטקעפס ב  :ראטקאדער

 : :קסרארובו א 0 מ ,ןיימשלימ .,ל + רעבעגפיורא

 :רנאלסור .ןיא

 : דנאלםיוא ןיא



 ייסורי הורידו וררררררר\ררורררררררררררררוררורוור.

 = או וו
 שיגרו שש 5 ינשךרכ הדגאה רפס
 תושרפמו. םינינעה יפל תורורס םישררמבו דומלתבש תודוגאה רחבמ

 .קולאיב .נ תו יקצינבר .ח ,י :י'ע

 '.ק 40 'ר 1 חולשמה םע ן'ק 55 'ר + ינשה ךרכה ריחמ
 ,ק ל5 ינש רפס ,'ר 1 ןושאר רפס ,ןושארה ךרכה ריחמ

 ,ר % חולשמה םע רחיב
 :הסידואב "הירומ,  לצא ישארה רכמטה
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 תבורעב הניתשלפב טלקמ ירבעה םעה ליבשב אורבל .תפאוש
 הטמשנש ינפמ ,קיודמ ונניא "חומב טלקמ, םוגרתה) "יולג טפשמ
 וונייה ,000!061:" יזנכשאה לאניגרואהב תאצמנה ,הלמה ונממ
 ידעצ תא תושעל, :ןורחאה הפיעפב המרגורפה תרמוא ןכו .,(יולג
 ץוחנה םכסהה תא תולשממה .תאמ לבקל םינושארה הנכהה
 איה הזה ןורחאה ףיעסה ."תונויצה לש | היתורטמ תמשגהל
 תובורעל תפאוש תונויצהש רחאמ :ןושארה לש הרשיה האצותה
 היקרותב יטנמלרפ רטשמ רדעה .ינפמ הנה ,תויולג תויטפשמ
 תולשממה תרזעב קר 'וללה תובורעה תא גישהל היה רשפא
 ןיא תיאליזגה המרגורפה לש וללה םיפיעסה ינש לבא ,תורחאה
 לאידיאה לא ונייה ,תונויצה לש התוהמ לא תוכייש םהל
 תמשגהל .םיעצמאהו םינפואה תא קר םינמסמ םה ,וגלש ירוטסיהה
 םאתהב תונתשהל םיכירצו םילוכי םה ךכיפל , לאידיאה ותוא
 .םיינוציתה םיאנתה תונהשהל

 רצה ןמ :דאמ דבכנ הזו ,טפשמ:תכלממל התיהנ היקרות
 לכל תויטפשמ תובורע תינויצומיטסנוקה היקרות תנתונ רחאה

 ,םיירובצה םייחה תרוצ עבוק רותב ,טפשמה ;הנירמה:יבשות

 השדוחמה היקרותש יאדוב ינשה דצה ןמו ;הבלטמה רוסיב חנוה

 םדא, תויהמ לדחתו תוירכנה תוכלממה תוברעתהמ :ררחתשת -

 תוכז ירסוחמו  םיאורק:יתלב םישרוי םיכחמ ותומלש ,"הלוח
 טנמלרפהב | חתפנ | תיטנמלרפה  היקרותל---תישילשהו השוריה
 ידיל איבמ הזו  ,םייולגה םימפשמהו תויוכוה לכל ישארה רוקמה

 תונשל ונתוא תוחירכמהו תונויצהל  דאמ תודבכנה ,תואצות שלש =

 תולאשה לע היסוקסיד*ורמאמ תרושב םיחתופ ונא הוה רמאמה םע (*
 :תכרעמה. אבה םרגנוקה רדס לע תולעל תודמועה
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 + תיאליזבה  המרגורפה לש הלעמל םיאבומה םיפיעסה תא
 ,םהיתויוכזל תובורע ואצמי ,הניתשלפב בשיתהל םיצורה ,םידוהיה (א
 םייחה לכב התעמ ררוש יהיש ,יללכה טפשמהב םנינקלו םמויקל
 " ןעי  ,ךרוצ  םהל ןיא :תורחא תיבורעב ;היקרות לש םיירובצה
 לאידיאה תא םישנהל םילוכי םה שדחה טפשמה | תולובגב יכ
 ,םידעצ וזיא יכ ,הבשחמ לכמ קלתפהל ךירצ (ב ;ואולמב םהלש
 ונל .רוזעל תולולע .,תורחא . תונוש .תוכלממ לצא םישענ ויהיש
 םיכר ונעט רככ תמאב ,תונויצה תורטמ תא לעופה לא איצוהל
 לופוניטנמסנוקל ץוחמ \ יממולפיה .השעמ לכ יכ ,המכ הז ונתאמ
 ונייה ול ,ונל אוה  קיומ םנ ,תלעות רפוחמ אוהש דבלמ
 ו תיקרותה .הלשממה םע םג מ"ומ וז .הנועו תעב להנל םיצור
 "= "קומינב ושמתשה רשא ,הלאכ תונויצה יאנוש ברקב ואצמנ לעופבו)
 אובת .(ןשיה רטשמה ןוטלש תעשב םהלש הירוטלרה:יבתכל הז
 עוצקמב .דאמ הבורמ הינריניאב .לועפל רבדב ךרוצ היהיש ,תעה
 הנייהת תורחאה תוכלממהש ,ךכ ליבשב אל לבא ,היטמולפירה
 הנקזת אלו ונדעב הנ ע רפת אלש ליבשב םא יכ ,ונירזועב
 םיפיעס תרוצב אטבחהל תקקזנ הניא תאוה הרובעה לבא ,ונל
 תונויצה .תומשנתה לש  םיינוציחה םיאנתה (ג ;המרגורפ לש
 להקה תערב ,רמולכ ,יקרותה טנמלרפהב דוחיב התעמ םייולת
 ,םיכרדה לע ונלש המרגורפהב  תורוהל = ץוחנל ואצמ ,תיקרותה
 אוה ךרוצה ןמ אלה ,תונויצה תורטמ תמשגה לא םיכילומה
 "תעְר תרשכה לע--םהבש הבושח רתויה לע תוארהל אופא
 ,היקרותב .להקה

 ינפמ יב ,הנקסמ יריל אובל ונילע ,הז לכ לא בל םישב
 התע ונל ץוחנ ,תיקרותה הכלממה לש רטשמה יאנת תונתשה
 וליפא והזו .תיאליזבה המרגורפהב םידחא םיפיעס תונשל דאמ
 המרגורפה לש הלעמל םירכזנה םיפיעפהש ,ךכל בל םישנ אל םא
 ותוהמל תתל הלתמא םישמשמ םהש ינפמ/,התע ונל םיקיזמ ונלש
 אל הז וניארש רבד ,םיעטומ םישוריפ ינויצה לאידיאה לש
 תוינוטרופוא לכמ קלתסהל ונילע = .תיקרותה  תונותעהב רבכ
 לא הרומג המאתה תמאתמ יהת ונלש המרגורפהש ,לדתשהלו
 .ונלש לאיריאה לש ירופיח ןכותה לאו תואיצמה>ייח

 םילמב הרצקב : ותוא חסנל רשפא + ונלש לאידיאה והמ
 םואלה לש תירוטלוקהו תילאיצופה היחתה, :וללה
 תישפח הנידמ ונניא ונלש לאידיאה ,הניתשלפב ירבעה
 הזכ וגייה אל .רשא . ,יטילופ חכ תריצי אל ,המצע תושרב תדמוע
 לע , םיבכמה .ימָי לש רצקה ןמוהבו רוד תפוקתב דבלמ םלועמ
 ,"םידוהיה תנירט, סרטנוקה רבחמ | ,ומצע לצרה הארה הז
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 תויהל םיפאוש םניא םידוהיה, :ינשה םרגנוקב אשנש ומואנב
 לוקוטורפה) = "יטילופ  חכל דוע ויהי אל םלועמו יטילופ חכל
 אל'יכ ,הזמ אצוי ,(: ףד ינשה  םרננוקה לש  יפרגוניטסה
 םיכירצ | ,ופוג ונלש לאידיאה ךמס לע םא יכ  ,םוינוטרופאמ
 ,םיאטבמה לכ תא ונלש המרגורפה ךיתמ קיחרהל ונחנא
 אטבמל ,םיעטומ םישוריפלו םירואיבל הלתמא שמשל םילולעה
 ,,061/6001/0)- םירברה תא םיבשוח ונא הזכ יפא ירתל אעמתשמו רז

 םג םדגנכ ונעט ונהנא רשא | ,ץ60]ג([0]ו 0681010700 6((11610818*

 לכ םיבשוח  ונירה ללכבש ינפמ ,םיירואית םימעט ינפמ .םרוק
 הבסל אל ,הימונומוא לש הז וליפאו ,טפשמו תוכז = ןימ
 ימל תתל ןכתי אל ,האצותל םא יכ ,יעצמאל ,תמרוג
 לוצלצ -- איה תנ תינה  הימונוטואהש ינפמ ,הימונוטוא אוהש
 ליבשב קר  םינויצה לעמ ולדבנש ,םיטפילאירוטיריטה םג ,.קיר
 הימונוטואה יכ ,הנקסמ יריל ,עודיכ ,התע ואב ,וז הימונוטוא
 .תינומהה תידוהיה היצוינולוקה לש יחרכה םדקומ םרוג ללכ הניא
 םא יכ ,תיטילופ הימונוטוא אל אוה תמאב ונל רבכנש המ
 םיילמרונ  םייח  תויחל  םידוהיה | ולכוי- םהבש ,םיאנת תריצי
 ללכ םירושק םניא .וללה םיאנתהו ,ירוטלוקהו ילאיצופה  ןבומב
 המרגורפה .ירצוי ונווכתה הילא אל םלוא :.תיטילופ הימונוטואב
 וז הלאשב וררועתנש ,םיחוכיוה תא אורקל יד | : תיאליזבה

 תוצירעה תורירש דגנכ תובורע אורבל קר וצפח ,ןושארה סרגנוקב
 הימונוטואה | ,וז העשב התא בשחתהל היה .ךירצש ,תיקרותה
 תמשגהל יעצמא םא יכ  ,לאידיא זא התיה אל תיטילופה

 ,ןועטל היה רשפא וא םג יכ ,רבדה ןבומ  ,ינויצה = לאידיאה

 ךרע םוש ול ןיאו ,ריינה בג לע אלא וניא הוה יעצמאהש
 ןוגהה רוסיה -- ,ירמח חכ לכ .וילא .הולנ אלש | ינפמ = ,ילאיר
 םיאנתה תונתשהב ,ההע םאו ,טפשמו קוח לכ לש יריחיה
 ,הניתשלפב תישפחה ונתוההפתהל תורחא תובורע ונלבק ,הניתשלפב

 המרגורפה ךותב ריאשהל ךרוצ  םוש יארווב דוע ונל וא זא

 ותרוצ י"פע רשא | + ,,010ג 06116" רמאמה תא :ונלש
 רותב םא יכ :,יעצמא .רותב אל ותוא ןיבהל רשפא | תיללבה
 --הגניא ונתרטמ .,ונלש לאיריאה םע ללכ גוורזמ וניא הזו ,הרטמ

 טכ ןוילג % : בש ם5ועה +

 הויאל ללשל הרהמ | תווהל הלוכי התיהש ,הנטק חכולמ רוסי
 הירוטסיהה לדוג הזבואלו  ,הז :םיסב לע ונניא ונחכ ;ףיקת ןכש
 ימ יניעב ןח אוצמל וא המ רבד .ריתסהל ץפח.םוש ילב ,ונלש
 םיסיריטניאהלו ונלש תירוטסיהה תרופמל םינמאנ ונראשהב ,אוהש
 :ולוכ םלועהלו ונמצעל ונל רמאל ונחנא םיכירצ ,ונלש םיממעה

 םוצור רחאה רצה ןמ ;םיילמזונ םייח תויחל ונחנא םיצור,
 ןמו ,םייחצנ םירופרס לש םייחמו תורצו תיפידרמ רטפהלי ו.חנא
 תימואלה הרוטלוקה תריצי תא שדחלו בושל םיצפח ונא ינשה רצה
 םייחה תודופי תא רוט יונש תונשל ץוחנ וז תילכתל ;ונלש תימצעה
 :ידבוע םידוהי לש ןיסלכואב הבורמ דמעמ אורבל ונייה ,ונלש םיילכלכה
 הז ךרוצל ;ונמצעל דחוימ ירוטלוק זכרמ אורבל ונל ץוחנ תאזל ;המדא
 וטיג אל םהל דסיל םירוהיה ולכוי ובש , ינויצרגימא זכרמל ונחנא םיקקנ
 איצוהל ונחנא םילוכי וללה תורועתה לכ תא ,ררופמ ירבע להק םא יכ
 םששו ירוטסיה רובח הילא םירבוחמ םידוהיהש ,הניתשלפב לעופה לא
 םינפל ורציש םוקמב םש ,המדא:ידבוע םירכאל תמאב םירוהיה ויהי
 תוריצי רוצילו בושל ולכוי םששו  םייחצנ  םיירוטלוק םיכרע
 קלח ,המלש הביטח הניתשלפ יהתש שורד ונתרטמ ץפחלו ,"תוירוטלוק
 ,היחרזא לכ לש שפוחהו טפשמה לע תססובמה ,הפיקתה היקריתמ

 תוכלממ עויסב אל ונתרטמ תא גישהל ונחנא םיכחמו
 ,שורד הצפחל רשא ,המצע היקרות לש העויסב םא יכ ,תוירכנ
 םדא ינבמ תובשונ | הנייהת | תוממושה | המדאה:תוקלח | יכ
 לש יטילופהו ירמחה חכה תא" ריראהלו לידנהל הל ועייסיש
 רתויה םיטנרגימאה םה םירוהיה םיטנרגימאה רתי לכמ ,הכלממה
 ינוציח יטילופ חכ םוש םניאש ינפמ אוהו ,היקרותל םיליעומ
 םה הלא הנה . תרחא הירכנ הכלממ םוש לע םינעשנ םניאו
 םיכירצה םייונשה  רוסיב .םתוא חינהל שיש ,םיק!מינהו םימעטה
 ,'אובל בורקה יעישתה םרגנוקב תיאליזבה המרגורפב תושעהל
 תחת :הוב םיללכנ תויהל םיכירצ םייונשה 'יכ ,ונחנא  םירבוס
 טפשמ י"ע חוטב טלקמ,) תונויצה תורטמ תא םינמסמה םירבדה
 היחתה תמשגהל תפאוש תונייצ ה, :םושרל ךירצ ("יולג
 ירבעה םואלה לש תירוטלוקהו תילאיצופה
 ,היקרותב הל תוכומסה תוצראבו הניהשלפב

 ,יִנָכָשִמ תֶא ּתְבַַו םוי אבי

 גְךנורְכו קב ילַע הרשי
 + הָנעֶא אל ףאְו - יִתאָבְקְו

 + ךשאו - ףשקבל .ךלא)

 י ףָתאָרְקְל יִתאַצַי הָיִמּוה
 יי וככ 5%

 ; 5 + המ ;הָדָשַל ולא הימה
 ַתְְָּתַמ תיִיָה הָדָנִא :ךתלתתמ תייה הָדנַא

 דנא יל יח - ּךָפופְ .הָדִנַא יל .ייח -- ךפוסבו

 ₪ 2 ימוי הוא .ה:
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 \ תושמשה ןיִּכ תעש הָנּונְו הָרְדוק

 גיא .רהזלו

 ילעִה המ לע ערי ניאו
 .הקעמה הַכנְל דִמּועְו

 קו + ןולחח תושָמש לע

 ?ןלָהְּב ןולחה ּוהָיִא -- וישְבַעְו

 + יִבָרַע תוחגנו + ןֶכא

 ובשחּפ ןולהת הָרּושְו , ידע .ןולינח  ךֶכוסְמ ויִשְכְִו
 ג תֶלָשְכִנ הקעמב יל



 טכ ןוילג

 לחה לבא ,הניתשלפ תויהל הכירצ היתתה לש | הזנרמ
 לע היקרות .תוצרא .רתיב םג בשיתהל | םירוהיה  ולכוי .הנממ
 *היקרותב הל תוכומסה תוצראבו, .הפסוהה , םיילמרונ  תורוםי
 יכ ,החיכומ איה הז םעו הדיתעה | תואיצמה לא תמאתמ
 היקרות לש הלרוג םע םלרוג תא .םירשוק םישדחה .םידוהיה
 .תדחואמו המלש הכלממ רותב .הלוכ

 לש  יעיברה - ףיעסהב תושעל / ךירצ ינש  ץרמנ  יונש
 םיעצמאה תודוא לע וב רבודמש םוקמב ,ונלש - המרנורפה
 ךירצ יעיברה ףיעפה  ,תונויצה תמשגה לא םיכילוכה ,םוכרדהו
 םכסה תלבקל הנכה:ידעצו היקרותב להקה תעה .תרשכה, :רמאהל
 וללה םויונשה ,"תונויצה תורטמ תמשגהל תיקרותה הלשממה תאמ
 ,תואיצמה .לא .לכ םרוק םימיאתמ

 םרגנוקהב לפקתהל םיכירצה ,הלאה םייונשה :ינש י'ע
 ,תמיוסמ תומלש לש יפוא ונלש המרגורפה .לבקת ,יעישתה ינויצה
 תונויצה לש תיטמולפירהו תינויצטיגאה .הלועפה תא : ולקי הז םעו
 ,ץוחנ רתויהו ירקיע .רתויה רבדה .אלה והזו ,המצע  היקרותב

 ןותעה תא :יתלבק וללה םירוטה תא .בותכל ירמגב שץ. ₪,
 רמ םע החיש וב הספדנש ,88 ןוילג 16 006 00
 םיקרותהל .ררבל איה התרטמש ,החישה לכ .תונויצה דע ןוספלאוו
 רוסיב יתחנה רשא ירקיעה ןויערה תא הטילבמ ,תונויצה לש התוהמ תא
 :החישה ךותמ הלאה םירבדה תא ןאכב איבהל יננה לשמל ,הז ירמאמ
 םיבותכה ,"יולג טפשמ תבורעב טלקמ, םירבדה תא םיראבמ םתא דציכ
 ,אוה םירבדה עבטמ, : ןוספלאוו הנע הז לע + "םכלש .המרגורפהב
 םשוכרו םהייח .תא חיטבהל .ונלדתשה ןשיה רטשמה ימיב יכ
 ימיב לבא .,יולג טפשמ תרועב הניתשלפב ונלש םיטסינולוקה לש
 רבכש ינפמ  ,תויגיליווירפה .לכ .תורתוימל תויהנ שדחה רטשמה
 קר םיצור ונחנאו ,היצוטיטסנוקה יפיעס י"ע 'הפי .ןפואב וחטבוה
 הדי לע :ונתינש ,תויוכוהו תיטפשמה תוסחה ןמ םולשב תונהיל

 וללה תינויערה יכ ,ונחנא םיבשוח ,"תיללכה תדלומה-: יחרזא .לכל
 ,החסונה התואב | אקוורו  ונלש .המרגורפהב אטבתהל םיכירצ
 ,ןאכב התוא יתעצהש

 .1909 , טסוגוא 4 , הבוני'ג

 8 32 םלועה =

 ּונייִחְּב
 יופיה 0 0 תו תויגיגחת'ה

 רע .תוחותפ ויהש  ,תויאקירימאה | תירבה:תוצרא | תותלד
 ינפל טאל טאל תולעננ התע וליחתה ,החורל הנורחאה תעה
 םיבשוי הנורחאה תעב יכ ,רבדב קפס םוש רוע ןיא .היצרגימאה
 םיצרמנ םיעצמא אוצמל דציכ קפפה:ילב ןוטגנישאווב םיבשוחו
 םניאש ,םיטנרגימאה ינומה רעב ץראה לא ךרדה תא םהב רורגל
 ,הארנכ ,םהיניעב | ןיירע תבשחנה ,הקירימאל םורזלמ םיקסופ
 תוא ,םיעצמא םיאצומו םיבשוח ןוטגנישאווב םאו ,""בהוה ץראל,
 :ועצמא ד ע ב .איה הקירימא יבשות להק לכ תעד טעמכ יב  ,אוה
 אל יכ ,הלאשה לש דבוכהיזכרמ חנומ  הובו = ,וללה הלבגהה
 ,דנאלייא םיליא לע התע הנוממה ןכופה םא ,כ"כ רבדה רבכנ
 לכש רחאמ ;אל םא ,ותרמשממ םירוטפ לבקי ,סמאיליוו םאיליוו
 םינוינואה םע ילואו ,םילעופה תורדש ,יאקירימאה רובצה תורדש
 םוש ןיא ,הפינכה תלכגה רעב ןתעד תווחמ ,שארב םינגריאמה
 הפיליאב ןכוסה היהי ער וא בוט שיא םא ,רבדב .הנימ אקפנ
 הקיטקמה -- .,התיהש התוא רימת ראשת הקיטקטה ;דנאלייא
 .הלבגה לש

 םורגל תוחר:כומ ויהשו ומרגש ,תויביטקייבואה תובפה
 היצרגימאה לש דאמ לודגה ףטשהב תוחנומ ,וזכ  הקיטקמל
 ,וזכ היצרגימא י"ע  הפקשנה ,הנכסהבו | תירבה-תוצרא לא
 ,םוקמ םפא דע  םיפופצהו םילודגה םיזכרמה תא ןיירע האלממה
 ויבשותו םוקמה ידילי לש םיילאיצופהו םיילכלכה םיסיריטניאהל
 היצרגימאה יהת םא יכ ,תערל וריכה רשא רבכ הז ,םימיה רככשמ
 ןמ ,תונורחאה םינשה לש  וזכ הבורמ. תוריהמב תכשמנו תכלוה
 ,םוקמה יבשות לש האחמה לוק ףופ ףוס עמשיש ,אוה תרכהה
 .םיקוחהו ,הפינכה דגנכ הלבגה-יקוח ואיצוי יכ ,המרב ושרדי רשא
 ְן ,ואובי אוב וללה

 ' .הזכש בצמ ינפל םידמוע ונא .התעו
 ,תיללכה היצרגימאה םרז בוש רבגתה םינורחאה םיחריב

 קורי היה הז ה הירהוהח הוה הק ההר הק ההיא החהוה מק ה א תאמה בק מ הוג- + דינג בשקט הו הוחקוצ-שבטב-אהע !.הוחאטנ ואש ההוא בנבוק- האחיות ילנטאהה'הכ ותרמה ה דטבהה השחר 2 מוטה הד ההאבקה לוד הרעב ההטבונהטה אויבה בקטבב קח תנא

 .++ תעְּדַה לוענמ תֶא
 וו

 יִתְריִה תֶא יִדוח ידה

 . ויִרָתַפ = יִמּוק יִמולַה תאו

 , .יִתאָּב ןואמ .,ינַא המ
 . יִרְתַס .םוקמו יִנָכְש הא

 ,יִמי עשו ,הָלָע יִתָמ
 ;'יִתיִרחַאְו יִתיִשאְר המ

 ,יִמולְה לש ּוביִמ הַמּו

 8 יִתיִרָהְ יִתיִנָהְש

 ,הרענ וא יל תתיה חיה
 2 . 5 ןש ₪

 ו ג הָמולַה סנ ימולחּכ
[ 

 הָרעצ תֶאְו הָדופ תֶאְו

 .חַמוי ןורתא דע הָכ הָרמש

 הדגאה:הרענהו
1 7 2 ++ 

 ! איה ..,הָנְניִא רבב

 : הָרָּב הָווח :ּוליִאְּו

 . מלו ימָלש תֶא

 ונטקרנו פר ץֶפח
 ב
 =, ּזנָמְלַח כ םָדָא רמאי

 . םיענ הָיָה מולה

0 



 3 םלועה 3 - 4

 ואב 1909  תנש "לירפא דע 1908  תנש ילוי חַרימ ,לשמל
 רבכ רבלב לירפאב ,48,865---םידוהי םהמ ,558,4ל?-- םיטנרגימא
 ,9891---םירוהי םהבו ,116,754 ואב

 ואב 1909 תנש ץרמ 1 םוי רע 1908 תנש ילוי שדחמ
 קרוי:וינ ךרד םהמ ,898,685- -םילמנה .לכ ךרד \ םיטנרגימא
 םיטנרגימא ורוח הלאה םיחריה תנומש ךשמב ,549,445- -דבלב
 196,811 --קרוי-וינ ךרד םהמ 151,547, --םילמנה לכ .ךרד
 םמצעמ | םיבשה | יוכנ ירחא) תדחוימה = תידוהיה | .הסינכה
 היסורב החונמ תררוששכ ,וז הנשב םג הלעת (הרוחב םיחלשנהו
 --הקירימאב םיתעה:קוצו .(תושק תורזגו םימורגופ ילב ונייה)
 .ףלא םישש דע םישמחמ

 הרבעש הנשב) ללכ תמעמתמ היצרגימאה ןיא יכ ,וארשב
 וליחתה ,(הרובע-רסוהו השעמה:תשרחב רבשמה י'ע הטעמתה
 טליבוור אישנה אצי  תאזה תעב , הלבגה:ישעמל ףכית  תשנל
 סחיתמכ תוריחבה ימימ דוע ערונ טפאט שדחה .אישנהו ,סומידב
 תוחתפתהל רתוי רוע עייפ הז ,הבורמ תודידי ילב היצרגימאה לא
 ,ול *םיתואנ,ה םישנאב ומצע תא ףיקה טפאט , הפינכה-תורמוח
 םיטנרגימאהל ויה הלחתב .םיטנרנימאה לע תורזגה וליחתה ואמו
 ראקסוא רחפמה רטפינימ .כ'ַתא ,ומצע טליבזורכ םידידי
 םיטילשל ויה התעו ,ןרוהשמאוו טריבור יקרוי-וינה ןכוסהו סיורמש
 רחסמה:רטסינימ םג .ומצע טפאט דבלמ ,םיטנרגימאה יביוא

 ףסונו ,םמאיליוו םאיליוו .שרחה יקרוייוינה ןכופהו לגאנ שדחה
 רבדב םתא העד;םימת אוהש ,ףעיק ראסימוק:לאריניגה םהילע
 תופחיתהה לעופב התע היולת הלאה םישנאה תשלשב יכ ןעיו ,הז
 הלבגהה תויצנידניט .יכ ,רבַכ \ ןיבהל .רשפא ,םיטנרגימאה לא
 הבורמ .תולכתשהְב | לעופב ןחוא םימישגמה םישנא ןהל .ואצמ
 ,הרתי .תוצירחבו

 ןלובל לבא  ,תונטק תורמוה לש  הכורא הרוש הליחתה
 יריל ועיגה התעו ,דאמ הצרמנ העפשה הרידנה לע ההיה דחי
 ?נימא לכמ---לבור .םישמח---רלוה * 55 .תשירדכ ,ראמ השק :הרוג
 ,הנעט םוש ול  ליעות אל , ןיא םאו קרויפוינ ףוחל דרויה  טנר
 -ימאה עפונ םא | .והרועל ותחפשמהינבו ויבורק ואובי .םא וליפאו <

 עפמה תואצוה ימד ול ויהיש ךירצ זא ,קרויוינמ האלה .טנרנ
 ,החיש םינותעב םנמא הספדנ הלאה םימיב | .ותרועת:םוקמל רע
 הרזגה ר"ע טפאט םע םיקרוידוינה - םירומקהירה דחאל .התיהש

 ,תוארווב רמאל .רשפא | לבא . הלטבל - ,חיטבה טפאטו ,השדחה
 םירוהיל. תועגונה .תולבגהה הנלכוה זא תאוכ םנמא היהת םא יכ

 (* .המצע תונומהה .היצרגיטאה קספת אלש ןמז לכ .,שדחההל |
 תא רתויב תודדחמ | וללה | תורזגה לכש יאדווב

 ;הקירימא .יכה = ואלב = תררוחמה < ,תידוהיה  היצרגימאה תלאש
 ,רחוימהו ריחיה \לתה הזה :םויה דע  וראשנ = , תירבחהתוצרא
 בשחנ ,ויתותלד תורגסנ םאו  .וילא .הנופ התיה תידוהיה הדידנהש
 םידמוע הכ \ ןיב , שממ ןברוחל ,  הארוג הפורטסטקל רברה ונל
 ר"ע ע'על םירבדמ ונניא ;ףופה תל ח תה  ינפל ןיידע ונחנא
 אתרופ המחנ ,בצמה תורדחתה  ד'ע קר אָלא | , הפוהטסטקה
 7 ,..העש .יפל

 םידוהיה לע לטות ,הרחא השק הרזג. לככ ,רלודה ח"כ .תרזג
 .םימעה  רתי לכ לש :םיטנרגימאה - לע .רשאמ דובכ .רתוי אשמב
 טנרגימאה | .הפוג .תידוחיה .היצרגימאה לש היפוא לכב יולת הו
 ?ךלי ןאל ,הרזחב ותוא םיבישמ םא .תדלומ רם ו ח מ אוה ירוהיה
 תורוגא םג ונל ןיאו .תדחוימ ץרא ונחנא םירסח ?הרזעל ול היהי .ימ
 .תובוט  תולאשמו תובוט תוצע קר ונל שי  .תונוגה  תוינויצרגימא

 רלודה ה"כ תרוג יכ ,העידי םיגותעב הספדנ ןוילגה רדוסש ירחא (*
 + ע"על . הלטכה

 9 : ּ 2 4 , , / א : /

 טכ ןוילג

 רבד 'התע השענ יהו, םאה .,הזב המואמ ונישע אל הכ רע לבא
 !המ רבד תושעל םיביוחמ התע ?המ

 5ש  םלש עבר :יתתפשמ יפוא שי  תידוהיה היצרגימאהל
 .הנש חת" רע החא הנש ינבמ םירלי םה םידוהיה םיטנרגימאה
 לש | לודג רפסמ | שי" םירוהיה * םיטנרנימאה | ןיב יב | ,תיכומ הז
 הנשל ימשרה יאקירימאה ח"הודה פ"ע  ,ואצוי ךכל תודוה ,תוחפשמ
 הנשב | תירבה>תוצראל אבש  ,ידוהי טנרגימא לכ יכ = ,הנורחאה
 ,לכה = רבלמ = ,םישרוד התע .רלוד ב"י קר ותא איבה  ,הנורחאה
 ,הורב .אצוי .הומ  .רלוד ה"כ לש םוכסב .ןמוזמ ףסכ טנרגימא .לכמ
 םיררונחל דבלב יסנניפה רצמ וליפא השרחה הרזגה איה השק המ
 !םידוהיה

 תורוא לע---,תאזה .הרזגה ירחא םיאלממ ןידה-רמוח הזיאבו
 םג הדיעמ תאז לעו = ,םיליהבמ םיטרפ  םינוהעה :םירפסמ תאז
 ,םיטנרגימא 1185 הרוחב ובישה ןורחאה שדחה ךשמב יכ  ,ההבועה

 קר אלא ע'על :וניא הז לכש ,אוה עורג רתויש המ" לבא
 :ןיט ,וננוסאל  ,הנקפתסת אל .שארמ תוארל רשפאש ומכ .הלחתה
 רהוי \ ונינפל  תבציתמ התע | ...דבלב ךכב קר  הלבגהה=תויצניד
 ,תולגב .הרובעה .וונלש .הנשיה הלופכה ונהרועת הרחא תע לכבמ
 ונלש .תונושה תורוגאה  תרובע) .הקירמאב ונינפלש הרקמב רוחיב
 םימעפלו ,םידוהיה םיבשוהה רצמ הצרמנ האחמ ,היצרגימאה רודסל
 ?ץירא ,ימצע>טלקמ :תשיכרל הגאדהו (םימעה .רתי ינב םע .דחיב םג
 ונל הארו .ךכיפלו .םויה - דע .השדח--,השרח?הנשי .ךרר .,הדלומ
 בצמה תורדחתה'לכ :ךכיפלו ,םירחאל .רשאמ :רקוי .הרזג לכ דימת
 , .הפורטסטקל דע ונלצא עיגמו הלוע ונלש

 - מרפה | ב = הויוטננתה

 תופוקת םיהעל ונילא  עיגהל  וליחהה  םינורחאה  םישרחב
 םהינבש םירוהיה םירכאה ןיב = תויושגנהה = ר"ע  תועירי
 אל :תובס  ללגב בורה .יפ לע ,הלאכ תויושגנקהו תורגה  .םיברעה
 ויה רב: לילגב .לילגב םע  הדוהיב םג ורק ,רקיע לכ .תו:ושה
 בל .תמיש  .ונייעופמ  םידחא = םיריעצ הלאה | תויושגנההה ןברקל
 תיב לע רוזעי רפכ יבשוה םיברעה לש תולפנההה דוחיב הררוע

 ללגב אצי הזה הרקמה . לארשי הוקמ המראה תרובעל רפסה
 תימה רמושה .בֶנג פע תזה רפסה תיב לש יברעה רמושה תרגה
 ,לארשי הוקמ לע. ולפנתה: רוזעימ בנגה לש ורפכ ינב ,בנגה תא
 תונולחה תא הבשומב  םיברעה ורבְש ,םהינפב םק אל שיאש ירחאו
 .  .םיעטמה תאו םימרכה תא תיהשהל ושגנ םגו םידחא םיתבב

 לארשי - ץראמ .םירפופה .ןה תונוש הלאה תויושגנההה תובס
 רבעמה ,ץראה ייחב .תירקעה .הכפהמה :הלא לע דוחיב םיארמ
 ,ץוחמ העפשהה תורבגתהו ,.בוקרהו  ןשיה  םזיטופסדה ןוטלשמ
 , הפוריאמ הרוטלוקה יציפמ | ראשו. םירונויסימה  תופטה | רוחיב
 םתרוה םע דחיב .הב םיעטונהו = יברעה תמשנ תא  םיליערמה
 = תורחא  תונפ םג ןנשי ..םידוהיל = הביאו םדאה תאנש םג
 הניה רסוח ןוגכ.. ,םידוהיה לע .םיברעה. תויולפנתה תא תורישכמה
 םידוהיה לא םיברעה תוסחיתה הזמ האצווהו ,םינוחחאה רצמ .הרדוסמ
 םיבר וניכסהש ומכ ,תומ:לא:רלו---םקזנ לע םיביח ןיאש םישלח לאכ
 וסחיתיש .תושרוה  תונורחאה .תויושגנההה . םידוהיה תא תונכל .םהמ
 תובסה תא בטיה ושרדיו  ורקחיש ,  יוארה .דבוכה * לכב \ןהילא
 < \םישעמ יכ  ,וניתוחכ .לככ לדתשהל םיביח ונחנא .  [תוא .תורילומה
 םינורחאה םירקמה יכ  ,םיוקמ ונא .  ריהעב הונשהל'ולכוי אל הלאכ
 חיכוהל אושל ולמע כ"כש , רברה ותוא ןיבהל ונירכא תא וחירכי
 המכ הע  ,ונירכא תא הארה השקה תואיצמה .םופדבו פ"עב 'םהל
 4 | .םירבעה םילעופה רפסמ הא תובשומב ריבגהל תוציחנה הלודג

 ןיבו
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 ,םיברעה םילעופה תומוקמ תא .,טעמ טעמ  ,םינורחאה הלאל תהלו
 ,םישרוד םה ןתבוט תא אלו תובשומב םה :םירז קר בוט רתויה  ןפואבש

 ,ללכה ןמ  םיאצוי םיטעמ רבלמ ,םירכאה ויה אל התע רע
 תובשומה לש ןמויקל .םירבעה  םילעופה םיצוחנ המכ רע ,םיריכמ
 ,הרוכעל .םירבעה  םילעופה .תופחיתה תא ריכזנ אל םא םג ,ללכב
 רכשש ,הז תא םג ריכזהל ילבמ ,םיברעה לש וזמ ירמגל הנושה
 ..הפוג הבשומה ךותב ראשנ אוה ירה םירכעה םילעופה .תרובע

 וז הבטוט לע .לארשי;הוקמב הרקמה | דוחיב אוה יפוא
 וז הבשוממ  םינש | תורשע = הוש ,רוזעי רפכה יברע  ולפנהה
 .רפסה תיבל תודוה קר רצבתנו לדגתנ הו רפכ ,אצמנ םמחל
 .הבשומב תידימת הרובע םהל | םיאצומ  ויבשוהמ םישילש ינש
 הרובע רכש 'רפ תואמ שש:שמחכ עובש לכב םלשמ רפסה היב
 תיב לש היצרטסינימראה התיה ןמו ותואבו .רוזעי רפכה יברעל
 שקבל םיאב ויהש םירבעה םילעופה ינפ תא הבישמ הז רפס
 יאנתב ,םויל רחא 'רפ דעב רובעל וצרתנ םהש יפ לע ףא ,הרובע
 םילעופה ינפמ הדחפ היצרטפינימראה  .הבשומב ןולל םהל ושריש
 , תויקל רשפא . םהיתושקבו םהיתועצה לכ תא התחדו םירבעה
 תיסנאילאה היצרטסינימדאה הנשה םינורחאה םירקמה ירחא יכ
 תושגנתה |. םירבעה | םילעופל הסוחי תא רפסה תיב לש
 םילעופ הבשומה ךותב ואצמנ ול ,ללכ תורקל הלכי ההיה אל וזכ
 היהי רפכב יכ ,רוזעי = יברע וערי ול ,םיצימאו | םיריעצ | םירבע
 םירענ תוצבקו הלהבב וסוניש .םידחא םירומ קר אל שנפל םהילע
 םג ןווכמ הז לכ .םילפנתמב םחלהל תאז לכב תשגנה :םיניוזמ יתלב
 הזה םינינעה בצמ תא .לילגבש < תורחאל | רוחיב ,הובשומה רתיל
 רובעל םיברעה ופיפויש רתוי  ,ירשפא .רתויה םרקהב תונשל ץוחנ
 וזרדוי  רתוי , ןנוהב .שרתשהל ופיפויש רתוי  ,תוירבעה תובשומב
 תת ילבמ םהל הנתינש םהרמע לע הבורמ תונשקעב רומשל
 דוג אוה סג הזה רברהו ,םהידעצ תא רצהל םירבעה םילעופל
 ,תושדח תויושגנתהל

 םירקמה הרתי םעפ דוע ונדמלל םיכירצ דחא .רבד .רועו
 ,םיברעה לא ונתוסחיתה לע רתוי רומעל םיביח ונא ,םינורחאה
 םידרצמ רבכ וריעה הילעש ,ללכו ללכ הלועמ אל תוסחיתה
 ,םינוש

 םש השוררה .תופחיתהה--- תודוהל ונא םיכירצ -- איה וז אל
 ונל םיבורק . היבשויש ץראב ,הב בשיתהל םיאב ונחנאש ץראב
 .תויעבטה םהיתונוכתמ תובר יפ .לעו םתנומא יפ לעו םעזג .יפ לע
 יכ ,םישרוד .ותבומו בושיה ייח ..ירמגל תונתשהל ךירצ :הז פחי
 טקטבו תוריהזב ןיטצי 55 ,תוערו תוגכש לש םחי היהי הזה .םחיה

 תוער ישגר םיברעה בלב איבהל ,לךתשהל םיכירצ ונחנא  ,.דחוימ "
 .ונדגנכ םתוא םיקהל ,ךפהל ,אלו ,ונילא תודודיו

 :םעה .דחא הז .לע .ריעה .א"גרה  תנשב דוע
 .רותעה .ליבשב .רבעה 'ןמ המואמ ..דומלל  ונכרהמ . ןיא...,

 המכ רע ,הוהבו רבעב ונימי ירבהמ דומלל ונלכי .יאדוב תאז :ןה
 םיאב ונאש ירכנ .םע  םע ונתנהנהב םיריהז .תויהל - ונא .םיחרבומ
 ךירצ ןיאו ,דובכו הבהאב ותא .ךלהתהל ,שדחמ וכותב רוגל
 ,..!שממ ךפהה +י"אב וניחא םישוע המו ,טפשמבו .קרצב רמאל
 הארמש ימ קר דבכמ יברעה יכ ,םרמאב וניחא וקדצ םנמא ןח...
 םע שיגרמשכ ,םירומא םירכד המב לבא ,חור ץמואו הרובג ול
 ישעמ תא בושחל הקרצ ול שי םא ןכ אל ןודגנתמ םע ןירהש הז
 תע דע .קפאתי .שירחי םג םא זא ,טפשמ לזגו קשעל .ודגנתמ
 ,"והמכ ןיאמ :אוה  רטונו  םקונו .ובלב  הרומש .ותרבע לבא .,ץק \

 ,קרצהו רשיה שגר קר אל יכ .,ריכהל םיכירצ .י"אב וניחא
 םישרוה | ייאב  ודיתעו .םעה  תבוטו םפיג םה םתבוט םג ךא
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 הב+ וכלהש וזמ הנושו תרחא ךרד לע ,םיברעל עגונב  ,בציתהל
 ,הב רע

 ,התע דוחיב תוריהזה תילכתב ריהזו לוקש תויהל ךירצ הז סחי
 שננתהלו .תולגתהל  םיליחתמ שדחה רטשמה תנהנה םעש העשב
 ,םינוש םימואל לש ,תונוש  רובצ:תורדש לש םהינינע היקרותב

 ,וסיג  תוחמבפ ףיסנא גו מוסיפה תחנ

 רוסיה תחנה גח תשרפ תא םיארוק ונא 988 רמונ "יבצה,ב
 תא תומלשב טעמכ | םיאיבמ וננה . ,בא .'י םויב היסנמגה ןינבל
 :.הוקתו ליג .ישגר שפנה .תא האלממה תאזה .השרפה

 היטנמגה תדוגא ירבח :,הידימלתו היפנמגה ירומ לכ רמעמב היה גחה

 .םיבר םיחרוא דועו

 י"ונ תוקת הדבא אל דוע, תא בגועה תיולב הלהקמה הרשש ירחא
 :החיתפה םואנ תא :ןיקנייש ,מ רמ םאנ

 הגינחה תא גוחל ונלרוגב הלע םיענ לבח !םיביבח םידליו םירקי םירבח
 ,לארשי:ץראב הנושארה תירבעה | היסנמגל רוסיה .תא םיחינמ ונחנא- ,תאזה
 םויהו .י"אב רפסחיתב םינוב ונא  םונש  ת"תו ףלאמ רתוו לש .ןברוחה רחאל
 היהו אוהש ינוניב ם"יבל הנפה ןכא תא םיחינמ  ונחנא א'מתתא תנש תישארב
 :.3וז .הגיגחל םירבד  ףיסוהל רוע שיה .הוכג ירבע ס"יבל אובמ

 ויתולוצמבש תרפסמ ,הדגאה  .הדמחנה ונצרא לובג ,לודגה םיה  .ונירחאמ
 התע ,םתרלומ ץיראמ רקעהל וצפח אלש םירכע .םירלי תואמ םמצע .תא וכילשה
 , םיהלי = תואמ  תימזא לה  םתמשנל | תוטב .טלקמ  ואצמי ובש ס'יב םינוב נא
 + תובא ץראב קומע שרש תוכהל ידכ ,הלוגה  תוצק לכמ ואביש

 םיחינמ וננה ! ןנמע .ירובג םוללח ולפנ םכיתומב לע .הדוהי ירה ונינפל

 לארשייירובג ,  םידחא תורוד וא ,רוד רועב אצי ונממש טעמ שדקמל דוסי

 : ,לארשי ירה לע ןוא ידעצב ודעציש
 תושגר  ,םכומכ התע םוקומע וניתושגר !ץרא יניזאהו םימש ועמש

 לבא ."עיקר םור דע הבר םוהת,מ ונתושי לכ תא וז העשב םיאלממ םישודק
 5 + . . םעיבהל םילמ יפב ןיא

 תורוד ואובי ונירחא , ,רופיה ןבא תא | םוחינמ | ונא !ואר םתא רודה
 לדגמה תא ונביש ,הררש לע הרדשו ןבא לע ןבא ,ןבא לע ןבא חוניו םירחא
 תוצק לכב .רואיש םסק:סנפ היהי לדגמה שארבו םימשב .ושארש לודגה ימואלה
 לש תימואלה הדובעל דחאתהל הלוגבש וניחא לכ תוכל תא ריעיו הלוגה

 + ונצראב .ונמע .תיחת
 ימי ירבד תא  תוטרפב רפס אוה .ןהכ ןמטמ ,ל ,י" ר"דה רבד וירחא

 ירשע 'העבשב , הרעצמו הנטק ,םינש עברא ינפל התוא ורפי  םוימ היסנמגה
 ,םיצוחנ רתויה םיעצמאה רסוח היה םינפבמ .דחא רזועו םירומ השלשב ,םידימלת
 התע ,הזכש בצמב שאיתהל היה רשפא .שיה לוטבו געלו קוחצ- -ץוחבמו
 םיחינמ .התע :תואמ שלשל עיגמ הדוגאה ירבח רפפמ ,רבדה בצמ הנתשנ
 הפומ הכז המב ,ימצע תא לאוש ינא רשאכ ,הז ונדסומל דוסוה ןכא .תא ונחנא
 שי .(תוגלפמה לכמ טעמכ הבח כיבל ,המואה יבוט לכ דצמ הבהא .כ"בל הז

 ןונוריעה שדחה בושיל בושח םרוג איה היפנמגה :הזל תונוש תובושת םנמא
 לבא ,תירבעה תורפסהו הפשה תוחתפתהל. ונבלב הוקת הברה תנתונ הופנמגה

 ינבל  ךונח:תיב תוארל ונא םוצור הזה רפומבש ינפמ  ,יתער ופל אוה רקיעה

 תומיגפה תא םמצעב םושיגרמ םלכ לבא ונמעב התע שי םיבר םינקפע רודה

 ,םצראבו םמעב היחתה תדובעל שוררה ןמ כ"כ הקוחרה , תיללכה םתלכשהלש

 קה הז היהי תיתמא היחתל הוקת שי םאו .תויוקל ןח ונוליכשמ בר תומשג

 /םהיתושגרב םירבע ,השפנבו החורב .המלש תירבע הלכשה :ונל .אהת רשאכ זא

 םתורופמו םתכהאש ,ץרא הגנב  םיליבשמ  ,םהלש שפנה  ימינ לכבו .םתלבשהב

 י.:חמה ןמ קר אלו בלה קמוע ךותמ תעבונ היהת םמעלו הל
 ויהיש םירבע םיליכשמ לש רוד ונל םיקת היטנמגהש  ,םיוקמ  ונחנא

 םהל תוארהל םעה  ינפל תכלל םהיתושגרו םהיתועד| יפ" לע  םיואר

 .ךררה תא
 היחְתה לש = ןויערה  ,היפנמגה :ןינבל רוסוה תא תעכ דנא םוחינמ ירהו

 תוה ימשגה .ןינבהש ןוצר \ יהי = ,ישממ ףוגל הוהיו תומצעו רשב ןולע םיקרי

 / ,הרהמב  רמגי
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 תובל .ךותל ונחנהש , םינטקה םירגרגה םתוא לא תווולת .וניניע םלוא
 :ןונבל הוהתש הלודג תחא ןבאל ודכלתי םהש ,העיגיו למע בורב ןנידימלת
 הנדחאתת םכיתובל .תונפב ,תורזופמה תוצוצנה ןתוא לכש  ,ונמעל רדהנ ינחור
 תדובע דבעל ןאבוש הלא ינפל ךרהה תא ריאתו שגרה תא םמחתש הבהל:שאל
 .לארשייץראב .הוחתה

 ןבא ךותב התוא םשו הזב ארוק ינאש ,תאזה הנטקה הלגמה אנ:אהתו
 רבדה יולת ,ונירימלת ,םכבו ,ו:דפומ לע ונלטהש תווקתה ןתוא ןורכזל  ,דופיה
 !ןאולמב הנמיקתתש

 :הנטקה הלגמה תא ארוק םאונהו
 :שש םיפלא:תשמח תנש ,כא םחנמ שדחל ירישעב ,תבשב יעיברב,

 תחאו:םיעברא תואמ-הנמש ףלא תנשב ,לארשי ינב ןינמל עשתו:םישש תואמ
 תורחל הנושארה הנשב  ,תינויצה היסנכל הרשע:םיתשה הנשב ,ק"מהיב ןברחל
 רופי ה ןב א .ה ח ג ו ה --- ישמחה דמחומ ןטלושה:תכולמ ומיב .,םינמוחועה
 ,ו יב תור ב ע'ה ה יפנה ל

 ירש ת  ג''כב /הדפונ .תורב עה. "היפ מגה
 תדוגא, לש התושרל הרבע ז"פרת .תנשבו ןמטמ .ל .י ר"ד י"ע ו'' פ ר תה
 ,לארשי ץראב "תירבְעה היסנמגה

 =ןהקה .שרגמ לע .דרופררב -- רזומ .בקעי  ןודאה תבדנב .הנכנ תיבה,
 םש ב ארקתו "תיבדתזוחא, הרכחה לש תירבעה-הנוכשב :ת ימ ו א ל ה + תמוקה
 ר"ר חונמה םינויצהזגוהנמ םש לע "הו לצ רה , תירב ע-היפנמג
 .ל צרה כאז:ןימינב

 ."תרקבה .חקפמה:דעוה :םירומה:תצעומ .,ןינבה:דעו .הלהנהה,
 לארשי ידלוש ךונחה לע רבד אוה . ןווניסומ ,ב 'רדה םאנ .וירחא

 המשנ גלפ ילעב םתוא השועה ךונחה , הרז .תוברת ךותב הלוגב םיכנחתמ
 קר .ץק איבהל רשפא הזכ בצמל .ימואלה םויקה תמחלמ .םחלהל חב ירסח
 הביבסבו תיללכ-תישונא-תירבע תוחתפתהל דופיה תא םיחינמ .ונא הפ .י"אב
 קר וישכע .םנשי היסנמגב . דיתעהו רבעה ןיב רשקה | תא :ארבנ וז .תירבע
 תינכת י"פע ל"וחב תעב םיננוכתמ םירלי הברהו הברה לבא , דימלת 0
 הברה לש תובלב םעפמ הו ךונח לש ולוק דהו |,הו יגוכית ם"יב לש םודומל
 שיו יהו .ונדסומ י"ע קוחתנ ל"וחו ץראה ןיבש ימואלה רשקה ,הלוגב  םידלי
 לודגה םדאה ותוא היה אוה . לצרה םש לע היסנמגה תא דסול תושרה ונל
 םידעצה םתוא , םיחוטב םידעצב תימואלה היחתה תוררועתהל וכרדב ךלהש
 םידימלתה תא ורדוע םהש ,ולש "שאה תלגטב, קילאיב רמ ררושמה ראתש
 ,שואי.יאלמו םיפיע הלונב .תוליל השלשו םימי השלש וכלהו םילשורימ .ולגש
 ץרמילעב לש וידעצ ונעמש ונאו = ,הלאָה הלוגה ינב תא ודרוע ולאה .םידעצה
 וז היסנמגב ...ותעפשה . תחת .ונא םימחלג ..,ררועתה  ונחורו . לצרה .ר"דה הז
 היהיש רוד .םיחוטב םידעצב ףליו ץרמ-לעב היהיש רוד ארבל םיסנמ וננה .

 שפחב ...לצהה םע .םויתעה ונייח .תא ונא םירשוקו ,המלש תורבע המשנ לעב
 היהי .אלש רוד ונל ארביש תיבה ותוא ןינבל דוסיה תא םיחינמ וננה רומג
 י.,ימואלה ינטויק דעב ונתמחלמ תא ךישמיש הזכ רוד ,הטיגפ לש לצ ףא וב

 .הקומעה ונתכרב תא י"אב תירבעה היפנמגל \ םיאשונ ונגה
 רוהה * ךונחש  ,הלא . לכ .הב | םילוהש .תווקהה לכ אנ .הנמשגהה
 . םבלל .רקי כ"כ .,ותמשנבו .ופוגב םלשה .,יתמאה :ירבעה

 לש םירואמ  רתויה  תודסומה = דחאל- הזה דסומה אנ יהי
 .והיחת דעב :םחולה ונמע

 \שר
 ,טילַאש מ

 .ָהיִתולּועְפו "םיִרְבְח לֶאְרְשַי לב. תַרַבִח

 (ףוס)

 הרבכנה התרועת ,תא "םנאילא,ה .האלממ אופיא  ךציכ
 תורשעל הקיפסמ איהש ,ינחורה ןוזמה והזיא ? הלכשהה-תדובעב
 ? הלש ם"הב תא הנש לכב םירקבמה ,םירבעה םידליה | ופלא
 םאוםה םיעדויה ,םידוהי רותב ךונח םהב םה םילבקמ םאה
 + תירבעה .ןושלה תאו תירבעה  הירוטסיהה תא םתוא .םירמלמ

 ? חרומב ריעצה .ירבעה רודה תא "פנאילא,ה תכנחמ דציכ --- ללכבו
 ידוהיה להקה .תעד 'תא הקיסעמה ,ךאמ הבושח הלאש יהוז
 ונחנא .םינווכמ אלה  תאזה להקה-תעד .לאו) .תונותעה תאו .ימואלה
 ,הלש .ךונחה-תדובעב .תקסוע."סנאילא ,הש .תעה .לכ טעמב (ללכב
 ,ללכב 61 תרבוח) "חלשה, לש הנורחאה .תרבוחה .דע ."דיגמה,מ
 עגונב ותוא ונמפ .רבכ .רשא ,הזחמה ותוא הנושו רזוח .הפו
 תודוא .לע .ובתכ םינוש םינפואבו הברה  ,ללכב ."סנאילא,הל
 ןמזה יפל לכה ,הלש הלכשהה-תדובעב "סנאילא,ה לש  היתולועפ
 ירחא ךרעב םינש רשעכ :הו לע לשמ איבהל וננהו ,ויאנתו
 ןיקסנלומס ץרפ בתכ הלכשהה עוצקמב תקסוע "סנאילא,ה הליחתהש
 לע, :וללה םירבדה תא היתודוא לע םיישארה וירמאממ רחאב
 הרבחה לא חפסהל ,ובלב העננ ומע תבהא רשא ,שיאו שוא לכ
 ראוצ לע םיפדרנה יניע תואושנ הילא קר יכ ,תאוה השודקה
 תעהו המכח ,תועושי ,ןפוח ואצמי הנממ קר ,תובר תוצראב
 ינא בקעיל רמאי רשא ,שיא לכ לע ןכל ,םדקה ץראב וניחא
 לופיוודול םהרבא רמ בתכ םינש ה"כ רחאל ,(*"הל ודי תתל
 תיתפרצה הפשה תא, :הלאה םירבדכ תאוה הלאשה תודוא לע
 % תירבעה הפשה .,תירבעה הפשה תא אל ךא ,םידימלזה ועדי
 "הב ידימלתמ דחא תא אנ ולאש %םלועב תאזכ הפש שיה ךא
 ,שמוח שי ,םלועב תאו הפש ןיא יכ ,חטב םכנעיו ח"יכח לש
 םאה ךא ,התחשנ תידרפס וא תיתפרצ םגרתל ותוא ודמל רשא
 הליבשה םאו + ארקת הפש וזל םאה % תדחוימ הפשב בתכנ שמוחה
 םיליעומ םיעדמ ילעב םיריעצ םיפלא תורשע .ונל תתל הרבחה
 םיריעצה תובלמ תיכשהל הז םע דחי הלינשה ,דאמ
 (***םמ ע ל הבה א שגר לכ ,םואלו ןואג שגר לכ הלאה

 תודוא לע .ידמ...רתוי .תובהלתהב .רבד ."רחשה, לעב םאו
 רתוי םירוחש םיעבצב .בצמה תא לופיוודול ךמ ךייצ ,"סנאילא,ה
 לע תרחא ןושלב המצע "פנאילא,ההתע תרבדמ ןפוא לכב ..ידמ
 ןימאה יתלבל רוסי לכ ןיא ןבומכו ,הלש רפסה-יתבב ךונחה רבד
 קר עייעל קסע ונל שי םג םא יהי אלו  ,תובוטה .היתופיאשב
 םינווכמ ונחנא ,הלש הלכשהה-תרובעב השרח הפוקת לש  הלחתהב
 .'תרזמה ןמ" הלש תרקבההדעו, תא איבהש ,הלש ח"הודה לא הזב

 הליכמ איה ,שארב םוקמ תאוה האצרההל הצקמ ח"הודה
 "סנאילא,ה לש הלכשהה-תטיש תא הכוראב תררכמו םידומע םישלש
 ,תושרדחה היתוטלחה תאו

 םיגוחבש ,תודחא םינש הז יכ ,יולגב הדומ "סנאילא,ה
 דגנכו הלש רפסה-יתבב רומלה-תומיש דגנכ םיאצוי םיעודי םידוהי
 ירבר יפל ,םנה וללה םירקבמה בור ,םהב ררושה ךונחה חור
 .האנשב .דימת  הילא םיסחיתמה | ,םינותעו םישנא ,"פנאילא,ה
 בבלדתרשיב התדובעב הקפע יכ ,רימת הל רורב היה יכ ףאו
 תו לכב הטילחה ,ליח התשע םוקמ לכב טעמכו יוארה ןפואבו
 שורדלו .רוקחל ,הלש ם"הב תא רקבל תרחוימ היפימוק חולשל
 םירקבמה .וקהצ המכ דע ,חכוהלו רפסהדיתב לש םבצמל בטיה
 םינוקתה תינכת םג  ךורעת רבדב ךרוצ שי" םאו  ,םהירבדב
 ,וירפב בר ,יול לארש י -רמ ופנכנ  היסימוקה לא ,םיצוחנה

 , .תינש תרבוח הינש הנש ,א"לרת ,ןעיוו "רחש,ה (*

 רטאמה דבלמ יכ ,ןאכב ריענ אחרוא בגא .ד"נרת ,"ףסאיחא חול (**
 ריכזהל ךירצ ,הז ונרמאממ ןושארה קרפב ונרכזהש יקסנאשרוא .י ר"דה לש
 ייחב הנש שמחו םישלש, לופיוודול לש ורמאמב "םנאילא,ה תודלות תא םג
 "םירבח .לארשי לכ תרבח, רמאמ ןב םג ןייע ,(ּו"נרת "ףסאיחא,-חול) "ח"יכח
 םירשע הל תאלמב ןירפב  רואל .הרבחה האיצוה רשא .ח"הודה יפ לע ךרענ)
 הפ לעבש םירבד י לע דועו -- 1885 ץרעמ שדחל ןושאר םויב םינש שמחו
 סחנפ לואש לש "לארשי תסנכ ב (י"נ ריננאלרע לבימ  יבר תאמ ורסמנש
 ,(741--668 'ד ,1886 .ו"מרת 'ה ,הנושאר הנש) ץיכוניבר
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 אהה הא המהמוהוממהמהההמה רומנו נשללשהתותמוהמהנונמה-נמנננקמננמתננמנהמטמטההטטמהמאטהנמהממהטסקממ טעמא טטאמהמיההמטהההההבהכהמהנאנההמהמתההההמהמההמההנההההנההתהמטהמהקהמהמהההההמההמההמההההוממהממההשטטממההטאהצממהב

 םידבכנה םיחמומה םישנאה ינש לא ,גיצפיילב בר ,םיגרופ. ר"דה
 רקחו רקב רבכ :רשא ,טקיריניב .ןוראה ריכזמ .רותב ףסונ .וללה
 תכלוה :הינאב ודרי  היפימוקה ירבח ,תרזמה תא םימעפ המ
 הירופ ,םירצמ .רדפה לע .ורקב םהו .רבוטקוא 99 םויב המירצמ
 הבש איה ..הירגלובו תיפוריאה היקרות ,הנטקה היזא  ,הניתשלפו
 + םינוחחאה .ראוני שדח .ימיב .הכררמ

 ירבחש םיפיעס העברא רבע "סנאילא,ה לש :יוכרמה דעוה
 םידימלתהו םירומה לש יתרה בצמה :םהל בל םישל םיכירצ תרקבה
 תירבעה .הירוטפיההו תדה רומל בצמ ן"סנאילאה, לש ם"הבב
 תדובע תעפשהו תירבעה ןושלה רומל ןימואלה שגרה לע םתעפשהו
 יתוברתהו ילכלכה בצמה לע דוחיבו חרזמב סנאילאה לש הלכשהה
 .םירוהיה לש

 רבמיבונ 8- םויב הלש תרקבה:השעמ תא .הלחה היסימוקה
 הרקב .איה .היפוסב ראונאי 19 םויב ותוא הרמגו הירדנסכלאב
 תונמואל .ם"היב תא םהיניב | ,"סנאילא,ה .לש רפס-יתב 8
 םע היסימוקה הרקב םוקמ לכב ."לארשי-הוקמ, תאו םילשוריב
 רשא ם"הב תא :םש םיאצמנה ,םיירבעה ם'הב רתי תא םג הז
 לש ,א'קי לש ,םינויצה לש ם"הב תא ,ת"תה יתב תא ,תולהקל
 הריכה םוקמ לכב .םיטרפ םישנא לש ולופאו "ןייאריפ:ספליה,ה
 םוקמ לככו ומצע ינפב ס"יב לכ לש ובצמ תא בטיה תערל
 ,םיבשותה יבושחב .הכלמנ

 הברהב רבדה טלבתמ רתויבו ,המצעב .תרמוא "סנאילא,ה
 םג ועיפשה םהלש תואידיאהו םינויצה יכ ,ח"הודה לש תומוקמ
 האבש ,תונקפמה לע םג היסימוקה חולשמ רבדב הפיג הטלחהה לע
 ,"לארשי.הוקמ,ב תרקבה ד"ע הרפסב : ,ח"הורה תלחתב רוע ןהל
 םימישאמ, : וללה םירברב לצנתהל ךרוצה תא "פנאילא,ה תאצומ

| 

 םינויצה יפמ ונעמש וללה תומשאהכו -- !סנאילא,ה תבתוכ ,ונתוא
 הניתשלפ ירלי תא ונחנא םירקוע יכ -- םהל םיבורקה םיגוחב םגו
 ןושלה ונלצא  תגהונ  הארודה תפש רותבש ,ז"יע .םשרשמ
 לעמו .םתדלוממ הזב םתוא םיקיחרמ = ונחנא יכ | > ,תיצנרפה
 וניא .הזה רבדה לבא , תוקוחר תוצראל םתוא םירופמו םהמדא
 הומ תוחפ דועו ,הדידנל שיא החיפמ הניא "סנאילא,ה ,ןוכנ
 הניתשלפ ןיא םא לבא ,הניתשלפמ היצרגימאהל \ העייסמ איה
 ראמ  ץרפנ ןויזח -- הב םיבשויהל היחמ .יכרצ .קיפסהל הלוכי
 וא לעופל תלכיה תא תיצנרפה ןושלה | תנתונ זא --- ונרעצל
 לוכי .וניאש  ינפמו = ,תולק רתויב ותפנרפ תא אוצמל | רכאל
 לש היתותלד תא וינפל רוגפל םתא  םיצור --- ,וצראב  סנרפתהל
 היהת אלש ןמז לכ יכ ,םירבוס ונחנאו + אקווד תאזה ץראה
 תער י'ע .קר םתיחמל ןמאנ .רוקמ הב ואצמיש ,ץרא ,םידוהיל
 ,ןושל לעכ תירבעה הפשה לע טיבהל לבונ אל תירבעה ןושלה
 7 ,"םויקה רעב .המחלמה לא .תמאתמה

 איה ובש תובר םינש הז "פנאילא,ה לש בצמה-תדוקנ .יהוז
 הטונ איה םעפה לבא ,תיתפרצה ןושלה | ןורתי תא תספבמ
 היטנ ימואלה רצה לא "םיירבע, םינינע המכ רועבכ ,הז טרפב
 רפסמש רחאל ,ח"הורה יקלח רתי ונל םיחיכומ הז .הבורמ רתוי
 בלב ."סנאילא,ה .תעמונ המכ | רע קוידב רייצמו  .ח"הודה .ונל
 תוחלות. ירומל לא רבוע אוה  ,םיירבע םויתד תושגר הידימלת
 םירוט םיאצומ ונא ח"הודה .לש הז קלחב ,תירבעה ןושלהו .םידוהיה
 השקש רע ,דאמ תבהלנ תירבע תוימואל חורב םיבותכ םידחא
 "םנאילא,ה לש חורב םתוא םיארוק - ונחנא יב  ,ןימאהל ונל
 םיריזחמ םה .הצחמל תינויצלימיפאה השדח רתויה תעה ןמ
 רשא  .ידוהיה-ןואנ תואלמה תוימואלה | תואידיאה ןתואל = ונתוא
 םינושארה םימיב  םיללוהמה "םנאילא,ה  ינקפע תא .וביהלה
 ולוא רשפא העורי הרמבו  ,ןמוה:עבצא תמאב אוה התע ,המויקל

 תוימואלה לא .ךופיה:תדוקנ הז ח"ודב םיאורה ,הלא םע םיבסהל
 ,"העודי הדמב, ונחנא םירמוא ,"פנאילא,ה לש התלועפב תירבעה
 תואיריא ח"הודהב התע םג ןיידע ונחנא םיאצומ ,ונרעצל ,יכ: ןעי
 תעה לכבכ ,הצחמל  תוינויצלימיסאו הצחמל תוימואל .תוטעמ אל,
 ,. ;"םנאילא,ה לש המויקל תמריקה

 םדוק וליחתה ,ח"הודה רפסמ | ,"פנאילא,ה לש ס"הבב
 לתי לכ ןםידוהיה תודלות תא דומלל תומוקמ ראשבמ
 פ"חא  ושע | ,םידחא ת"ת יתבכ וליפאו  ,חרומב םירבעל םייהב
 הישעממ רחא ,ח"הודה רמוא = ,היהי הז ."סנאילא,ה השעמכ
 ףחאל ,הזה דומלהל ביהנ הסלפש המ  ,"פנאילא,ה לש םילודנה
 :תורוד ברקב תעטל עייסל ותלכיב  היהי = המכ דע הניבהש
 שגר תאו ירבעה םשה ןואנ תא חרזמב םיריעצה םירבעה
 ת"הודה ףיסומ ,דחא הפ םידיעמ  םינברה לכ ..תימצעה:הרכהה
 ,"סנאילאהל, רשא ס"הבב םדומל קוח ורמגש .,םירימלתה יכ ,רפסל
 לא .םינמאנ םידוהי ,ךפהל ,םה = ,םיעורג םידוהי םניאש דבלמ
 לא םתוכיישב  םיאגתמ ,םהיחאל | םירופמ = ,תוידוהיה .תורוסמה
 ס"היב ילפפס לע  םהב וחתפתנש  ,וללה .תושגרה לכ --- ,תודהיה
 ,"סנאילאה, , םידוהיה לש הירומסיהה ידומל י"ע םהב וקמעתנו ורוענ
 ס"הבב הגיהנהש ,הז ללגב םג חבשל יואר ,האלה ח"הודה רמוא
 --חרזמב םיררושה םיגהנמה יפל ,תדה דומל תא-הל רשא תורענל
 תאו לאזתר תורענל דמלל קיומל םגו .רתוימל רברה בשחנ
 ץרפ התשעש  ,הנושארה התיה "פנאולא, ,תירבעה ןושלה
 ,.דאמ הבורמ הרמב לודג השעמל קרצב תאז תבשוח איה ,המוחב

 ,בל ונמש ,היפימוקה לש ח"הודה רפסל ףיפומ = ,רוחיב
 :יתבב תירבעה ןושלה רומל לא ,ונל ןתינש חכה>יופי יפב
 ירימלת תא טעמב הז עוצקמב ונרמעה  קיורמ .ןויסנב ,ונלש רפסה
 ונאצמ .רפס:יתב בי ,ונרקבש םירענל רשא רפסה:יתב ג"כ לכ
 --השמח ,תירבעה ןושלה | תעידיב  םיבוטלו דאמ * םיניוצמל
 < ודמל  תורענל רשא 'ט"הב ט"ימ = ,םינוניבל--השש | ,םיקיפסמל
 -- הרשעב ,ראמ בוט וא בוט ןפואב תירבעה ןושלה תא השלשב
 יכ ,טילחהל רשפא ללכב | ,ינוניב ןפואב--הששבו קיפסמ ןפואב
 לכ לש" םבצממ עורל הנתשנ אל תירבעה ןושלה דומל בצמ
 יכ .;הדומ ח'הורה ,"סנאילאה,ל רשא ם"הבבש = םירומלה  רתי
 תדמלנ תירבעה ןושלה ןיא "םנאילאה,ל רשא | ם"הבמ םירחאב
 תע הוה .רומלהל םיעבוקש ינפמ הז .ןיא לבא ,היוארה הדמב
 תובשלב 'עובשב תועש ח"ו תוכשל .הנומש לש ם"יבב) .תטעומ
 םירומהש ינפמ  םא יכ ,(תוהובגה תובשלב תועש ששו תוכומנ רתויה
 לכב טעמכ- ,רברל השורדה הגררמה הבוג לע םידמוע םניא
 ,ןשיה שררמה תיבמ םינפרה י"ע תירבעה ןושלה תֶרמְלנ ם"הב
 ןויפנה תא המה :םירפח םגו  תויגוגרפ תועידי םוש םהל ןיאש
 \םינלופה םיררחב הגוהנה התוא'איה םהלש רומלה:תטיש ,ידומלה
 הפ םישמתשמ םה  תידוהיה ןושלה תחת יכ ,הז לדבהב קר
 , ,תיברעב וא תילוינפשב םונרתל

 תומשאההו תונולתה יכ ,הריכמ "םנאילא.ה
 תמיש ילוקלק ד"ע םינויצה דצמ הלבקש ,תונושה
 ,הל רשא ם'הבמ תצקמב תירבעה ןושלה דומל
 ,ח"הודה רמוא ,םתוא ןקתל לבא ,דוסי יל ב הז לכב ןניא
 , + םינינעח בצמ םע = בשחתהל ירצו ,אעמיק אעמיק קר רשפא
 ז"יע ילוא ררועל ,םינברה תפנרפ תא  םואתפ לולשל רשפא יא
 םירומ םמוקמ לע הליל .ןב בישוהלו הלהקה  ךותב  חור:תרעט
 רמוא ,רחא :ןיממ :לושכמל בל םושל .ךירצ תאז .דבלמו| ,םירחא
 .רפסה : יתבב = תירבעה | ןושלה תא. .ונחנא  םידמלמ +--.ח"הורה
 ונידימלת  םיכירצ ךכ :י"ע ..תדה  תרות םע רחוב קר .ונל רשא
 רפדה .ץוחנ .הזל לבא ,םתנומא תא  תוקמע רתיב .ןיבהלו רומלל

/ 



 טכ ןוילג

 ןושלה לש ןיוצמ  ןערי .רבלמ :היהי .תירבעה / ןושלה .הרומ יכ
 ,הלאמ הברהו ,תדל רוסמו ןומאמ ידוהי םג ןמא גונדפו תירבעה
 םניא ,ןיוצמ ןפואב תירבעה ןושלה תא תורוהל | םילוכי ויהש
 יעצמא - לעב הפשה לע ' םיטיבמ  םהו ,םתרל : םיררח  םידוהי
 ונכסי .אל הלאו ,תימואלה-תירבעה הרכהה תא הדי לע םמורל
 תא סנאילאה הארמ הפ .ונל רשא  רפסה:יתבב םירומל  תויהל
 תטטרשמ איה "תימואל, הלמה תא -- ..הלש ירוטלימיפאה .ץוצינה
 שגרה לא .הזב ןווכל ךירצ) הזה שגרה .ינפמ כ'כ תדחפמ :איהו
 ,ולאכ םירומ. לכמ ערפמל .תקלתפמ איהש דע: ינויצה

 יחכב ,הברה :םינוקת תושעל = הטילחה "סנאילא,ה לבא
 ;ח"הורה רפסמ ,"םנאילא,ה ,תירבעה ןושלה רומל בצמ תא ביטהל
 תירבעה ןושלה רומל תא טעמ טעמ :ביטהל הז- לכב .לרתשת

 םירומב .ןשיה שרדמה תיב לש .התע .הירומ תא ףילחת .הגררהבו .
 ,הבוט תיגוג'ופ הנכה הז. .םע ולבק לבא ,םתרל םידרח םנהש ,םירבע
 תטיש :תא .פ"הבב : :המיוסמ = תינכת | י"פעו | רתויו רתוי :ובוחריו
 לושכמ .םג  אצמי- ,ח"הורה  רמוא  ,הזה ןוקתה , תירבעב .תירבע
 רעב םתרוכשמב :התע .םילבקמ םינברה  ,יסנניפה רצה ןמ לודג
 ,.שרחל קנרפ םישמח דע םיעבראמ תירבעה  ןושלה תארוה
 תרכשמה : לא : םיאתמ .:אוה הוה = רכשה = לש :ומועמ< לכב
 ופילחו םא .יכ ,וילאמ רבדה .ןבומ .חרומב םירומה לש = תילמרוגה
 ךונח ולבק רשא ,םיבוט םירבע םירומב .םינברה תא תחא םעפב
 םוכסב םירומה תרכשמ : תואצוה תחא .םעפב הניבהתת זא ,יגוגדפ
 הוה .ןוקתה תא ואיצוי םא לבא ,הנשל קנרפ םיפלא תואמ לש
 הוה ןוקתה תרובעב ,חילציש רשפא זא ,טאל טאל  ולעפל
 ,הרתי הגררהב התוא ךישמהלו ףכית ליחתהל "סנאילא,ה. תרמוא
 ,םיטדידנקה תאמ- יכ \ ,ראמ  דבכנל : ,לשמל = ;תבשוח" איה
 ליבשב  םירומ .ןיכמה  ,.וירפב .הלש .יחרומה .פ"היב לא  םיפנכנה
 עצקמב :הקומע | רתוי :העידי = םישרוד :ויהי ,הל רשא רפסהייתב
 םינוקתה .רתי .ןיב .הכ רע םהמ .ושרד : רשאמ ,תירבעה ןושלה
 סיב .ותואב ביחרהל | הצור איה ,תושעל תבשוח "סנאילאה,ש
 ןפואב, .בתכבו :רובדב תירבעה ןושלה דומל תינכת תא .יחרזמה
 דיתעב םירשכומו . םינכומ ונירומ. .ויהי---"פנאולא,ה-  .בתוכ---הז
 וננה ,ונל רשא ס"הבב תירבעה ןושלה .תארוהב קוסעל ןגוהכ
 רותב אבהל רימעה :ילבל :פיצנירפל ונל םישוע
 ונלש רפפהייתבמ אוהש הזיא שארב רוטקיריד
 ,הירוב לע תירבעה ןושלה תא עדוי וניאש שיא
 היהי ,ללכה ןמ אצוי רבד הכ דע היהש המו
 רובעי אלו קוחל התעמ ונלצא

 תוציחנב הריכהב יכ ,ףופבל .השיגרמו תרזוח "פנאילא,ה לבא
 םגו .,ןקותמ רתוי ןפואב ותגהנהו  תירבעה ןושלה דומל תבחהה
 ,תירבעב תירבע תטיש אוה הבומ: רתויה הטישה יכ :הזב
 תואצות יריל האיבה ,םהב הגהנוהש ,הלש רפסה>יתבמ" םתואבש
 לע .הטבמ איה יכ  ,הז לכב .המיעטמו הבש איה---,דאמ תופו\
 רפסה-יתב . ידלו ןיב םינכהל יעצמא לעכ קר :תורבעה ןושלה
 איה .לכא ,םישודקה .םירבעה םירפפהו הנומאה .תעד תא הלש
 תורטמל ,ןמזה  תורטמל הב שמתשהל הפש אורב,ל הצור הניא
 ."תירבע (תונויצ  ירק) 'תוימואל לש

 לולכש רברב .םימרוקה .הירבהל כ"כ םיאתמ הז :ןיא .םנמא
 תמאב םאה) תירבעב .תירבע תטיש :י"פע .תירבעה .ןושלה רומל
 הבש הפ לבא 6% תרה תרותל .יעצמא רותב קר הז לכ ץוחנ
 ,ירוטלימיסאהו .ימואלה : טנימומה ןיבש המחלמה וניניעל תטלבתמו
 לכב ,הרכהב אלש וא הרכהב ,איבוברעב םישמשמה
 ומכ .,המויקל .ןושארה םויה .ןמ לחה: ,"סנאילא,ה לש. התוהמ
 רמאל רשפא הז לכב ,רבדה .לע תודחא םימעפ וגוריעה רבכש

. 
 ו ו
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 יי

 רכנימד .דעצ ."סנאילא,ה םנמא הרעצ תאזה םעפב .יכ ,תואדווב
 רתויו .רתוי :הניבמ :איהש  ,הזב = ירבעה-ימואלה  ךלהמב  המידק
 התובישח תא :,דומל .רותב תירבעה הירוטסיהה לש הדיקפת תא
 (תירבעה .ןושלה ,"לארשי .הוקמ,) .תיאניתשלפה :היצזינולוקה .לש
 ןושלה .תארוה תא גיהנהל ףופ ףוס  הטילחהש ,הזב לכ  םרוקו
 וגלו , ללכושמו: ןקותמ .רתוי ןפואב הל רשא רפסה-יתבב תירבעה
 ירבעה השעמהו םכוחמה רעצה תא ןוצר עבושב לכקל קר /ראשנ
 ,וז הכררב ליח השעת יכ ,ונתכרב הל עיבהלו "סנאילא,ה לש הזה

 ן"פנאילא,ה ר"ע ונרמאמ תא רומגל ונחנא  םילוכי .הזב
 הנתנש ,תויללכה תובושתה תא רופמל םיצור ונא הנורחאב לבא
 הליבשב "סנאילא,ה הכרעש ,תולאשה עברא לע תרקבהיתיסימוק
 חורה .דגנכ תומשאההו תוחכותה לכ (א :ךרדל התאיצי העשב
 ונירומ לש יתרה  בצמה  דגנכ ,ונל רשא רפסה יתב לש יתרה
 דומלה (ב ;ריואה ןמ' תוטולק | ןנה --- םימדוקה = ונידימלת .לשו
 שגרה תא שילחמ ונניאש יד אל ונל רשא  רפסה:יתבב יתרה
 ונידימלת בלב עטונ אוה ;ךפהל ,ותוא קזחמ אוה םא .יכ- ,ימואלה
 .הרובכ לע .רימת ןנהל םתוא דמלמו תורהיה לא הנמאנ הבהא
 הלהתל = היואר "סנאילא,ה  רשא ,תירבעה | הירוטסיהה דומל
 ,הל רשא רפסה:יתבב * הנושאר | ותוא הגיהנהש ,הז | ללנב
 ןירבעה חורה תא וב םמורל דאמ הפי  יעצמא אוה
 אוה ול "רשא .רפסה < יתבב תירבעה ןושלה רומל 0

 בורב ,דאמ ןיוצמ  אוה = םידחא  רפס:יתבבו  ,ללכב  קיפסמ
 םילקה .תומוקמה לכ תא במיה םירימלתה םיניבמ םירענל "הב
 םיארוק ,תדה:ינהנמ תא הפי םיעדוי תורענהו םירענה ; הילביבבש
 ,.תולפתה ןמ הברה פ"עב םיעדוי .םירענה :,תפטוש  האירק .רודסב
 םהב "תנקיתמ  הניא" .תירבעה ןושלה  תארוהש ,ס"הב  םתואב
 ןיבמ  םירחכנה  ,םינגוהמ:יתלבה :םירומה הזב םימשא ,יעביאדכ
 םהל ןיא יכ ףא ,ןומאב םהילא תוסחותמ תולהקהו  ,םוקמה>ישנא

 רבד אוה ,תחא םעפב בצמה תא תונשל ,'תיגוגרפ הנכה םוש

 םינוקתה תא לעופל :איצוהל | הכירצ  "םנאילא,ה | ,רשפא יאש

 לש .ירסומהו יתרה .ךונחה ,תדה רומל .אעמיק  אעמיק  םיצוחנה

 ,םייתרה םיכרצה לא הרומג המאתה | םימיאתמ | ונלש ם"הב

 ,העפשהה (דו ,םידוהיה  םיבשותה לש םיירמחהו | םיירסומה
 הבחר ,הירופ איה הלש רפסהייתבב :"סנאילא,ה | העיפשהש

 הברה > ,היקרותב םיבוט רתויה םירוהיה םיטנימוליאה .,הקומעו

 לש תומר  התויה תולעמל | ועיגהש  ,םינמותעה = םידוהוה ןמ

 לודג .רתויה קלחהו םיילאיצופהו םוירמחה םייחה לשו הרוטלוקה

 ידימלת ויה םלוכ --- ,תוילארשיה תולהקה שארב םידמועה .הלאמ

 םישמשמ 'חרזמב ,םוקמ לכב אוה .ךכו  ,"סנאילא,הל רשא ם"הב

 םה .תעדו הוא םש םיציפמ םה ,הרוטלוקה:יאשונכ  ונירימלת

 הבוט בור איבמה ,לעפמ לכב ןושארו שארב  דימת  םיאצמנ

 רסוימה ,רפחו הקדצ הרפמה  ,הרוטלוק ץיפמה ,םיבשותהל

 ,חרומה>ירוהי לש | תילאיצופהו .תיטילופה היצפיסנמיאה  תבומל

 תוללכה .המסיסה | תא םימדוקה ונידימלת םיציפמ םוקמ | לכבו

 ,"םיללצב טיעמהו רואב תוברה, :ונלש
 7 הפ ---

 יִרוהְיְל רָשָא הרע תרָבָח , תולועפ
 ,1908 תַנָשְּב "זנכשא אש :

 / .(הלש .יתנשה ןובשחו ןידה פ"ע)

 (ףוס)
 לארשי ץרא תוחתפתה תודא הבחרב רבדמ ןובשתהו ןירה

 הישעתהו  תינררומה תורכאה ץרא ריתב .דיתעל .תוברה היתווקתו

 < .ותוציחנ תא ראב ןעמל ;הפיחב .םוקינכטה : רוסו לע רבדל .רבועו



 ףוש בקעי רמל ןתנ ליופ ר"דה לש ובתכמ איבמ אוה  ,ותלעותו
 האמ ןורחאה הז בדנ ותבוטלש םוקינכטה תודא | קרוי-וינב
 ו ,רלוד :ףלא

 :הזה .בתכמה ןמ .םידחא םיעטק ,הזב םיאיבמ וננהו
 רוסי .יכ  ,הרכה יריל יתוא ואיבה חרומב  תוברה יתועיסנ,

 י"חרזמה .תוחתפתהלו חרומב וניחאל הכרב רוקמל .היהי .םוקינכט
 :יתב השלשב ךא היקרותב גישהל רשפא ההובג .הלכשה

 רחאו  ,תוריבבו  לופוניטנטסנוקב םיינקרימא םהמ םינש ,רפס
 וניחאל םיענ אלו (ירצונ) יתד חור ררוש םלוכב : ,תוריבב :יתפרצ
 רפס:תיב לבא | ,םיעדמ  ינימ לכ .םידמול םהב ,םהב 'שמתשהל
 ,היקרות ץרא לכב ןיא ינכט

 יקלח ,היקרות ץראב ראמ/ ץוחנ .הוכ רפס:תיב אקוד הנהו
 ,דועו  תונקותמ  םיכרד ,לזרב תולפמ רבכ ןנשי םהבש ץראה
 םילגופמ ץראה יקלח רתיו ,הבורמ תוריהמב םיחתפתמו םיכלוה

 יתינררומה הקינכטה םתרזעל אובת ךא םא ,החילצמ  תוחתפתהל
 תוחתפתההל הברה רוזעי .היקרותב שדחה יטילופה .בצמה

 ,הב לודג רתויה קלחה תא וחקי ניחא .יכ ,רברה רבכנ דאמו וזה
 יתובוט ןנה הז עוצקמב רובעל םיצפחה  וניחאל .תויקתה

 ינב םיקינכטו םיריני'זניאב היקרות תלשממ השמתשה התע רע
 םהו ,הער ןיעב םהילע דימה החינשה הלשממהו ,תורחא תוצרא
 תופשה תא םתעד ילבמ יוארכ םדיקפת תא תואלמל ולכי אל
 הלשממה לבקת םירוהיה םיקינכטה תא לבא ,ץראב תוכלהתמה

 ןימאת ,םייקרות םיחרזא םג :ויהיש הלאל ,םהל .תוחותפ תועורזב

 תלעות םג ואיבי תיברעהו תיקרותה .תופשה תא םתערבו ,הלשממה
 רופמל יאדוב ולדתשי הלאה םידוהיהו ,םירוה רשאמ הבורמ רתוי
 .בר :רפסמב םירוהיל .הרובעה תא

 םיריעצה הלאל ךא אל תלעות םוקונכטה איבי  ךכיפלו
 ידוהיה ןומההל .םג םא יכ וידימלת ןיב  תויהל וכזיש םיריחיה
 , ותוינעב -עוקשה

 לודג אוה- םוקינכטה תא והמגיש הלא דעב הרובעה הרש

 הלודגו הבר תורשפא שי תוחחא היפא .תוצראב םג \ ,םירי בחרו
 .תינרדומה הקינכטה * תוחתפתהל

 ,הוה רפומה  רופיל  תרשכומ :רתויה  ריעה איה---הפיח
 תורחא םירעלמ רתוי הל תופקשנ תובוט = תוירחסמ  תוריתע" יב
 ילנויצנרטניא יפוא ונשי היקרות ירע ראשל ,לארשי ץראב רשא

 ,הבורמ היהת אל םוקינכטה תעפשהו ,ידמ רתוו
 קחרמב אצמנ אוה ;הנקנ רבכ םוקינכטה ןעמל הפי שרגמ

 יריעה ןמ םירחא םיעגר
 הלסמה הנוב ינפל יתעצה םוקינכטה לש תינכתה לכ תא,

 ,בוהאו רבוכמ היקרותב יזנכשא רטמרופיר ,אשאפ:רנסעמ תישזרהה
 . ,"ילא .דחוימה ובתכמב הל םיכסה אוהו

 ילנויצר ךונח לכקל םיכירצ םוקינכטהב ודמליש םיריעצה,
 ,"םתודלי ימי תלחתהמ

 בטיה. רברל ודמלי ובש | םידליה.ןג תא  ורקבי הלחתב

 הצוחנהו ללכב לארשי.ץראב דאמ הכרצנה הפש ,תירבעב
 ,טרפב תונושה תודעה תא רחאמה רקש רותב

 תא בטיה תעדל ודמלי ובש  ,וממע רפס:תיב ורקבי .ןכ:ירחא
 רותב רמלתש תיברעה הפשה תא ,בתכבו רוברב תיהבעה הפשה"
 תלוכיה תא םיכינחהל .ןתתש ,תיונכשאה הפשה תא ,הרז הפש
 תמכחב הנוגה העירי ,לודגה ירוטלוקה םלועהב 'השענה םג  תערל
 רניימשנשריק 'פורפה תטיש פע ,רויצבו עבטה תועיריב ,ןובשחה
 .הזה .ךונחה .הרשב לודג רתויה .החמומה ,ןכנימב

 םתויהבו םינש 'ד---'ג .ינב | םידלי ולבקתי םידליהיןגב
 המלש לעב היהיש ,יממעה . רפסה:תיבל ,ורבעי םינש עבש:שש ינב

 9 3% םלועה <

 ונב .ויהישכו = ,דומל:תנש לכל -הקלחמ ,הקלחמ--תוקלחמ עבש
 ,םוקינכמה לא .לבקתהל םירשכומ רבכ ויהי הנש ו"ט-ד"ו

 לא ולבוקי םיבוט  תונורשכ .ילעב  ויהיש םידליה הלא קר
 ףותבו ,הכאלמ  תרובע רפסה>תיבב  ודמלי םירחאה , םוקינכטה
 תרומה תוצראב טרפב ,םמחל תא יארוב ואצמי הכאלמ.ילעב
 ,םיחמומ הכאלמ-ילעבל תוכירצה

 הז. ןיממ רפס:יתבב ומכ היהי . ומצע \ םוקינכטב  דומלה
 םגו תיקרוטה הפשה תא דוע .ודמלי וב .תורטלוקמה תוצראהב
 םהל ליעות תיזנכשאהו ,םירצמב הכרצנה ,תילגנאה הפשה תא

 ךא .היהת רומלה תפש . תויזנכשאה תולפמהב  תורשמ .לבקל
 ,םירומאה םימעמה ינפמ תירבעה הפשה

 תודמלנה תופשה יובר לע אלפתי אל חרומה תא עדויה,

 רליה אוה לגופמ .ללכבו = ,תוחרכומו  תוכרצנ ןה :םש יכ עי
 ."עוריכ ,תובר :תופש תערלו דומלל .יחרזמה

 ,םינש עברא רע שלשמ | היהי  םוקינכטהב  רומלה-ןמז
 םילגוסמ רפכ ויהי ותוא .ורמגיש :הנש ח'י--ז"י ינב .םיריעצהו
 ,תואיכ .םדיקפת תא תואלמלו תוירחא:תולעב , תורשמ  לבקל

 ּורמגי ךשא רע .םוקינכטה  רוסיב :תוכחל . תאז . לכב יא
 תדעוצ חְרזמה  תוחתפתה , רומאה יממעה רפסה:תיב תא םידליה
 םינש עבש לש ןמז תוכחל רבדה בוט אלו ,םיקנע םידעצב
 יפוט ,הזב ךרוצ ןיא .םגו ,םוקינכטה תא חותפל לכונ רשא רע
 םירימלתה תויהל םילנופמ .םילשוריב "למל,  רפסה-תיב , ידימלת
 ןובשחב .םהיתועידי תא  תואלמל ךא .ץוחנ ,םוקינכטהב םינושארה
 םוקינכטה תאו ,תחא הנש ךשמב ותושעל רשפאש רבד ,רויצו
 ,םינש יתש רועב חותפל הָיהי אופא רשפא

 ! ךרעב .ןה: םוקינפטה .ןעמל .תואצוהה

 ,קנרפ 0 ונמלש ןינבה תמרא רעב
 ,- 100,000  ףלי 800-ל רפסה"תיב ןינבל
 ,- 0 םירישכמו הכאלמ-תיב ןינבל
 | 0 םירישפמהו םוקינכטה
 תורחא םירע .ינב םירימלתה הלאל ןועמ .תונבל םג .ץוחנ

 י.קנרפ 60,000 לש .םוכסל הלעי הז .הפיחב םירג םניא םהירוהש
 קנרפ 690,000-ל .תחא םעפב תואצוהה תולוע לכה-ךסב
 רחיב .םוקינכטה לש תויתנשה תואצוהה הגייהת ולא רבלמ

 ,  .הנש לכב קנרפ ףלא םינומש --- רפסה"תיב תא

 םאו ,רבד יעדוי לכ םיאבנמש ומכ חתפתי .חרזמה םא
 הרובע"םוקמ המש היהי וא ,הבורמ הרמב הזב קלח וחקי וניחא
 ,היסורב .םהיתונכשמ תא. םוזעל םיצלאנה  ,וניחא .ןומהל הסנרפו

 ,היצילגו .הינימור
 *ושנא .תויהל איה םייחרומה וניחא תדועת יכ ,רבדה הארג,

 תחתפתמו תכלוהה תוברתה ןיבו תיברעמה תוברתה ןיב םיניבה
 %ןוה המרה הרועתהל המה .םירשכומ םיימש רותב ,חרומה לש
 "ללב -ירוטםיה דיקפת תוישונאה .ןעמלו .םנעמל ואלמי םה
 לש תחתופמה .הרוטלוקה ץחלמ .תישפחה  ,תודהיה .לכות .חרזמבו
 ידיל .עיגהלו .שרחתהל ,הנמיה .האלמ לבא םיירצונה םימעה
 ,המצעל הל הכרב. רוקמל היהתו .תימצע-תילאוטקלטניא תוחתפתה
 . תוישונאה .לכלו ,תינמותועה .הכלממהל

 ףחאה דעצה השעי .חרומב ירבעה : םוקינכטה .רוסיב,
 / ,"וזה .הבגשנה  הדועתה .תא .תואלמל

 לורבה:תולפממ .הכורא .המישר .ןובשחהו-ןידה .איבמ-.האלה
 היהת .,ןבומכו = ,תונבל .הלשממה תערבש | תונקותמה  םיכררהו
 יהכאלמו הדובע ,יד .גישהל םוקינכטהב .םרומל קח .ירמוגל .תלוכיה

 הרוש "הרועה, תרבחל םנשי הו רופבו לארשי :ץרא ב
 םיכומנ רפס = יתב | .,םירלו:ינג  ,םינוש חפס-יתב לש

 ו
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 םיינשבו ,תירבעה הפשה איה .רומלה:תפש הנושארהב :םיינוכיתו
 הפש וזיא םג  תיברעהו .תירבעה תופשה דבלמ םירעהב .םידמלמ
 ותוא לש :ךרוצה יפל לכה, תופש יתש םג . םימעפלו ,תיפוריא
 תופשהל  םוקמ ןיא תובשומהב רשא  רפסה"יתבב לבא .,"םוקמ
 ! תויפוריאה

 תיקרותה הפשה רומלב םג .תוברהל התע תבשוח הרבחה
 לקי הלשממה-תפש תא הירפסדיתב יאצוי וערי .רשאכ יכ התוקתב
 וניחא לש הובג .רתויה .לאידיאה הז ,הלשממב תורשמ לבקל 'םהל
 םילשוריב .ףרנלתהו הטסופה רוטקריד יכ  ,הזל תואהו ,םייברעמה
 ,ןהכ םירפא המ "הרזע,ה רפסדיתב לש ישארה להנמה ינפל 'עיצה-
 ילאירה ס"היבב ףרגלתהו הטסופה ינינע .דומלל םוקמ וביָצְקי יכ
 ,"הרזע,ה  תרבחל .רשא  םילשוריב

 םהבש  ,םודלי-ינג  השלש הרבחה הדסי םילשוריב
 םהיתודימלתו םהידימלת רפסמו , תורומו םירומ דחאו םירשע םידמלמ
 ,םינש וא דחא םידלי-ןגב דוע ךרוצ שי ,תואמ שלשמ רתוי והנה
 -ינגב .הארוהה ןפוא תא הנעדתש תורומב .ןורסח .שגרומ לבא
 הרבחה תבשוח כ'עו ,הירוב לע תירבעה הפשה תאו םירליה
 ליבשב םידחוימ םיפרוק םילשוריב חותפל תובשחמ .
 תוצפחהו תירבעה הפשה תא בטיה תועדויה תומלע
 דינג תאצוה ,םידלי-ינגב תורומ תויהל תורשכומו
 ,'רפ 11,800 לש ךסל ןובשחה תנשב הרבחהל ולע הלאה םירליח

 תונבל ס"היב (א : םילשוריב הרבחהל םנשי הלא דבלמ
 הלעו תורימלת שמחו םועשתו האמו  תורומו םירומ העשת םע
 הכמתש "למל, ס"היב (ב ,.קנהפ 10,960 םוכסב וז הנשב הרבחהל
 דהעברא והנה וירומ רפסמש ,קרמ םיפלא תשמח לש םוכסב וב
 םירשעש ,ילאיר .ם"יבו .םירומל רנמיסה (ג. ,850---וידימלתו רשע
 רנמיפה ידימלתל ,םידימלת העשתו םיעבשו םהל םירומ רחאו
 -ירועשו :םייתורפס םיפשנ תכרועה "הירומ, םשב הדוגא הנשי
 -תיב ןכוה .תורחא :םירע ינב .םידימלתה ליבשב  ,םילודגל ברע
 םירומלה דבלמ  ,ןועמ-יתב םג םנעמל ונבי םורקבו :דחוימ :ןוזמ |

 ונשי הז .ןיממ .רפסחיתב .לכבכ הזה רנמיטהב .םידמלנה םייללבה
 ןעמל וב .ןופצ תלעות ברש רבר ,המרא-תרובעל רחוימ סרוק םג
 לע תואצוהה  ,תוירבעה .תובשומהב  רובעל .ואביש םירומה הלא
 ,קנרפ 49,200 --- םוצעו לודג םוכפל וז 'הנשב ולע הזה  דפומה
 'חה תבשוח האבה הנשב ,הרבעה הנשהמ תובוח םג ול ויה יב
 !הזה דסומה ןעמל .דחוימ תיב .ןינבב .לחהל

 םירסומה תא  ףסכ ימוכסב הרבחה הכמת הלא לכ דבלמ
 ₪600 לש םוכסב תומותי ךונח-היב תא (א : הלאה םימלשו'יה
 תרזעל, הרבחה םג ותבוטל הנתנ התולרתשה יפ לעו ,קנרפ
 רצוא תיב, תא (ב ,'רפ  םיפלא תעברא ךס "םייפורה םידוהיה
 םיפלא תשלש --- "לאלצב, (ג  ,'רפ םיפלא -- "ימואלה םירפסה
 200 --- דומל ירישכמל ,םיררפפה לש "הרות"רומלתה, (ד ,'רפ
 וגיהני התעמ יכ .שארמ הל חטבוה לבא .,'רפ 4000  דועו 'רפ
 ונתי  םגו דומלה:תפש רותב תירבעה הפשה תא .הרות"רומלתהב
 המיקתנ אל תאזה החטבהה ,הנידמה .תפש ידומלל ךבכנ םוקמ
 בירה :ילגרל הדעה ינינעב : וררש  םירדס<יא יכ ,הרבעה הנשב
 ,וללה םינוקתה :וגהנוי וז הנשב לבא ,ישב:םכחה רבדב

 תורומ עבראש | ,םידלו:ינג .ינש (א ! הרבחה הדסי ופיב
 טוכסל ולע תואצוהה ,181 --   תודימלתהו םידימלתה רפסמו םהל
 םינומשו ול .םירומ העבשש ,םירענל רפס:תיב (ב ,'רפ 0
 ,קנרפ 18,400 לש םוכסל ולע תיבה תואצוח ,םידימלת השמחו

 ,'רפ 800 -- הכימת 'חה הנתנ "ןויצ.ירעש, ם"היב .תבוטל
 םירענל  רפסרתיב  הרבחה .הקיזחמ .תוב1חר הבשומהב

 ,68 -- תודימלתהו םידימלתה 8,  --- םירומה רפסמ * ,תורעגו

 כ ןוילג

 הרבחה תכשוח האבה הנשב .רפ 1600 םוכסל ולע 'צוהה
 תעצה פ"ע .,וחיבשה :ןעמל  ,הזה .פ"היב ,לע  תואצוהב תוברהל
 תדדונ הקיתוילביב רפיל הרבחה הטילחה תובוחרב םירומה
 היהי .תאוה הקיתוילביבה  זכרמ :,םידימלתהו  םירומה  .ליבשב
 ,םהל :םיצוחנה  םירפסה תא םישרורה .ולכקי םשמו םילשוריב

 לש .םוכפב ."הרות<דומלת,ה תא הרבחה .הכמת ןורב ח ב
 תיברעהו .תירבעה :תופשהל הרומ לבקתנ תאזה הכימתב .רפ 0
 :םייללכה  םיעדמהו

 ןעמל תינרניא הרובעב ליחתהל הצפחבש העירומ הרבחה
 .חרומה תוצראב .רשא "הרות:רומלת,ה-יתב  לכב םירדס איבה

 םידימלתו ול .תורומ ,שלשש ."םידלי-ןג, 'חה הדסי תפצ ב
 :'ופ. םיפלא..לש .םוכסל ולע .'צוהה .114- -תודימלתו

 ,םילודגל ברעגירועש הרבחה הזב .תחתופ .בורקב
 ול .תורומ .יתשש -"םירליה-ןנב, הרבחה .תכמות הפיח ב

 ,קנרפ םיפלא לש םוכסב.,תודימלתו םידימלת השמחו םיששו
 האמו ול .תורומ שלשש ."םידלי:ןג, 'חה הרסי תוריבב

 ,קנרפ 8106 --תואצוהה .,תודימלתו .םידימלת  רחאו
 ול תורומ שלשש  "םידלי?ןג, הרבחה הדסי הירבטב

 .קנרפ ₪500---'צוהה :,ול תודימלתו םידימלת הששו םיעבשו
 תודחא תומלעב םג .תכמות .הרבחהש .עידומ .ןובשחהו:ןידה

 :לברפ רפסה:תיבב .הינמרגב התע .תודמלתמהו רבע:תפש תועדויה
 ,םירלי:ינגל .תורומ ןיפמה רפפה-תיב הז  ,יצולטספ

 םיירבע . רפס-יתבו\ םידלו-ונג- הרבחה .רסית .האבה הנשב
 , ,תיפוריאה היקרות ירעב םג

 הברה הרבחה הדבע היסור :ידוהי לש םכצמ .בטיה ןעמל
 תודובעה לכ תודא לע עידוהל רש פאייא לבא ,וז הנשב
 םידרונהו .היסור .ידוהי תבוטל. הרבחה האיצוה .ללכב .וללה

 !קרמ 880,000 לש םוצע םוכס םשמ

 תואצוהב (קרמ םיפלא תשמח לש םוכסב) םג הפתתשה הרבחה
 רמע השֶארבש .,היניסיבאב םישלפה :ייח תא רוקחל היצידפסכאה
 רתוי וא. תוחפ תועודי .תאזה העיסנה תואצות ,ץיבולטייפ ר"רה
 וז ךרדב .דיבעל ףיסוהל םג תבשוה הרבחהו ,םירבעה םיארוקהל
 1הלא וניחא .יחדנ תא  לארשי םע לא ברקלו

 התכימת תא ןיצל יאדכ הרבחה לש "תונושה, :תודובעה ןיב
 הרוגאה תבוטל ,ךיריצב םירבעה םיטנדוטסה לש הכימתה:תפוקל
 ,יר בע ןולמ תואצוהלו תירוהי הקיטסיטטסל

 םנחל אלו ,דאמ םיענ :םשור ןובשחהו:ןידה השוע ללכב

 -- !םהיגימל םיללובתמה לכ תמח תא הילע הרבחה התלעה

 .תיקרותמ םיבּתְכִמ
 ו 0 0
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 .,אטשוק
 כ

 - -ייקינולפו  ילופונירדא , אטשוקב "םיככמ,ה

 .היקרותבש . םירועצה - םירבעל גח לש :עובש הוה ןורחאה  עובשה
 ---תאזה .ץראב תולמעתהל -תוינויצה .תורכחה תוארקנ ךכ---הירגלובמ ."םיבכמ,ה
 תוחותפ תועורזב םתוא 1לבק םיגורהאה הלא ,היקרותב םהירבח .תא רקבל ואב
 תינחורהו תינפוגה היחתה ןויער תצפהל הברה וליעוהש ,תויבמופ תוגוגח .וכרעיו
 : - יהיקרותבש .רועצה ירוהיה רודה ןיב

 תוגיגחה לע ןאטשוקב וכרענש תוגיגחב קר ףתתשהל לוכי .םירוטח בתוכ
 הפיה לויטח ירדפממ דחא יל רפסש המ יפל בתוכ יננה יקיגולסו ילופונירדאב
 = הלופופוליפמ .תירבע .הרומ וררפ ןודאה ,הוה

, / 
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 ,רקבב ,רבעש עובשה לש  יעיברה םויב אמשוקל ואב "םיבכמ,ה

 :ליח לש תרמזת השארבו ,םהינפ תא לבקל האצי תיאטשוקה "םיבכמ,ה תדוגא
 :יטס:ןסל םירגלובה םיחרואה תארקל חאצי םיאטשוקה "םיבכמ,המ הרובח .,םיה
 הלחה ףוחה לא הינאה העיגה רשאכו ,דאמ דע הבבלנ התיה השיגפה ,ונפ

 .חלודג חתיה תובהלתההו ,ןגנל תרומזתה

 ורבעשכו ,הטלגב בשויה םירוחיה ןומה םג ףתתשה תאזח הפיה השיגפב
 --רועה .תובוחר ךרד םשארב :אכצה:תרומזתו םירישב םיפוה םירועצה םירובגה
 הארמל . תוצילעה הלדג  דוחיב .תורירוו החמש לש תואירקב םתוא ולבק
 רפסה:יתב .תורימלתמ ,הירגלוכמ .תוידוהי תורענ ,"תויבכמ,ה לש ןטקה דודגה
 .םילייח םידעצב וכלהש

 לעש םורפכה דחא לא לויט תודוגאה יתש וכרע אוהה םויה תרחמל
 הוטבש "ילפ:רממוז, ןולמה תוב לע "םיבכמה,ה  תינא הרבעשכ ,רופסובה | ףוח
 בולוקופו .ןוזפלו םינודאה תא רקבל הדרי "םוככמ,המ .הרובחו ,םש .הרמע ,היפר
 תויצבוא הינאה לע וראָשנש םיבכמה וכרע ןמז .ותואב ."םיתכמ,ה םשב םכרבלו
 אל וע, תניגנמל  רופפובה  רונא דרח הנושארה םעפבו = תורדתסהה ישארל

 ."ונתוקת .הדבא

 דחא ,טלבב םידוהיה יריעצ תא רקבל םיבכמה ובלה רקבב תבשה םויב
 השיגפ םהל רע םידוהיה םיריעצה לש בולקה .לודג ידוהי כושי םע םיעברה
 לש  תסנכה-תיבל מלב ירועצ תיולב םיבכמה וכלה בולקהמ .דאמ דע הפי
 ,הרעה ישאר י'ע ונמווה חמשלש (דרפס ישורג י'ע הנבנש תסנב:תוב) "שורג,ה

 םהיניבו שיא םיפלאכ ואב ,םיאלמ ויה הלודגה רצחהו תפנכה:תיב
 תובהלנה תואירקהו םיפכה"תואיחמ ןקתתשנ אל רוע .הדעה ישארו םימכחה
 ,םיבכמה ינפ תא הלבק תפנכה-תיב .תלהקמו .בוחרהמ

 תולמעתהה לע ירביע םואנ ינומרח רמ אשנ הלהקמה תורימז .םותכ
 ;ופמ ןימינב יבר .ח- םינודאה -- תיררפס --- ורבד וירחא .תירבעה היחתהו
 ,פנאילאה ירומ. פהינש  ,טלכמ .ץיבטלאו  ילופופול

 םיפפאנֶה לכ לע הפי .םשור התשע. תסנכה תיִבב .הגיגחה

 :וררפתג ,הפ גוהנכ :,תורעוס םופכ-:תואיחמו תובהלנ <
 עברה ,יוקיחב 'םילמעתמה תגיגח הלחה םירהצה ירחא תישימחה חעשב

 םיר:בחר  שרגמ לע ,אטשוק  ידוהי לש | םנינב בורו םנינמ בור םובשוו םשש
 *ורש ילודגמ םיבר םהיניבו ,שיא םיפלאכ ופסאתה םיריציפואל רפסה:תיב לש

 + אבצה
 יםהיתועונת יפיו םהירירש חכ תא תוארהל ואצי םילמעתמהמ שיא םיתאמכ

 :ונקב ןאצי ולאשכ ,תויבכטה הארמ לע ןומהה גנעתה דוחיב ,רדהנ היה הזחמה
 *רוד:ונגמ,\ תורמחנ = תודימריפ םיניוצמ תוריהמבו .הינומרהב ,יפויב ונבו הבור
 :הבורה .ינקב

 ךשמ .ןגנמ הלרח אל רפסה:תיב תרמזת .תועש עבראכ הכרא  הגיגחה
 לכ לא תדחוימ תונינעתהב וננובתה וירימלתו רפסההתיב לש .בטשה  ,ןמזה לב

 *םיבכמ,ל ודוהש ,םידחא םירצופוא םג ומאנ ,םימואנ םג .ןעמשג ,םיבפמה תועונת \
 םירובגה תא הרהמב תוארל םתוקת תא ועיביו םיקרותל הפי תפומל םתויה דעב
 ,ינמותועה הנחמב הלאה םיריעצה

 תואירקבו

 אלו  ,םילגרהו םינויצה םיעבצה ושע ידוהיה ןומהה לע  קזח םשור
 :ץמוא .לע .ואלפתה- -רוסא .רבד .הזיא תונויצב תוארל ולגרהש ,הלאמ םוטעמ
 םילרננ ,םיריציפוא ןומה ינפל םיגויצ םילגדו םיעבצב תאצל "םיבכמ,ה לש .םחור

 ,הלשממה .חבהיאבו
 התיב .להנמש אוה ל"וחכו : היסורב םיארוקה ליבשב / ןיצל יוארש רבד

 גואה לש רפסה:תיב לכ תא "םיבכמ,ה לש םתושהל אוהה םויב רפמ רפפה
 יפכ .ליעוהל ולדתשה ,ךפהל  ,אלא ,הז לע ונגרתה אל םידימלתהו  ,םורצופ \

 ."םיבכמ,ל רשפאה
 :תויתוברת רתויה = תוצראב וליפא ונלגרוה | אל ןוכ הבוט. תוטחיתהל

 והנושאר הגרדממ רוצי הזיאל ומצע תא .בשוח רציפואה םש

 אלש  ,הוקנלאו הֶרוריפ םינודאהו "תמא יפדור, הגילה םג בוטל הרוכז
 יהגינחה לא גאבש םיחרואה לכלו םיבכמל הפי הדעסמ וררפיו למע לכ ובשח

 ףהתשה הב :הגוגחה לש ינשה קלחה היה ברעב הרשע-תחאה העשב
 תורימז ,תואלפנ תודימריפ םעפה רוע ,שיא םיפלא תשמח:תעברא לש ןומה
 .םינלגנו

 תודחא םונש ינפל הדסונ וז הרוגא ,בגא ,"הננר, תודוהיה הרבחה הרמז
 תא .תועטהל .ליבשב הגנר .פשב הל .וארקוו .תיגמרג:ירבדמ םודחא םידוהי :י'ע <

 םוקמב .וז הרבחב השדח תור שיגרהל םיליחתמ התע  .]ג6ההתה -- םויוגה

 תו0מההה הו  םיירבע  םנריש םג  רמזל םיליחתמ םיימואלה םונמרגה םירישה

 ,תירבע "הננר,ל  םימיה דחאב ילוא יהת

 ,תולמעתהל הינש הגוגח םוככמה וכרע םירהצה  ירחא  ןושארה םויב

 םיפלאב ןאב םעפה םג ,הריפ ,יפוריאה קלחה לש םילודג רתויה םינגה דחאב

 ו זפלו :וכשי ןושארה םוקמב ,אטשוקבש ידוהיה וש]ו1-[06(1:המ םבור , שיא
 ו

 ,ופבקעי ריד ,(היפורמ םוו ותואב אבש) יקסניטוב'ז ,בוזור  ,ןיקשיסוא ,בולוקוס

 פויב ,תוריהמב הנושארה םעפב רשאמ רתוי דוע םיבכמה וניטצה םעפה .דועו

 "םירוטאידלג,ח לש תולוחמה םהל ולע דוחיב , םתותועונתבש הינומרההבו

 ."םירצוקה,ו
 פסה"תיב רצחב ךרענש טיקנבל םיחרואהו "םיבכמ ,ה ונמרזנ .ברעב

 < נכה .לא ,םורואמ "דוד-ינגמ,בו  םונויצ םוסנפב טשוקמ היהש ,ינמרגח ידוהיה

 פסירק ,ישברםכתח חכהאב רותב | ,וקסירפ םינודאה : םונויצח דבלמ ואב מיק

 , אלש עודוה ישב:םכחה ,םיידרפס םינותע יכרועו שיליגומה חב:ואב רותב ,ןובנו

 ,אבל לובי

 'םירוש רש ,תינפוגהו .תינחורה היחתה ד"ע םימואנ ועמשנ םעפה םג
 \ .הלילב תרחואמ העש דע וחמשיו

 ,תירגלובמ ."םיבכמ,ה לויט ד"ע ודרפ ןודאה ירבד הלאו

 .תא :הנובמ ילופופילופמ "יבמ, .תולמעתהל הדוגאהש םיחרי השש הז

 ןיב הזכ לויט .ךרע | וניבה תאוה הרוגאה ירבח  ,היקרותב הזה = לויטל המצע

 םויחל השרחה היקרות לב םע דחו התע םיררועתמה ,היקרוהב םידרפסה וניחא

 .םישרח
 "םיבכמ,ה ,וניחא .ברקב חורהו ףוגה .תוחתפתה תוציחנב הרכהה תאו ימואלה

 שלשמ םירפח םהיניב .ויה שיא האמ .ילופופילופ תא ילוי = ,חל 18:ב ובזע

 'םילמעתמה תא תוולל אצי רועה לכ ,  ילובמיו קי'זדדרזב ,ילופופילופמ תודוגא

 םיהוהיה "וכרע * ,הירגלוב = לוכג לע ,הנושארה תוקרותה .ריעה  ,החפ:הפטסומב

 תרומזת תיולב הנחתה לא ואב םירוהיה לכ טעמכ ,"םיבכמ,ל הרדהנ השיגפ

 לע הפו םואנ אשיו "םוככמ,ה דובכל רבחש = ,ירבע רוש ארק "םכח,ה ..תידוהי

 יהוקתה>ריש תא םידלי:תלהקמ הרש כ"חא  ,םווה לש הלאו םינפלש "םיבכמ,ה

 >תדויו םאונל הנע ןימונב יבר = ,חשכו ,העש:יצחל "םיבכמ,ה דובכל רצעג עפמה

 ףלא םירשעב .ילופונירדאל םכררל "םיבכמ,ה וכלה ןהפוה םינפה:תלכק דעב ול

 :דא  ידוהי םושגפ הבש ,תובהלתההל .ץק היה אלו ,הנחתב םיבכמל וכח שוא

 טיקנב ריעה+ינויצ וכרע הפו ,ריעה-ןגל םתוא ואיכה םילגדו תרומזתב ,ילופונור

 ..הליל ותואבו ,דאמ דע הפי הלעש * ,ףשנ וכרע .ותרחמל ."םיבכמ,ה  דובבל

 ןגוכמהש ,םירמוא .רוטקה תנוכמ הרבשנ ךרדב .יקינולפל  םיבכמה ועסנ
 :תלבק תא ז"יע עירפהל ץפח אוה .עפמה רחאיש ירכ ,הנוכב הז השע ינויח
 ,תועש שמח םנמא לחא עסמה ."םובכמ ,ל יקינולפ  ידוהי וכרעש ,הפוה .םינפה

 הנחתה לע ואצמ יקינולסל "םיבכמ,ה ןאב הבש  תרחואמה העשה תורמל

 םויב  ,םדובכל ףכ .ואחמ---ריעה תובוחרב םרבעבו ,םשגפל ואבש םינויצ הברה

 שפחה:גחב .דאמ הפי הלעש ,ריעה-ןגב תולמעתהל>גח םובכמה זכרע שפחההגח

 חתוה םיפמח:תואיחמ תורמל ,אבצה םע רחי תכלל ונמזויו "םיבכמ,ה ופתתשה

 םירקבמה בורו ,אבל וברה אל םיפשנל .תינוטלפ י קי ג ו ל ם ידוהו לש 'םתחמש
 תאזה הגיגחה תא תושעל הפיאש וזיא התארנ ללכב  ,םינויו םורגלוב ויה
 0 .תירגלוב'ל

 פ"היב ידימלת ויהש:ומ תדוגא ומכ "םיטנוא סיד לקרופ,ה ירבחו םינויצה
 ףתתשהל הברה אל יקינולַס לש ידוחיה ןומהה לבא ,םיטקנב וכרע סנאילאה לש
 , .אט ש וקב תוגיגחה ולע רתויב .םיפשנב

 םיבהלנה  םורועצה םייואר .ילופופילופל םירגלובה םיבכמה םיבש םויה

 "ערוש תוימואלה תובשחמה ערז דעב םיימואלה לכ תאמ הקומע הדותל הלאה
 \ ,בר ירפ איבי חטבשו םכרדב

 .תונויצה ר"ע  ימוקמ ןותע  ךרועו .ןוזפלו - ןוב .החיש

 ,,0000107 6 0716840" מוקמה יצנרפ:יקרותה ןותעב םפדנ רבעש עובשב
 איבהל רתומל ינגה בשוח .ןוזפלו רמ- םע ןותעה .יכרועמ דחא לש הכורא החיש
 ו נינעתי  םיארוקהש = ,וננה בשוח לבא  ,תונויצה .תוהמ ד"ע החישה לכ תא
 ,הרכזנה התישב הראותש יפכ ,העונתה לש .יחכונה בצמה דע תודחא תולאשב

 היקרות לעמ .לארשי"ץרא תא ערקל | סינויצה םיצור מאה ,הלאשה לע '
 : ןוזפלו .רמ הנע

 / 1 \ ג ל .
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 = דובכה שגה תא | היקרות ירעב וניחא ברקב ררועל וצר ."םיבכמ,ה



 ן 3 םלועה < טכ ןוילג
 אצה רושהאחה ותו תונובננממנצלננצהבהככוננעעה גה הב גנט טעמנעהאטעוהםתולפכ גאנכטאהבנה הוא םחוזבכהה קווי ףוזשהנ והקטנה -צבצכנהנצנא כט צב גב טה אט יאנ נא טוששב בש וש (מנמבע ה בבצ-ב

 חלאש = ,יכנא בשוח ,זוע לכב .וזכ הבד  דגנ .החומ יננהו ,תוטש יהוז
 ןויער תמאי אל ונישעממ רחא ףא ..םמצע םהירברב םינימאמ :םניא .הזכ םירמואה

 הכלממה | תעירק ר"ע \ תוגויער םע רשק לכ ונתרטמל ןיא ,הזכ עגושמ
 הקזח היקרות תיחתשכ ,זא קר התרטמ תא גישת תונויצה :ךפהל ,תינמותועה
 'וכו ,היקלחמ דחא הנה לארשי ץראש ,היקרוה ,תחרופו

 םייקרות תופונב םידוהיה בושיב םינינעתמ םינווצה ןיאה :ךרועה
 +םירחא

 היקרותל םינכהל .%5לדתשיש הלאב ךומתנ ךומת ,אלו אל :ןוז פל
 ינפמ לכ םרוק .ונבל תא תכשומ היקרות .םידוהי לש תודבוע םודיו .ידוהי ןוה
 לבקתו ונלש םיער  רתויה םימיב  הירעש תא ונל החתפש ץראה התיה וזש
 ץרא איה וז תינשו ,תורחא תוצראמ ושרוגש וניחא תא תוחותפ תועורזב
 יפואה לש תויטנה י'עו ונלש תרופמה י'ע  םירושק וננה הלש | ,תיתרזמ
 הפיאש הלועפל איצונ קר היקרותל תודוהי הרגהב ונכמתב ,ונלש * ימואלה

 חוא  ונרעצלשו ,טרפב םינויצה ןיבו ללכב םידוהיה ןיב רבכ הז תרכנ התיהש
 ימיב ,התע םא היהנ םירשואמ ,םדוקה רטשמה ימיב הלועפל איצוהל היה רשפא

 תיקרותל תרוכבההטפשמ ןתונה ונמע לש ונוצר תא קפסל לכונ ,שדחה רטשמה

 :השדחה היקרות לש התחרפהל ז"יע רוזעלו

 תורדתפהה הצור םיעצמא !זיאב יל רמאל ודוככ לכויה :ךרועה
 :התרטמל עיגהל תינויצה

 םיפדור | ונגיא .השעמ:ושנא ונגה לכ םדוק ..לודג גנועב +1 פל
 .הצוחנה = ףוריהזב .דובעגו .וגתדובע ישוק תא ונא םיעדוי .אוש?תומולח .ירהא
 תורכאה לע ססובמ היהיש ,בושיה ,תחא םעפב םילודג םינומה סינכהל .םיצור וננוא

 ןוהה תא םינכנ ,ץראה תושירח םע בשחתנ בשחתהו ,טאל:טאל . השעי" ,הישעתהו
 תחהפהל םיאנתה תא ןיכנ ןכה ןמז ותואב .ו ץראה תמרהל .םיצוחנה םודיה רפסמו .

 יבשויל הכרבל יהת .תאזה הדוכעה יב ,ומצעמ ןבומ  ,רחפטהו הישעתה .,תורכאה
 הלועפל | וזכ תינכת תאצוה .יב ,יגודא. ןיבת אלה. ,םישדחה , םיבשותמלו 'ץראה
 / השרחה היקרות .יכ ונגה םיחוטבו ,םרוקה רטשמה ימיב .תירשפאהוא .התיה
 התיחת .תבוטל -ונתדובעב  ךומתת :אלא  ונכרד לע .םורוצעמ ' םישת .אלש קר

 .ץראה לש .תילבלבה
 שאר. ןיב .החישה ר"ע ודובכ ערויה :ךרועח

 +התודא לע בשוח אוה המו זורפב .יוב:קיפבט
 יננוא םא קור סומלופב קפעתהל .תוברהל ינשרת אל יתע .:ןוז פלו <"

 תונויצה ד עב = תועד תורחא םימעפ םדוק קופבט הזיר ר"דה ותוא עובה העוט
 רמא .םודחא םישדח  ינפל) הבר ו וז .העונת תורא .לע זא רבריו
 ונצרא רשאמ םכצרא  רתוי חנה לארשו:ץרא  :טלבב .הלודג תידוהי הפסאב
 ,(--ח .,א--- ,המגדכו

 םרוקמ סנאילאה שאר לש ותבושתו קופכט .הזיר ר"דה תועחב .הזה .יונשה
 ,אוש- תומולח וזיא ר"ע םירבדמ םהינש .הנובמ ינניאש ,תועטב ילוא

 ,ונחגאש  תומולח ,םהירחא םיפרור
 + םיערוו <

 :הזיר ר"דהו סנאילאה

 םינויצהש
 ונגיא .,ונתהישמ חכוהל לוכי ינודאש ומכ

* 
%* * 

 שאר ,היהי םמיאה תא תונמל לומתא לש ותבישיב טילחה םורטפוגימה דוס
 ןמית תא שובכל ךירצש הערה החצנ ,הארנכ ,ןמית ילאו רותב ןמיתב םיררומה

 ,איה הלאש --- רומגו םלש היהי הזה ןוחצנה םא ,םולשבו תוימומרעב =.

 ,--ה א

>. 

 וו

 .יקינולס
 תולודגו  תובלוה תורוגאה .הינודקמ תולהק ןיִּב המידק תדעוצ תונויצה

 לכ תא דחאיו ררסיש .ןגראמ חכ הפ  אצמנ ולו , ץרמב דבעל  תוליחתמו
 + תובושח תולועפל תווקל היה רשפא וא ,ןקלבה ירעבש תוינויצה תודונאה

 ררועל לאיזוע ףסוו רמ הריכומ תא ריטסנומל החלש "ןווצ יג , תדוגא
 ריטסנומכש תינויצה הרוגאה .הפוכת הרובעל "ןויצ יבכוח, הדוגאה תא םש
 םגו שיא תואמ שלשמ רתוי ופסאנ ובו בחר רתוי םלוא הל רבשתו הלדנ
 םשר ושע וירבד .תונויצה תודוא לאיזוע רמ לש ומואנ תא עמשל םישנ םוששכ
 הישארו הדעה ידככנמ םיבר ."הוקתה, תא ורש ומואנ ירחא ,םיפסוינה לע קוח

 ,םירבכנ םירכח רותב הדוגאה לא ,םואנה ירחא ףכית וסנכנ ,דמעמ ותואב ויהש
 ,תינויצה הדובעב קלח םש תחקל ולחה םידבכגהו םירישעה םגש ירחא ,התעו
 םיטרפ הפ איבא ריטסנומ תא יתרכוהש ןויכו .תוישמס תולועפל תווקל רשפא
 ישב-םכח ,תושפנ םיפלא תעבש הנומ וו הלהק .תידוהיה התלהק תורוא םידחא
 השלש "ןויצ יבבוח, רבל םש םנשי , הלהנמ אוה להקה דעו קר ,הל ןיא
 הדוכע הרטמל ול םש ]6 ]1ם]6 008  ותווןוספ םשב דחאה . םיבולק
 ויריעצ לש .ריבפה ץפחה תורמל ,הלועפ םוש הארה אל התע דע ךא ו
 לועפל .ולכוו תודחאב קרו םיקיפסמ םניא םהיתוחכ יכ  ,אוה הבסה .הדובעל
 ,המ רבד

 שלשו םורכנ תואמ .עברא קלח .םיחקול הב. "םילד רווע, הינשה הדוגאה
 תקטעתמ --350 הורבח רפסמ--"הכאלמה תא בהא, :םשב תישילשהו .םישנ תואמ
 אל התע ךא ,הברה הלעפ היעצמא יפל ,תוינע תורענל די תוכאלמ רומלב
 תרכח לא השקבב התנפ ב"עו תובר תושירדה יכ ,התדובע תא ףישמהל לבות
 הינפ תא בישת אל ח"יבש ,הוקמ איהו  ,התופח תחת הוה לעפמה תא לבקתש ,ח"יב
 ,םיטיח דבלמ .הכאלמ ילעב םירוהי ריטסנומב ןיא יכ ,רבדה אוה רזומ .םקיר
 ,םירגנ ינש קר םנשי

 תרובעב םג בושח קלח תחקל הדיתע = "ןויצ יבבוח, תינויצה הדוגאה
 דבעל הלחה איה .הילא ורבחתה תוהובגה תוררשהמ םגש התע טרפב ,הלהקה
 .תירבעה הפשה תצפה דעב םג

 תרבח לש תורענל ס"יבו .םירענל ם"יב :םש םנשי רפס יתב השלש
 שלשל הלוע .ת"תה ידימלת רפסמ .הלהקה ןובשח לע םייקתמה .ת"ת תובו .ח"וב
 יקיפסמ ןפואב תיקרות םג ןכו ןגוהכ וב תדמלנ תיתפרצה הפשה .םירשעו תואמ
 לפשב הנדוע תירבעה הפשה קרו .יקרות רציפוא דמלל בדנתה ווה ןושלה תא
 חרומ ןוופח .התבוטל םאיטתנ דוד רמ להנמה  תולרתשה תוומל ,הגררמה
 ת"תה דעו שילחה התע לבא .תירכעה רומלב תולשרתהה תבס איה בוט ירבע
 החטומ ירבע הוומ הנה איבהל "ןויצ יכבוח, תדוגא םע םירבדב דימת אבה
 לדתשמ ח"ימח לש רפסה יתככ ג .היח .הפש וטכ תירבעה תא דטלי רשא
 :תירבעח הפשל בושח םוקמ עיצקהל םלהנמ

 ,ונינותע תא רתויב תוקיפעמ : יקינולפ לש הלהקה דעול תוריחבה --
 םינקוה .,םינקוו םיריעצ לש ,תוגלפמ יתש הפ ןנשי .תובורקו תוכלוה תוריחבה
 הכו .הכ ןיב .תעדל השק ימ תא חצני ימ .םיריעצב םיריעצהו םינקוב םיצפח
 םירטאמב רקבמ "ןאיסאנ הל, ןותעה .ודגנכו םדקה דעוה דעב םירמאמ םיספדנ
 תלהקו -- אוהש ךיא .,וירבדב שי .תמא הברה ילואו ,םדקה דעוה תא םיפיוח
 םהש תויוחאה לדג תא םיניבמה םינקסע לש דעול התע הקוקו | יקינולס
 + םואלה תבוטל םירוסמהו םמצע לע םילכקמ

 םיסיב | הפ ההש ילופופיליפב םיבכמה תדוגא שאר בלכ ןב ןודאה
 'בתכמ איבה אוה  .םילמעתמ | םירשעו זאמ לש לויט רורס רברב הלאה
 התרוע ו? החיטבה הנורחאהו ,ונתדע לא | תילופופיליפה הדעהמ הצילמ
 ירחא ףכתו לופונירדא תא אבה עובשב רקבת תאוה םילמעתמה תרובח .הדצמ
 תודוגא םהל רפיל הינודקמב וניריעצ תא ררועל םירמוא םה .יקינולפ תא הז
 ,יקיגולפ יריעצ תא .םג ררועל וחילציש יאולהו

 םיבר םירמאמל .אשונל יהיו -רתויו רתוי הפ ררחתה "הרות רומלת,ה ןינע
 לא ת"תה דעו-הנפ ,םדוקה יבתכמב רבכ יתערוהש ומכ ,םילוינפסה םינותעב
 הגהו .העיגה אל .דוע הבושתו .,הישנאמ להנמ הל חלשל .השקבב ח"יב תרבח
 םוק ןיא דעוב יב | , ןעוטו ת"תה לע רחא רפוס לפנתמ םינותעה דחאב
 !ונרועב ח"יב תרבח לש ס'היבל ומכ ,םישפח םישנאל םא יכ (םינבר) םימכחל
 אלו םירוהי תויהל םיכירצ דעוב יכ ,'ריניבא ליא, ןותעב רפוס ןעוט הז דגנו
 רוד .אלו ידוהי רוד | ךנחל וילע לכק ת"תה = ,רכזנה  ס"היבב ומכ םיללובתמ
 ."ריניבא ליא, לש \ רפוסה םע תמאב קרצהו | .האלהו האלה ןכו םיללובתמ
 *ולפה הלהקל וראשנש ראמ תוטעמה תוידוהיה תושוריהמ תחא איה ת"תה תיב
 ףלא וכלי זא ,יפנאילא ס"יבל והושעי םא ,הנסמ הז תא םג ולוגי םאו תיקינ
 אוה קרו םידוהיל תווקל רשפא ת"תהמ קר  .ןוימטל םיריעצ םידוהי םיתאמו
 תוגורסח הפ שי םנטא .,יקינולסב תי דו הייה , הלהקל תראפתל תויהל לובי
 ,ללובתט להנמ ידול םורפמי אל םא םנקתל רשפא ךא ,ןוקת םישרודה

 הנש םירשעכ הפ םיקתמה "לקריס ןירג הל, דככנ רתויה ידוהיה בולכה

 < .םידוהיה .םירתופה לש בולכה סע דחו רחאתה הלהקה תבוטל הברה לעפשו

 ."םילרזיא .לקריס .ןרג הל, םשב רחא בולקל ויהו  ,םירחא םישדח ינפל רפונש
 .תאזה תורהאתההמ הברה הפ םיוקמ

 ע"על וראשנ "יקינולסב  ןיתנבול-ולגנא, קנבל ףינפ דוסי תורוא תומזלהה
 - ,םינקסעה דחא יל רמאש יפכו  ,תונוש תועומש תורבוע ?עודמ ,תומולח קר
 יצי אל .יכ ,לבח -- אוהש ךיא .ןוזבקעו ר"דה םא יכ ,םימשא ,םייקיגולסה ,םה
 7 "פוטגוא סעד בולקה, ודחאתה הכו הכ ןיב ,הלועפל הזה בושחח ןויערה
 ןוילָמ לש שוכר סע ירשפא רתויה םדקהב ירוהו קנב דסיל וטולחוו "טולארזוא לקרוס
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 9 3 םלועה < טכ ןוילג
 | 2 ממנו -

 קנבח .חתפי בורקבש םיוקמו ,קנרפ ףלא תואמ עשתמ רתוי  ופפאנ  רככו : קנרפ
 .יקינולס ידוהיל .הכרבל הוהיו הזה

 ,אלמ חיה םלואה ,"ןויצ ינכ, בולקב לצרה תמשנל הרכזה הכרענ וז תבשב
 .םועמושה לע קזח .םשיה ושע וירברו ,תונויצהו לצרה ר"ע רבד ןיתנרולפ דוד רמו

 תורוה ,הרפונ תאוה ריעה לש הנטקה הלהקב ,הפ מו רטסי א - :
 ,םורבח םושמח תלעב תינויצ חדוגא ,יחמק המלש ןודאה לש הברה ותדובעל

 םימיב רבכ הססבתה וז הלהק לש "ןויצ ינב, תינויצה הדוגאה ,לופונירדא
 ירחא ךשמנו ךלוה להקהו ,ורכמנ םיבר 4 םילקש ,בושח דעו הל הרחבו ,הלאה
 .ונתרובע

 הדוגא התע תדסיתמ ,לופונירדאמ קוחר אל ,האירבילוס לש הנטקה הלהקב
 ,םולקש הל חלשל השקבב יקינולס לש ןויצ .ינב: בולקה לא התנפש תינויצ

 ,ץיבורטנק .י
--+<₪===.(==<>?>>--- 

 ,היִציִלְנִמ םיִבְתְבמ
 יהו -- םירוהיה ירוב חנומ .רחסמה לכ,

 ונל תרפוסמ תאוה ארמימה . היאר תוכירצ
 וכרמ לש ןובשחו-ןודה תא ומסרפ , וקרקב רבעה עובשב התיהש ,"ה'צינלור הקלוק,ה לש הפסאה לע .יחיכוי "םירבאה  תודוגא,ו .וישכע ו ,םינפל תמא תצקמ הוב היהש רשפא ,ץראב הפ םיעיפומה , םינותעה לב טעמכ , תונוש תורטמ םשל ,םדול אבה תונמדוה לבב התוא םיננשמו היצילגב
 . ןמקלד םירפסמהו םיטרפה תא ונממ איבהל יארכש ,וללה תורוגאה

 לב רפסמש ,תודוגא 1840 וישכע תוכייש "ה'צינלור  הקלוק,ה וכרמל
 םירבח 14.64% ופסותנ דבל הנווחאה הנשב , 59,879-ל הלוע ןהירבח
 תולהנמו ןהלשמ תלוכמ יתבו  תויונח שי תודוגאה לכמ ווחא םיששל .םישדח
 בוטו ךולה ךלוה םיקסעה בצמ ,רתכ 406,669-ל הלועה ןרקב ןהיקסע תא ןה
 םיתב ןמצעל תונבל  תודוגא 260 דיב הלעש דע ,םימוצע .םיחור סינכמו
 ,םירתכב ןוילימ לש םובסב תודונאהל .הרוחמ .רכמ .וכרמה ,םידחוימ
 תואונחהב םירכמנ םויהו ,תורכאל םיבוישה םירבדה קר ודידלע ורכטנ הנושארב

 ןגיאש  תומסרופמהמ רככ
 תוגלפטה לכ יפמ  טעמב

 וכרל הפיאשה וכרטה ,ישעמ לכמ תצבצבמ ללכב ,'וכ\ לכוא יכרצ םג ולש =
 םג ירמגל הכב איצוהלו תורוחסה לכל עגונב רכממו חקמה רבד תא וידיב
 ונשו ןמוה ךשמב וליבשה וכרמה ישאר  .םידוהיה ידימ הוה ףנעה תא
 אל, :םהלש האירקה התיה םינפלש תחתו ,םהלש לש אמסיסה תחסונ תא םג
 "ה'צונלור - הקלוקה, ידימ קר ונק, "םויה = םיארוק ,"!םידוהיה לצא ונקת
 ןפואב .תומשיטנאה  הנוכה תא הטולכמ הניאש אלא ,איה תחא םצעבש המ
 . רעוכמו םג הב

 סה םה וללה תודוגאה שארב םידמועהש ,רומאה לכל דוע ףיסונ םאו
 הכימת תורוגאה ריב ךמות ינידמה:ךעו םגשו ,הילשומו הירש ,ץראה ינודא
 ארמומה איה .דופיחתרסוחמו הנוכנ:יא חמכ ןונל אצי זא ,ימשר ןפואב תירמוח
 תוריתעה ןה תובוצעמ המו  ,וישכע רבכ  וניניע תא רקנל ףא האבה ל"נה
 .ייהיצילג ץראב הפ ונמעל םינוכנה

* +* 

+* 

 הלבלכה יפנע תא םייצילגה םידוהיה ידימ םיאיצומ תיחשמ:ישרחש העשבו
 יואר  ,לארשימ תוחפשמ הברה לש םמחל:הטמ תא םירבושו רחא רחא רחא
 רחיבש* ,"היצולג = ידוהי ליכשב הרזעה תרבח, לש הלעפמ תא פנה לע םירהל
 תא היצולג  ידוהי ןיב גוהנהל תפאוש איה | אנוובש "ץנאולא  ,רזיא,ה םש
 ,ח'תודה .ןמ ,המודכו רעש לש תועלקמו  תותשר תגירא ומכ ,תותיבה:תשורחה
 תומוקמ ר"יבש :,םיאור ונא ,אתשהר תיללכה התפמא ילגרל "ץנאילא,ה .המסרפש
 רפסמ .,וללה .תוכאלמה .דומלל | םיסרוקה | תא  תולהנמה .תורומ .תעכ תואצמנ
 1908 .תנש ךשמב ורכתשהש ,497  ךרעל וישכע הלוע תודבועהו .תורימלתה
 ,םוול רתכ .תרכתשמ ,התכאלמב רככ הליגרה ,הצורח הדימלת ,םירתכ 8
 םג םא ,םיכרצה לכ קיפשהל לוכי  .היצילג:תרומב םויחה*יאנת יפלש ,םוכמ
 - :םוצמצמ

 -לעש ,הזה לעפמת 'לש תירסומה תלעותה תא ןובשחב דוע איכנ םאו
 תורבעמו םומעשהמ םג .תולצגו ,ןהיפכ למעמ תויחל לארשי תונב תולגרתמ ודי
 תאו וכרע תא .ןגוחכ ךירעהל לכונ זא ,חרכהב הירחא 'תררוג הלטבהש ,הברה
 יוב רשא הברה הכרבה

% 
% % 

 םורותמ םימעפל .הנשל הנשמ הלורגו תכלוה םינלופה ןיב תוימשיטנאה
 .תשווהו תוישוגאה יקוח דגנ קר אל םהש ,םירכר םידוהיל עגונב םינלופה .םהל

 בצמ לע .תוארהל קר יד אמגוד- רותב .הנידמה .יטפשמ דגנ םג םהש אלא
 ?וטקרירח לש םתוסתותהו היצילגב םינוכותה רפפה-יתבבש םידוהיה םודומלתה

 .סהילא םירומהו םיר

 :מיגה בו ר ב  םידוהיה םירימלתה םינותנ םהבש ,םיביצעמה םיאנתה

 דוככבו םרוככב תועיגפה ;תופוכת םיתעל םילבופ םהש תופיררה ;היצילגב תויזנ
 םודימלתה תא | םיקיחרמש ,תדמתמה הקחרההו םהל םירקי רתויה םישגרה
 תודבוע םע קסע ונל ןיאש  ,רבכ הז .ונל  חיבוה ו"ב ,וללה פ"התבמ םודוהיה
 דוע םאו ,שארמ העובקו המיוסמ הטיש פ"ע הפ םילעופש אלא ,תודדוב

 :וכרצ לכ רבדה וישכע םהל ררבתנ ,הזב וקפקפש ,הלאכ ואצמנ

 םירע דועבו בובלב ורק ,ולאה םימיב התיהש םידימלתה תמישר תעב

 ירענ  לבקל וברפ םונוכיתה .פ"התב לש  םירוטקרידהש  ,הברה םורקמ תורחא
 ןפוא .תא .םירוטקרורה ודיככה םודחא סיתבב .ם תרד חי ללגב קר לארשו
 םדיב היה אלש ,תונוש תודועת םידוהיה םירוהה תאמ ושרדו המישרה

 ,םירק מבו = :דימ ולכקתנו םולכ  ושרד אל םידוהו:םניאמש העשב הב ,ןאיבהל

 ,ואבוה תודועתהו םירוטקרודה  תושירד לכ ירחא םידוהיה םירוהה .ואלמש

 םורקמ םג ויה .םהינב ליכשב םוקמ דוע ןיאו רבכ האלסנ האסהש ,םהל ועידוה

 םירוטקרידה ונאמ  ,ימשר:ןפואב המושרה:ןמז :תא | ועירוהש תורמלש ,הלאָב

 ףינסהב .המה םידוהי םשרהל םואבה בורש ,וארש העשב ,המישרח לא תשגל

 תושקבה לכ תא .לבק רוטקרודהש ,רברה םג הרק בובלב יעיבשה .היזנמיגה לש

 .רחאו םירשע קר לכקל לכוי ,ומשרגש םירימלת המכו םינומשה ןמש ,עידוהו

 ןוב .תירב:ינב םניא שמ םלוכ ךא ,םידימלת א'כ םנמא ולכקתנ ףוסבל

 .דתא ידוהי ףא היה אל םילבוקמה
 יתב: תודיקפ תואטוחש  ,םיאטחה:תמישר ןיידע הרמגנ אל הזבש ,ןבומ

 טעמה םג ךא .םידוהיה דגנ (טארלוש) ם"התב:תצעומ םע דחי םינלופה רפסה
 ןנינודא םיפאוש הילאש ,הרטמה איה המ  ,ידמל ונל חיכוהל ,רבכ קיפסמ הזה

 ,רימש. ימשיטנאה לש ותעצה תא לעופב היצילגב םשגל המה םיצפח :םינלופה

 רפסמ תא ליבגה ל :איהו ,ירטסואה טנמלרפה לא  התעשב ס נכהש

 :נצוופ המרונ הזיא פ"ע ס'התבב םירוהיה םידימלתה
 אלא רקיע .שררמה אל וודיב טיקנ הז ללכ ינלפה .היפורב ומכ תיט
 והשעמל ךא ,הזל אוה דגנתמ זא ,הכלהל תרכזנה העצהה לע םינדשכ ,השעמה
 השחתה .לעופה לא ואיצומה אוהו קוחה תא ומצעל רצוי אוה !אברדאו אברדא
 :תשירחלו .הצרמנ:האחמל  וררועתי .אלו .םמצע םידוהיה ושחיה ?הול הלשממה
 " ...רשפא אוה הז םג םידוהיה לצא ?טפשמ

+. * 

* 

 גוהגל ילבמ ,חבכנב הלקנה לושמיש כ"ג .אוה רשפא םידוהיה לצאו
 ,םולודגבש  לודגה .ןורכז תא ףא דבכל ילכמו ול יוארש ימב דובב

 םהל תושרהל בובלב םינויצה תשקב תא וז הנשב החד יבובלה "להק,ה
 לכב תכרענ איה ובש ,םירואנל לכיההב ל"ז ונגיהנמ תמשנל הרכזה ךורעל
 הרמאנ אלש םג םא ,ונמצעב רעשל לכונ םגואמל הנוכנה הבסה תא .הנש

 רצמ  תינלופ:יטנא  היצרטסנומיד ינפמ האריה די  עצמאב התיה הפ :שוריפב
 גיטנאה היצרטסנומירה ףלח םינלופה:םידוהיהל םיביח םינורחאה ולאש ,םינויצה
 \ריגהל ךרצ ףא ןיא ,אוש דחפ היה .םדחפ יכ .ץיבלסוי קרב תגיגח תעב ,תינווצ
 םדאה תמשנ תרכזהל םיפפאנ ונחנא ובש ,עגרה | ונלצא אוה םמורמו הלענ
 םינפבמ = וניביוא םע תונובשח-תרימגב ןילוח ותושעל ונל הלילחו ,ל'ז .לודגה

 רקיו שודק רבד לכ ןיאש ,םינורחאה ולא קר םירשכומ הזל .תובוח קולסבו
 ורכ דע לטבתהלו ענכהל תועדויה  ,תולחוזהו תוטועפה תומשנה ולא ;םהל

 .,,םונפ ופלכ תוצירעו תופיקת אתחמ אדחב תוארהלו ץוח יפלכ שיהדתסיפא
 ' וירבד."להקה,ל ושמש ל"נה השקבה תותרל קומנ רותבש ,ריעהל יאדכ

 לביההב | המוקמ ןיא לצריה ר"דה תמשנל הרכזההש ,ורק ר"ד ףיטמה לש
 לעפ םלובשבש ,םידוהיה עברבש נ"כהיבב אלא םירואנל

 ונחנא םיעדויש םגה | ,ורק .רירה .ירבדל .ונחנא םימיככמ ,לצרי ה ר "דה

 ויפ. ,כ'תא .םהילע טרחתה יאדובש : ,םירובד איצוה גגושב  ,..ורמאנ המ םשל
 .,. לישכה

% 

 תמשנל תורכזה היצילגב הריעו .ריע לכב טעמב | וכרענ וז הנשב םג

 .תורדשה לכמ .םירוהיה דצמ .הבורמה תופתתשההב וגייטצהש ,תונמה נגיהנמ

 הכרעג ,ןוידע םש עורי וניא תוכולהתו םימואנ לש גהנמהש תוחדנ .םירע  ןזיאב
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 ותשו שידק ורמא ,םישרדמה:\תבב הברה תור .וקילדה :ןשיה חפונה .פ"ע .הרכזהה
 גוצע .עטנל  םונוגה .םימוכס  ופפאג  םורעה לכב .טעמכ .,.המשנה תילעל .ש"י

 ,לצרה רעיב תוז

 ,שינעה ריאמ

 יט וב

 .ןילופמ .םיִבָּתכַמ
 וז.

 ?  םידוהיהו ימצעה ןוטלש ה קח

 הרטמפ ןולבולב רפונש ,ידוהי דעו ר"ע העידו המסרפתנ ונלש םינותעב

 הוסוסב שגותש ,ימצעה ןוטלשה קח תעצה .דגנכ ונלופה להקה תעד תא ררועל
 רפסמש  ,םידוהיה לש םהיתויוכז תא הז קח ליבגמ ,עודיכ ..המודה לא האבה
 תוצעומה ירבח לכ. רפסממ םיזוחא הרשעמ רתויל תולעל = לכוי אל םהירחכנ
 אלו הצעומה שאר תויהל לכוי אל יוהי: יכ ,ומצעמ ןבומש' המו ,תוונורועה
 .ימצעה ןוטלשב הרשמ םוש לכקל לכוי אל ללכבו ונגס

 ךכ לכ ישחומו סג  ןפואב ליבגהל  םיצורש הנושארה םעפה איה: תאז

 ןילופ ידוהיל םהל ויה הכ דע .המצע ןילופב ןילופ ידוהי לש םהיתויוכז תא
 ןינעבש ןעו = ,טעמב ינא רמוא .םיבשותה רתי םע תווש טעמכ תווובז ץראב

 אפוא ךירצ .חיה .הרואכל .היסורב םהיחא םע ןילופ .ידוהי .וותשנ- רזעו רפס:ותב
 ולב ןולופ .ידוהי לכש  ,הזה קחה תעצה רגנב תידוהיה להקה תעד ררועתתש
 דעוה ותוא רבלמ ,תרחא ונא םיאור םלוא. ,ודגנ המחלמ .וכרעי הגלפמ לדבה

 השגנ אלו הלוק העימשה אל ,תחא הצובק וליפא ןיירע הררועתנ אל ינילבולה
 םהבש םירמאמ השלש םינשב וקפתסה םינותעה םגו תחא הגלפמ וליפא הדובעל
 ןיידע וליחתה אל לבא ,הבורקה הנכסה תא ול וארהו להקה תא  םנמא וחרוע
 ְ .בטיה תהדופמו הכורא המחלמב

 ומב,תנתונה ריעה וז  ,השרו ןינעה לכל הלודג תורירקב תפחיתמ דוחיב
 ,ןיראה ידוהיל ןוטה תא ,םירמואש

 בצמב תוחנומו ןה תוטושפ ,רתויב תוקומע ןניא הזה רזה ןויזחה תובסו

 .ןינעה עבטב .,ןכ רמול רשפא םא ,םגו ,וישכע לש .תוחוהה

 תוריפסב םג איה הקוח ןיידע הכלממה תבחר לכב תררושה היטפאה
 הנומא- -דחכנ המל--םגו הכר תוצמאתה הבירצו , ןילופב  םירוהיה \ ינקסע
 המחלמ וויאל ,הדובע וזיאל תשגלו וו היטפא לע רבגתהל ליבשב ןוהצנב .הלודג
 םא  ,ינקפוסמו  ,תרכיג הניא  ןיידע וז תוצמאתה .תיללכה תוינידמה הדש לע
 המ רבד רדסלו הז .ןודינכ  םירעה  רתי לע .עיפשהל  ינילבולה דעוה חילצי
 הנכסה תא ,קחה לש וכרע תא םיניכמ ןיאש ,רמאל רשפא-יא ,ךרע ול היהיש
 "תוממורתמ | םידיה, ןיא לבא--,וב שיש .ןובלעה תא ,וכ הבורכה הלודגה
 .הנומא  ןואש--ינפמ טושפ

 רככו  ,אוה רורב ? תונלופה הלוקה ירבח לש ? םיינלופה לש םפוחי
 ,היחי רשא תא ,תועטה ששח ונבלב לדגיש ילבמ ,שארמ דיגהל רשפא וישכע
 הקיטילופה, :ץראב וישכע תוררושה  תוגלפמה ןתוא רמולכ , תימשרה ןילופ
 1906 תגשב םיבוטה םימיב דוע הבשישכ "תימואלה היצרקומידה, ,"תילאירה
 ינפמו םירעב  םידוהיה יובר ינפמ איה םג הלהבנ .ימצעה ןוטלשה ןונעב ןודל
 וליחתהו ,םידוהי לש הוה עירכמה  ןבור תובר םירע תוצעומש הביטקפסרפה
 ואצמו .וזכ הנכסמ  ינלופה םעה תאו ץראה תא ליצהל .תולובחת םישקבמ
 .ימצעה ןוטלשה תא וגיהנהשכ 1863 תוגשב הפ וזחאש הלובחת ,הפי הלובחת
 ארקל .םילוביה הלאל קר שו רחבהלו  רחבל  תוכו--איה .המושפ הלובחתה
 וחקי ימצעה ןוטלשבו םידוהיה רפסמ דאמ ןטקוי הוכ ןפואב ,תיגלופ  בותבלו

 םידוהיה :םינלופהל םיבורק רתוי וא תוחפ ויהיש םיטנמילאה םתוא קר קלח >
 ולכוו אל--ינלופה להקה תעד לש תצלפמה םהש--אטילמו * איפורמ יואבש
 הלובחת התיה וז . םינלופה ךרד לע לושב מל | תויהל  ולכוי אלו ףתתשהל
 ,םיששה תונשמ םינלופה תרפמ לש התכשמה התיהש , הילע ןגהל היה רשפאש
 םאו ,הילע רערעל היה השק  םיללובתמה םינלופה.םידוהיל .םוש הלובחת
 הנכסה לעו םידוהיל השענה לועה לע קר אל וארה וא , היסימוקב זא .ורערע
 הלודגה תויתבפלאנאה לע אלא , עורזב םהמ םיבר םינומה תקחרהב הכורכה
 + םינלופה ינומה ןיב

 , .קוחה תא .דבעמ ינלופה להקה אל ,רבדה הנהשנ וישבע םלוא
 וניא הב  םינלופה  לוקש המורב לכקתת הטלחרהו , םוירטסינימה אלא
 אוה :  אוה עודי ירה םידוהיה לא המודה לש בורה לש ופוחיו . ללב עירבמ
 םהיתויבו תולבגהל דגנתי אל יארובו ידוהי ןינעב םוירטסינימה דגנכ .אצו אל
 סוחי הנתשי .ןילופ ידותיל עגונכש , םידחא םיעיבמש , הוקתה ..ןילופב וליפא

 % 2 2 4% ו ,
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 תרבסה לש הקיטילופה תא ךישמהל הצרת המודב תררושה הגלפמהו ,הו
 לטבתו .,םינלופה .דגנכ םהב שמתשהל היהי רשפאש ידכ ,ןילופ ידוהיל םינפ
 לעשו דעצ לכ לע ונא םיאור ירהש ,אמלעב המחנ אלא הניא ,תולבגהה תא
 הוקתה תא .עירבו יאדובש דע .ךכ לכ לודג אוה םידוהיה תויוכז תלבגה רקיעש
 + םינלופה דגנ םדימעהלו ןילופ ידוהי לע ןעשהל הקוחרה

 ,םינפ תוארהל .ךימת הלדתשה , תימשרה ןילופ דוחיבו ,,םינלופה
 אלש םתוא וליפא .פהל האונשו הרז םידוהיה לש םהיתויוכז תלבגה וליאכ

 ,ץראה ךותמ  ידוהיה תא ףוחרל םנוצר תא , םהלש תוימשיטנאה תא וריתסה

 ..תולבגההב םודומ םגוא .ולאכ םינפ וארה םה וליפא ,ורפפמ תא טיעמהל

 לע םהל .תוארהל ולכי םגמא יכ ,םידוהי תא קשעל בוט יעצמאל םדיב הז היהו
 תגהנהשב ,ןכ .ירחא קרו .,תויוכז יווש  םהל .ונתג םיששה תוגשבש הדבועה
 התולבגה וזיא ויה זא םג םנמא .תולבגהה רדפ ליחתה ,םהמ החקלנ הנידמה

 תודוהל םוכירצ  םידוהיה םגשו ןתוא תשרוד ץראה תבוטש ןימה ותואמ לבא
 ורוסי אל ,המודמכ ,וז ךרדמו ,םתדלומלו םצראל םה םינמאנ םונב קר םא ,ןהב
 עודמו ,ןיא---בורה .תטלחה לע .םהירבדב :וןעיפשיש הנכס אלה יכ ,המודב םג
 המכ דע םידוהילו םלועה לכל תוארהל ךכ לכ בוט הרקמב ושמתשי אל הז
 תא ועיבי אל יארובו ולכקי קחה תא לבא ..,תוישונאבו הרוטלוקב םה םילוע
 ןפהמ תאז ושררי אל םצראל םינמאנ םירוהי ירהו .םידוהיה ינפמ ודגנ םהיתועד
 ךכ לכ רבד אוה ,תיטסירבוטקואה המודה ןתתש ותוא וליפא ,ימצעה ןוטלשה

 בוחרושבל תולבגההו ,תונטק וזיא ליבשב ותוא תוחדל רשפא:'אש רע ץראל ץוחנ
 ,הנרסות יארזב -- םלובג תא םיהלא

 רבכ/ תוגורחאה  םינשב .ירהש .תיתמאה םתפקשה וריתסי אלש רשפאו
 .םינפל :םהילע  ליפאהל וגהנש הברה םירכד רותפה ילבל ודמל

 רומאכו ,ןולופ ידוהי .ותוא םישיגרמ וא רבדה תא םיניבמ

 .רובעל תממורתמ

 רשפא>יא ,היהיש ךיא ,וז הדובעמ לטבהל  היהי רשפא:יא תאז לכבו
 ןושארה ירפה הז --- םהיתוווכז תלבגה תא הקיתשב לבקל .ןולופ ידוהיל םהל
 לועה לע להקה .תעד תא .ררועל- ,םפוחו תא .ןמסל םה םוכורצו- -הבפהמה לש
 .תוגלפמה תא חירכהל . ,תימשרה ןילופ לעמ הופמה תא רופהל ,םהל השענה

 =- הזכ לודג ןובלע .הלפאהו המלעה םוש ילב ןה ןסוחי תא ררבל תוררושה
 ןא תולבגהה תא ריסהל הוקתה םג םאו ,טקוש בלב לכקל רשפאייא ןפוא .לכב
 יקחה .דגנכ המחלמ רפאל ךירצ ,לכה תושעל ךירצ---איה' ןיאכ ןמיעמהל .וליפא

 ,ונלש תוימואלה  תוגלפמה  רוחיבו ונונקפעש---המודמכ---תווקל שיו
 ,וז .ךררב וכליו םתבוח איה המ וניבי ,ןירוח ינכ םמצע .תא רבכ םישיגרמה

 .םיובנירג ו

 ב

 םדי ןיא

 +, םּולָחַה .ןורְתפ
 .(לארשי-ןיראמ הנטק תרגא)

 רבע רשא לכ תא יתרפס (51 ,95) "םלועה,, תונוילג ינשב
 ורמא .רשא תא  ןוילעה לילגב "ןויצ ישרוד, - הדוגאה .תלחנ לע
 תוגוהלו םמצעל הלחנה תא תשרל המש ודבע רשא  םילעופה ןמ םינש
 .."םיתיז .ןיע,  התלחנ .לעמ "ןויצ :ישרור, .הרונאה תא

 הרפסאו הנה  ?הזה ןוזחה תירחא הא תעדל םתא םיצפח
 , םכל

 .טפשמו  ןיד לכמ םילעופה .וטטתשה  תונוש  תואלתמאב
 הרבחה דצמ השרומה ןיבו = םהיגיב  םתחנו .בתכנש המ תורמל
 תונעטה לכ תא. םושל הנפזשארב תוריקפה יניעל "ןויצ ישרוד
 םהיתומשב: םיבוקנ וירבחש .,השלש :לש ןיד:תיב :ינפל : תועיבתהו
 תא .ומתחש .םרט רוע יכ  ,םילעופה ינש ועירוה , תוררובה-בהכב
 םנוצרב .אלשו סנואמ קר יכ .,העדומ .ורפמ הוה בהכה לע םרי|

 :ףשא :ירחאו ., רשפמ ןיד תב ינפל סהיתומוצע הא שיגהל ומיכסה
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 ואצמו וקרב ,השדח אלתמא ואצמ ,העדומה תריסמ ןינע .שחבוה
 . שדח האשרה>בתכ ושרריו = ,הדוגאה חכב אבה  תאשרהב לוספ
 ןב יכדרמ המ  ,הדוגאה השרומ ףוס ףוס :םושפ היה  םנובשח
 אוהו ,םנח ותרובע תא אלממ .אוה ,הדוגאה ריבש :ונניא לר
 םינקפעה דחא .רותב קר הוה ןינעה תא ומכש לע" תחקל .תואנ
 לוזגי "םיתיזןיע, ןינע םא ,הברה ותוא ועיגוי םא" ןכלו  ,רובצ לש
 ינפב .קריי קורי ,זא ,בירו אשמו חרומ ול איביו בר ןמז ותאמ
 יבדרמ םע .הזה ןינעה .לכ תא :ושפנל בוזעיו ."ןויצ ישרוד, דעו
 תאמ םיאבה םיריקפה םע .לבא = ,ןודל השק , ףיקת .םדא ,ןהכה
 רברה :לקנ  ,ןויפנה .הדוה .רבכ = ,אצישוערב אסבל .בשויה דעוה
 ןינעה לכ היה אלול ,קרצ .ןובשח טעמכ היה הזה ןובשחהו .דאמ
 בל לכ ץמחתה דע ,שמשה יניעל הלחנ קשועו םיבר לזג חוה
 ןה .החטבבו טקשהב ריצ ךווחל  הימרל תתל היה ענמנה ןמו
 ןיא .:ץראה יאנוש ורמאי המלו , לארשי  ץרא---ץראהו ,אוהש ךיא
 רצמ ןעוטה ףיסוה .תאז ללגבו .הברקב קרצ טפשמ .ןיאו .םימפוש
 איבהל וצרתה רשא דע  ,םילעופה ינש לע ודי תא דיבכהל הרבחה

 , םילשוריבש  ןיררתיבה ינפל םניד תא
 רחא ,זייבריר ברה ריקפת תא יארוב וחכש אל .םיארוקה

 ו"בדירה .תמכסהבו .הזה .ןינעה לכב .,תפצב םובשויה .םינברה .ןמ
 תעב יכ .ימלשוריה ר"יבה ריב םלרוג תא ריגפהל םילעופה ותואנ
 המש םינברה תא ררועל םילשוריל הזה זיבדירה םג .ךלה איהה
 ןינעב לרג .ללש :קוחרמ  חירה  ז"בדירה הז ,הטימשה רבד לע
 הוה רברב אתפירח אלופלפ פרטנוק 'םיפרהל הסניו ,המימשה
 ברקמ לבא .תועיבצו רקש .תרמוא הלוכ ,"הראופמ, המדקה םע
 תריכמב  םירדפ השע  ופיב קוק .ברה---ןטש ול = םק םינברה
 ,םונגבו תורשב הדובעה  רפות אל .הטימשה תנשבו יוגל .תושרה
 ,קוק ברה לע 'חלודג  הלהק .ליהקיו  םלשוריל ז"ברירה אב זא
 תופסאה לכב 'היחה חור היה ן"ברירהו ,םילשוריל ותוא וארקיו
 .ןילרב םייח  יבר .ברה תיבל .וארקנ רשא

 : םילשוריב םינבהה תופפאב םירבדמה שאר בצמ ,הז ובצמבו

 ,אוה ץפח רשאל "םיתוז ןיע, טפשמה תוטהל .ז"בדירה שמתשה
 עירכיו .טפשמה אובי םהינפל רשא ,םינברה לא רבד הסנ אוה
 חוטב היה יכ רע -,ותודע תמוצעתבו וילופלפ חכב ןידה תא
 ,וירבדל םיאתמ וניד קספ תא איצוי םלשוריב ר"ובה יכ

 רצמ ןעוטה , באה תא שמרחה אצמ םעפה םג לבא
 תורועת ןומהבו ,ומכ רבדה תא  ןיבה :"ןויצ ישרוד,  הדוגאה
 עגמה < תודוקנ תא ןידמ .לע ובשיש .םינברהל, הארה .םיבתכמו
 אל--הזה םימתה ןואגה .,"םיתיז ןיע, ןינע לא ז"בדירהל .רשא
 להנמה םע אינונק טעמכ טושפ השע---הפרחל ונל הזה רבדה היהי
 :ןיע, תלחנב קלח ול םג ונתי יכ לדתשהו ותוחילשב לעמ רשא
 תא האר  אוהו ,תוחוקפ ויה ימלשוריה דיבה יניעו .,."םיתיז
 םירחא  תרזעב .תושעל תפצ ישנא .ורמא רשא המרמהו המרעה
 םירזה םישנאה .ינש תא לשנל ריספה אצי ןכלו ,הרותה יאשונמ
 , התלחנ לע "ןויצ:ישרוד, תדוגא תא םיקהלו "םיתיז ןיע, תלחנמ
 םגרות בתכה ףוגו ,ד"ספה תא םיק .םלשוריב "ישביםכחה  רמאמו
 להנמו ,םוגרתה תא רשא  יתפרצה לפנוקהו ,תיתפרצל .תירבעמ
 הלחנה לש תודועתה ודיב .רשא ,לארשי ץראב א"קי תרבח ינינע
 תושעלו רומשל ןוילעה לילגב רשא הנפ:שארב תודיקפה תא הוצ
 ,םילשוריבש ר"יבה ירבד תא םייקלו

 ? הומ .אצויה רפומהו
 תא ודימעה םילשורי ינכר ,רברה חי לצ ה םנמא םעפה

 םירז םישנאל ונתנ אלו ,  רשויה לעו קרצה לעו .ןידה לע .רברה

 אלה ונחנא לבא  .םיטהל ישעמו .המרמה חכב הלחנ | קושעל

 הדוגאה .יכ היה רשפאו רשפאו  ,הרוהל םינפ המכ יכ ,םיערוי
 אישנו רעו שי .אלהו .השאר .לע הידיו ההלחנמ אצת "ןויצ ישרוד,
 רומשל .תוכייחתה הילע הלבק הלהנהה אלהו | , הדוגאהל ריכזמו
 םירמוש הככ םאה . הלובגב םירו ואובי לבל הרונאה תולחנ לע
 ? רובצ ינינע

 ומושב : "ןויצ ושרוד, דעול .החכוה רפומל הזה רבדה היהו
 םיעגי םירבדה ןה .הרדיחב רשא הינשה ותלחנ רבד הא בל לא
 איבי אל . תאזה .הלחנה הא להנמה םנמא ..דאמ םיעגי , םש םנ
 לחנתהלו תועיבתו תונעט ןועטל םיפתושכ יאובי רשא םישרח םירבח
 םילורג .תובוח לועב הלחנה הא איבה להנמה לבא ,הלחנה .ךוהב
 י"רה ,"ןויצ ישרוד, אישנ חלש ח"סרה רייא שרוחב דוע . םיברו
 ףלא םישלש לש .בוח יכ ,עירוהו םירבחה להקב "רפס תלגמ,, ,ןוקריס
 םנמא .םישחמ םירכתהו .הרריחב םדרפה לע  םיצבוה קנרפ
 לבא ,הומכ ןואמ איה העד תולקו םישחמה םייבחה תער הבר
 בוח תוברהל \ ,ףפכ תחקל לחנמהל .תושר ןהנ .עודמ .דעוה םג
 הלחנה ילעב ול ונהי רשא ףסכב .להנל להנמה תבוח ? הלחנה
 ימו .  תובוח .לועב .ורי תחת הרקפומה הלחנה הא איבהל אלו
 דעומ דועב םא ןה ?ההע הלחנה תירחא היהת המ ,עקתי ונדיל
 ,תחא םעפ הרבחה ינינע תא רומגל "ןויצ ישרוד, דעו לדתשי אל
 אצת זא | ,"םיהיז ןיע,ל השעש ומכ הרדיחב והלחנל תושעל
 "ןויצ ישרוד, תירהאו --- תובוחה ילעבל אוכתו והושרמ הלחנה
 ' תחנו הבושב ןינעה תא רומגל רשפא רשא תחת ,הפרח היהת
 . תילצה אל רשא ןויסנ לככ
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 .עּובָשה
 , תּונויצַה

 תוינמה .ילעב תפסא ןודנולב התיה טסוגואל 8 םויב- -
 םלשל הטלחה הלבקתנ וזה הפסאב ,ירבעה קנב:לאינולוקה לש
 ₪ םנעפ 6 קנב-לאינולוקה תוינמ לש ישימחה שולתה רעב

 לצא םג  היסורב לבקל רשפא םישולתה ריחמ תא .(ק
 ,יזכרמה רעוה

 רבעה עובשב :ובש בוזור = ,יו  ןיקשיסוא .ם ,מ ,הה --
 דעול  רסמו ; הנליו תא בוזור רמ רקב ובוש ךרדב ,אטשוקמ
 . .םתוחילש ר"ע חוד יזכרמה

 :םש עקתשהל אטשוקל אצי יקסניטוב'ז ,ו רמ -

 והנליול ובשומ תא קיתעה השרומ םיובנירג ,י רמ --

 'מוג תרבוחה האצי "קעטאילביב-עקיפאק עשיטסינויצ ה תאצוהב --

 .גרעבלעיפש ,ב תאמ "לארשי-ץרא ןיא רעטויברא עשידוש 9
 תחתפתטו תכלוה םש תינויצה הדובעה יב וגל םיעידומ הנשבולפמ --

 הכומסה קינדליו הריעב םג ,הדובעה דעב םיעירפמ םיסקודוטרואה רשא תורמל

 ,תינויצ הרוגא הדסונ הנשבולפל
 ףךשמב התדובע ח"וד תא סיפדהל תשקבמ רורוגייטיקב תיגויצה הדוגאה --

 . ה 80 פ"גה תבוטל ,5,80 יתגלפמ פמ ,,ר 37 ךסב .םילקש הציפה :וצחו הנש

 ב"וקה .לש הינמ דעב ,,ר 8 "לצרה רעי,, דעב ,,ר 58 פ"גה  תואספוקמו םיותמ

 ה"סב ,תינויצ תורפס הציפהו םירבעה םינותעה לב לע המתה הדוגאה ,'ר 9

 תודוהו תופפא לש המלש הרוש הכרענ .'ר 0 .ק הדוגאה תוסגכה ויה

 הרסונ .ליח וז א. הגשב תונויצה השוע רעלעפו גרבסייוו ,שטיוואביול םורבחהל

 והזל דחוימ תוב הנבגו ךלוה התעו תיעבטה .המשה פ"ע "הרות .דומלה, כ"ג

 ירושטאשטיב םהרבא רמ .תונויצה דעב השוע הברה

 ,לֶאְרְשָיְֶרֶאְּב
 רשא ,רוזעי רפכ יבשות = ,םיברעה תא ןירל עבת ופיבש טפשמה תיב
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 םישנע | .םונוש םושנעל ונודנ םולפנתמהמ הברה | .לארשי .הוקמ לע ולפנתה
 תולובג תא ורבע רשא לע לארשי הוקממ םידוהי םיריעצ ינש םג ושנענ םילק
 :תימצעה הנגהה תשירד

 םישרח ינפל רטפנש ,לודגה לעופה רעוה רבח ,טכעפ ןרהא ונרבח --

 תא שרק:תאריב ואלמ וישרוי .י"אב רבקהל ונוצר תא ותומ ינפל עיבה םורחא
 ןהרדהנה ותיולה ופיב התיה רבעש עובשב ,י"אל ויתומצע תא ולעיו רטפנה ןוצר
 .ןורחאה ודוככ תא חונמל קלחל ואב םידוהיה םיכשותה ןמ לודג ןומה

 םויב ינורא רט ארק  םש םעה-תיבכ יכ | , םיעידומ  םילשורימ --
 ףסאתנש ברה להקה .לארשי-ץראב החמצה ר'ע ךאמ תנינעמ האצרה ילוי 7
 יכ ,.חיבומ תזה רבדה ..האצוהה ירבד לכ 'תא הבורמ  תונינעתהב עמש
 לכ לא הלודג בל תמושתב תופחיתמ םיבשותה לש תויטנגילטניאה תורדשה
 "עבטה תדוגא, םא , דאמ היהי בוט .ץראה רקח לא תוביוש ול שוש המ
 להקה דצמ וזה תונינעתהה תא םדקת ןהכ ןמטמ ר"דה י'ע ופיב הרפונש
 . לארשי-ץראב עבטה תודלות ד"ע תואירקו תואצרה י"ע העויפב

 .תרומב
 ו

 ול תודוהשו ותונויצקאירב ןיטצהש ,החפ .דירפ היקרותב םינפה רש
 !תודוגאהו םירומאה ,תונותעה ר"ע םיקיעמה םיקוחה םירחבנה תיכב ולכקתנ
 היקרותב םידותיה ."ןינאט, ,םירועצה םוקרותה לש ןותעה תויולפנתה ללגב .לפנ
 >ימה תצעומב שרדש אוה"אוהש עודו ןםונויצה הזמ .תוחפ דועד ,ךלוהל 'וכבי אל
 רגנ לארשי ץראל םירוהיה תסינכ תולכגה תא ןפקת לכב : ריאשהל םירטכינ
 ,ייב:יבוצ םילשורימ החפה לש ויתועצה

 הנושארה הבושיה וז  ,םוירטסינימה תבישיב הלבקתנ ,םירבדמש ןמכ
 .הפוגכה תלבגה תא לטבל הטלחה ,החפ רירפ לש זתופתתושה .ילב התיהש

 ףתתשהש ,םירחכנה תיבב ר"ויה ןגס ,ייב:טאלאט התעמ היהי םינפה רשל
 תינויצה היצרריפה לש החרוא היהשו הפוריא תא הרקבש תיטנמלרפה היצטנפדב
 .ןודגולב

 ,לֶאְרָשָי .תּוצּופְתְּב

 םיינוגדפה םיסווקה יבינח לכ טעמכ יכ ,ונתוא םיעידומ הנדורנמ --
 + רפס-יתבב תורשמ ולכק םש םירומל

 תיסימוק ירבחל הפסא ץיבונריצב התיה ילוי 5? םויב- -

 העצהה הררבתנ וו הפסאב .יניבוקובה .גאטדנלה לש הגהנהה
 ,גאטדנלה לא הריחבה תטישב םינוקת.השעמ רברב הסנכוהש
 וז הקולח יפל ,םתוימואל י"פע םירחובה תקולח אבהל וגוהני יכ
 לש םיטאדנאמה ר"ממ .תרחוימ תימואל הצובקל םירוהיה ולהבג
 רבדב ,םיטדנמ ג"י םיזנכשאה םע רחיב םידוהיהל וגתינ גטרנלה
 כ"חא הנכרטצת ,םיזנכשאהו םידוהיה ןיב וללה םיטדנמה תקולח
 .ןהיניב רשפתהל  תוצובקה .יתש

 לש לעופה:רפומב דחא הכ:אב םידוהיל היהי הז דבלמ
 קלחב בורה הלוע םימדנמה | ג"ימ י(008]28000%00980) לכחה
 י"'ע .תאוה .השיררה העצוה הגהנהה:תיסימוק תבישיב  ,םידוהיה
 אצמ םינכשאה הכ*אבו ,ריכיורטש ר"רה טארפכיירה  רחבנ
 .תקדוצל .התוא

 הירוק הנושארה םעפה וז הניבוקובב התע .הדסונ הז .ןפואב
 םידוהיה  םיבשותה .חכ:יאבל  םוקמ  תבצקמה ,תימואל תידוהו
 תימשר הרכה לש ןושארה הרקמה אוה הז םע .גאטדנלה ךותב
 עיפשי יארוובש ,תיירטסוא היצניבורפב תירבעה תוימואלה תויובזב
 הכלממה תוצרא רתי לע םג הצרמנ העפשה .ןמוה תוכרב רבדה
 .םינוש םימע לש ןיסולכואב הבורמה | תיירמסואה

 תימואלה המרגורפה י"ע קר הניבוקוב ידוהי ושע הזה .ליחה
 המשגתהשו טרפכיירה לש ירבעה  בולקה .ול ןמסש ,תיטילופה
 םימחולה דחא אוהש ,בולקה ותוא אישנ י"ע הניבוקובב התע
 ר"דה ,הירטסואב  תימואלה .תירוהיה .הקיטילופה ךעב םינושארה
 : . ריכיורמש

 .עעהמאה), ]עמסעקא18 0. ו ה ץא 5

 53 ןו < םלועה <
 יי 0

 היצילגבש ס"הב ידעו לב ישארל הפסא רבכ אל הו התיה בובלב--
 וז הפסאב .תירבעה ןושלה תארוהל ם"הב רפסמ תלדגה ד"ע הלאשב ןורל
 הרטמל הל המשש ,'הניבוקובבו היצילגב םידוהיה פ"הב ינינעל הדוגא, הדסוג
 , רפסהייתבב התארוה ןפוא תא ללבשלו תירבעה ןושלה דומל תא ץייפהל
 לבל הוכ רחא רפסיתיב הלחק לבל היהיש ךירצ הדוגאה לש התעצה י"פע
 .היתופיאשו היתורטמל הצרטנ הלומעת השוע הדוגאה הליחתה התע .תוחפה

 , ףלא רשע השמחל חלוע .ןמיתב םידוהיה רפסמ יכ ,רעשל רשפא --
 ,אעגצ הריבה ריעב : הלאה תומוקמב דוחיב םיאצטנ םה ,הומ הלעמל אל םא
 ,המהיק ,המיר ,הרוב | ,לבי'ג ,םארמא , ידאווק ,ראמאד ,  האנאמ םירעב
 ,םיגרוא םיאצמנ םהיניב . תונוש תוכאלמב םיקסוע םה ,'וכו ץעט ,פוא ,זרהק
 םירחופ , םינפכוא ,םיאנב , םורגנ , ם"תס ירפופ םג , םיתתס , םיפרוצ , םיחפנ
 .ירמל םירישע םג םנשי םינורחאה ןיב .רדועו

 םונבר ודבלמו , ישב-םכח הנוכמה ישאר בר ןמית ירוהיל םהל שי
 םיקרותה .ושבבש םוומ .  תויפנב-יתכ 18 םיאצמנ אענצ ריעב =. ל"נה םירעב
 ימיב םבצמ תמועל םש  םידוהיה בצמ בטוה ןמית תא הנש םישש ינפל
 םינפבו םירהב םימודק םימימ םיבשוי םידוהיה . הזה ףונב םיפירישה תלשממ
 םיטינוסה םימלשומה םיבשוי ףוחה ירעבש ינפמ  ,ףוחה ירעב אלו .ץראה
 רימהל םתוא וחירכהו םידוהיה לא ער ןפואב וסחיתהשו םתוקידאב םיניטצמה
 םימלשומ םה םירהבו ץראה םינפב ,רשא םיבשותה ,תימלשומב םתד תא
 . ךרעב רתוי .בוט םידוהיה לא םסוחיש , םיטיאוש

 םופלא ו"טל הלוע ופילאב םירוהיה רפפמ .ופיל א ב םי דוהיה -
 הולטיאמ ואבש , ללכה ןמ םיאצוי םידחא םילוינפש דבלמ | ,םלוכו ,שפנ
 דאמ םיטעט קר ) דאט ער ילבלכה םבצמ . תיברע םירבדמ ,תורחא תוצראמו
 הכומנ הגרדמב םתלכשהב םידמוע םה . רתוי וא תוחפ םירימא םנה םהיניב
 תונושלה דומל םג ,עדמ רבד לכב םיפאומה ,םיאנק םידוח םנה ,דאמ
 לכ םיחקול ופילא ידוהי ןיא ךביפל .הלודג האטחל םהיניעב .בשחנ תוירכנה
 לא תוכייש םוש םהל ןיאו תודידב ייח םייח םה . תיללכה תומדקתההב קלח
 הדמע םוש םהל ןיא 'הלאכ םיאנתב יב ,רבדה ןבומ .ץראה יבשוי רתי
 + תילאיצוס

 םירחל םילוכי ויהש ,םידחא םירועצ םיָדְמול ת"יכה לש רפסה תיבב
 ,הזב םילמעש -למעה לכ.לבא ';םידוחיה םיבשותה ןיב הלכשהה ןרק- תא
 רפפמ .םידלי תואמ שלש םירקבמ הזה ס"היב תא .אושל קר אלא וניא
 יאדווב םילוכי ויה ,ס"היבב םדומל קוח תא ורמג רבכש , םיריעצ לש עורי
 ץראה תא םיבווע םה לודנה םבורב םלוא , דומכב םתסנרפ תא ץיראב אוצמל
 םהמ הקיפמ הדעה ןיאש ןפואב , םירחא תומוקמב םרשא תא שקבל םיכלוהו
 . הםעעל תלעות םוש

 תיבב .דאמ בוצעמ םבצמ לבא ,הרות.דומלת יתב המכ םג םש םנשי
 . הבוועה וב הבר םלוא ,םידלי תואמ הנומש  םידמול לודג  רתויה  ת"תה
 הוה דפפומה םוקמב .ךאמ תלקלוקמ הארוההו , שפר אלמו לאוגמ דוטלה-ררח
 םינוקת תושעל הצפח "םנאילא,ה . םהיתונש רחבמ תא אושל םידליה םילבמ
 ,תרהל הנכס הוב וארש , ריעה יבשות דצמ םילושכמ האצמ איה לבא ,רבדב

 .תּונַמָאְו תּורַפְס
 הקיהמאב .ןושָארה ימויה ירבעה ןותעה רואל תאצל ליחתה קרוידוונב --

 ."םויה, םשב
 :"רעפפמעק רעשידוי רעד, הקירמאב "ןויצהולעופ, לש  ןועובשה --

 , רואל תאצל בוש ליחתה
 תויולת יתלב תובסמ יכ  ,עידוהל ונתאמ שקבמ קילרוג .ש רמ --

 י םיהחא םושרחל "ךאגאמלא רעשידוי רעד, ףסאמה תאצוה התחדנ , ךרועב

 ו + תכרעמה תאמ

 ןוילגה ןמ ,הנליומ יתאצ תאפמ | ,"םלועה, .תכירע תא ירסמב
 יתכרב תאו יתדות תא יכנא עיבמ ,השרח 'תכרעמל א 0
 רחיבו ;דחי יתא ודבעש הלא לבלו ויארוק לכל ,י'םלועה, ירזוע לכל
 חתפתהל ףיסוי יכ .השרחה ותכירעל .וננותע תא ךרבמ יננה הז םע
 ,"ותויו 'רתוי ללכתשהלו

 ,הפי .ל

 .גרבדלוג ,ל ,י + ל'ומה-ךרועה

 4 ו /

 יא 2 ג 6
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 אשראוו .ןיא .ןהעגסיורא ןעביוחעננא טאה ילו ןעט -
 גנוטייצ .עכילגעט א ,

 -ב "טלעוו עיינ יד, =
 עשירוי- עטסעב .יד ןעמייבראטימ  ןעלעוו סע רעבלעוו ןיא

 ,רעלעמשמפירש
--3%--77 

 גנוטייצ = םנאיצאמראפניא א ןיוז .טעוו "טלעוו עיינ יד, .
 , טאמראפ ןעפיורג א [ופ |

 <יונ עטסעשירפ- יד םימ לופ ןויז טעוו "טלעוו עיינ ידע
 עלעיצעפס ,ןעמארנעלעט  ,תועירי עגיטכיר ןוא עטסעיונענ :,םע =

 , ןערוטנענא-ףארגעלעט ןופ ןוא ןעטנערנאפסעראק ענענייא .ןופ
 *ארכ עשירוי עטסכייר יד ןעבעג טעוו "שלעוו עיינ יד,

 ןוא .עטסכילרהיפסיוא יד = ,דנאלסיוא ןיא .ןוא דנאלסור ןיא :קוג
 תועידי .עטסניטכיוו יד .,זדאל ןוא אשראוו ןופ םעיינ עטסעיונעצ

 ,לג ד .,א .טיילסטפעשעג ראפ:
 א ןיא  טקורדעג  ןייז .םעלא  טעוו "םלעוו עיינ יד, ןיא |

 ,םראפ רענעש א ןוא ווא ךארפש רעכילרנעטשרעפ .רעכילטויד
 ןוא .ערעלופאפ עטכייל ןעבענ טעוו "טלעוו עיינ יד, \
 :עטיל ראפ ץאלפ ךעפיורג א ךיוא יוו- ,קיטסיצילבופ .עטסנהע
 ,םפאשנעםיוו ןוא קיטירק ,רוטמאר

 עטסעב :ערעונוא .ןופ ןענאטעילעפ ערערנא לעופ ןעשיווצ
 גיורג א ןרעמונ .עטשרע יד ןיא טקורדעג ךיז מאה ,רעלעטשמפירש-
 : ןופ ןאטעילעפ רעש

 יםכילע םולש
 ?"ננוטייצ ןייק- םיורא טינ יא בעג - םאוו ראפ,
 עירעס א ןעקורד  ןעביוהעגנא  ךיז טאה  ךאנרעד דלאב *

 ;ןעמאנ םעניימעגלא'נא רעטנוא ןענאטעילעפ

 ןעטבכישעג-ןהאבנעזייא) +
 2% = + ראשזאיאוו-ימאק א ןופ ןעטפורש ₪ 0

 < 5 םכילעהםולש  ןופ  ןעבענענסיורא
 * ."ןע טנע רו ק נא קו עטבישעב"ןהאבגעוויא עטשרע יד
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 : זיירפ:פטנעמענאבא
 ,ר 1,50 ,רהאז בלאה א לבור 8 ,רהאי א לבור 6 : דנאלסור ןיא :

 :לעצנייא א ,שדוח א ,פאק 50 ,םישדח 8 ריפ
 8 .ןעקייפאק 9 רעמונ

 בלאה א  ,לבור 35 רהאי א :ךילגעט ןעקיש וצ : דנאלםיוא ]ו
 יר 120 טאנאמ א ,,ך 8 םישדח 8 ,,ך 6 רהאי 8

 בלאה א ,.ר 9 רהאי א : ךילטנעכעוו לאמ ₪ ןעקיש
 ,ר 1 שדוח א ,,ר 9,95 םישרח 8 ,,ך 4,850 רהאי :
 : עיצארטסינימדא ןוא עיצקאדער ןופ םערדא .

 קסקהושה הו ₪376 ם6תד" 8 תו
 14608600 1216 1א606 0761 א ה 1

 .ראטקעפס ,מ :ראטקארער | ,

 .יקסראראנאו ,ח .י ,ראטקעפס ,מ ,ןייטשלימ ול :רעבענפוו

 .םיאפורה תצעב ועמש
 ןיי לש .יצחו תחא פכ יכ ואצמו ובשח םיאפורהי

 וב
 םיטפיצירה ותוא םיליכמש  הדמ: התואב  לזרבה .דוסי תא  לוכמ
 וב שי "לורב, ןייבש לזרבה רוסיו .םיאפורה. לש  םילועמ .רתויה
 היתשל הפי אוהו ףוגה .תא אירבהלו םדה תא  רהמל = ודכ

 תונייח ראש לכמ רתויב לוזו רתויב * ליעומו  םינטקלו  םילודנל
 ,השרו "למרכ,  תרבח .לצא ,הריכמה

 3 1 נ זך, תאצוה

 רקכילפ 5
 .תיבדףלאה .ירחא" תירבע .ארקמ

 , ןאמקרב .,י תאמ
 םג .תצק םיניכמו ארק קר םיערויה םיליחתמ .םירליל .רעונ רפסה
 םירמאמ  ארקמ : לא םינטקה תא " ליגרהל ליבשב ,הפשה תא

 ,תיטא .הגרדהב  םירישו .םָירופס
 ןוב םיפלאו רצק ןמו ךשמב ץרפנ וגימב ריתי .והנהש הזה רפסה
 םע הנקותמו השרח האצוהב התע :אצי  ,ןבר .תוב לש תוקונית

 .פאק 50 התע וריחמ .םישרח םירויצו תובר תופסיה
 רש חל

 דומה. רזגתהה. ,,[ 386008", 28ךטזזהפ ה, 1136 3.

 בה
 \ ימוי ןותע

 [ ומקל שץ הייז ב םיס:זפ םקש ימכ לא-שו-ץהא ינינע/לכ

 : :ומכ השרחה .תירבעה .ןושלה תא ריכהלו תערל הצורש ימ
 ובסמב ,רפסה>יתבבו םידליה ינגב ,לארשי"ץראב .תרבורמ .איהש
 , תובוחרבו םיקושב ,םיע

 ימויה  ןותעה לע הנמי

 .יִבָּצַה
 ןוארוקל תתלו ינידמ ימוי ןות ע לש דיקפת אלמל לדתשמ "יבצה,
 םידחוומ םימרגלתב הבחרהו .הלודגה לכתה " לכב ץמשנתו השענהמ

 ,תודחוימ תובתכבו םיימוי
 הבלטמה לש .ינידמה םלועל .עגונב דוחיב ודוקפח תא אלפמ "יבצה, -

 :תוללוחתה .תעשב ,םלוע:תרה תעשב | התע .תרמועה | ,הלודגה תינמותועה
 5 , תוטוצעו תולודג .תוכפהמ

 'ןטלשה דגנב דומה תוצרפתה םוימ , םינווחאה תועובשה תשלשב
 ןעמל רמשמה לע יב'צה) רמע יאמשוחה
 םינינעמ  םיבר םיטרפ ונתנ םוי םוי .םמצעב ,היקרות תריב .,אטשוק נב
 : :תודחוימ תובתכבו  םימרגלתב

 העונתה יגיהנמ חב:יאב םע יריטת ם"וטב הלאה םימיב אב "יבצה,
 . םוטרפ ןמויכ םוי ידמ ויארוקל רפמיו ,םלשוריבש תואמשוחה
 ,םיבוש חו םינינע מ <

 "בצה,ן;הבימת לב ילביח "יבצה,
 ויתופנבה ןופ שח לע )ןמצע ןובשהח לע קר ותוטמל עינמו
 0 תיטבהל "לאיש ל םיסב לע + "יבצה, ,אוה .דמוע ;רמאל ןתוימויה
 גוטויק תא ונל

 "רבל ,ופתתשי = ובש , יתורפסה .קלחה תא ביחרהל ליחתמ ."יבצה =
 4 ה "ץראבש םובוטהמ ,םובש םירפוס ,הב רע וב ופתתשהש םיעובקה םירפוסה

 יץראל-ץוחבו לארשו
 +: ילותחה ןוחריה םִע דחיב ;כ"ור 10--היפורב "יבצה , ריחמ
 ב"ור . ינש- -רבל :לטג:רמח,ה ריחמ ,11,50- -'לָּמ רחש

 . עברלו  יצחל הז  ךרע  יפל .הנשל
 1 תכְנעמה. לש ןעמה

 י6080000ם זז ב 2 זץ 15 1
 1 ונבוס ידי לע .תונמהל .רשפא .היסורב.

 18601 טיפה 1\ץוה עפה 58. א 16.

 היש , םיריוצמ | םימיטרכ  ,םירפס  ינימ לכ
 לצא גישהל רשפא  תונוש תונומתו םימובלא

 דת רי ד דג ה" ה
 7סההש ,1058 6 21] ה ג" \/ הנה

 ,/1 יקוועלאג םגו , 7 יקפילובונ

 " רשאמ תוחפ אל ויארוק ועדי

 '% םוול םוימ חתפתמו ךלוז



 ,"חישות,, תאצוה

 ארקמ :ירפס
 ,םירענקז םירליל

 + םירוענה .ינבל תוקיתוילביב 1 1

 == | םירופפו  םירויצ  ,תוחישו .תודגא = ,םידלול 6
 ירי ישעמ ,םימגרתמו םיירוקמ ,םירישו םילשמ
 החצו הלק הפשב םיכורע * , םינוש םירפוס
 םילמל םירואבו תורעה םע ,םלכ םידקונמו
 רמונ לכ ,םיר מונ 600 םי תא מ. ,תושקה
 , . ,.םיפי םיכרכ םירשעב םיכרוכמו םירדופמ
 ,םידליל השדח .הנטק הקיתוילביב = , םינצנ ₪

 ,םינטק םירופסו תונומת ,תוחישו תודגא הלוכמ
 ישעמ ,םימגרתמו םיירוקמ---,םירישו תויפמנפ
 הפיו הלק הפשב םיכורע .,םינוש םירפוס ידי

 ,תופיו  תולודנ .תויתואב ופפדנ . ,םלכ םידקונמו =
 4100. + רטונ לכ , םירמונ (100).האמ
 |--|--|הפי דחא ךרכב םיכרוכמוםירדופמ

 הליכמ ,םידליל .השרח הקיתוילביב .,םיחרפ 65[
 '|עבטה ירופס :,תונורכזו םירופס ,תוידבו תודגא |[

 :ירבדב :םיקרפ  ,םירישו . תוזחמ : ,עפמ :ירופסו
 ,םימגרתמו םיירוקמ---,םש ישנא תורלותו םימיה <
 הפי הפשב םיכירע  ,םינוש - םירפוס -ידי ישעמ-

 ,השרו

 תולודג  תויתואב וספדנ ..םלכ םידקונמ . ,הלקו
 ---| .9|רמונ לכ ,םירמונ (550) םישמחו םיתאמ .,.תופיו
 |--|=-| < < .םופי םיכרכ השמחב םיכרוכמו םורדופמ
 רפוס .ירופס ,םילודגו םינטק םירופס .םירענל 4

 .|,םירוענה ינב חורל .םיכרענו םירצוקמ .תפומה
 הודלות ,עסמ ירופס ,עבטה ירופס םילשמ ,תודגא

 וםירפוס ירי ישעמ  ,םימגרתמו םיירוקמ ,םש ישנא <
 השמחו האמ ,החצו הלק הפשב םיכורע ,םימסרופמ
 1 < + < .למונ לכ .,םירמונ (118 רשע
 = | = םירשעב םיכרוכמו םירדוסמ םירמונ האמ |

 | םיפו םוכרכ 3
 ,םירוענה ינבל השדח הקיתוילביב . ,םירומב 65
 םידליה ייחמ . םירופס ,תויסטנפו תודגא הליכמ <

 ,םיירבעו םייללכ םיירוטסה םירופסו םירוענה ינבו
 : םש ישנא  תודלותו עסמ ירפס ,םירישו תוזחמ
 =|---| .1ןרמוג .לכ ,םירמונ (900) םיתאמ ,םימעבו לארשיב
 | | |, ,םיפי םיכרכ העבראב םיכרוכמו: םירדופמ

 הגטק הקיתוילביב .ןמרב המלש תאמ ,וניתובא 61.
 :ויב פ"ע לארשי תורלות הליכמ .,םידליל השדח
 ,הפיו .הלק .הפשב םירליל תובורע = ,תויפרנ
 | תופוו תולודג תויתואב וספדנ .ןלכ תודקונמ
 | 6[, < + תרבוח לכ ,תורבוח (15) הרשע שמח |
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 "*ע הוטב-טלקמ שוכרל תפאוש תונויצה
 , לארשי ץראב לארשי םעל יולניטפשמ

 (לֶךב  הסרצאמ)

 !הפצמה לע
 .ןושארה ןוחצנה (א

 ,ול הטודהו רועיכה לע (ב
 .םולכ אל וא לכה וא (ג
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 + ןיקריס  עשוהי .'ןויצ ישרוד, הדוגאה .ירבח לא רבד
 ; לארשודתוצופתב ; חרוסב ; לארשי.ץראב ;תונויצב) :נייחב 8

 . (תונטאבו תורפסב |
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 ה ,תגש עברלו יצתל הז ןובשחכו , קנרפ 19 תוצראה רתיבו היצגרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראב

 : : 0 הסורדאה יונש דעב

 י'פוק 40 םידוטקה ראש לעו .'פוק 60 ןושארה דומעה לע -- ,םיתעברא תקלוחמ שיטפ הרוש לכ דעג .: תועדומ ריחמ

 :הפירדאה
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 5 חג תפסדואמ

 יש

 "רבל תחול
 .תיסור  תפשב

 (ליעבה .ע " ר תה תנשל)

 שדח ירבע חול איצוהל השגנ הנליוב המידק, תאצוה
 , "המידק חול, םשב

 ,תוליגרה תוישומשהו תויחולה תיעידיה דבלמ ;ליכי הזה חולה
 : ולאה  תודבכנה תוקלחמה תא

 . תירבע :היגולונורח (8
 תוירבעה .תולהקה תריפס  ,םירבעה םיבשותה תריפס (ב

 : ,הנירמו הנירמ .לכבש תובושחה
 ,טרפב םיינויצה  תודסומהו ללכב לארשיבש תודסומה
 , תינויצה העונתה לש היגולונורח
 ,לארשי:ץראבש תוירבעה . תובשומה

 ,םירבעה םיפסאמהו .םינותעה לש המישר 1
 :תעידילו תונויצל ,תוימואלל .עגונה לכל יתורפס-ןויצמ 1

 . הניתשלפ
 ,רועו .םירחופל .תומוקמ:הארמו תוערומ (ח
 בומ רינ לע פפדויו .סופד ןוילג ₪ -- .חולה לש: ותרמ

 : .יעביארכ . הודהבו
 ,םהיתוגמוה ךרע יפל טבר תודוגאלו ם"ומל .'ק 10 חולה ריחמ

 32 ,'םור 80  םלש דומע :םינפה .ינפל : תועדומ לש ריחמה

 15 רומעה יצח ,'ר 55 םלש רומע :םינפה ירחאמ ,'ר 80 דומע
 תועדומל חולב הצקוה בר אל םוקמ) ,יבור 5 דומע עברו 'ר

 ,(ותנמוהב אנ .ורדזי = הערומ .םינכהל הצורה לכ .ןבלו <
 ,טסוגיואב 15 דע .אוה חולהל תועדומ תלבקל .ןורחאה ןמוה

 הבורמ תומכב  ספדוי = ,וילע בצקנ  ךומנ .ריחמש ,תולהש .ירחאו
 חפסל :רחוס .לכל אוה יאדכ ,ל"וחב םג :היסורב .םג :טשפתיו .דאמ
 :דעומ דועב .העדומ :וילא

 + תבותכה .י"פע  תונמזהב חונפל
 ת.תי"סג:26677ע .םוותטאס. <

 :(היסור תפשב) השהח תרבחמ הריכמל תאצמנו .האצי

 ,,חסהטסםפוה ע6תספוה חפוספק ד חוה 3=וותוו

 דעוה ,ידו לע  תימואלה הפוקה לש "םוירוטקרידה .תארוהב : הרבוח וז .תרבחמ
 , לארשו-ץראב לעופה / ;

 , חולשמה םע 'ר 9,50---,סכא 0 ,'ק 5 חולשמה ,'פוק 5 הרוחמ יל

 2 : לא  תונפל

 מ. ת. זטתה60קזצ, םוותפווס.

 יד 1 11%  תאצוה

 רקכסל
 ,תיבדףלאה .ירחא .תירבע .ארקמ

 ; ןאמקרב .,י תאמ

 ₪ הבה

 םג .תצק םיניבמו ארק קר. םיִעָבויה םיליחתמ םידליל .דעונ רפסח <
 םירמאמ ארקמ לא .םינטקה תא  ליגרהל לובשב ,הפשה תא

 2 ,תיטא הגרדהב םירישו  םירופס
 ןיב םיפלאו .רצק ןמז ךשמב ץרפנ ונימב דיחי והנהש הזה רפסה
 םע הנקותמו השרח האצוהב התע אצי \ ,ןכר תיב לש  תוקונית

 .פאק 50 התע וריחמ .םישדח םירויצו תובר תופסיה
 ו : :גישהל 5

 ךוהתהס רוגה. .,[ 8₪0קה 0 0 זהמהה 1188 3.

 סת. אוווזספה. ,,1880', 887₪8-

 .יבצח
 ימוי ןותע

 . םויו םוי לכ לש .םהייחב םילגתמ .םהש ומכ לארשי ץרא .ינינע לכ
 ומכ השהחה תירבעה .ןושלה תא ריכהלו תעדל הצורש ימ

 תובסמב ,רפסה>יתבבו םידליה ינגב ,לארשידץראב .תרבודמ איהש
 , .תובוחרבו םיקושב : ,םע

 ימויח .ןותעה לע .הנמי
 .יִבְּצַה

 ווארוקל תתלו ינידמ ימוי ןות ע לש דיקפת אלמל לדתשמ 'יבצה,

 םידחוימ םימרגלתב תבחרהו הלודגה *בתה  לכב עמשנהתו השענהמ

 : :תודחוימ תובתכבו םיימוי

 הבלטמה לש ינידמה םלועל .עגונב דוחיב ודיקפת תא אלממ "יבצה,

 תוללוחתה תעשב  ,םלוע.תרה תעשב , התע תדמועה = ,הלודנה = תינמותועה

 , תומוצעו תולודג תוכפהמ
 ןטלשה דגנב דומה תוצרפתה םוימ ,  םינווחאה תועובשה תשלשב

 רשאמ תוחפ אל ויארוק ועדי .ןעמל רמשמה לע יבצה) דמע יאמשוחה

 םונינעמ ' םיבר םיטרפ ונתנ םוי .םוי ,םמצעב ,היקרות תרוב 4 ,אטשוק ינב

 ,תורחוימ תובתכבו  םימרגלתב
 העונתה יגיהנמ חב=יאב םע ידימת מ"ומב הלאה םימיב אב "יבצהע =

 םיטרפ וטויב םוי ידמ ויארוקל רפפטיו ,םלשוריבש תיאמשוחה

 'םיבושחו םינינעמ
 םוול םוימ חתפתמו ךלוה ""בצ ה,ןהבימת לב ילביח ייבצה,

 ויתופנבה ןובשה לע )צע ןובשהח לע קר ותרטמל עוגמו

 תיטבהל לאיש יעבט .םיסב לע ."ובצה,  ,אוה .דמוע .:רמאל ןתוומויה

 ?ומויק תא ונל
 דבל ,ופתתשי ובש , יתורפסה .קלחה תא ביחרהל - ליחתמ יבשה

 "ץראבש םיבוטהמ .םיבר םירפופ ,הכ דע וב ופתתשהש םיעובקה םירפופה

 .ץראל-ץוחבו לארשי
 ילותהה ןיחריה םע דחוב ;כ"ור 6- = היפורב "יבצה,, ריחמ
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 ,ט'פרת ,לולא "ו ,הנליו =

 11 א ג, 24-06 .\ טפו 9. ₪ 05

 ' :הָפְצְּמַה לַע

 : טור פי

 .געלו .קוחש קר ררועמ הז רבד היה תודחא םינש ינפל
 תויכז לעב םעל םתוא וריכיש םישרוד םינכסמ םידוהי

 אלא ןנוא הלאכ תושירדש םיניבמ םה ןיאו ,תוימואל תוינירמ
 ךותמ םירוהיה תא לידבהל םיצור םה םגש ,םהיביואל הפ ןוחתפ =
 ובנ פע  םרש .םטצעב םירמוא םידוהיה םא ץראה 6 רתי <

  ונהיו  ץראב. םיחרזא ויהיש רשפא-יאש אוה רורב ירה
 , תויחרזא

 םלועה תומיא ןיבמ וניבהוא ורמא ךכ
 :םהירבדב וקיזחהו "הנחמה

 םתא םירתוח = ירהו .,הולגב תוימואל תויכז םישרוד םתא
 ,אוה תונויצה .רקיע ירהש  ,הונויצה תחת הקומע הזיהח " הזב
 םשש אוה וצראב קר תוימואל :תויכז שוררל ול רשפא םעהש
 . תולגב אלא .וניא -- ותולג תוצראבו ,עירכמה בורה .אוה

 ,.לאמשמו ןימימ וז .השיררל וגעלו

 םייחה ןויגה ,םויחה וילע ורבגתה ,ליעוה אל געלה םלוא
 .וז השירד דוסיב חנומה ןויערה ןויגהו

 ןח ונלש ואבו

 תיחתב הצורו ימואל מצע תא שיגרמ ליחתהש ידוהי
 ןובלעו רקש אלמה בצמה תא לובסל דוע ול היה רשפאהיא ,ומע
 היונבה :,היצפיסנמיאה = ותוא = התכז . יבש  ,ישונאה = שגרה
 לשומה םעה לש הטלחומה והוררש תרכה דוסי לע קר תמאב
 ,שלחהו  טועמה | תא :וכותב . לולבלו .עומטל .וחכ תא .הפימהו
 הצרו  דיתעל הפיאשב קפתפהל הצר אלש ידוהיה  ותואז

 -- דבלב  םיי ד קר ,אל -- םירומג | םירוהי | םייח = תויחל | '
 תרכהו םוצע ךרוצ שיגרהל ילבל ול היה רשפא=יא ,תידוהי הביבסב
 ,ונתוימואל תרכה דופי לע תולנב ונייח לש םרודס

 לע הנגהה ךרוצו .תוימואל תויכז לש השיררה הארבנ ךכ
 םש ורבשנ רככש ,תוצראה ןתואב םייחה ןויגהו ונינומה יסרטנוא
 תוצראה ןתואב םייחה ןויגה ,לשומה םעה רצמ היפכהו סנואה ילבכ
 והערב שיא | םימחלנ | םימואל = ןיב םידָוהיה = םינותנ ןהבש
 ,הלאכ תושירה .ורישכה

 תוימואלה וניתושירד .ןהל .הושבוב זובהו נעלה לכ .תורמל
 הירטסואב ירה ,ארד .רשכיא אל ןיידע היפורב םא  ,רמעמ

 ["ב'סתהווו<

 תעוד, 11-ע0 מיץ 6 1909

 תועד לש ןוחצנ אל םושרל ּונא םיליבי םשו ,ךרדה השפכנ רבכ
 , תואצות םה .,ישממ ןוחצנ אלא אמלעב

 קלחמה ,גטסדנלה לא שרח הריחב-קח לבקתנ הניבוקובב
 -יאב תא | םירחובה  םיימואל םיעובקל ץראה יבשות תא
 םג םוקמ עבקנ. וללה םיצובקה ןיבו ,יטנצורפה .סחיה יפל םחכ
 םיקקוחמה רסומב קר אלו  ,דחוימ .ימואל ץובק רותב םירוהיל
 םג אלא ,םידוהיה לש םג אליממו םימואלה לש םחכ"יאב ובשי
 ,הנידמה תא להנמה דעוב

 תולגב ונמע .תודלותב הנושארה םעפב .ןושארה ןוחצנה הז
 ןיא ,םגמא .תוימואל תויכז .וגל ונתינו םעל .ימשי

 ןיטקמ הזה רבדה ןיא ךא . ותרופמבו ירוטלוק קה .וחבב =
 םג אלא ,הניבוקוב ירוהיל  ענונב קר אל ערואמה תובישח תא
 תובורמה .תוצראה רתיבש םילודגה םיידוהיה םיצובקה לכל עגונב
 וניתושירד תודוא לע ונרברשכ וישכע רע = .םינוש  םיימואלב
 ,רבלב תוינויגהו תויטקרטסבא תוחכוהב קפתפהל ונחרכוה ,תוימואלה
 אמגוד ונל שי רבכ ,הניבוקובב | ןוחצנה ירחא ,התע | כ"אשמ
 החכ לורג :וניניעב לק הז .רבד אהי לאו .תטלוב הנומת ,היה
 לודנ .רתוי .דוע םלוא .ללכב תוינידמ תולאשב היח .אמגוד לש
 הצוחנ ולאל עגונב ירהש  ,תוינירמ תוידוהי תולאשל םהיב החכ
 םוקמ םהל ןיאש םירבד :ןוימרכ ריצל ישוקה לע תורכגתה קר אל
 ,תוירוהי .תושיררל םינעולש געלה לע רתוי רוע אלא ,תואיצמב
 ,רובצ .רותב םירוהיל םיזבש זובה לע  ,לבוקמה גוחמ תואצויה
 ,םואל רוהב

 ' .וקובב ןוחצנה לש ויתואצות תא שארמ תוארל רשפאדיא
 םיוקמ ונא םלואו .היצילגב דוחיבו ,הירטסוא ירוהיל עגונב הניב
 ודכ וז אמגורב שמתשהל היצילנבש םימואלה  םירוהיה : ועדיש
 : םיחחכומה םידוהי :ש ,הפונחו רקש אלמה ,בצמה ןמ תאצל
 ידכ קר םיניתור רותב וליפא וא:"םואל ילב ינב, רותב םשרהל
 ,היצילגב המחלמה דבכת םא וליפאו ,םינלופכ םתוא ומשרי אלש
 ,הנה ,הניבוקובבש הזכ ןוחצנ םירוהיה םש ולחני בורקב אלו

 --. ךררה עצמאב רבכ םידמוע םהו ,השענ רבכ ןושארה רעצה

 "1 אובו הועפפ |

 ,ופיב םישענ ,שפנ לעוגל רע םירעוכמ ,םירעוכמ םישעמ
 םירבדמ .וליתתה םדא ינב : שדחה ילארשיצראה בושיה זכרמב
 : ,.:ףוהנאה ןושלב םש

 < ונל םיחונ םוקמה יאנתו ,םלועב העפשה הל שיש קוב
 : לודגה לשומ םע ,היצילגב ,לשמל ,ןוגכ ,םש ןיאש םושמ דאמ =

 ,ורפסמב |
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 ואנהב | רפסלו = "הנושארה  הכמה, לע חור .תרוקו <>

+ 

/ 

 דחא תא בילעהו םדא | םנכנ 'דאמ בושה יינויצ דפומל
 םיירובצ | םינקסע ינש ., , סג  רתויה ןפואב .רפומה לש םידיקפה
 רתויה ןפואב הז תא הז ובילעהו ופוב םיברה | תושרפ ושגפנ
 םהב .הקבד העש התואבש וללה םושנאה ושיגרה אלו .. ,רעוכמ
 ןוע  ;תימלוע הרפכ ול ןיאש .,אושנמ רבכה  ןועה .ותוא .תמהוז
 , + איסהרפב לארשי ץראו לארשי םש לולח

 "רואנה, ןותעה ,"יבצה,ש ,אוה הזמ רוע רעוכמו ערש המו

 רפסמו חור תרוק לש ןונגפב .םירברה .תא עידומ ,םילשוריבש
 ליחתמה היה ימ לש ופורגא ,"םיבושחה, םיטרפה לכ .תא ויארוקל
 לש תחא הרבה ףאו ,עירכה םהינשמ הויאו ,רמוגה-- ימ לשו
 רועיכה .הארמל "יפצה, ירפוס לש -םבלמ הקתענ אל באכו .האחמ
 םאש ,הזה ימלשוריה ןותעה הארנכ ,שיגרמ וניאו ,וללה תוסגהו
 ,םש ונבושול יוא ;י"אפ להקה תערל םיניעל היהי הלא ויכרדב אוה
 ,וילא ונשפנ תא םיאשונה ונל לוא\

 תובירמהו תוקלחמה י'ע . "בומ םשל, רבכ הו  התכו ופי
 םואבה לכ טעמכ .ךכל ומרג  תונוש 'תובס ,הב תוקסופ .ןניאש
 .הנושארה הינחה םהל איה ופיו  .ופי ףוח' ךרד םיסנכנ לארשי-ץראל
 ךיתמ שלתנש רג. לכו .  ץראב זחאהל םתפפיו םלזס תא .תוסנל
 ,השרח ץראל אבו התע דע הב לרגש הביבסה ךותמו ותדלומ ץרא
 אלמ בל ותא אובמ אוה םא וליפאו ,השדחה ץראה איה י"א םא לופו
 הכורד וחוד --,הז- תמחמ יאקוד .ילואו- - ,ייאל םיעונענו הבחויהבהא
 אוהו הבועמו *שוג, ופי לש הריוא השענש אלפ לכ ןיאו ,תהשקכ דימת
 :םידפומ הביוה ופיב םיזכורמ הנה הזמ ץוחו ,םיקיזמ םידא אלטתמ

 האנקה םש היוצמ .ךכיפלו ,םיינויצה םידפומה לכ טעמכו םיירובצ
 / 0 - תק הערה ןושלה לש תפרושה השאו

 .ימלשו 6-- . ותעפשהו ויגפ 00
 . אוה לגוסמ יכ לבא .,ונמלועב "בוט םשל, .רבכ הז

 יב ונערו .אל- -ליעל םירומאה םירעוכמה םישעמה

 | יש תַוקְרִי
 ְּי 8 ה 8

 ,ץיבוקחב ..ד .י

 ₪ 9 ד

 םוחולדה מ :תומי וליחתה .ויתסה אבו םיאושיקה תנוע הרבע

 תומוהו תובשנמ ויה תויוצמ ןניאש תוחורו ה 6 החל הניצ .הדריו
 ,האלמה הצבה הקיהבה ,םוכומנו םיננועמ םימשל תחתמ ,בוחרה ךותב .םיברעב
 ,םיצעה:תכלש  הלגלגתה \ ,תונטק  םימ:תועקב ךותב , םיפררפו .תונגל .בוכסמו
 ,ןהיקדס ןיבמ הציצה הממושו הבר תולבאו ןיעל ולגתנו תותובעה תורדגה ופשחנ
 יםינושמו םולודג דבזיכבוס םהידיבו םימח ףרוה:ידגב םילתוחמ םידוהו ץוהב וארג

 ךותמ תוצר , ךרב:תולשכו תואכודמ ., תנלודג רמצ:תוחפממ תופטוע תוודוהוו |

 םיפררנו םירעפנ ,האחמ לוקב םיתוצה ,םירגרגמ םוזוא לש תועיס ירחא בר שואי
 ךומהינטפק .םישובל ,  בוחרבש םיתבה:ילעב , םימשגו תוחור תמחמ ראוצ לע

 גולכו שיא םיחרוטו םידקוש םה ירהו - ,םהיתב קדבב קופעל ואצי םלוכ ,םיצבושמ
 ;ןתשפ טתוא םיאלממו ,הווזמהו תלדה :ןוב ,םיקדסבו םוהוחב םיקדוב ,ודוב ונוז

 ;תוגולחל ביבסמ .רמח לש חיט םיהט , יאלט יבג-לע יאלט םיאלטמ
 ; םדגנכו .,םותבל - בובסמ תוללוס
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 תומולעה םהיתורפ תודמוע תורצחה ךותב

 וי
0 1 

 0 ,56 20 11-19 'םוג "וע

 ל ןו

 ילכל ןהיפורג:א תא תושועה ,תונושמה תוירבה אנ הנערת
 םש לולח | ןועש ,ןהיכירדמו וללה | תוירבה אג | הנערת ןייז
 !םלועה דע םהל :רפוכי אל לארשי ץראו לארשי

 ! "וכ ₪ וא | ₪

 ;הש עמ ב םלועל תרהפנ :הניא .היסורב םידוהיה. תלאש
 הישנה םוהתמ הלוע איה ,תאצוי איה ןיא םי ר בד ללכמ לבא
 רש תשְרפ לע תדמוע תיסורה הקיטילופהשכ ,םעפב .םעפ ידמ
 שרמ לבוקמה פומינהש חמכ רע---,זמר ךרדב םיריכזמ םוטמולפידה
 םורוהיה בצמ יכ -- ,תרחא הכלממ לש םיימינפה םינינעב עוגנל
 םינפ הרימעמ תיסורה היממולפידהו ;תעדה תא חינמ ונניא היסורב
 תחכושו ןיפנא:ירתל תועמתשמה תוחטבה תנתונו הבושתב תרזוח לש +

 ,עקתשמ ןינעהו--הצרא תולופגל הבושב רימ דוע .ןתוא

 תועומשה תא םבלמ ודב אל םיאנותעהש ,בושחל בורק
 הנאבתש םידוהיל תולקהו םייטילופ םיעשופל  היטסינמא  רבדב
 ויהש םיטמולפידהש רשפא ,הילגנא ומימב השיגפה  תובקעב
 תולאשה יתש לע הקיתשב ורבע אל = ,אוהה לודגה  רמעמב
 תחישל רמח הארנכ שמש םייטילופה םיריפאה :יובר = ,הלאה
 שפוחה=יבהוא וכרעש .הלודנה היצרטסנומידה  ירחא ,םיטמולפידה
 האמ ומתח הילעש ,תירטנמלרפה היסימוקה לש תרנאהו הילגנאב
 .הילודגו הילגנא ירוח םינומשו
 םיבסומ = םירבדה | 'גיה :םעפהש
 .קרפה לע איה םג התלע

 7 םינותעה ורהמ םא ,אלפ לכ אופא ןיאו
 הקיטילופה ךלהמב .אובל םיבושח םייונש םיריתעש ומ
 לת םיעשופל \ החילס  ןתנהל  תודיתע יכ  ,דוחיבו ,תימ

 השפא . ,האולה לע םג

 םומשה לא שאר תומירמו ראוצ תוטשופ ןהו לט 1
 ץיקח לע םיככמו .םורמ יפלב שואו:אלמ "הס,ב ןיהאָמ + ,םיחולרהו םוננועמה
 ה לעו םחהו הפיה
 ,,,םלועה ןמ ולטבו ורבע  ,םניאו וקלתסנ

 :ימשג = ,םימשגה עפש ,םינגה לעמ ולטינ אל ןיידע .םהונימל  תוקריהו
 לכבו ,קלסה ביקרהו רוגה הב קמגו ,הלוכ המדאה תא הקשה  ,םירקה ויתפה
 תוטטרמ תולודג רטמ תופטו שש םיכוגמ .בורבה ישארוארג רקובו רקוב
 וחור ינפמ םהולע

 תדמועו התנשמ הרפש הצוקמשכ  ,םילפאהו םומושגה םירקבה ולאב
 ,קסופ וניאש דבכ רובדו רירטמו בר ןואש רבכמ אלמ תובה ירה ,הינפ ץוחרל
 :תבב ןלוכ תועמשנה ,תובר תוגושל לומלמו .תונורג תומהו הנושמ היבוברע ןימ
 יהדובעל ריעל ןתבילהב ,ךררב ןרצע .םשגהש ,רפכההתונב תולעופה ןה ולא ,תחא

 ! ףוהמ ,איה םג םירוהיה-תלאשו

 " םןלחכש ,םובחרהו םיקוריה תודשה לעו הריאמהו הבוטה ₪

 ' תופרוה ,תוצוח:טיטו שפר  ןהילדגפב ןתא תואיבמ ,תיבה לא ןומהב ןה תואב
 ןהיתורדאב תופופצ תודמוע ןלוכ ,תושגרנו תומודא ןלוכ ,התרבח ףהכב השא
 -תבב תורפפמו תומוהו ףרההילב תורבדמ ןלוכו ןהילימותבו ןהישוכמבו .תוחלה
 תאצוו תחא לוק-תב וללה המוהמהו ןואשה לכמו ,םינושמו םיגוש תולוקבו תחא
 ..,המדאב תומש השועו םימשה ןמ הכתנ םיהלא- תמח יה .ללחב .תמהנמו

 :יננע ,םייולת םיננע וללחב -- ץוחה ינפכ ךומנהו ןטקה תיבה נפו"
 םומורע םולפפסה יכג-לע  םיבציתמ םתנשמ ורוענש תוקונותה ,םירבכ לפא
 תרימע  ןתרימעו  הניצמ תודעור  תוזרה םהולגה | םרועל םתנתכ קר ,םיפחיו
 ףחוסה רטמה לע םיצוצמו תונולחה ןמ םלוכ םיחיגשמ םהו ,תוגונו תומלא תווש
 קחדהו .ןואשה .ךותב .םילחנה לא  ףטושו תוגגה:יפער לע ףילצמו הערא  ךתנה
 ךלוא תבבוסו איה העות ל םוקמ תאצומ הגיאו הרפש תסכרפמ ולאה



 רו הכורא העש ולצא ההוש ,ריעצה שיאה לש ונחלשל ךומס תרזוח ,םיאבה

 אלו םייטילופה םיעשופה תצ קמ ל תקרזנה הנתמה לע ופעז הלא
 .םידוהיל תו יק לח תולקהבו םירורפב םשפנ הלעג הלאו  ,םלכל
 תוחנה .לבקל ןטשל םהל הרמע "םולכ אל וא לכה וא, .אמסיסה
 ,ילארשיה .ל ל כ ל םייחב ךרע לכ טעמב ןהל ןיאש ,תונטק

 ךרד םצראל וגילפה םיסורה םיטמולפירה ,גחה רבע .הנהו
 םידוהיל .תולקההו ועדגנ אל םיריפאה תובוצרחו -- הינ מרג  ימימ
 ,ונתנ אל

 לש אמסיפה תא .הלבק הלשממה םנש אלא ,דבלב :וז אלו
 תרזוח איה :תלהנתמ איה היפ לעו ,"םולכ :אל .וא לכה וא,
 .הנתנ ךבכש םירורפה"הלאמ םג הב

 ,הדוקפ םפרפל 1905 תנשב הלשממה לע חורה החנ הנה
 ואלמו קוחרה חרזמב אבצבי ודכעש ,םירוהיה םילייחה ינב/ייב

 ,ללכה ןמ םיאצויכ ,םילבקתמ ,המחלמה הנכס תעשב םתפוח תא
 :רטסינימ עידוה וישכע ,הגוהנה המרונה ןמ הלעמל רפסה-יתבל
 הרוקפל יכ ,ונב תבומל לרתשהש ,רבדב םיעגונה דחאל הלכשהה
 ןיא םויהמו ,הנמז רבע רבכו ,התעשב ינמז ךרע קר היה וז
 ודטע םג םא | ,ידוהי דימלתל = ידוהי  דימלה  ןיב לדבה לכ
 : ,הירו'זדנמ תועבג 'לע הז לש ויתובא

 לש אמסיסה ,תוננואתהל מ לכ הארנב דוע ןיא ,ןכבו
 ןוירע םידמוע  ונא וישכע אלא ,החצנ "םולכ אל וא לבה וא,
 ...!"לכה וא, דע ךרדה בר דועו ,"םולכ אל, תפוקחב
 , א

 וא ) 2

 :,"לותכה םרה, .ילעב ,םלוע .יפחוימ לש .םתיבב ,"לרנקסע

 =--םהיתונב בגא םידוהי לש םנוממב םיכוז םירקנוי ., הלודג הדרח
 ! ומרב וזכ תובורעתו --- רלצנק לבא ,בלה לע לבקתמה רבה :והז
 "הברה, תא שיחכהל העפשהה .ילעב םינותעה ורהמו
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 .היתוכילה לכב הרזו הרדוב | ,תינרודקו הממוש ךליאו
 ןבולו .תירובב םיצוחרה .הינפ וושכע םיארג
 ...תוכזהו תויקנה ,תופושחה

 ,הלולב םגו םויב םג ,םיפוכת םידרוי: וליחתהו םימשגה ורבגתה ךכ:רחא
 "תשא ,םאה | .םירפכה ןמ אובל ולדחו ירמגל ןתדובע .תא תולעופה וקיספה זאו

 התיה ,השאר לע הדבכ תחפטמו ףרוה"ידגב הלתוחמה ,המוק-תפופכו וז הנטק
 תצצורתמ .התיה .םימיה לב .השפנ תא הערי אלו וו םוריחרתעשב המהדנכ
 תלטלטמ ,םידככו םוחל ,םיאלמ םיקש ןגה ןמ תלטלטמ ,םועוזמהו םיללמואה הינפב
 ,החונמ םתכירהמו ופופ תאו יצמרכא תא ראוצ לע תפרור ,האשמ תחה תערוכו
 לכ ןולחה רול אוה בשוי ,ותיב חתפמ אצוי וניא ,ולועושו ותשלוח ינפמ ,באה
 תורגוצ ןשעמו .לעשמ ,לער אלט .%לוכו קתושו ףעוז ,וראוצל .ךורכ ררוסו :םווהי
 לע .הרימתמו תבשויה ו רצל המועז ןועב טיבמו  תוקסופ ןניאש תוכורא
 איה ירהו ,קנחהל רע תיבב רוואה הל רצ יב ,הרפש השיגרמ םואתפו .הורפס

 הינפ הפכמ ,םינבלה | הידו:ילענ תאו הלש ץיקח-תעבגמ תא תשבולו הטק

 םוארוקה ראש ךוחב הפופצ םש תדמועו םירפסה דקע:תיבל תכלוהו המוניהב
 תב

 דאמ םורזומו םיהומת

 היִדָי ..תועורזו .הנותחתה התלמש

 יייהייח לרוגל הלכ בלב הכחמו הכחמו תונושמ- תובשחמ

 תוננערו  תורוהמו תוריעצ ןהו ,תורחא .תולותב דקעה:תיבל תואב זאו

 ןתעד תוחדבמ ,רועצה להנמה ינפב שאר:תולק תוגהונו תוצצולתמ ןלוכ ,םש

 ןהיניב תדמוע הרפשו --- בל לכבז 'םר לוקב תוקחוצו ותמועל םינוכ תושועו

 </ןהמע ןקוחצ תא קוחצל הסנמ איה ףאו ,תיארג הניאו הרעופו הינע ,תדבואכ =

 < :תעבגמלו םוג 9 םוללמואה תינפל ללכ םיאתמ וגיא הז בולע קוחצש אלא |"
 ,וללה  םילפאה םימשגה:תומיב השארל השובחה ,ןיוקה

 7 ףממוב .ןופ- .שרחה .ינמרגה .רלצנקה לש > ויתוב
 / :הררח י'הרוהט,ה תוינוטוטהו--, יניס רה לע ודמע .םהילגר גיוולוה

 וה

 / 3% םלועה =<

 *הרוהט,ה תונותעה םג הררה הז ןיעמ החפשמ לופפ לעו
 אישנ תא ןידל עבה ידנלניפה ןיד-תיבהו השעמ היה . תיסורה
 טטופדה ,ןיטשניצריה תחיצר ןועב ומישאהו "יסורה םעה תדוגא,
 היה .בוש וז 'המשאהל םילגר שי הארנכו ,הנושארה המורה לש
 .הבטלופבש גתה ימיב הלודג הלפִמ הלחנ הלודגה "הדוגאה,ו השעמ
 םיירוג .ואציו תוערפה לע םינוממהי'לש םחכ ,הארנכ ,טעמ ששת
 םהל דמלל ,הנידמה יפרטניא לע "םינמאנה, םיניגמה ,דנאילרוגו

 ולכי אל .הזה .ןובלעה תאו , הנידמה תוכילהו ץרא ךרדב קרפ
 ןמז לב .אלימ .,לכעל .םהירבחו .בוקישנמ  ,ליצלוב = ,ץיבקשורופ
 תויהל | "ובז,ש ירוהיה םוחתה יטילפ ,םידנאילרוגהו  םיביירוגהש
 םתוחילש תא םישוע ,םה םיבישקמ םידימלת ,םירוהט םיסור
 המקנו םירוהיב תוערפ םשוריפ הנידמה .יסרטניאש םעדוונ הנומאב
 םה םנ ימרגי ,בטומ ,םלועבש תונוסאהו תורצה לכ -דעב 'םהב
 ,הלודגל וכו הליבשבש  ,הרותה תא םיחכוש םה םא לבא .םצע
 םינורחאה ירה ,םהיתוברב םיטעוב תויהל םהינפ תא םיזיעמ םה םא
 םהיפו "! םינודוהי, :  םיארוקו םהילגרב . םיעקור ,המח .םיאלמתמ

 . ...ןיבפוש לש ביב .השענ

 לש ורופסב) ןגומה .טידנב לש ותב : גהונ וגהנמכ םלוע
 .הנבורטפ הנא תויהל התכוש ןויכמ ,('םהה םימיב,  גרבניטש
 ""ןפחיה, הלעב וליפאו ,התיבב הרומגה הטילשה התשענ ,הבופלח
 "תומיענחיא,ש :אלא .,הל. סררמ השענ  ,בופלח רלונש  ,רומנה
 .:התמשנ . האצי  ,םסובמ בופלח< היהש ןויכמ, .הל הראשנ תחא
 העש התואב הנבורטפ הנא הרמש אל םאו ,ייוינפ לע ול הנכשו

 ןובלעהו ריבעשה תא לובסל רוע הו לוכי אל ,יב הרעגו הנושל'תא
 / 2 :הילע ארקו

 .םימסובמ .םהשכי ,םיבופלחה - םה "םימיענהיאע < מכ +
 ,..םהינפ לע םהל .תנכושו הקיתרנמ .תאצוי םתמו

 , םוקנ ונִחנאו ,םימסוכמה םיבופלחה וקרצ רשפא ,עדוי .ימו
 םה םירפוא .לער אלמ :בלו םיניש קורח .ךותמ  ונתמקנ תא םהב

 ברע עיגה רכבש ,איה האור  ,םירפפה רקע:;תיבמ .הרפש .תרזוחשכו

 ,לער אלטו רדוק ולוב ,ררחב עסופ ,ףעווה באה .תיבב תנשעמ הנטקה תיששעחו

 יאוה הלוחש ,סעימשמו | ותיב>ינב יפלב םירבד חיטמ ,שגרב ןעוטו םעוז אוהו

 *ול .ןנמז :הכותל ץיצמו הרעקל ושאר ףפוכ ,תוברע:תפ רועסל ןהלשל אוה בסמ

 ףחוד והידחו : .,(םהיבג לע םיפצ םיאושיק:יחתנו . תוקרי לש ץיומח:לילב .הרועסל

 הלתוחמה ,םאה .רבד רבה ילבמ ןולחל ושאר ךפוהו הרעקה תא וינפמ

 ,הרביקחתפו התי\עק הדיבו | תפעוז איה ףא הגפב תדמועו רמצ:תחפטמ ומ

 , :ודגנכ תרמואו תחתופ

 יכו !וולע "ץפק זגוה  ,ושפנ וילע ףטעתהב ילש קנופמה תא אניואר --

 !?ןברקב החקלתה .הליכאה .תואת --- םכינועב וז 'הלק

 םעזב הכילשמו .תוקריה תרעק תא ףטוח אוהו ,המח כאה אלמתמ זאו

 ינפלמ ותמחב םק אוהו וז רחא וז שערב ןקרוזו ןחלשה ןמ תופוכ ףטוח .,עקדק

 :הפ לככ .קקורו ול האריו ול .הבוגו ןחלשה
 : !ןודבאל לכה ךלי ,ןפט - -

 עוגמ ותסינבל ףכות .הלפאה הציתמה ןמ םינפל קלתפמו רהממ אוהו

 ( \/הטמה תקירש לוק וירחאו = ,שערב  ץראל םיבלשמה ,םידבב םיפגמ לוק

 וןחלשל . בוהסמ 'םיבשוי . תוקוניתהו  ,באה .קתתשנ .הקד הממר לוק --

 יתודחפנ תויש ינפ --- םורוחה םהינפו .םימלאו םולהובמ

 םשמ

 רחאו

 םלוכ

 ,תומל השפנ תא .תלאושו רכב הינפ תא הרפש ,תשבוכ .תולילה םתואב

 םוקחשמה = ,םוכהלנה = החורהתונוימד .ירחא םג .ךלוה הבל .ןיא םהה .תולילב

 : לש ותופתתשה אלב ,רוהזמה ריתעה תונוטת הל .םירווצמו םעפב .סעפב .תיגפל

 פא ,םיתעבש רמו ער לבא ,תויוקלו תומוגפכ ללה .תונומתה ' הל .תוארנ באה



 ונתוא םיעיקשמו ונייחב .לער םה םימש ,המישנה תא ונילע

 םואמ תמחמ הצקומה לכו בוקה לכ יכ םה  םיערויו ,הצבב

 ,םה םמד תא םג ביקרהל םהילע לופי אוה ,ונתצבב םיטעב  לדגה

 וז "ונתמקנ,ל ,יוה

 \ כ ו" 0

 |[ בוי

 ינבר שאר תמש  ,הביצעמ | תיפרגלת העירי .הלבקתנ
 .טנאלאס לאומש 'ר ןואגה םילשורי

 לודג :,ותוטב ס'שרה היה .,שלשו םיעשת ןב ,גלפומ קו

 םיששו קאטסילאיבב .רלונ אוה ,וייחכ | היה = םישעמבו  הרותב
 הארוה הרומו בר קר אלו ,םילשוריב הארוהב שמש םינש .הנומשו
 ץראב .ירבעה רובצה יכרצב ןיוצמ ןקפע םג אלא ,ם"שרה היה
 תודסומ הברה ,םיכוראה וויח .ימיב ןקה תונקת הברה  ,לארשי
 ,ןורחאה ומוי דעו ,םלכבש היחה חורה היה אוהו ,ורי לע ודסונ
 תא להנלמ קספ .אל  ,ויניע רוא ונממ לטונ רבבש העשב וליפא

 םילשוריב ודובכ .היה  דאמ: לודגו ,םילשוריב = תיזנכשאה הדעה
 : ..ץראה .לכבו

 הל אנקו ,הקיתעה תודהיה ךותב .ןתיא עלפכ רמע חונמה
 דימה ול ודמע יבל רהטו ותמכת לבא ,הלודג האנק וימי לכ

 ,תוירבה לע .בבחתהלו םולש .תורשחל
 תילארשיצראה תורהיהל הרבא תרזוח הניאש הלודג .הדבא

 : ,לודגה .הבר .הילע תומב
 ! דובכ .ותחונמ אהה

 .תוקפסו םיִנּויִע
 ,א

 ,גנורניפפמע עיד ךוא עבאה ךאר,.4
 פלא ןערעדנאו םואודיווידניא םלא טכונ
 סאר--,ןעבאה וצ טבאדעג םואוויטקעלאק

 םיוקמאונייא ןופ להיפעג עראברעדנאו

 ..."טייקמאולעיפ דנוא
 (.עשצטעינ 'רפ)

/ 

 .ונמוחת ףות לא הלמוה תוהימחו תולאש לש המלש העקפ
 רע .תודרויו תיבקונ ןתצקו ,רבלב עגרה  יקפעב תולפממ ןבור
 ,ולאב ולא תועלובמו תוכורכ ןהש שיו --- ,דוסיה

 םירשחב םיפוטשה ולא -- ,עגרה ינעב לש םתצקש רע

 םישנָא  ,ילצב רימת תלקתנ  םניעשו םרועיכ \ אלא םהב ןיאש
 ,םיברה תושרב אקוד םיכלכולמ םיסבכ םיחמוש --- ,םינושיאו

 הבחר דיב "םירובכ, םיקלחמו "+ םויה .ימ לש תבש, םילאוש
 היושע םשפנש ,הרצקה תעדה ילעבש רע ;"תוילגרמ קיפמ, םהיפו
 הלפאמ תופילח תררטנ תויהלו עלקה ףכ ךותבכ דימת עלקתהל
 היוארה הרהחב שממ  םילאושו םירמוע  ,ןוניל החמשמו הרואל
 שררש שוררה לש תיתמאה אחפונה ףופ ףופ איה וזיא : תונמחרל
 הטלמתנש תערה תוח לשו תונויצה ר'ע רימזאב הזירדקיפבט .ר"דה
 ;תירבעה ןושלהו ירבעה  ךונחה ר"ע אטשוקב ישב"םכחה יפמ
 שאר"דבוכב םמצע תא םיעקות עגרה ילעבבש םיבשוימהש דעו
 המרונ ענרהש וז הדובע :םילאושו הכלה רבדל ךכל יוארה
 לכש דע--,תושעהל .הריתעו הכירצ איה ךאיהו איה המ  הבייחמו
 םיתעו ולש .ועוצקמב שיא שיא םיתע ,םינרו םילאושו םירמוע ולא
 םיאב ,ורבח לש ךותל טנכנו םאתפ ץפוקו .ולש ךיתב דמוע שוא
 םהיפמו ,םישק םירוהרהו םירמ תוקפס ילוכא םהשכ  ,םירחא
 ; םע-ןוזח .ריתב ,תונויצה : ירמגל תורחא תוהימתו תולאש תוקרזנ
 , הלעמל .איה הלוע םא עדוי ימ +וישכע רכינו .לודג החכ המב

 : ןל ןיאש ,ותלקלקב היבא תא וישכט הרפש האור .,,עצמאב באה רי

 . : .תימלוע הנקת

 תומולחו הקומעו .הדבכ התנש ,הילע תלפונ- המדרת הלילה .יצחב קרו
 אלמ תיבה בוש  ,וז התנשמ הרועונ אוהשב - .,רקובכו ..הבל .לע .םוקועמ .םוער

 לעשמ | ,עקרקל ושאר ףפוכ  ,תיוז-ןרקל באה שרופ הזה .ןיאשה ךותמ .ןואש
 ף..ונמיה ותרזע שקבמכ ,תודעורו תומונצ םידי לתוכה לא טשופו עבעבמו .תודבבב

 ,ןחלשל תיבההינב םוכטמ זאו ,הממדבו הולשב .םיברעה םורבוע ' םימעפ

 לכהשכ ,ךכירחא ,לכ .ינפ לע היורש םולש-תניבשו  אתורבחב ,םימח םותוש

 תיששעה ךיל תבש הרחאמ ןיידע הרפש קרו' ןושיל םבכשמ לע  םילוע

 םש תדמוע ,הלפאה הציחמה לא םאה תשרופ ,הרפסב היניע הקימעמו תגשעמה

 ךותמו ,תועורפה .השאר:תורעשב התאנהל תדרגתמו הירוהרה .תרהרהמו תודיחי

 והמצע ינפב הבל תא תכפושו תיאשח החושב הלוחתמ' .אוה ךכ |

 לכהש ,אוה םלועה גהנמ ,ןכ 'םגמא * ..,םינב :רמאל אוה .לוגר ---

 :ןב וטצע תושעל םדא לוכיש ,תמאב .אוה רובס יכו ,םינב לודוג רעצב םיבייח

 ןל ןיא וימי לכ .אוה ןעוט ?יאמ אלא ...,?םולכ אלב וקוניתמ רטפהלו .ןירוח

 םיאור ירה וישבעש יל ,ותא קרצהש ,העש יפל חיננ ?ןכ םאו .,.תובייחתה םוש

 שוש ןיב = ,רמול יואב ?ןככו  ,.,לשמל ,הזה ןמזב םינכה, ךרד :ךופה םלוע ונא

 :..תילכת :המולכ !תילכתל גאוד התא ךחרכ:לע --- ל ןיאש בו תוביחתה ךל

 ?ונייח המו ןנא המ .,םשה ךורב  ..,דיב תלוכיה .שישכ ?הרומא תילכת .המב

 ,וגבל חוני אל .הלילב  םגו טבשה תחת םינעתמ ,ךרפ:תדובע םידבוע המ

 ,ךיוכס לטבו ךרבס דבא---ןויסנ ידיל םעפ אב התאש ןויכ ,םישעמה לכ .ירחאו

 ,הזה ןמובש םינכה ינפל ךיתונעט שגהו םוק ,רמול  יואר - ,אלא ....םשה ךורב

 ?םויח ןנא םתרימאמ םולכ ...םירמוא וללה  :רמולכ ..,םירמוא וללהש רחאמ

 הוה וליא ,ןכ םנמא ?ינא תערוו יכו .,.רמול יואר ,אלא וניא רבדה רקוע ירה

 ,םלרוגל בל םימשו םהיתובא רעצב םיחיגשמ םו:בה ויה וליאו גהונ וגהנמב םלוע

 םולכ וא ?היושע איה ןבא םולכ ?םא איה המ יכ = .,.ןכומ  אליממ ,זא .יב

 י.םולכ אל ?יאמ אלא ?באכי אלו הבל שפט אמש וא ?הארת אלו הל םיניע

 ייןנוקתכ םינש ויהשכ ,רבעשל ,רוע ובושי אלו ,םדק ומי ,סיבומה םימוה לרבע

 רפעב םיקבאתמ ,םהיתוכאב רדוככ םיגהונ ויה םינכה ?רבדנ המו רמאנ המ

 ולע ,ילש אבא היה םימעפ ,ינתרוכז | ..,םהירבר תא אמצב .םיתושו םהילגר

 הליחמב ,היה ,םולשה וילע .,ילש אבא ,..דומת וכרדכ ,שממ ויפב רמוא ,םולשה

 היהש ,ונממ הליחמב ,ךלב היה ועבט .,,השק שיא :רמולכ .השק שוא ,ןנממ

 העיגהש ןווכמ ,ןב:יפ:לעהףאו ,ןינב יראוצ" לע םיחה םישמו ותיב ךותב תורמ גהונ

 אוהו !הברחאו הברדא ...רפופי יכ ןמואי אל ,רמול יואר  ,ירה---אשנהל יתעש

 םדא:ארפ !פעוכ והיהה =- םעט לש םורבד ול תרברמ תאשכ  .בושחו ןכ אל

 םיבוגהמ לכהשכ ונימיב  ,טרפבו !ףפסכה חכ לוהג !אה:א ?פעוכ התא המל

 הכאלמ:לעב .ןליפא ירח---יתוהע .קיחרהל ול .המל יי,"כה ,בה, ;םיארוקו םהיפוב

 ,םישיא:לדחו ,רמול יואר ,הזכנ טויח ,הז

 :(אובי ףוס)



 3 5 םלועה <

 ןיא ,שדח ןכותמ וז איה הקיר, עודמ 4 הטמל איה .תחרוי םא\
 ונלש  היצנגילטניאה .+ "חור"תרעס ןיא  ,תורכמתה ןיא  ,תיבהלתה
 דגנמ םירמוע םה עודמ --- ,ונל שיש ולא - -- ,םירצויה וניתוחכו
 -היאיבנ םישענ םה ןיאו םבל*ןוזח תישענ איה ןיא ,תונויצל
 תושענו רחי .תודכלתמה תוהימתהו תולאשה .ןמ המודכו .:) הירשבמ
 ,הניבש קולס תעש העיגה אמש האריתמה ,השק תחא חור"תוגהל
 םגו םירבד תהטהו אנלבוק םג הב שיש תחהורו תישירח הימהל
 ..,תחאכ ןידה קורצו הענכה

 םירדוג ויה יארוש  ,רדנה תא וז השק חור-תוגה תצרופו
 ,תעמשמה םשב בלה ירוהרה לע רוזגל וגהנש העשב םינפל הינפב
 םינמתפ םדא ב ןיידע שי ,רשפא .ךרד הל השוע איהו
 וז "הלקו היקנ, הכאלמב קוסעלמ  םהידי רוע ופר אלש ,םעבטב
 ןיאו םהישעמ לע הרוש הכרבה ןיאש אלא ,םיצרפ תמיתס לש
 לע ודמעו םהידי ופר רבכ ולא םנש רשפאו .תרכינ םתכאלמ
 ,בלה רוהרה תא אל קר ,עינכהל רשפא לכה תאש ,תמאה
 ץורפל .חרכומ היהישמ תאצל וינפל השובכ ךרדה היההש בטומשו
 .,. ךרוצל אלש םגו ךרוצל

 םיאב הניבש קולכ ששחו השקה חורה תוגה , רכדה אלפנו
 ידגנתמבש תערה .ייקנו בלה ירשישכ | ,וישכע :אקוד יולג .יִריל
 הניא ,ימואל ןוזח רותב ,תונויצהש םמצעב םידומ תונויצה
 ילעבל רמאתש איה הלוכי אלא עקרקב .הינפ תא שובכל .הבירצ
 ,םנוערפ ןמז .עינה רבכש .תורטש .יִלע םכל: ויה םא : היתובוח =

 ימואלה ןויערהש תינויצה איה :הֶהּומְו הריכמ ,םנמזב וערפנ ירה
 הרזח רבכ לבא .היח איה ויפמו הרילומו היבא אוה ירבעה
 תונויצה .היבאל םיקמו םיק םיסב המצע איה .התשענו תונויצה
 ותוא .הכילומ .וכרד .ןכיהל ופוג  ימואלה  ןוועההל .הראבש איה
 אוהש תונויצה ידגנתמבש םילועמה ןמ דחאל ונעמשו  .חרכהב
 דמוע ירבע .זכרמ (לארשי:ץראב) םש .אורבל תורשפאה תא, ריכמ
 רשאמ .הבושחו היקִנ רתוי תימואל תוברח םע ומצע תושרב
 הרעתו לארשי:ץראבו הלוגכ ראשי המואה .בורש י"פעאו ,"הלוגב
 ילבו -- םש ףאשנ, םוקמ לכמ ,לדניו ךלי רשא  ,טועמה קר
 רורחש לש הבורמ רתויה  הדמל --- הלודנ .רתוו החלצהב קפס
 תימיאלה יתרהטש ,ילארשיצראה טועמה ותואו . ,"יתוברתו ימואל
 וכיתמ ותוא  קניי .אוה אלא .,ץוחה ןמ  קוזחל הכירצ אהת אל
 לע ועיפשי רשא ,םימרוגה דחא תושעהל ריתעו יואר ,ומצעמו
 בוגבוד ןועמש 'ר) ,.,ימואלה  ומויק לע ורמשיו  הלוגבש בורה
 בושו , (ז"ש .יאמ שדוחל "רימ 'רוועי ,ב "תולגה  בויח, ורמאמב
 אינורטב אובי אל יאדוש ,רחא רפופל םירחא םימי ינפל ונעמש
 ,השיחלב ונל הלגמ, תונויצב ותוא םידשוח היהנ אל םא ונילע
 םשכ אורקל םינורחאה םימיב  םיירוהיה םייחב עדוי .אוה .ןיאש
 תונבל שרח:ןשיה .ןויערה ותואכ ,ירוקמו הפי  דחא ןויער רוע
 הז .וניתובא ץראב םידוהי לש בושי םיקהל ,ונצרא תוברח תא
 "רקבה,) "..,ונלצא לעפש הרופו הפי רתויה שפנה אשמ רשפא אוה
 :אשמ, תאש אוה םג .הרוי רפוסה ותואש המודמכו -170(,  רמונ
 הסינכהש איהו .ותוא הרצי תונויצה "הזה הרופו הפי רתויה שפנה
 לבוי יצח ינפל התמועל רפעב ורפעש ולא אלו ונמלועל והוא
 + םינש

 היורש הניבש םיאורו הל .םולש םישוע תונויצה  ידגנתמ
 בנגתמ םבל לאו ,םברקב הלבוח םחור םמצע םינויצהו  ,הילע
 הזה .רזומה ןווזחה + .הארטלו ..,הנובש קולט לש .ארונ .באכו רחפ
 ולעבו םינייכב תמאב ונא ,םינויצה ,ונחנא, : רמאל ,הנולת תעמשנ
 ,ונחמשמ רבד ןיא ,יאדמ רתוי םירקנמו םיטטחמ ונא ,הרוחש הרמ
 לכ ;ןטק ךכ לכ אוה ונל שיש המ לבו ,ונתוא קפסמ רבד :ןיא <

 "חלשה,) "..,ונחנא םיינחור םינתב ער ,, ,וניניעב טועפ ךכ
 ,(498 ,דומע ,'כ ךרכ

 ,תמא ןיע מ קר לבא .--- ,וללה םירבדב שי תמא .ןיעמ
 לככ | ונומכ ירהש  ,םיינחוה םינתבער תויהל םילוכי ונא ןיא
 ארקנש ,רעוכמה קקרה ותואב תודמוע ונילנר לארשי תיב ןומה
 םלועה ריואל איצוהל ול תדחוימ הלוגס רשאו ,"תידוהיה תואיצמה,
 םתודליל =- םתונקזו םתחירפל תמרוק םתושימכש םינושמ םילודיג
 ,םהב קרו ,םהבשו ,עגר םנוששו ימלוע םרעצש היוה יפורצ לדגלו
 םירבקנו םייח  ,םידלונש םדא ינבו , שפנ קופס אוצמל חרכומ התא
 -רסומו .חורל הללוזו הסג הואתש יאדו .וזכ הבוקר הריפסומטאב
 הרקמ י"פע םא םלואו ,םכיתב םוקמ הל עובקל היושע .הניא
 תורל םדאבש תיעבט רתויה הואתה תטילפ ונברקב | תילגתמ
 --!םהיפ אולמ לכב וללה םירבהל םיקחושה  וקחשי --- ,רסומלו
 לש הרוצ שובלל הֶתוא םג חירכהלו ונכוהב הקנחל םירמואו
 תעשב ךל המדנו ךתפקוה "הריחש הרמ, יארו ,םימשונמ ןילוח
 הלחת ול ןיא ובש :יונפה ללחהשו ירמגל בלה ןקורהנש השעמ
 ...ףוסו

 ידיחו .לש ארונו לודג שפנ רבשמ ךותמ האב תונויצה
 לכ תא .בירחמ דחא עגר אהיש ךכל תוכזל םילולעה | ,הלוגס
 ,..ומוקמב רחא םלוע .הנובו םמלוע

 השדח תמא שוביכל םראה תא תוכילומה ,םיכררה ןה םיתש
 הרוש איה הכוראה ,הרצק תחאו הכורא תחא :השרח םייחב תולכתפהו
 ןה הליחחכל , ןעבט י"פע .תונותמו .תוריעז תוראהו .תונכה לש המלש

 ךומס תולרג .ןהו בלב הרצ הניפ קר הלודג הונעב ןמצעל תושרוד
 תונורחאה ילגר הא :תוקחוד .ןה טאל טאלו ,תונשיה .תורכההל
 ןרק ןהל תונפמ ,בוט .רתויה ןפואהב ,וא ירסנל ןתוא תודיחכמו
 רוב הרש לש הרחכנ הניפב :אוה םלוע לש וגהנמ .הנטק תווז
 וילע וחעסש תוחורה ןמ ןיערגה גפס ,שרח ןיערג הזיא טלקנ
 ךלוה .אוה הנהו ,וקופס יד םויק:תיגרנא ותוא וטהלש שמשה ינרקמו
 םידנועה ,רעיה ינולאו ,םימוצע עקרק יחמש ,ומצעל תימלוע שבוכו
 תונקנ  ויתויתמאש םדא | , , ,וינפמ םילטינ  ,םהיראוצל קנע המח
 עגר  הרירחמה ןברוחה תרעסל אל הכוז אוה ןיא וז ךרדב ול
 תחמש ,תוחמשבש - הלודגל אלו הב .דיסיה רע שפנה תא רחא
 . היתודג לע. שפנה .תא האלממה .,הריציה
 --+וז ךרדב .אקוד ויתויתמא תא הנוק היהיש ליגרה םראה לע .דזגנ

 הרחשמה .לודגה שפנה רבשמ לש וז איה הרצקה ךרדהו
 לש הבורמ הרמ המשנה לש הרצוא ךותמ תחא םעפ איצומו
 ןברוחו פרה .םימלש םייח לש םקופס ירכ הב שיש ,היגרנא
 םיעגרב אלא םלועל  םיאב  םניא םילוהנ הריציו  ןינבו םילורג
 השקבש ,ויהלא תא םאתפ םדאה ריכמ הזכ עגרב .הלאכ םידחוימ
 יאלמ םירידא םיהלאו ,םימיה לכ ותיא  האצמ אלו ושפנ ותוא
 ,הרעסה ךיתמ הנושאר םדאה עמשי םלוק תאש ולא םה םלוע
 םש םיריאשמ םניאו שפנה לכ תא םישבובש םה םיאנק םיהלא
 הזכ לודג שפנ רבשמ יעגרל ,םהינפ לע םירחא .םיהלאל תיראשו
 םיענכנו םידבעושמ תויהל םיושע םניאש  ,הלונס 'ידיחי קר םיכוז
 םוי .םוו ישעמ לש תומדה תא תטעממה העפשההלו לנ''ההל
 ךרדב :תונקנה תויתמאל ןהל שי דחוימו קהבומ ןמיסו ,םיטועפה
 חיכוהל רבלב ןתושי איה הירו  ,תוחכוהו תויארל תוקוקז ןה ןיא :וז
 הבשחמו .ןוינה יכרד אלו תושדח תיעד אל ,ןתותמא תויחרכה תא
 רסומו השדח חור אלא ,הלאכי םיעגרב :םירצונ  םישרח
 ;התע דע םייחה תא םגופ םנורפה היהש .הש דח הרישו שדח

 םשפנב וזכ , הריציו .ןברוח לש .,הכרב לש הרעס .ךותמ
; 

 "ךכו השענ המ לבא



 וכותמ =

 ל ןוילג 3- םלועה < 6

 "םשוח רב רחפלצש, דע  .תונויצה :הרצונ .הלוגס  ידיחי לש
 ויהלא תא שקבמ ,םינשב תורשע וויח ךרהב העות לודגה ההותה
 רסומ ,םייחב ותרטמ תא ריכטו האור ,לכב הריפכ אלמ .ובלשב
 ,הרעסה םאתפ החיגה הנהו ,אלמת אל שפנהו הילע ושפנ תא
 חינמ וניאו ךכ .לכ לודג למעב ול םילועה וירומלב אוה דמוע
 רועשו רועש לכ לע ,אקסיפו אקסיפ לכ לע הנהו ,םהמ ודי תא
 יתינב רשא הנה, : תחא קר ושפנבש הרעפה ךותמ תטלוק :ונזא
 --איה ץראה לכ תאו שתנ ינא יתעטנ רשא תאו סרה ינא
 ןברוחל ףכית הנהו "!שקבת לא -- ? תולדג ךל שקבח התאו
 ,.!לארשיל העושת שי הנה ,ןויערה םורמ ,בגשנ, +ןינבו הריצי
 ,םירשואמ ךא ,חצנל םירזו םירג אל ,דוע ונחנא םיללמוא אל
 ירמג ל הלפנ יבל לע הריבכהש .הסמעמה ןבא,ו .., ,"הצרנשכל
 :רחא שיאל יהאו םמורתה יחור ,יניע ורא ,דחא ענרב
 הסבש ארונה חרקה :גומנ ונממו ,ילע שדחמ ררי היחת לש לט
 :ךרד ונפ ,(4% ,45 'מע ,הבושת ךרר) ,,,"תיבר םינש יבל לע
 - -!םלועל ואב שדח לאידיאו שדח רפומ ,השרח הרישו השדח חור

 ןתוא לכ ונתוא הניעטת לאו ונמצע תא המרנ אנ לאו
 ,תיממע .הריצי איה תונויצהש ,ונתוא תודמלמה תועודיה תורותה
 הריצי רוציל ללכ לוכי אלו רצי אל ,טושפה ונבומב ,םעה
 ומכ "תירוהיה .תואיצמה,ש תודוהל העשה העיגה רבכו ,וז הררהנ

 ,האופר תוכירצש םיניע שי . תונויצה תא סופתל הלוכי הניא איהש =
 . עודי .רואו עודי עבצ ריבהלו טולקל תוקגוסמ הנושעתש ידכ

 ענכנ לכל עראיש המו עריאש המ  ידוהיה טעהל .עריא 6
 לכל ,וא ,ירמגל ונממ ולטונ :ולרוג םע םילשהש ,הרצב ןותנו
 ,תונוש תוישפנ תולוגס וכיתב ומדרנ  ,תוחפה

 ןיאו התפמ תלכוא איה ןיאו,  היסכנמ .המואה .הדרישמ
 אהתש ,ךכ .ידיל חרכהב העיגה "תולג--התולגו הנוימ התוש 'איה
 העשב וליפא לארשימ םדא םתס , ישונאה היושב  קפס תלטמ
 העשב וליפא ,ונובלע תא עבותו םימשל וניד תא רפומ. אוהש
 לע ול החינמ הניא .ויפרחמ תפרחו שממ םרא תומה ול הבשש
 האלממ אלא ,הענכהו תולפש לש הרעוכמ קוחצ תב ויתפש
 תעשב וליפא ;וברקב תלחלחמ תמא תאנשו ,לער ובל לכ תא
 םשהב םלוע יעשרו םלוע יולש ולפקש תונגה התואש ןוחטב
 וליפא-- ול .אלו םהל איה שפנ | תמהוז ןמיסו  תונג "ידוהי,
 תימואלה ותואג יולגו ישונאה וכרע .תרכה לש ווכ "הפוצח העשב
 תואיצמ,ה לש קקרהל ,הטמל *יניע תא ותערמ אלש ידוהיה ליפשמ
 ולאל םהל שי אמש, :ובלב .רמואו וישעמב שפשפמ ,"תידוהיה
 הברה וליפא אלא ,לארשימ םדא םתכ קר אלו ן"וכמסיש המ לע
 רוחיבו םידוהיל זובהו האנשהב םילקתנ םהשכ ,ונירבדו  ונירואנמ
 לשו םימעה לכ לש םלוע ילורג לש םבלב םישובכה ,תורהיל
 םעכו :ןובלעמ העש  התואב - םיניבלמ  םהינפ .ןיא ,םינמזה לכ
 ולאל םהל שי אמש, :רעצמ רוהרה םושמ םג אלא ,דבלב
 ,ומצעב  ותנומא ונממ הלטינ  ידוהיה םעה ..,"וובמסיש המ לע
 וז ותנומא .םיטלחמה םיימואלהו םישונאה ויתויכזו .וכרע יוושב
 ,תמא לש רפח שקבמ, בצמב רימה ותויה תבסב ונממ הלטינ
 אוהש המ ול ןתיל םירחאמ שקבמו םיחתפה לע רוחמה ינע בםצמב
 אוהש ,דימת שיגרהלמ לדחי אל ןה .ןתונהו ,םירחאל  ןתונ :וניא
 הרכה . תויהבו .,(9? ,'ב ר"פע) "לבקמה אוהש---לבקמהו  ,ןתונה
 הרמתשנ .ןיידעש הז םעל ול יד. רוד .םיעבש ותוא .תפפלמ .וז

 םירידגמה = יוטב .אלו םש אל הל ןיאש ,הוקת ןיעמ וכותב "
 ריתעה ותוא .םנשו ,רחא .דיתעל ,התוחמ תא | בוריקב וליפא
 רוציל ול רשפא .יא .לבא ."תעדה חפיה,בו תמא לש דפחכ' אובי

 ,הרדהנהו השרחה הירסומה | הריציה ההוא ומצעמו
 / עבונ .הזה הווקמה ודיתעש .קטלחמה ,תונויצ הל .םיארוק ונאש

 ילנויצרכ. .םירחאל .

 ,םיטלחמה תוימואלה = ויתויכזו  ישונאה = וכרע .יווש :ךותמ אבו
 לבא ,לעפמה תחלצה לע וללפתי לארשי לש תויסנכ יתבבש,
 יהוזש םושמ ,וילע ושקבי םירחאה םימעה לש הלפת יתבב םג
 עשיטסינויצ םילצרה) "לכה לע וקיעהש קיתע ץחלו הנשי הכמ
 ,וכותב חנומו לפוקמ הזה הוקמה  ריתעהש ,(181 ,ןעטפירש
 םירגרג םירגרנ .עורקל ביח אוה םויו םוי לכבשו ,ופוג םעה ךותב
 : .,:הוה םתושעלו דיתעה ןמ

 הלדחש הרישה יהוז---,ותלכיו ומצע ןוצרב הנומאה תריש
 .התוא רישל. ויתפש וחכששו ידוהיה םעה שפנב תספות תויהל
 םנוצרו םתלכי ,םרסה תא תימלוע "לבקמ, .םדא השענש ןויכמ
 אליממ ירה ,חרכהב םיתבוש אוה ותלכיו אוה ונוצרו ,םירחא לש
 ידיל אובל .שפנה תוחכ לש םכררכ ,ירמגל םילטבו םילכ םה
 תא---קרצבו -ונחנא םידימעמ  ,הכורא .התיבש תמחמ ןוילכ
 רצונה רבד וניא ןוצרה לבא ,םעה ןוצר לע הלוכ תונויצה
 .תוצרל העשה ,ןובשח י"פע ,העיגמשכ ,ןיאמ שי ,די רחאלכ
 הרשומ הניא יארו ,תורישבש האלפומהו החבושמה ,ןוצרה תריש
 תזיא ידוהיה םעה בלב ןיידע ראשנ םאו ,יונפו קיר בל ךותמ
 הככש ,ךרבה לפש םעהו ,םירחא וצריש ןוצרה אלא וניא ,ןוצר
 תלכיה תאו ןוצרה תא םאתפ חקי  ןכיהמ ,ומלועב ול הלע
 לאו ץהריבכה ןוצרה תריש -- תונויצה ובלב ריקה ןכיהמ ,תוצרל
 "תיממע, תונויצ לש הנש הרשע םיתש ירחאל םא ,בוח דמלנ אנ
 םיניע ןוילכבו הדרחב םיבישקמו םידמוע םינתער םישנא
 ,תונויצה לע רחא וא הז יקרות ,ןקסע לש ותער תוחל שממ
 יולת .לודגה ימואלה  וגנוזח היה ול ומכ ,רפחל וא טבשל םא
 רבדב .ללכ יקב ונניא יאדוש ,ןקסעה ותוא לש \ ורמאמב תמאב
 תונויצה .תונויצכ ול המדנ ערה ןושלו תומולח לש  םתלספו -

 :"איליזבב הנושאר העמשנש הלודגה האירקה התוא םנמא איה
 םיכירצ ונאש, האירקה התוא ,"!םייח ץפחו יח ונרוע לארשי םע,
 תא ונל ונתיו םימעה ועמשי ןעמל אל ,אורקו םכשה אורקל
 דה תא ונחנא. עמשנ ןעמל ,לכ םרוק ,םא יכ ,ונשקובמ
 "התולפשמ רענתתו ררועתת ילוא ,ונשפנ יקמעב הז ונלוק
 לש | ויתורצו וויונע : הבוח דמלנ אנ לא לבא , (54 ,'ג ר"פע)
 לבא ,האירקה תא אוה עמוש רשפא ,ושפנ רפעל ואכר םעה
 אלא ,הצריש העשה העיגה רבכ יאדו = ,ןיידע הטלוק אוה ןיא
 םדסחל קר הפצמו דמוע ראשנ אוהו ,תוצרל. ןיידע לוכי וניאש
 ...םירחא לש נוצרו

 תושונאה לש הרשי = תניחב איה םירוהיה תלאש ןורתפ,
 - -םרוצקו ,םינוש םיידוסי םירקע לע היונב היצויליויצה, ,"ללכב
 היצויליויצה ןיא םלועב םירוהיה תלאש שיש ןמז. לכ,ו ,"קרצה
 וימי לכ קסעש ,הלאה םירברה לעב | ,יודרונ  ."רקש אלא
 ,רקה ןויגההב הסיפת םהל ןיאש בל ירונדנו תונוימד תפירהב
 המורע הדימעהל רמאו ןניא ולאכ שפנה תומולעה תא הארש
 ולגנ ,לודגה שפנה רבשמ תעש ול םג העיגהש ןויכ ,הטוש פו
 הנכותו ושפנ | יקמע -- ,ונוצרמ .אלש םג .רשפא --- ,ומצעל ול
 םירבדה וארי רשפא ,ימלועה קרצב הנומאהו תוירסומה --- ישממה
 םגו ומצעל םג וימי לכ המדנש ,יודרונ לש ויהלא : םכורורפכ

 ויהלא תאו ,תוירסומה איה * ,ינוצקו רומג
 לאידיא ל תונויצה ול התשענשכ ,ושפנ רבשמ ךיתמ ריכה הז
 םלוע יאב ינפל לטרע רשא ןושארה היה  יודרונו  .קרצה לש

 םשב :ןכ ,קדצה םשב  החימו ומע תכמ תא שמשה .ןיעל
 ונברקב םג םה םיבורמש סגה חכה ותוא -- ,תכה םשב .קרצה
 םלופלפב םילעמ םֶה .וילא המימת הקושת בורמו וירחא םיהונה
 אלא ,ןיחומ ןיא חכה ותוא םשב -- ,וב .טולשל .םיריתע ונא םגש
 תיסהל .םיליגרה הלא .ולהבי .אנ לא -- תונויצה .ףורגא .םיחלוש

/ | 
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 ויפנע תא קר תוארלו עקרקב םינומטה ןליאה ישרשמ םתעד תא
 םבל תא האלמש ,קרצה תרושב איה תונויצה - - ,ןיעל םיולגה
 -- ,ומצע םעה ,לודגה םשפנ רבשמ תעשב םעה יריהב לש
 רואל התשענש קרצה תאובנ האצי וכותמש ,ידוהיה םעה וליפאו
 .ובלב הלוק רה תא עימשת קרצה תרושב םא ול יד -- ,םלוע

 ,תוטלחומה תוימואלה וניתויכוו ישונאה וניוש תרכה רפומ
 יהוז -- ,קרצה לש לאי די אהב ןוחטבו תלכיהו ןוצרה תריש
 םירמואו .ךכל .ןכוה אלש םעה ינפב .תקרזנ הדבוכ לכב וז ,תונויצה
 ,ההותו רמועה ,םעה לע לקהל ידכו--!'איה ךלש ,אשו לוט, ול
 חותנ, תונויצל םישוע ,וב הסונ אל רשא הזה דבכה אשמה תא
 םיריאשמו ,התוינחור תא ,הדבוכ תא הפותמ םילמונ +"לק
 ףכית ןבומ יתלבה תא םיזנוג ,דבלב התוישעמ תֶא קר הל
 ..טושפהו .ןבומה תא םיריאשמו ,הנושאר העשמ

 רחוימה הכרעב תודוהל ידכ ,הרתי המכחב ךרוצ לכ ןיא
 הירחא תררוג וז תוישעמש ןיבהלו תונויצבש  "תוישעמה, לש
 העשבש אלא  .םמצעל םהשכ םיבושחה ,םינוש ענרה ינינע
 םיכלוה ,םיזנגנו םיכלוה תונויצבש רסומהו הרישהש האור התאש
 ,ד ב ל ב תוישעמה תאו תונקסעה תא קר הל ןיריאשמו ,םיחכשנו
 לגפל ידכ ,ךכל הנכותבו הרקיעב תנוכמ הניא תאוה תוישעמהש
 םולכ הב ראשנ אל ךכ י"עשו ,ךפיהל אלא ,תונויצל םעה תא
 תועיבת הטילפל םהל וראשנ ןיידעש ולא .לש םשפנ' תקפסהל
 אמש :ךבל תא םסוכ השק קפס ליחתמ העש התואב --- ,תורק
 ..,+ונכותמ קלתסהל הניבש הריתע

 ..ט"סרת ,  בא-םחנמ

 .ירוטְסיה רָמח

 ,ןמדייז ,פ ..מ

 .(ת"יה האמב הילודופב םידוהיהו ןיראה-ימע ןיב סחיה ר"ע)

 ץראבו ללכב הנירקואב לארשי  תורלותב ח"יה האמה
 זא הטשפתנו הדלונ תיבכ ,ןינע האלמ איה טרפב הילודופ
 םינברה הידגנתמ המוצעו הקוח המחלמ ורסא הדגנש ,תודיסחה
 םירופיו = תורצ םידוהיה לע ואב ץוחמו ,"םינדמל,ה תכ לכו
 ,םיקמדיוהה ידימ תוכמו

 םידוהי .הכרה כ"כ ותמוה אל .תאזה האמה תונשב םנמא
 ימואתפ ןפואב הרזגה האב אל וא .ח"ת תרזגב ומכ תחא םעפב
 םימיה ירבד תא עדויה לכ' לבא ,יקצינלמח ימיבכ כ"כ ארונו
 זא םג יכ ערוי ןמזה ותואב םידוהיה בצמ תא רקחש ימ ,םהה
 א"כ תחא םעפב אל םנמא ,דאמ הלודג הדמב | וניחא ולבס
 ןמזבו תחא ריע | ידוהי וגרהנ םויה ,הרצה האב אעמק אעמק
 תוגירה לש וז הכורא תלשלש לבא ,תרחא ריע  ידוהי רחא
 תא הדירחמו :המויא רתוי דוע העורי הדמב התיה םירוסיו
 ,ח"ת .תורזגמ שפנה

 לש הכורא תלשלש אלא הניא תאוה האמה לכ םנמאו
 יד ..םיקמרייהה  ידימ  םידוהיב  תוחיצרו תוערפ  ,םירופיו .תורצ
 ,סומס ןמטהה י"ע 1908 תנשב בורימינב תוערפה תא ריכזהל ךא
 עבראו "רחא ינלופ אל .ףאו דחא :ירוהי .ףא הב ריאשה אלש,
 תא ,6 רסבודב םירבעל ורכמנו היבשב = וחקלנ םידוהי .תואמ

 ו \

 '1) ןייע | [\העה6/ דצ 259 | הזה חוטזמ ורו0א00 אט תז-

 460900 ₪ סע0 16כהאו 4 6 1102018 דצ 6
, 

 ( < םלועה 2

 תוערה םינשה תאו 6 בוקיפבו בוקשזירטסב 1218 תנשב תוערפה
 םיכאילה תא גורהל הוצ, אוה םנמא ,ןלרוו םמוקתה זאש 1784- 5
 ינב ומייק לעופב לבא ,"םידוהיה שוכר תא קר לוזגלו (םינלופה)
 לארשידונב תושפנ תא וחצרו וגרהו םידוהיב םג הגירה .תוצמ וליח
 רטסנד רהנ לע רשא בוליהומ ,בורימנ םירעהב םיפלאלו תואמל
 תוערפ דבלמ | ,רועו .דועו 6 רורוגרשו ץינאווז .,בונרגו  ירורב
 ההוקנה קר התיהש ,העודיה "ןמוא תרזג,ו ,"תודבכנ יתלב, תוחיצרו
 ,תרכזנה האמהב תיקמדייהה העונתה לש ההיבג רתויה

 לע + אוהה ןמוב תיקמדייהה העונתהל .הבסה .התיה המ
 ןבומ ,םיפורהו םינלופה םיקירוטפיהה יבוט רבכ ודמע יוז הלאש
 תותוא,ב םיארמ םינלופה , םהיתובושתב םה םיקלוחמש | וילאמ
 ,רפדב תומשא היסור לש תוגירטניאה ךאש םינוש "םיתפומבו
 תא  שילחהל ידכ תאזה העונתהב ץפה האצמ הנורהאה האז יכ

 לילעב,  םיחיכומ םיפורהו , תואושמל .הליפהלו ןילופ לש החכ
 סחיח ךאו ,תילאיצומ העונה התיה  תאוה העונתה לכש "שממ
 ןילופב  יטילופה  בצמהו םירכאהל םינלופה .םיליצאה לש ערה
 , תאזה .העונתה תא ובפה וא

 בצמה .וקרצ ולא םגו ולא םנש רברב 'קפס לכ ןיא
 העונת רישכה הילודופב רוחיבו הנירקואב ימילופהו ילאיצוסה
 " הרזחו (1699 תנשב) םיקרוהה ידימ התע הז האצי ץראה ,תאזכ
 םינלופה פחי תא בטיה דוע ורכז ץראה ירכא ,םינלופל הדבעתשנו

 היה השקו םראוצ לע םיליצאה וטשש השקה לועה תא ,םהילא
 תלשממ ימוב וילע וגנעתהש (יסוחיה ןבומב) שפחה ןמ דרפהל םהל
 הדירמ | ידיל םאיבהל ירכ היה יד ומצעב הזה רברה ,םיקרותה
 השעמ רוע ושע םינורחאה הלאו .םינשיה:םישדחה םילעבה רגנ
 , ,הרודמל ןמש ףיסוהש

 ןחוא ואצמ םהותוזוחא לא םינלופה םיליצאה .זא ובששכ
 הסנכה וויא הנאיבת תוזוחאהש ידכו ,ןהיבשותמ | תוקיר .טעמכ
 איבהל ולרתשה ךכיפלו ,המדאה תא רובעל םירכא ויה םיצוחנ
 םיאבהל , ןיכלכואב םיבורמה םירחא תומוקממ םירכא םהיתוזוחאל
 "ווה הזה רבדה תא .עודי ןמזל תונוש . תושפוח וחיטבה םישרחה
 וחלשנ הומ ץוחו ,אקושד ימויב םידחוימ םיזורכ י'ע םיעידומ
 ואוביש םירכאה תא תיסהל .ידכ .םירפכהל :םידחוימ םינכוס םג
 םירוהי .הפיהו הנמשה הילורופבש תושדחה תובשומהב וזחאיו
 תתפה לש תאוה הרובעה תא םהילע  וחקל םינלופ םיליצאו
 ( םירומח :םישנועב םישינעמ ויה התפה ןוע לעש :י"פעא ,םירכאה
 ץפח ואצמש םישנא דימת ואצמנ ז"כב ,תומדשנועב םג םימעפלו
 תודע םימעפל ,םיבר  םירכא = וכילוהו הוה רעוכמה קסעהב
 םירדונה:םירכאהש ,וילאמ ןבומ ,שרחה םבשומדםוקמ לא ,תימלש
 ,אבחהבו הבנגב םהיתובשומ תומוקממ תאצל םיחרכומ ויה הלאה
 ילעב ,םהילעב לש יטרפ  ןינק ,םידבע זא ויה המה אלה .יכ
 תולקלקע םיכרדב בר ןמז  תכללו תועתל ויה .םיחרכומו ,תוזוחאה

 ל) ןייע = לוטווםפ\ו: ]הוס ?ץ1ןהה 018% 1[ דצ 1957--59; 08-
 רזפוהא6מיניש 1עג10806 616, דצ 997 .

 3) ןייע  הצנסזזאסמ': 110100118 דצ 170 צוות 10.-3.-06-
 618 קלח 3, רפס 111, דצ 6, 7, 11, 7.

 םדי לעש ,הלאכ םונכוס ינש דחא ינלופ ליצא רסא א'פ (4
 ,םחירכהל ידכו , םיליצא ןב ינלופ ינשהו ידוהי היה דחאה ,בר קונ לבס
 חינמ היה ןנלופה תאש אלא ,םוי םוי םתואי הכמ היה וקזיה תא ול וטלשיש
 ןיוע ....ץראה לע ידוהיה תאו ותוליצא רובכ תא תוובל ילבל .דחוימ ןוטא לע
 54 2וגז6ו80: 10681 765 דצ 106--7

 , תועוצה יתש ויה יבוגטסה טרטכיגמהכש - ,ונל עורי הז ןיעמ וירוק
 םידוהיה םיאטוחה תא םישנעמ ויה הנושארהב "הפרט, הינשהו "הרשכ, תחא
 . םירצונה -- תא הינשבו
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 ליצאה םנורא היהש ,םיפרורה םוגישי .אלש :ירכ םירעי  ךרדו
 תונוכתה .לכלו | םירהוג. יחל .ולגרתה הככו ,םהירחא : חלוש
 .םיקמדויהה לש  תוישפנה

 התיהש ירחא ,תיממע .העונתל תויקמדייהה התיהש ירחאו
 הנממ איצוהל .הלדתשהו /היסור האב ,ץראב .תק-ופ יתלב הרצל
 .ץפח הב האצמש .תלעותה .התוא

 הבסהש העונתה לש התובחרתהו התוטשפתהל תרזוע היסורו
 , םיבורמ כ"כ תונברקב ונל :התלעש ,ונמעל | םיארונ .תונוסא
 ,לארשידםע לש ירמוחה וכצמב תומש התשעו ,םרו ףסכ .תונברק
 םידוהיה תא .ובשח ,םימימת םירכא ויה. םבורש ,םיקמדייהה
 ץראה ימע רתיו ,םהב םתמקנ תא . ומקנו .שפנב  םהיאנושל
 םהוא  וליפשהו םידוהיה תא וזב .,םינוריעהו .םינהכה ,םיליצאה
 םינלופה סחיב אבש לודגה יונשה תא ריבסהל ידכ ,רפעל דע
 ויה םינפלש הנטקה ארבועה תא .ריכזהל ךא יד  םידוהיהל
 התעמו ,"ןפ, רובכה םשב  תורועתה .לכב ידוהיה תא .םינכמ
 םה םהיתמוע תא ךאש םיליצאה ."ןימאמהיתלב, ראוהה םשב רתכנ
 ,שפנב םהיאנוש--- םירבאהמ רתויי רוע םתוא וליפשה ,םירוהיה .ולבס
 ןהכה) חוהפהל םלשל םירוהיהל יקפרימבויל ליצאה הוצמ ןכ הנה
 תרשמ וא החפש לכ דַעָב םיבוהז ינש  (ילותקה אלו ,יטאינואה
 תתל לטוה  םיבצקה לעו ,6 ותיבב ידוהי  קיזחמש םירצונ
 הזכ ןפואבו ,6= ם:חב רואמל בלח  םיטאינואה לש .הלפתההתיבל
 םימעפל .םינהכה תלשממל םידבעושמו םיענכנ םידוהיה .רבכ .ויה
 החמיש ימ ןיאו םיארונ תוירזכא-ישעמ םידוהיהב ליצאה השוע
 ול .רמאיימו ,ונינקו .וידבע ,המה "וידוהי,--םידוהיה  ירהש ,ודיב
 ידוהי .תא :יבנקה יקצוטופ ינלופה ליצאה שינעמ הככ ,השעה המ
 ושארל  ותקלומרי תא .קיבדהל שאר הפוכמ ותיבל סנכנש " רחא
 היה יקצוטופ לעו וינעמ ידי תחת תמ ללמואה ,תורמפמב
 ?השע המ ."וירוהי,מ דחא תא גרה .רשא לע ויחא ינפ תא רפכל
 --יקצוטופ תזוחא ריע--בנק יבשותמ םידוהי הרשע חקלו ,ךלה
 רשקו .ץעדירזג םש .םהיבג לעו הז .בג לע הו הלגעב םתוא חינה
 ךרדב ועעונתי .אלש .ידב םוקזח .םיתובעב תאזה .הדובבה לכ תא.
 / 6 ..,ויחאל .םחלשו

 ןפואב םירוהיהל .ופחיתה םינלופה םיליצאה לכ אל םנמא = =
 םידוהיה יכ ,וניבהו = ועדיש הלאב םג ויה ,הזכ | ירזכאו .ארונ
 ,םיליצאה לש הקיטילופהל ,םהל םגו הנידמהל םג תלעות םיאיבמ
 םימעפל | םילדתשמ המה .כ'עו ,ונירבר 4 ךשמהב | ראבנש ומכ
 םהיפדור  תמחמ הרתס םהילע תויהל  ,םידוהיה לע = ןגהל
 1741 תנשמ תחא הדועת י"פע ונל עודי הזכ טקפ ,םהישנונו
 קסלורופ.ץינימקבש = תינויה  הנוהכהל- רשא * ןויכראהב  ונאצמש
 הוב םינתונ וננה לארשיב המלש הדעל \ עגונ ןינעהש םושמו
 :תינלופ וטועמו תיניטל .בותכ .ובורש 6% הזה בתכהמ הקתעה

 יקסבוקריס יציוואלסוגוב יד םינוריה פוקסיבה תודוקפ פ"ע,
 ,עודי הרופמה פ'ע יכ םא ,האבה המשאה סקנפהב המשרנ
 עודו הוה .רבדהו םירצונל הלפת-תיב היה ןימאי םוה ריעבש

 5) ןייע : 1כקהפ 110. לוז. 116. 07. א0181078 דצ א.

 6) ןייע : 13. וטוה6אות: \ קהגונז חסקסהה 28, דצ
 ל) ןייע : 11ס0ה. ו. ה תנשל 1886, 6 1.

 םיאצמנ / .דופ-ץונימקב תלשומה | הנוהכה לש  ןויכואהב (8
 הברה םהב שי . םינוש םינוד-יקספו תודועת םיליכמה י"כב םירפס השלש

 האמהל שמחהו םיעבראה תונשב הילודופב םידוהיה ייחל םיעגונה םירבד
 ינינעמ םירפס ינש המש םנשי ןכ .םהמ םירחא םסרפנ הו ונרמאטבו ,ח"יה
 םנכות רוצק םנמאש (הילודופ ךלפ התע) בולצרב ךלפב הנוהכה לש םיניד
 לכא ,1890 תנשב 7 הרעהב רכזנה ןותעהל תורחוימ תופסוהב םפדנ רבב
 ושמשי המח םגו ,הלאה םינינעמה י"כה לע םעפה דוע ונרוח- ונתרובע ילגְרל
 1 . תיתכונה ונתדובעל רמוח רותב ונל

 ל ןוילנ

 תנשב יקסוועשועשמ םירצנמקה םיפוקספיאה לש ,"םירוקב,המ םג
 סרהנ הזה הלפתה תיב לבא ,1918 תנשב יקסבונפורו 8
 םוקמה  ביצנ תושרל ריעה הפנכנ ררשאכ התעו ביואה י"ע
 רע הלפתה תיב בלחנ יקצוטופ רבכנה ןודאה (אדאוועיאוו)
 תערל ךירצ יקצוטופש י"פעא ,הפמ תאצל היה ךירצ ןהכהו רוסיה
 אופיא ול שיו יקסבונילאק תוזוחא לש ןשרוי רותב הזה רבדה תא
 "הנתמה*בתכ, שרופמ רבזג אלה םשו תאזה השוריה לש ןויכראה
 ביואה רצ רשא םימיהב דבאנ בתכה ףוג ,הוה הלפתה-תיבל ןתינש
 לש ל"נה *רוקבה,ב ךא אצמנ | ורכזו  ונניא התעו ,ריעה לע
 :בתכה ירבד תא םייקל יקצוטופ ץופחי אל ז"כב ,יקסוועשזעשמ
 ןימלעה תיב ,שודקה םוקמה תאו ,פרהנ הלפתה:תיב ,.הנתמ
 .םהיתומהבו םירוהיה ילגר :תופרוד םירצונה .תושפנ- תוחנ המשש
 .הלפתה-תיב ןינב .ךרוצל תונכומ ויהש ולאמ תחא ןבא ףא ןיא
 לוהג דחא תיב ךפה יקצוטופ ,סרהנ ןהכה רד ובש תיבה םג
 םיפוקסיפיאה רוסיא לע חיגשהל ילבמו םירוהיל תסנכ-תיבל רדהנו
 פוקסיפיאה הוצשכו ,םירוהיה לש ןימלעה:היבל .רדנ .אוה רדונ
 השרמ ונניא : יתיא חתפו יטצוטופ רוח תפנכה תיב תא רוגסל
 ןפוקסיפיאְה םהמ שרורש םישונעה ףסכ תא םלשל םידוהיהל
 רותב  ,םוקסיפיאה | ךובכ תא | הבמה | בתבמ | בתכ

 ידכ  תודועת שלש | ונידיל ורפמנ הלאה םירבדה לכל החכוז
 11741  תנשמ יקסבוקריס פוקסיפיאה לש בתכ (א :הזב םקיתעהל
 הפרשה יירחא וכפה ןיטאיסוה ירוהיש יל .עדונ טסוגבא 98 םויב
 ורדג םנ ,ידוהי תסנכ .היבל םירצונה .תלפת :לש | לודג-תיב
 כ"עו ,ילוטב .ירצונהשיא רמושל ונמו .םהלש ןימלעה תיבל רדג
 ירבח ,רתא לע רבדה תא ךכל תדחוימ | היסימוק י"ע .ונרקח
 ןבלכ" ';הבלוק ןאטסבט ,קינונאקה  יקסבאנש : ויה  היפימוקה
 ונתאמ םירוהיה ושקב ןיטאיסוהב ונמצעב  ונייהשכ  ,יקפרורונרט
 ,ךכל  ונמכסה אל  ונחנא . תסנכה:תיב תונבל םהל תושרהל
 ,תא ושע התעו ,רוע הנבנ אל םירצונל הלפתה:תיב םגש םושמ
 לכ תא איצוהל ונדקפ כ'עו ,ונרצמ ןוישר ילב הזה רבדה לכ
 סורהל ,םידוהיל תסנכ תיב םש היהי אלשו הזה תיבהמ םיצפתה
 ,םירצונהמ רמוש םהל וחכי .אלשו .ןימלעה-תיבל ביבסמ רדגה תא

 יקסבוקשזרדל ונדקפ הלאה םירבדה לכ םויק לע חיגשהלו
 ףלא םלשל םירוהיה לעו ,יהורטסוא:הנרשטהו יבונטסה םינקדהלו
 לכ םע) יקסבוקריפ ח"העו ,םירצונל .הלפה:תיב ןינבל "תונבירג,
 ,(ילש :ראותה:תומש

 אטח םוש ישפנב עדא אל .פוקסיפיאה לא יקצוטופ, בתכמ (ב
 ימוקמל ןודאה .אבשכ .ינודא רצמ הוכ שנוע לובסל = ילע ,ורובעבש
 ענפ ךכ :ןיבו ותיערמ ןאצ תא רקבל ונוצרבש וינפ תא רימעה
 קוחצל היוארה הדוקפ רקפש הזב ראמ ארונ ןפואב ירובכב
 תתל ינחירכהל תצפח הזכ ןפואב . התואלמל רשפאשמ | רתוו
 שרוד עודמ . הזב היה אל םלועמש . הלפת תיבל  "הנתמ:בתב,
 ילבל ןא  ותושעל | םא | יולת )| יצפתב ךאש רבד ןודאה
 ,"הנתמה>בהכ, תא תיארה אול שורדל ךל .התיה תוכזה ,ותושעל
 םהילע .יתרסא  יכנאו "תונבירג, םלשל םירוהיה לע .תרקפ התא
 םידוהיה לע תוכז םוש ךל ןיא .יכ ןעי ,ךתדוקפ ירחא אלמל
 ,םירחאל בוט תפומ רותב הוה רברה תושעל ךצפחב םאו ,ילש
 ץוחנ ,םידוהיה תא שרגו  ךיתוזוחאב רבדה = ליחתהל ךילע וא
 ךא תאז הישע התאו  תוריעה | רתיב םג הוה רבדכ תושעל
 ח"העו ,םעפה קספע ךל שי הזכ שיא .םע אל םלואו ,יתווחאב
 . , .יקצוטופ

 יננה, :יקסנאניצוק ןקרה לא | יקסניצסופק  ןהכה בתכמ
 ףיסוהל ילעו "רוקיב,ה. תעב הנת:נש הדוקפה תא הזב ריזחמ
 .  ילבמ .תסנכה .תיב תא .ישילשה םויב וחתפ םמצעב | םידוהיהש
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 בשוח .ךא .תאז םהל השרה ימ:'ערא אל .רבד שיא םושל דיגהל
 ,יקצוטופ םוקמה:ביצנ .לודגה וננודא : תווצמ פ"ע תאז ושעש יכנא
 םידוהיה םע דחיב .התוא חלשו הדוקפה .תא קיתעה יקסניזרב .יכ ןעי
 רדג:תא  םורהל וליפא םיבשוח .םניא .םירוהיהש ףיסוא ,ביצנה לא
 ."ןונבל רמח..םשל איבהל .םיפיסומו .ןימלעה .תיב

 ליצאה לש סחיה תא ריהב ןפואב ונל .תראבמ וז הדועה
 האור אוהו ,ליצאה לש יטרפה ונינק המה םירוהיה ;םירוהיל .ינלופה
 .םתיא שנעמו םהילע דקופו רחא .שיא אבשכ .ומצעל :ןובלע הוב
 רשפא ,םידוהיה לרוג .היהי המ איה -תחא .,יקצוטופ ליצאהל ,ול
 תאז השעיש רבלבו ,םבשומ ריעמ םהוא שרנל םג רשפאו
 תושעל יקפבוקוריס לע  דוחיבו .,תורחא ,תוריעב .םג .יקסבוקוריס
 .,,ולש .תוזוחאהב םג תאז

 ?ולש "וידוהי,ל יקפבוקוריפ .םחיתה ךיאו
 םויה רע ונל האיבה אל .הז ןינעב הירוטסיהה . הריקחה

 :יבשות. םירוהיהל בוט וסחי .היה תמאב םא םיערוי .ונא ןיא ,ירפ
 ,םיעדוי ונא תחא ,אל וא ,יקצוטופ ותוא רשוחש ומכ ,ויתוזוחא

 "שודקה באה םוקמ אלממ, אסכ לע בשיש .רצקה ןמוה ךשמבש
 ירעצ רצהל תולובחת לבחו ,םידוהיהל .ערהל הברה הילורופב
 . תאוה הנידמב וניחא

 םישדחו םינש שלש ,הילורופב פוקסיפיאל היה 1739 תנשב
 ,רבד השע אל ותרשמ ימי לכ טעמכו הז רתכב שמש םירחא
 םירמוא ,והיערמ ןאצ תא רקב אלו עסנ אל ,דקפ אלו הוצ אל
 רוקחל ,םירבדה בצמ תא שרדל .לדתשה תאוה תעה ךשמ לכבש
 ותויה ימיל םינורחאה םישדחהב ךאו היבשותו ץראה תודא

 םיקוח קקח םגו תובר םירע רקב ,הבר הדובע דבע הילודופב

 ,םידוהיה לע ויה תונושארה ויתודוקפו .,םינוש
 תונבל תושר םידוהיהל ןיאש (א :רזונ איה וללה תורוקפהב

 םאו ,פוקסיפיאהמ רחוימ ןוישר ילב הלפת תיב וא תסנכ תיב
 הובג םתלפת:תיב ןתונבל תושר םהל ןיא זיכב ןינבל ןוישר ולבקי
 .םירצונהל רשא הלפתה-תיבמ טרפבו ,ריעה:יתב רתימ

 םידוהיה לש םיטרפה שרדמהייתב לכ תא לטבל (ב
 תואמ שלש םנק םלשל ושנעי ,תאזכ ושעי אל םאו ,םרגסלו
 + "תונבירג,

 ומכ , יבמופב תוכולהת תושעל םירוהיהל רוסאש (ג
 םאו ,םימיה םתוא רע םידוהיה  וגהנש ומכו * םילותקה םינהונש
 תואמ שמח םישונע ףסכ םלשל םהילע תאזה הדוקפה יפ תא ורמי
 . "תונבירג,

 גוחל םידוהיהל .רוסא םירצונהל רשא תומוצה ימיב (ד
 .רמז.ילכב \ ןגנל הלאה םימיב .םהל .רוסא ללכבו  תונותח לש םיגח

 םיתרשמ וא תוהפש םתיבל תחקל  םידוהיה :םיהופא ה
 תא םיחכוש םידוהיה יתבב .םיתרשמה םירצונה יכ עי, ,םירצונ
 ."תומוצהב. םירהזנ םניאו םתנומא

 ןושארה םויב הרובעו הכאלמ לכמ תובשל םירוהיה לע ו
 ,םירצונה םיגחה.ימיבו .עובשל

 םידוהיה םיביח יבמופב הכולהת  םישוע :םילותקהשכ 0
 , םהיתבב אבחתהל

 "רשעמ, .םילותקה םע רחי 'םירהל  םיביח : םידוהיה (ח
 ,םירצונל רשא הלפתה :יהב :ךרוצל

 םהיחאמ הלאל הער ושעי אלו םירוהיה ופררי .אלש (ט
 תאזה הנורחאה הדוקפה תא ,תירצונה תרה תא םהילע םילבקמה
 תותלד לע .הקיברהלו .לארשי ינבר ינפל אורקל יקסבוקוריס הוצ
 65 קזחו .בטיה) :,,טוושט 11000007. םידוהיהל רשא תסנכה יתב

 9 010 1% ג 766 8 7 ה 08

 יקסבוקוריפ הארה אל וללה תורזגהו תודוקפה לכב םנמא
 בטיה שרדו רקח  אוהש "םירברה = הארנ . הרתי  תוילניגירא
 וינפל .ויהש  וירבח לש ןויכראהב אצמש תוקיתעה :תודועתה תא
 לע םילודופה : םיפוקסיפיאה ורזגש  תורזגה :לכ תא = קיתעהו
 .םשרחו םידוהיה

 פוקסיפיאה 166% תנש לירפא 99 םויב רוע רסא ןכ יכ הנה
 ,יבמופב תוכולהת .תושעל :ץינאווז ידוהי לע יקסבשוישט דנומזיגיס
 םלשל םתוא שנע ל"נה ריעה ידוהי ושעש תאוכ הכולהת רעבו
 הלפתהתיב ןינב .תבוטל .םינלופ םיבוהז 16,100 םישונע ףסכ
 :תיבב .רגסהל  ןר .לאונמע .'ר רכוחהו להקה .שאר תאו ,םירצונל
 אל תאזה .תדוקפח  םנמא ,תועובש הששו תחא הנש םירופאה
 חתיה :ץינאוו\ ירוהילו .,פוקפיפיאה תמ םיתניב יכ ,הלועפל האצי
 ו , 6! החורה

 ץפח יכ ,"התעשל קר הפירצ, התיהש תאוה הרוקפה תאו

 תונבל ץינאוז ירצונל .תלוכיה תא תתל .יקסבשמישמ םוקסיפיאה
 + תורורל .הקוח התוא השעו  יקסבוקוריס .רזח- ,הלפת-תיב םהל

 תאטעמכ : יקסבוקוריס קיתעה = .ויתורג ראש | תא םג
 ידוהיל יקסבנפור פוקסיפיאה דקפ רשא הדוקפה ךותמ ןלוכ
 ₪0 םויב) = תסנכ  תיב תונבל ןוישר .םהל .ןתנש העשב ,ראב
 . ,(1?1(11ל תנש רבאיטקא

 " תורחא תונירמב .םג .ןה תושרח אל :וללה תורזגה ללכבו
 םינתונ ונא הזבו ,ולאכ תורזג םינוש םינמזב .םירוהיה לע .ורזגנ
 המכ רע תוארהל ידכ יצינימאקה ןויכראהב ונאצמש תודועה שלש
 ידוב ברח קר ונתנ אלא שממ ןמשל ולא תורזג ורזננ אל
 תלוכיה תא ירצונה ןהכל וקפסו םידוהיהל רצהל לארשי יררוצ
 .וותונווע תא םילעהלו ותפרח לע תוסכל

 ,הלועפל .תאצל הלכי אל םירצונ םיתרשמ ד"ע הרזגה יכ
 ונל .הארמ | ,םיפוקסיפיאה לש | תופוכתה  תורוקפה | תורמל
 !תאזה הדועתה

 ,1748 תנש רבמטפס 1? םוי,
 ונב רשא לע קינלימח ידוהי לע חקפמה ןהכה ןנואתמ

 המש םיקסועו םיטאינואהל רשא הלפתה תיב רי לע רחסמ יתב
 הנומאה תאו םוקמה תשודק תא םיללחמ םה הזבו ,רחסמב
 * ,תותרשמהו םיחרשמה םירצונהו | ,(תיטאינואה) \ תיסורה-תילותקה
 תירצונה הנומאה תא דבכל ילבל םידוהיה ןמ םידמול םירוהיה:יתבב
 תדוקפ פ'ע םהירחפמ=יתב תא המש ונב םהש םיקדטצמ םירוהיה
 -אלממה להגמה וא הזוחאה-לעב תרוקפ פ"ע רמולכ) "רצחה,
 תא ובזעיש םירצונה םיתרשמה לע הוצמ  ןיד:תיבהו  ,(ומוקמ
 הלאה  םירבדה תא ומייקי אל םאו םידוהיה לצא ' םהיתורשמ
 : 09 "םימשה ןמ ושנעי

 תקוחה רופיא ר'ע הרזגה יכ םיאור וננה תאזה הדועההמ
 תושרה ול התיה יכ םא , ד"יבה ,המיקתנ אל םירצונ םיתרשמ
 תא ףאו הוה קחה תרפה רעב םידוהיה תא שינעמ ינניא ,הול
 + ,,"םימשה ןמ שנע,ב ךא שינעמ אוה םיתרשמה"םירצונה

 :הז ןינעב הינש הרועת םג הנהו
 ,175% תנש ילוי 15 םוי

 ,יקסבורשטק יליסו .ןהכהו יקסנישורימיס יטנגיא (9) ןזחה

 - םג ןייע : 0 אה 60 מ איצימ: 06800 616, דצ 9.

 10) ןייע +: 0-ע \ מוס 1 [. 30 זה ]1 רצ 199 ; 0
 (8קוז8 1884 [ןסצמ דצ 0,

 11) כאמפיפ 10. 3. 200018 [,% א \ [1] הדועת ,ינש קלח ,יגימש רפס 'ע

 הדועת ,ןושאר רפס ,הילודופב הגוהבהל רשא תודועתה-ירפס (52
 +.ן"י ,רפסמ



 ל וי < םלועה < 10

 רבוחה ,ירוהיה לע .םיננואתמ .ןולאב ריעב :הלפתה:תיבב  ןהכמה
 לע חינשהל ילכמש  ,תאוה 'ריעב :תירבעה הדעה :לכ/:לעו .לידנמ
 יקסנישורימיסשכו ,םירצונ .םיתחשמ םיקיזחמ םה פוקסיפואה רופוא
 רוסיאה תא:וריכזהל ירכ .ליהנמ: ידוהיה- לש חזהמה:תיב :לא :םנכנ
 תוכמה .ינמיס:תא הארה ןהכה .לקמב ירוהיה .ותוא הכה ,הזה
 +(: *"פקנפב  המשאה :'רבד תא םשרו

 ,תאזה המשאה לע ך"יבה לש ר"פפה תא :םיערוי .ונחנא:ןיא
 ראבל ידכ קר האב :ןהכה לש תֶאזה הנטשהש קפס לכ .ןיא לבא
 ,,,ול רופא םוקמל ותאיב תא  קיהצהלו

 הכאלמדולעבו | םיחחופ  ,םירחא  םישנא  םג- ואיצוה  הככו
 הדועת = הנה < ,וללה = תורזגה "ןמ 'תלעות  ,םירוהיה .םע :והחתהש
 :הז .ונטפשמ תא .תמיקמהו תקוחמה תחא

 ,1244 הנש רבמצר 1? םוי,
 :שירק יאלוקינו :ץיבונדגוב לאירבג םידבוכמה .תאמ .האחמ

 םייח םונימאמ:יתלבה : דגנ = ,םינמוא  ,ץינימאק יבשות  ,ץיבוחוט
 אבצה?שיא דגנ  ןכו .בהזב " םיפרוצ 118( ַא88₪09ַ) : םינמוא :ףלאוו

 ( 000 0 001168 ה 00 110118 18 ]0818088)
 לש םירוהיה ((גומאט) םיתרשמה רגנ  ןכו , ףרוצ כ'ג = ,ןורב
 הרילהדגח תא .וללחו  וזב ,ןורב .יתרשמ * דוחיבו >,םהש > ,ל"גה
 רבועה רענה םתיבל אב רשאכו ,הליגרו הטושפ הדובע וב ודבעו

 ותוא וכה ,גחה  תשודק תא םריכזהל. ידכ ןושארה החומה תיבב

 שונעל םיחומה םישקבמ :ןכבו :.דועו  דועו: הלמח :ילב .ותוא ונעו
 , + "תילותקה תרה תשודק .דובכ תא םילקחמו םיזבמה תא :תדכ

 (אבי . ףוס)

( 

 < . ופיּב תונָבְל רפפה תב
 . . (ןויצדיבבוה דסומ)

 ג'נרת .תנש ןושת שדחב ,הרצקב פ"היב תודלות
 -תיב דניקלב לארשי רמ לש הביטאיציניאה י"יפע .ופיב | חתפנ
 ירחא רצק ןמזו ,תוקלחמ שלשו תוניכמ יתש לעב םירענל רפס
 םשב ,תורעגל תוקלחכ םג .ודי לע וחתפנ הזה רפסה תיב :דסיה
 הזה .ריעצה  רסומל ול היה השק לבא = ."תונבל  רפסה"תיב,
 יאפידואה  דעוה .ול בצק ןכ לעו ,םיעצמא רסח ינפמ םייקתהל
 הכימת ,קאטשניב .ל חונמה השרומה תעצה פ"ע ,ר"נרת תנשב
 םידימלתה ימולשת םע דחיב רשא ,הנשל 'רפ םיפלא תעברא לש
 ;םירומהו . ןועמה  רכשל קיפסהל ,ובשחש "יפכ ,הכירצ .התיה
 'ה) ופימ תולדתשה פ"ע ,ח"יכ הרבחה .הילע הלבק תאז דבלמ
 רפסה תיב בהרתהש הדמבו .להנמה תואציה תא ,(דועו ףוגנזיד
 לנה הכימתה לע | םינוגה  םימוכס .דעוה - ףיסוה --ןמזה ךשמב
 , ויתואצוהל

 :הלאה םידומלה וסנכנ םירענל רפסה-תיב לש ' תינכתב
 -ירופס, ,ץראה:תביתכ ,םימיהדירבד | ,ןובשח  .,תירבע = ,כ"נת
 ,םידומלה םתואו .תיברעו .תיתפרצ ,6 עבטה תעידי) "הדלותה

 , ד'צ רפסמ ,ושולש רפס ,םש | (3
 . ח"מר רפסמ ,ינש רפס ,םש (4

 ,"ןטאנה תיב,ה ד"ע וירחא םיאכה תא םגו הזה מאמה תא (*

 ףותמ ינויצה יזכרמה דעוה ונל איצמה י"אב םירומה תרוגאו תירבעה היסנמגה

 . םיינויצה םיירובצה םידסומה לב ד"ע רחוימ רפס תאצוהל ודוב ןכומה רטוחה =

 יי 8

 .תכועמה

 לעפה לא איצוהל דעוה |

 רבלמ | ,תונבל 'פה"תיבב :םג :וחמלנ  ,רתוי .הנטק  תצק  תומכב
 ,ירמגל וב .והטחש .תיברעה הפשהו םימעה ימידורבד

 םירומלה | ליבשב = קר " תירבע  התיח | םירומלה | תפש
 לכ תא: ;(ללכב דע .אלו) "תרבשת, דע ןובשח ליבשבו םירבעה
 החתפנשכ- -ו"נרת תנשב לבא , תיתפרצב  ודמל- םידומלה ראש
 יקצוסיו ז'ק חונמה םש לע תיעיבר הקלחמ : םירענל  םייהיבב
 תוירבעה תועיריה ' תא  ללכב | ביחרהל "וליחתה - - ויעצמאבו
 הריחיו  תיללכ םירומל תפש רותב תירבעה הפשה תא יוגיהנהו
 תולרתשה \ ירחא קה ח"יכח ול .המיכפהש רבד :-- ,רפסה"תיבב
 ,םירומה רצמ הצרמנ

 הרבחה םע * ןויצ-יבבוח לש םגווזש רמול רשפא  ללכב
 לש תודגנתמה תופיאשה יתש תושננתהו ,הפי הלע אל ח"יכ
 -תיבב ןחכ-יאב ןיב םיכופכס ידיל דימת האיבה וללה תורבחה
 תופיאשה יתשמ תחא ףאש ןפואב --- ותוחתפתה"תא ובכעו רפסה
 ,הצחמל וליפא האולמב םשגתהל הלכי אל

 תנשב רקבש ,םעה:דחא 'ה בטיה ריכה הזה רברה תא
 הסידואל ובושבו ,לארשי-ץרא תובשומ תא דעוה םעטמ ס"רת
 ,םירענל 'פה*תיבמ הכימתה-תא ירמגל ענמל רעוה ינפל עיצה
 ,תונבל | ם*היבכל הלכ-תא .תתלו .,ותרטמל םיאתמ והאצמ אלש
 ונממשו ,דעוה תעפשה תא תאז י"ע לידגהל היה רשפא וב רשא
 :יבבוח לש .תיללכה הפסאב :,ריתעל הלודג רתוי הוקת הפקשנ
 רעוהש ,םירבחה ועיצה ,הסירואב א'סרת תנשב התיה רשא ,ןויצ
 הנפסות אלש ידכ ,רפסה-יתב ינש-תא ונובשח לע ירמגל חקי
 לכי אל םיעצמא רפח ' ינפמ לבא 'ןתויושר יתש םהב טולשל

 תנשב ותושר תחת לבקו ,רבדה-תא
 תוחתפתהה הליחתמ זאמו .תונבל 'םה:תיב תא קר ב"פרה
 .הזה רסומה לש תילמרונה

 :תיבב | תודימלתה תוברתה .תגררה ד"ע .םיקיודמ םירפסמ
 תרמ לע טופשל רשפא הו יפ לעש--ומויק ןמו ךשמ לכב רפסה
 ונא םיעדוי  ,ןויכראהב ,ונרעצל ,וראשנ אל- -דסומה 'תומדקתה
 ,היסרת תנשב ;הרשע-שמחו האמ ןרפסמ היה ד"נרה תנשבש קר
 תוקלחמה שמחב לאצמ ,םירחא םישדח םירומ ס"היב לא ואבשכ
 984 ירה ,45 תושדח ופסונ ןהילעו ,הדימלת 189 זא וב ויהש
 -- "פרת תנש ףוסב ,'ת 89 ויה ו"סרת תנש ףוטב ,הדימלת
 ןמז .תישאְרב - וז הנשבו ,'ת 993--ח"סרת תנש ףוסב ,'ת 8
 םג לבא .(* הדימלת 85% ץיקה ןמז תישארבו ,354 ףרחה
 .הברה םירבדמ הלאה םיטעמה םירפסמה

 תוקלחמ עבש רפסהלתיבב שי העכ .הוה ב פ"הי ב תינכה
 ששמ  אוה ..ןליג :רשא ,  תורימלהה ,("" .תוליבקמ  יתשו : תוירוסי
 + הז: ןפואב .תוקלחמה | יפל  תוקלחהמ , הרשע שמח רע םינש
 /89--1 ב !תמ ,41--[[ א הקלחמ ,46--]א  הקלחמ
 8?--ה 'חמ ,61--ד 'חמ ,65--ג !חמ ,89-- ןן ב 'חמ
 ,9--ו 'חמ ,ל%--ו 'חמ

 הבורמ, תוטעמהה הפ םג ונחנא : םיאור רפפה :יהב .לכב ומכ

 תויררפפ---56 םורשעכ---ןטועמו : ,תויזנכשא | תוהיטלתה = בור (*
 + הז ןפאב תודיטלתה תוקלחתמ : ןהירוה יקסע יפל .תורויג םג שי .תוינמיתו
 (םיונע לודגה םברש) םינרגתו םירחוס תוגב ,190/ םילעופו הבאלמ-ילעב תונב
 .25 םידטלמו םירומ תוגב ,87 העובק הדובע םהל ןיאש םירוה תונב ,1

 תיגוגדפה הצעומה י"ע ח"םרת תנשב דבועש תונקתה רפס י"פע (**
 תינימש הקלחמ םג ם"היבב חתפהל הכירצ ,דעוה י"ע רשואו רפסה"נויב לש
 יפל , םומינימה) וו קקלחמל | תודימלת לש קיטסמ | רפסמ  היהישב ,תירוסי
 התפל תורשפא היהת א"ערת תנשבש בושחל שי ,(רשע אוה ,דעוה תשירד
 י םלש רפסה-תיב היהי זאו , תינימשה .הקלחמה-תא



 11 3 .םלועה <

 בכעתהל = םוקמה הפ אלו :,תונוילעה : תוקלחמב תורימלתה לש
 ופיב .תונבל רפסההתיבבש ,  רשפא לבא .הזה ןויזחה תובס לע
 היה אל .ם"היב סופמש איהו ,הדחוימ הבס םג הזה רברל העיס
 "רמג,ל \הפיאש  תויהל הלכי  אלש דע" ,ןורחאה ןמוה רע .עובק
 תוקלחמה וב וברש םימעפ הרקמ פ"ע | רשא" ,רפסה-תיב תא
 .ןקתהל וישכע דטוע הוה תוועמה .ותחפש םימעפו

 סיהיִב לש  הנושארה הקלחמה לא | תוסנכנה  תורימלתה
 תורבדמו .תוניבמ  .רבכ ןהו , םידליה ינגמ לודגה ןבורב תואב
 .רפסה>היבב .ליחתמ .הביתכהו .האירקה רומל לבא .,הירבע

 הדבעש ,םינש .הנומשל .םירומלה:תינכת תו ל ו ביג .ןה הלאו
 וישכע םידמול היפ .לעשו :ח'פרת-'הנש ףוסב תיגוגדפה הצעומה

 תהל רשפא>יא ןכ לעו  ,ראמ דע ""הטרפמ | תינכתה) .רפסה:היבב
 :(םוקמ "סחמ הלכ תא הפ

 . תורחכנ תולפתו כ"נה .א
 : ההורפסו תירבעה הפשה .ב
 עיבה -יד ןונגפהו .ןושלה : תרוהו ::הביתכו  האירק 1

 : . בתכבו .הפב ןויערה .תא
 ,השרחהו .הקיהעה תורפסהמ םירחבנ םיקרפ ₪

 הנוכנ

 ןובשח .ג

 . הקיטמתירא לש .םלש = םרוק 1
 ..הטושפ הטיש .י"פע + ןובשח ירפס .תכורע

 ,הרבגלאה .תעירי תישאר 8
 . הסדנה לש" ירטנמלא סרוק 4

 : הסרדנהו

 :עבמה  תע ידי .ר

 ןפואב--עבטה | תוכרעמ "שלשב | תוירוסיה | תועידיה 1
 . ינויסנו .ישחומ

 . תירטנמלא הקיויפמ םיקרפ ₪
 תיגולואיזיפה ,הימוטנאה .תעירי .תישאר) תואירבה תרוה 8

 . .(הנייגיההו

 :היפרנואינ ה

 ,(116וו18%0266) .תדלומה | תעירי 1

 . תירוטסיהה י"או הוהה ןמזב לארשי ץרא ₪
 תוצראה לא  דוחיב בל םישב ,תיללכ היפרנואינ
 . לארשי ץראל תוכומפה

 1:6 םימיההירבד

 םעל .לארשי תויה תישארמ :לארשי ימי ירבד 1
 םייפא .םימשר וריאשהש :תופוקתל דו חי ב בל םישב ,וננמז רע
 . םעה ייחב

 ,השרחה תעה דע םדק ימימ :םימעה ימי ירבד (₪₪
 , םיקרותהו םיברעה ימי. ירבד לא בל םישב

 : תיזעול הפש

 תוצראב תכלהתמ וז הפשש ינפמ ,תיתפרצ  םיחמלמ .וישבע)
 דע ןושלה תרותו ,הביתכו האירק : (םינושה םימואלה ןיב םדקה
 . בתכב ויער  תעבהו רוב ד/;םילק םירפסב הנבה .ידכ

 יפויה שגרו .תולכתסהה  ןורשכ חותפ : םוש רו רוצח
 , יסדנה םושר ;עבטה "יפוגמ דוחיב :םירויצ :י'ע

 לעו ,כ"נתה םע רושקב קר םימיה ירבד-תא םידמול '1 הקלחמ דע (*
 המישרהְב הז ךומלל תודח ויס  תועש תוכומנה : תוקלחמב ועבק אל ןכ
 + ןלהל האבה

 * הָרמז יותב הנבהו ,הלהקמב .,רחא לוקב םיריש :הרמז ,ט
 םיליגרת :י'ע .וירירשו ףוגה . תוחתפתה :תולמ ע חה ' ,י

 . םיקחשמו םינוש
 : (םייתיבה םיכרצה תקפסהל שורדכ) די--תוכ אל ,אי
 , הרזגו הריפת 1
 ןוכו .הגירס ,המקר) תופי-תוכאלמ ₪
 הגרדממ רפס:תיב לש םרוקל הזה סרוקה םיאתמ וללכב

 . היפורב ינוריע רפסדתיב לש וא ץיושב הינש
 תנשב תוקלחמה :יפל .םידומלה תועש תמישר .איה תאזו

 (* ,ט"סרת

 ז ןר [ח | ד ]| ג ןווב|ו ב|וזא| וא

 4| =; |=-י|הה | |[ | נה

 7|-10/10|9| ;91 :9[ה-, 4 < ב6 הש ורבע
 9| 8| 4| 4| .0.00.0:4  תולכתסהרירועש
 -|י 2 ו תהלומה  תעידי

 ירפס : תכירעו הרבגלא) ןובשח
 6| (ח .טב קר םידמלמ ןובשח
 ו 5 הסדנה
 9| 9| 2(--|--|--|--- לוב

 4 ו םיטוה:ותבה
 : . .עבטה:תעירי
 ערק רי יתותפרצ
 ₪ ו

 2 2| | --|--ן ו

1 

4 

 ו ג
 40: .,הרזו הריפת

 עובשב .תועשה רפסמ

 | = ₪2 =< כ-4 שז[זש

272 31 34 33|38|84 

 עובשב תועש שש ויה הז דבלמ = |
 תוקלחמל \ תופי:תוכאלמ דומל לש
 הול הדחוימה הרומה רכש תא .זדו

 (אבי ףוס)

6 

 .הָיְקְרוִמ םיִבְְכַ
 .החפ+דירפ םינפה:רש לש ותורט פתה :ימינפה .בצמה

 םיינידמה םייחב רכנ היהי ומושרש יוגש הלשממב אב רבעש עובשב

 ,ןשיה רטשמה ידירשמ רחא ,החפ רורפ ,םיגפה:רש .היקרות לש םוימינפה

 תרשמל  םומעפ עבש וא שש תולעל הכז  ךימח:לודבע לש תוגוכחאה .ויתונשבשו
 = -ןשרחה רטשמה ימוב םג הלודגל ותולע לע .ואלפתה טעמ אלשו .,לודגה ריזוה
 הז .שיא הפ עיתפה אל הז רבד .סומידב תאצל .ףוס:ףוס ץלאנ הז החפ:רירפ
 ינידמח ריואה תא ואלמ ןשיה רטשמהמ הז החפ דגנ תואחמהש םישדח ינשב

 ולוה לע ותנגהו םינפה:רש לש "ויתושתכה,ו הנד א ינָמראב תוערפה ,הפ

 הנושארה הבסה ויה ,אוהה ארונה חבטה תא ורדסו וניבה רשא ,וירזועו הגדאבש

 יתואחמה ןתואל
 תובורק .םימעפל .ותעפוהו תידימת רוחאל:הגיסנל החפ:רירפ לש ותיטנ

 ולודגה  ,"תינרוחא .לגלגה תא בבופל,  ידכ םירחכנה:תיב תמב לע ידמ רתוי

 יששה םויבש ינפמ ,הומ תוחפ רומל"תועש רפפמ ויה וז הנש דע (*
 תולמעתהל תועשה רפפמ תא ולירגו האבה הנשהמ ;םידמול ויה אל עובשל
 ,ז הקלחט לכל עובשב תועש יתָש ידָכ דע ,רויצלו

 ₪2 69 + שו אפ ₪62 890-4 שז

 + ןילרכמ "םישנ תרזע , הדגאה הנהנ

0 



 | 3 םלועה < ל ןוילנ

 םינורחאה םומיב הרמגנש = ,םיריעצה םיקרותה תורושב  וולא תודגנתהה תא
 םוי יד5 ול וארק "!ןרקש ,דר !"רמשמ  ,דר, ,םוי םוו הפירחו .הוע תולפנתהב

 םגהמו ,להקה:תערל עמשהל לגרוה אלש ,הוה החפה ."ןינח,ה תונוילג לעמ ומויב

 ,תוקעצה .לכל גולגלב טעמכו בל-ץימואבו ;חבשק ןווא הטה אל ,וגממ םירועצל
 לכ תא רומעה .הזכו ,ודמע לע ראשהל הסנ םיפודגהו םיפורהה ,תואחמה
 ד"ע הפ ורבד רבעש עובשה לכ ךשמב ,הנכסב החפ:ימליח לש םוירטפינימה
 םיאבנתמה ,םישדחו םינשי תוחפ תומשב וארק ."טגיבק,ה לב לש ותורטפתה

 ,םירטסינימה:ישאר רותב התפ:טיקביש-דומחמ לעַו החפ:לימאיק לע וזירכה .הנחמב
 םיריעצה ם קרותל- -ושוריפ ה ח פ : לי מ א י ק :לודג שער וליטה ולא  תועומשו
 יתיאבצ "הרוטטקוד,---רמולכ ה חפ: טייק ב יש < דד מ ח מ .,,העפשה לכ יא

 ,"ירטנמלרפה, רדסה לע אב ץקה'
 רבוכמהו ץרמנה החפ-ומליח .רקשהְיאיבג ינפ לע .וחפטו םישעמה ואב

 ,החפ:דירפ קר ול ךלה | ,וירבח רתו םג ותאו ראשנ "םירועצה םיקרותה, לע
 הנמנ ןשיה רטשמה ןב הזה החפה םוקמב .שדחה בצמה לא .לגתפהל לכי  אלש
 תודחאה, דעו לש םיניוצמה :וירבחמ דחא ,םירחבנה:תיב שאר ןגפ ,ייב:תאלאט

 לש התופמ רתויהו ליבשמ רתויה .רחבנל הנה רע ובשח הזה .יובה תא .,"המדקהו

 םירחבנה:יתב תא רקבל .הכלהש | הרובחל שאר רותב ורחב ובו ,םירחבנה:תוב
 .ןודנולבו .זירפב

 יהשלשל התע הלוע םוריעצה םיקרותה ןיבמ םירטסונימה רפסמש אצמג
 שובפל .םיריעצה םיקרותה וצר :םימרוקה יבתכממ דחאב יתרמא רשא אוה אלה
 ,"הרקמב, הזל דגנתה םירחבנה:תיב בורו  ,םירטסינימ | ינגס י"ע הלשממה תא
 רטשמה ןב רטפונימ לכ .םוקמבו ןהמצע ה ל ש מ מ ה תא .םהל .שובכל וטילחוו

 ,םהירבחמ רחא המה םידומעמ ,רטפתמש ,ןשיה

 ,םירפסמו ,היה אל ונירידימ .ךלהש החפ:דירפל הכבנ אל יארו ,םירוהוה ,ונא
 םא .,,וליפא ,לארשי:ץראב | םידוהיה בושי לע גרטק "ןורחאה ומוי,ב םגש
 ,חמה םינמותוע הלאה םודוהיה

 .הפרש קבא חיר

 לש םיימינפהו םיינוצחה םיינידמה הייחכ הטעמהו הרצקה החוגמה :ירחא
 ,תוברח חוצחצ עמשנ .הפרש:קבא חיר עקובו הלוע שדחמ הפ ליחתה ,היקרות
 ,"!אנותאל,, :םיעירמו םיעקות ,םיקעוצ םיקרותה "םיטוירטפ,הו

 שי = ,םיקרותה יבצע תא תעזעזמש איה ןויל הטירק יבשוי לש םתבח
 דמעמ וקיוחיש ידכ ץוחב תונוחצנל התע .םיפאוש םירועצה םיקרותה יכ ,םירמוא
 *הרוראה הלאש,ל  ץק םישלו ,םימואלה תא .םתחת ואכריש ירבו .םינפב
 ,םצראב תאזה

 -רותה ךותמ םיבר לש תינקעצה "תויטוירטפ,ה .הכלה .לורפא ר"כמ יכ

 םימואל תלאש ןיא ,דוע ונספאו ונא, התיה תיללכה הרמאה .קזחתהו ךלה םוק
 םינורחאה הנהו .םרזה דגנ דומעל .ורמא םינמראהו םינויה .המודכו "!היקרותב

 ,םעזכו .הרבעב ונע םונושארלו ןהנדאב וכוהש תוכמהמ אפרהל ויה םיכורצ +
 תופירר ולחהו !ןוי םע רחאתהל םיצור המרגות ינוי םתא םג ,רומאל ,'!הטירק,
 ,הבלממה>ירע לכב :םונויה

 :תלאשש הדמב הב  ,םינורחאה םימיב רוחיב ורבגתנ ולאה | תופידרה
 היקרוחבש םירעה לכב .טעמכ וזירכה רבעה עובשב .ךבתפהו ךלה הכלה הטירק
 םירחהל הלחה הרטשמהו .ןמהיתורוחס לע םרח םיגוי לש ןיסולכואב תזבורמה
 שארב התע דע םורכסנ ויהש | ,םוימואל "םיביטומ, םע םורפסהו תונומתה תא
 .תוצוח לכ

 םירמואש ארוגה לועה ךגנ יקרותה להקה:תעד תא םיררועמ העש התואב
 תולבקתמו | תופסא = תולהקנ = . "יאה,, תא הנממ לולשל | : היקרותל תושעל
 יפל ,ופתתשה הבש וזכ הפסא םושלש התיה יקינולפב ,תוצרמנ האחמ"תוטלחה
 םג רבד = ,םינוש םימואל ינב ומאנ .שיא ףלא םועבשכ ,םינותעה ירבר
 ןיוצמה ריעצה טילקרפה העדב:ונרבח היה איהה הפפאה לש ידוהיה םאונה .ינוי
 1 .ןהכ השמ

 חפו ,'!המחלמל, עמוש ךנה רכע לכמו ;םימעופ תובבלה ,םיבהלתמ תוחמהו
 םיכירצ ו םילוכי ונא\ןכ, :העפשהה>לדג ןותע לעב יקיוות ךרוע תומימתב לומת יל
 08808 יתאצמ יכ ,םןיה לש ישארה ירמאמב יתחכוה חכוה ,המחלמל תאצל
 + + ."וז המחלמל שדח 1

 וגיא ביואהשכ  רוחוב ,וז המחלמל םיקרותה םיאצוי ויה לוג ןוצרבו"
 היה אל היקרות אבצלשכ , רימח:לודבע | ימיב  ולופא והוחצנ ירהש .רתויב ארוג
 . ו סויכ ול שיש , ךרעה  ותוא

 + תעירפמו  תנאממ .הפוריא קר ויה .םיצור
 התוחתפתהל התע הצותנ המהלמ אל יכ .ףוסה דע עירפתש יאולהו

 יקרות לש

 <אמ שוקב םיזנכש אה ןיכ םולש .ידוהיה םלועב
 .אטשוקבש תווזננשאה - תודעה יתש ןיב ךוראה מ"ומה רמגנ לומת

 הדעה ינינע .לע ןיגי רחא רעוו , תחא הדעל ולאה תורעה יתש הנייהה התעמ
 הז דעצ . םידרפסה לש "יממזעה | שיל'גימ,ה ינפלו הלשממה ינפל תדחואמה
 יאדכו ,הריכה:ריע לש תידוהיה הלהקה תוחתפתהב רדאמ דע בושח והנה
 ,וז תודחאתהל בל םישנש אוה

 הלשממה י"ע הרכוה , םיפלא תעבשל הלוע היתושפנ רפסמש ,וז הלהק =
 הררפתנ :יכ. ,בושח :ךרע היה אל .תאזה הדעל לבא 1890,   תנשב דוע

 קתוב\ םע תדחוימ הרעל .הוהו = לדבנ---חירטסוא :ואצוו --הנממ קלח :םיתשל
 םועצמאו .תוטעומ .תויכז ונתנ."תוזנכשאה , הדעלש העשב הבו ,,דחוימ .הלפת
 -- ויה - הותויכזו .תיללכה הרעה תוסנכהמ ןטק קלח קר הל עצקוה :םיטעמ
 :םיזננשאה ןיבמ םינויכאה יכרצלו הדעה יכרצל הזה, ףפכה תואצוה לע חיגשהל
 ,"תירטפואה, הדעה התנהנ .העש 'התואב --- ,הריבה:ריע ךרד  םירבועה
 לודג קלחש המ תורמל ,תירטפואה הלשממה תופח תחת הדמעש
 .הרוככה:טפשמ היה :הלו .,תודחזימ .תויכזמ ,םינמותוע ויה הירכחמ

 תיזנכשאה הדעה ירבח ומק ,היצוטיטסנוקה הנתינש ירחא ,הרבעש הנשב

 אבל ליתתהש ,שרח רעו רחכנ ,םהלש .הדעה תויכז ןויוש לע ןגהל ורמאיז
 *תירטסוא,ה הדעה .דחאתהלו דגאתהל תנמ לע "תירטפואה, הדעה םע מ"ומב
 תותויכז לע רתול חתצר אל --- היקרותב תורידאה תוימואלהכ שממ --
 חנ אל !הנזייר ןודאה ושארבו ,םיזנכשאה םעטמ רחבנש דעיה לבא .תורתוימה

 ויהו ודחא תנו ורזה תודעה יתש  תרטמל עיגהש רע טקש אלו
 .'םיזנכשאה  תרע ,תחא הרעל

 תא ומתח: תודהפנה .תודעה יתש .לש ןחב:יאב .לומתא הגשוה וז הרטמ
 ,םינמותוע וירכח לכש ,דחא דעוב תודעה יתש תורחוב םהיפ לעש 'םיאנתה,
 ירוהיה שיל'גימה ינפלו הלשממה ינפל "םיזנכשאה, לש םחכ:אב היהי הזה דעוה
 ,ימואלה

 תוחבה לכ .רוחאל ףואשל םיכירצ םיימואלה םידוהיה ונאש רבדה תמא
 ,םיזנכשאכו םידרפסב !םידוהיה .לכ תודחאתה אוה ונתרטמ  רקיע .םיירוהיה
 תורחאתהה לבא ."תויזנכשא ו "תויררפס, תודעל תוגלפתהה איה ונחור תרומל
 םוזנכשאה םא זא קר תויהל הלונו ,אבת אב יכ ןנא םיוקמש ,הטלחומה

 ידכ ,תונטק תודעל וררופתי אל םא ,סמצע ןיבל םניב םידחואמ ויהי םיררפסהו
 תויזחאתהה] .ןתבוטל וז תוררופתהב שמתשהל חנלכות אל תולודגה תודעהש
 ייהי םופוגה .ינששכ וא, קר תירשפא היהת םידרפסהו םיזנכשאה לש הרומגה
 ,ןרפח לע הבוטל עיפשהל רחא ףוג לכוי זא קר ,םיאירב

 םירד םוזנכשאו םידרפפ םשש .,תולהקה .רתוב םג וניאר וזכ תודחאתה
 ,הלא דצב הלא

 .םיזנכשאה רצמ העפשהב םידרפפל ךרוצ שי םויכ םירברה בצמ יפלו
 תובוטה םהותודמו םיבוטה םהישעמ לא רומלל םֶרצִמ ולכוו םיזנכשאה םגש ומכ
 ,םידרפסה לש

 'תולחקה תוחתפתה לש הו קרפב /הרמאנ םרט רוע .הגורחאה הלמה לבא
 "אבו ךשמה,ו ,היקרותב תוירבעה

 .יקינולפב הרטשמה .תומלא
 הרטשמה דצמ תומלא-ישעמל םיכורא םירמאמ םושידקמ י ק ינ ו ל פ ינותע

 ;תואבה תודבועה יתש םירפסמו םידוהיל עגונב
 ירכשל םוכסה אל (ודוחי) הריסהילעבו ,הריפב ליטל הצר דחא אכצ:רש ,(א

 ירוהיה תא .וכה הלאו ,ןםירטושהל ןורחאה הז  ארקיו ,אכצה:רש ול עיצהש
 ,חצר-תוכמ

 ןודנש ,רחא ריעצ ידוהי םירופאה:תיבל ליבוהל וצה ןתנ םומרדנ'גל ..(ב
 ןאב םימרדנ'גה - ,ונתוח תא. ותוכה רובעב - םורופאה:תובב םימי הנומש רפאהל
 םימרדנ'גה ,םימהדג'גה םע .רימ תכלל הצר אלו ללפתה זלהשכ  ,ירוהיה תיבל
 < ,םבשמל לופוו ףלעתהש רַע ירוכא ןפואב והוכיו .ידוהיה לע ולפנתה

 ,ויקינולפ ירוה' ברקב המוצע  תושגרתהל ומְרְג הלאה םושעמה ינש
 ירבחל .האחמב ונפ .םיימשרה םידוהוה תודפומה .רתיו 6182 008 .1ם11ז808 :ה
 אל .תופיהתוחטכהה תורמל .םירטושה:השלו  יקוגולפב "המדקהו תורחאה,, דעו
 ג םאו ,ההבגה הלשממל הנולחב ונפ יקינולס ורוהי .,םיליחהו םירטושה ושנענ



 "ןוט,ה  .םירחכנה:תיבל . היצילפרטניאב ונפי = ,לועה:ישוע ושנעי אל םעפה
 : בתוכ 'יאטשוקה "ילובמטס,ה לש זבתב .ראמ רע השק םינותעבש

 םלועמש ,טקש .ךתויהו .ולש רתויה טנמלאה , ,םידוהיה ?רפופי יכ -ןֶמּואְיה

 לבש ,םעה .,תיקְרותה .הלשממל ..תודרט .םןשל. םֶג ,אלו ,םיששחו .תוגאר הרוע ,אל
 לומגה :אוה הזה ..!הזכש -ירזכא .ןפואב םיגהנתמ .םחא---שפחה - ןוחצנל :הזע .ךכ
 ז 0% "!?םידוהול םימלשמ םתאש

 + ורצמ: כתוכ אטשוקב :עופומה "ראריוא,ה
 היה םָהילא 'סחיהו םירוהיה תא בוטב .ןכלהתה ןשיח רטשמה :ימיב םג.

 הנבומה ,תומלאב ' פהל'  ןסחיתי \ שדחה. -רטשמה .ימיבש ךורצ אלו ,ישונא םחי

 ."היריביסל תובורקה תוצראב רשפא
 תורחא תוצראכ המה הלאכ םישעמ .ןמצעלשב תובושח ןניא תורבועה

 יללה תורבועה  ןיא ,בל וליפא םהל המש הניא :חוגיתעהו ;"םוַי לכב . םושעמ,
 רוחשה:יאור .ןהל .ארקל ..ולוא  .ולרתשיש  ומכ ,תיקרות "תוימשיטנא,ל הלחתה
 .!תרכזהש  םירמאמח .המה .םייפוא רתוי .ונלש םיעבשומה

 :.ןוופלורמ לש ותאיצי

 .תועובש חששכ וז ריעב ותוהש ירחא ,אטשוק תא 'לומת כזע ןוזפלו רמ

 תלאש תא ררפל התיה ,םימדוקה יבחכמב רבכ יתערוהש ומכ ,הנה ואוב תרטמ
 ,םירבדה:בצמ תא שרדו רקח ןוזפלו רמ .אטשוקב םירחא םינינע רועו תונותעה
 ילגרל הנה ואבש  ,בוזורו ןיקשופוא םינודאה ,וק ,אה ירבח םע תוצעומ ירחאו
 . הלועפל בוקה ןמזב הנָאצְתש , תומיאתמ תומלחה ולְבקְתנ היסורמ הז .ןינע
 בולוקוס .רמ .םגו .אטשוקב . ראשיש . וקסנוטוב/ז- רמ .ונרבח הנהארקג .ןז תילכתל
 ופימי :חריכ דוע אטשוקב ראשי

 שאר תא  :תוולל ואב קנביןיטנוילהולגנאה ילחנמו .אטשוק : ינויצ לכ
 לש ונגס םהיניבו .הלהקה .ידבכנט .םודחא .םג .ןאב .םונויצה רבלמ . .תורדתסהה

 .ישב:םכחה :תאמ  תורדתסהה שארל הדירפ:בתכמ איבהש ,ישב:םכחה

* 
* * 

 ר"ע  ונוחעב בחוכ .,1806ן00808/006 01)1ש6* לש יקינולסה  רפוסה
 עגונב ,ויב"םוזנ ר"ד ,םיריעצה םוקרותה לש יזכרמה דעוה ירבחמ רחא תעצה
 .תינודקמל םידוהיו םיקרות תרגהל

 ןיתועוסנ ילגרל , שפתה-תעונת יללוחממ דחא אוה | ייב:םוזנ ריד

 טעמב טעומה המהש ,םיקרותה ויחא  ןוסא תא ערוי אוה היקרותב תופוכתה
 ינקלבה:יאה ,יצחמ םירמחמ תובשיתה לש ןויסנ תושעל עיצמ אוהו ,םוקמ לכב
 600 דע הנשב הנש ידמ הינודקמב בשילו היקרותב תבשל איה םתמגמ לבש
 יםונמותוע לש בוה הו  ןפואב ירוצילו- םידוהו = ףלא 800--400:ו םירמחמ ףלא

 ר"רה חוטב םאה 100606008800-ה לש יקינולסה רפוסה לאוש ,לבא
 היקרותב וליפא םתדלומ תוצרא תא ףילחהל וצרי ןקלבב םירמחמהש םיונ
 טנמלא סנה םירדונה םידמחמה םיטבשה םאה ?ןוירע הרדוסמ הניאש ,תישפחה

 +הלא .םישדחה תירכא לע ןעשהל תיקרותה הלשממה .לכותה ?תובשיתהל בוט
 ?הזכש בושול םיכירצה  םונוילימה תואמ תא תיקרותה הלשממה חקת הפיאו
 ףסכה םגְו םייוצרה םיטנמלאה ואצמיש חיננ םא םג ,רמאמה:לעב םיסמ ,לבא
 "םהותויכז לע סוגויתו םירגלוכה ,םינומורה ,םיקינפובה םירכאה ורתויה ,ץוחנה
 ,םוהזל .םמוקמ .תונפל .ירכ םינב ורליו .ולדג ,ורלונ הבש ,םצרא תא ובועיו
 םידמהמ קר ןא 1םינמותו ע םגיא הינודקמב םויכ םיבשויה םירכאה פאה
 +םינמותוע המה

 י!םיארוק ונא "ו פ מ י ט,ב
 השקבב ,הלכשהה:רש תלאש .ילגרל ,ישב:םכחה הנפ םידחא םישדח ינפל

 /'וכו  חרות:רומלתה = ,רפסה:יתב .ד"ע םינוכנ םירפסמ ול איצמהל תורעה לכל
 הגהו ,ורדוסישכ ומפרפתו םיגינעמה םירפסמה ,וז השקבל ונענ תודעה לכ טעמכ
 ,הריבה-ריעב םידוהיה רפסה.יתב לש "הקיטפיטטס,ח

 םידיסלת 5668 םע םיידוהי ךונח-יתב 36 הריבה-ריעב םנשי ה"סב
 םיתאמכ -- שורג 915,170 תולוע הלא רפס-יתב תואצוה .(תורענ 0 םהמ)
 לכ, 'ח האיצומ הוה םוכסהמ שורג 850,000 יכ אוה ןינעמ .'קנרפ ףלא <

 ףסכה בורש ונל ורמא רחא םוקמב) הלש רפסהייתב 12 לע "םירבח לארשו <
 תירמוח .הכימת ם ג .םימעפלו ;תלהנמו .להנמ .קר-.תנחונ ח'יכהו , הרעה האיצממ .
 הב (ןכתוכה--,תמאה לא חתוי םומיאתמ הלאה םירְברה וגל םיארגו = ןהנטק |

 3 םלועה <

 ,(?) שורג .70000-ב םיאיצומ ,רפסמב 24 ,רפסה,יתב רתי לכ לעש העשב

 יח"יכח ירימלת המה 3607--םיריטלתה 9008.מ
 4--ח .א

 .'ןויצ ישרוד. הדג

 תלגמ, וגיהבח  להקב -יתחלש  ח"פרת .תנש - רויא..שדוחב
 רשאו יושעה תא .,הרדוחב .ונתלחנ .בצמ -תא .הב .יתערוהו "רפס
 דע ךא ;םתצעב .יתשיורו . םהינפל . יתולאש ..יתמש. .,הב ..תושעל
 ןעשמ ..סהופ .הנעמב :ינורבכ .םהמ .השלש .םינש..קה ...הֶזהְ, םוה
 ,ונתרוגאב .הנומאה הדבא יכ ,יתגשה ;ָאְל .יתלחו ןולא. רשא .ףסכ
 םא ףא ןיברעב הנדוע הלחנה .,םירבוע םינשו .םימי הכו .הב.,ןוב
 אל .הילע םיצבורה .תובוחה ,הכש אל .ונילא ךא .תונומא .םירוב
 הדבא ינממו ,ותולוחמ .אלמתמ רובה .ןיאש ומכ הותוסנכהב .וטעמ
 ,.ונתרוגא .ןעמל .דוע.. תושעל ..המ , הצע

 םידבכנ םישנא ,.ונירבחמ השלש -יתשדקה הזה רבהה יללגב
 ,םהצעב .:ינבמתלו  םבל: תא םושל  ,יריעב הפ .ופסאנש;-םעוריו
 םא יתלב ונל בוט ןיא;יכסוצרה סות םשרדו .םרקח .ינחא :המהו
 אוהו ,"םיתיז :ןיע, תלחנל .וגישע רשאכ הרדיחב : ונתלחנל תושעל
 םתלכיו םנוצרב שיש םירבחה ךותמ :םירורב :םישנא-.רפסמל אורקל
 םפסכב .הביחרהלו .הרבעל = ,הישונ.:ירימ הלחנה -תא :תודפל
 ונתתמ- ונירבחמ :םיַדְחאְל התוא-.ונתת ביט :יכ. ;םרבל- םהל :יהתו
 םיבר יכ ונעדי :.:הולדג אלו הב = ולמע :.אל -רשא םירזל התוא
 אל רשא אוה .םיראשנה םירבח : לוג יכ םרמאב הז לע .ורמרמתי
 ועדיו  וריכי הניב וננובתי םא ךא ;הלא לע 'תוולהל םרי גישת
 ,"ןויצ ישרוד, רונאל תיראשו םש םושל תרחא ךרד ןיא יכ
 העודיה השאה ומכ ןורגב ארקנ אלו קעצנ אל תאו רובעבלו
 --!איה םודפ תדמ אלה תֶאְו יכ ,"היהי אל ךל םג יל ם

 ןעמל יכ ,הצעומה ישנא ואצמ 'תחאל תחא ןובשח יפ לע
 הבוט המדא הרמב םימנוד ףלאכ ליכתש תאו ונתלחנ תא םיקה
 םירבח הרשעכ אורקל שי ,הוחפשמ ,רשעכ קר לכלכת רשאו
 טעמת אל תאוה השרחה הדעהל 'רכח לכ תמורתו ,םינמאנ
 הנושארה הנשב רבחל םיפלא .תשש אוהו ,םיקנרפ םופלא תרשעמ
 ,הירחא תואבה םינש שמח :ןמזב םיפלא תעבראו הישעמ תלחתב
 האמ רע סֶררפה תא ולידגי ,הלחנה- תא = ודפי הז ףסכ רפסמב
 םיתוז ,םידקש) ירפ .יצע ..ועטי ,ותוקשהל .-וימימ- וברי .,םיִמנוד
 רבל הראשנה המראה תא ודבעיו .םימנוד . תואמ שלש .הֶע .(דועו
 רשע ץקמו  ..תבשל -םיתב תונבל ג :םדי :גישת- יִלוֶאו .,םחלו
 לע םיקלחל םהיניב .הלאה.םירבחה הוקלחי ,הֶז. ינפל ילואו ,םינש
 םדרפ + םימנוה :הרשעכ- .םהמ  רחא .לכל -היהי זאו  ,לרוגה ..יפ
 םימנוד .םיששכו .םונוש :ירפ .יצע .םימנוד ..םישלשכ .,םהז.-.יחופתו
 תבשל ותחפשמו שיא .שיאל ,אוה יד הלאב ..העְרַמּו .ערז .תמדא
 , רובכב ;ותיחמ .אוצמלו. םולשב . ותלחנ ..לע

 םיבר :יניעב .תאזה הצעה :בטית" אל. יב-שארמ/ ינא האור
 וליאוי רשא םישנא הרשע -אוצמל -אוה לקנ אל םגו * ,ונירבחמ
 האובתה תונש הנאובת: םרטב .'ָרּפ.םיפלא תרשעכ:םסיכמ .איצוהל
 ילוא ןכ .לע .רשא :. הלאה. םירפסמהו תותואה' לוקל ונימאי םא ףא
 תאמ  ,המורתה ףסכ תא :ליטנ :יכ  ,תאזכ הצעומה הצע :תא הנשנ
 ,תואמ שש  ,םירכח :האמ לע  םא יכ הרשע לע אל. ,םיקנרפ ףלא
 ינש .תואלמבו .םינש .שמחב .ףלא .ףלא וא. .קלחל .תואמ שש
 תאמל. לרוג :וליפי וא הילעב .תא לבקל ןנוכה  הלחנהו . ,הרובעה
 ובישי הלאו הלחנה יקלח תרשעב "וכזי -םהמ .הרשע :,םירכחה,
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 ותישימח ופסיו ואיבה רשא םפסכ לכ תא םיראשנה םיעשתל
 ,וסיכמ םלשל ותלחנו וקלח לע אבה רבח לכ לע הזב ,וירפב
 תואמ הנומשו םיפלא תרשע דוע ,איבה רשא םיקנרפ ףלא רבלמ
 םתמורת תא איבהל ונירבחל לקנ הזב ,תותימצל וקלח היהי ולו
 םיברל תלוכיו חכ ונתתב הקרצ היהת ונלו ,וקלחל שיא שיא
 יתבקנ הנה .םלרוג ךומתי 'הו ,ונכותב םלרוג ליפהל ונירבחמ
 ונל ויהש ףלאה .ןיב םאצטנו ןתי ימו ,םירבח האמ רפסמה תא
 .םימשה תוחור עברא לא ורופיו ומת ופס םבור יכ ,הלחתב

 ישרוד, תדוגא ירבח להק ינפל הלאה םירבדה תא ימושב
 ,תואלממ םידיו תוכושק םינזא םהיניב דוע שי יכ .יתוקתבו "ןויצ
 ,הובועת לאו ונתרוגא תא ורכז : םעפה קר יתשקבו יתלאשב יננה
 ונל הראשנה ונתלחנ לע המש תא םיקהל ךיא תובשחמ ובשח
 ינובישהו ירבח םתא ינונח ינונח , ושפנל ותבוטל ץא שיאכ אל
 ןומה תא אושנ יתיאלנו ישפנ הפיע יב ,ומוקממ שיא שיא רבד
 אל םיתפש רבדב קר דימת עמוש ינא רשא תונאותהו תולאשה
 תא תשרל בושל םיכרר יתש םכינפל יתתנ הנה .הלובחתו הצעב
 ירחא הטנו ,הנהמ תחא דעב ועד םכמ שיא לכ הוחי ,ונתלחנ
 םישרחה םירבחה להקב תונמהל ושפנ תא רשא שיאהו ;םיברה
 רעוה .תצעומ :ירחא תואלמל רדנ רודיו ודי .בותכי הרדיח תלחנל
 הנשמלו שארל ,םישנא השלש םכותמ ורחבי הלאו  ,רבד לכב
 ,םכתירחאב םכל ביטיהל הכאלמהו הדוכעה לא ושגי םהו ,רבזגלו

 ינונעת אלו ושחת ,םעפה םג ילוקל ועמשת אל םא היהו
 הערומ .רוסמא ,ע"רת תנש ולסכ ח"ר םוי דע םיקלח האמ רפסמב
 הדוגאהמ םעפה יתיקנ 'יכ ,השודקה ונצראב וא ונתנידמב צ"בל
 ,השעי 'ויניעב .בוטה 'הו ,שאונ .רמוא ונתלחנלו

 .ןיקריס בכקעי ןב עשוהי

 ,ט"סות תגש בא םחנמ חריב ,קסנימ

 [. ₪. 0פוקוואע, 85 אסא 6 : הסירדאה

 ה
 :ּוניָיִחְּב

 . תּונויִצּב
 דעוה רבח ,הפי "ל רמ בזע ,א"נמ ט"כ ,ינשה םויב --

 ירבח וכרע, ותאצ םוי ברע ,הנליו תא ,"םלועה, ךרועו  יזכרמה
 'ב רמ ,ודובכל רדהנ טיקנב הנליובש םירפוסהו םינויצה ,זכרמה
 ותדובע תא ראת וב רשא ,םואנב טיקנבה תא חתפ גרבֶךלוג
 'ִדוי, לש םכרוע רותבו זכרמה רבח ,ןקסע ינויצ .רותב הפי רמ לש
 רשא ,םיחרואה ןמ םירחא ואלמ גרבדלונ רמ .ירחא ,"םלועה,ו "קלאפ
 ,ררושמו ןמאנ ינויצ ,ירובצ ןקפע רותב הפי רמ לש וכרע לע .והבד
 הפי .רמ ש"ע תעטל ןוגה םוכס : םיפסאנה ובדנ  רמעמ ותואב
 םואנב | םימאונה ירבד לע בישה הפי רמ ."לצרה רעי,ב םיצע
 .ןויצ  ירישב הלילה תוצח ירחא רמגנ ףשנה .הפי

 תבוטל ,הריכמל \תואצמנ :בוניל'צ .לאיחי ר"רה ידיב --
 היולגה ריחמ .יודרונ .ר'דה לש .תונומתיתויולג ,תימואלה הפוקה
 תלבקב אלא ,הפיקזב תוחלשנ ןניא היולג 'םישמחמ תוחפ .,'פוק 8
 ,1(ססאמה, חסצצ, יונזומשמ 4%0 : הסירדאה ,ערפמל ןריחמ

 תעב החתפתה "ןויצ יריעצ, הדונאה תדובע יב ,ונל םיעידומ ודולמ =

 ,םילקשה תצפה תודובע תא בטיה הררס הדוגאה " .הבורמ הרמב  הנורחאה
 שדקומ היה "רימוה, סלואב  ןורחאה ףשנה .דועו הלומעת ,תימואלה הפוקה

 ףסאנ הדונאה י"ע .הכרב לש המרגלט ול החלשנ .יודדונ .מ לש ולבוי גחל ולוב
 .יודרונ םש לע יגולואיב-ורקימה דסומה תבוטל ,ר 191,50 לש םוכס

 העשתב ,"לצרה רעי, תבוטל  תומורת הדוגאה הפפא ןומת 'כ םויב
 תמיקה ןרק,ה לש תופעה תולגמה תא תויסנכה יתב לכב הדוגאה הקלח באב
 התרטמש "ןויצ תוריעצ, תדוגא םג הדפונ הדונאה תדובעל תודוה ."לארשיל
 ןיב תונויצל היטנ ודולב .תרכנ ללכב .תירבעה ןושלה רומלו תונויצ הרובע
 .תובבלה תא וררועיש םישנאב ןורפח שגרומ ךא ,םעה תורדש לכ

 ייעישתה סרגנוקה לא םיננוכתמ םש וליחתה םינווחאה םימיב
 ,י"אל שיא 17רפסמב םיריעצ תצובק ורולמ האצי רבכ אל הז
 דע טבש שרחמ םינויצה תדוגא תדוכע לש ח"ור לבקתנ יצנילקמ --

 ק"הקה תבוטל :.ר 50 ותדוקפ פ"ע יזכרכה דעול החלש הדוגאה ,ט"פות בא

 ,'ר 3 -- יודרוג-יות ;'ר 97 -- לצרה-רעיל ;'ר 36,08--תואספוק י"ע :ףסאנ

 הציפה הרוגאה .95 ווכמנ םילקש ;'ר 5,50 --- ק"הקה לש תונוילגו תויולג
 :םינויצה םינותעה תא ץייפהל םנ תלדתשמ הדוגאה .הלומעתל תורבוח הכרה

 תויולת יתלב תובסמ  ,ולכי אל םינויצה יכ ,ונל םיעידומ קסירבמ --
 הכרענ הז ללגב .תונמה ונגיהנמל הרכוה לודגה נ"בהבב וומת 'כב ךורעל ,םהב
 התואב .אמויד אנינעמ ושרד םימאונ השש  .םינויצ לש קר הלודג הפסא
 וחלש יודרונ .מ לש ולבוי גחל .לצרה רעיל םינוגה םימוכס םג ופסאנ הפסאה
 תוו האב ,ללככ .כהוה רפסב ותוא  ומשר םגו הכרב תרגא קסורכ ינווצ ול
 לצרה רעיל ;'ר 270 םובסב םילקש ורכמנ ילוי 'ח דע .וו הנשב הדובעב םייח
 'ר 10,50 -- גרבגיטש הדוהי חונטה רפופה תחפשמ תבוטל ;'ר 80 וחלשנ

 י'ר 9,55 -- הניתשלפ-ולגנאה תוינמ ;'ר 94 -- בושיה תרשכהל הרבחה תוינמ
 400  /ר 85 םוכסב ורכמנ ק"הקה יות .ר 250-כ ףסאנ תמיקה ןרקה תבוטל

 הקיפוקה לש תורבוח תואמ הברה וצופנ .ותדוקפ פ"ע יזכרמה דעול וחלשנ 'ר
 לע םימתוח הפרה ,םירבחה לש הצורחה םתדובעל תודוה ,ופסאנ .קיתוילביב
 דעוה תדוקפ פ"ע ,ווקב םיובחה ןמ השלש ."חלשה,ו "טיוסורה, ,"םלועה,
 .ירפ האיבה םתדובעו ,קפירבל תוכומסה תודחא תוריע ,יזכרטה

 'לארשי ץראב עקרק תשיכרל הדוגא הרסונ (היצילג) יולסינאטסב ---
 .תאזה הדוגאהל םרי תא שיא היכ ונתנ התע רע

 .לָאְרְשָידֶֶרָאְּב
 ימשר רמאמ אב ןוילעה רעשה תאמ :םלשורימ עידומ "יבצה, --

 םירגהמה לכל ,ל"וה יניתנ םירגהמה םודוהיה תא תינמותוע תוניתנל לבקל
 ראש לש תויכוה לכ  הנייהת תינמותוע תונותנ םהילע םילבקמה
 רינ, ודיב שיש ימ לכו ,תינמותועה הלשממה לצב םיסוחה םי ב שו תה
 .תרזא תדועת .ותרומת גישהל לכוי "םורא

 תיללכה הפפאה בקעי ןורכז הבשומהב התיה לולא 'ג---'א ימוב --
 ןסופינפהו זכרמה ןובשחו ןיד :הפסאה לש המרגורפה ,לארשי ץרא ירומל תיששה
 ס"התכב המדאה תרובע דומל ;(ץימוקלו 'ש) םורומה הורדתסה ידוסי תרוקב
 סינגב ,םידליה לצא | יטטסאה שגרה תוחתפתה ;(יקסנקליו .י) רפכבו ריעב
 רשא < ס'היכב אמגורל םירועש ונתונ הפסאה ירחא .(ץש .ב 'פורפ) ס"התכבו
 ,היתואצותו הפסאה ישעמ רד"ע תוטרופמ תועידי איכנ .בורקב .ןורכזב

 ר"דה ונרבח תא ןימוה "ןייאריפיספליה,ה יכ ונל עדונ ןמאנ רוקממ --
 .םילשוריב רשא םירומל ם"היבב הרומ רותב לטשיונמ ןיב ר לא רש י

 ודומל קח תא רסג , הבישיה ךינח , היסור דילי אוה ןיבר ר"דה
 + תיחרוטה תונויצהל בל לכב אוה רוסמו תיאנרבה התיסרבינואהב תוניטצהב

 רטסינימה יכ ערונ ושכעש ,אטשוקמ עירומ "טלעוו, לש הרפוס --
 הכלממה תצעומל עיצה ,סומידב תאצל הרכוה רשא החפהדירפ םינפ ינינעל
 רוגל םירופא = ,היקרות יניתנ  וליפאו םידוהיה ווה | ויפ לע רשא | ,קח תינכת
 תצעומ | םלואו .םש תועקרק תינקב םירוסא ויה םגו ירמגל לארשי ץראב
 רפוסה לש ותרעה הקרע .הטלתומ היחד תאזה העצהה תא התחד הכלממה
 הגתיגו ןתוכלמ אסכמ דימח:לורבע חדוהש ןויכ יכ ,בושחל רשפא יאש ,רומאה
 העפשה םהל שיש םיריחי לש םתונגרנ לע ץקח אב רבכ ץראב היצוטיטסנוקה

 םיריתע ארו טרפב  םינויצהו ללבב םידוהיה = .םהל תקחשמ .העשהש ןמו לכ
 תער דומלת, ףוס ףופש אלא  .ערהל .ןוצרו תונגרנב םיתש אלו תחא אל שגפהל
 היהח אל | םיריחי רעמ . .תונגרנהו ,תונְויצה תֶא יוארְכ ןיבהל היקוותב להקה
 | ,קיזהל .דוע הלולע



 ררועמה ,לופוניטנטסנוקב םייקרותה םונותעה ומפרפש ,ארוקה לוקל --
 תברה ונעג ,תולודג המחלמ"תוינא יתש ןונב ךרוצל תוגידנ לע םוקל םעה תא
 עורי םוכס שרוח לכב שירפהל םה םינוכנ יכ ,להקב ועירוהו :םירושע םודוהי
 :יטנטסנוקב םוידוהיה םינותעה וסיפדהו ובש הזה ארוקה לוק תא .,וז הרטמל
 םישיגרמ םויקרותה ע"הכו  ,םילשוריו לופונאירדא  ,הנרימס ,יקינולס  ,לופוג

 לעפמב ףתתשהל םוקמ לכג םידוהיה םיכרמ יכ ,הדכועה תא ןוצר-עבושב
 .הזה יטוירטפה

 ,לֶאְרִשָי .תוצּופְתְב

 הדוגאה יובחל הצעומ גרוברטפב התיה הלאה םימיב
 תאירק ד"ע האצרה ארק שטיבוריוואד רמ ."היצארגימאה רודפ,ל 11012

 + היצרגיטאה תולאש  רוריבל ימלוע=סירגנוק
 הטילחהו ,דאש ץוחנ הוכש םירננוקש ,הנקסמ ידיל האב הצעומה

 יכ ,הזה סיוגנקה לא הנכהב | קסועה  ,יאניוה  דעוה תא | עידוהל
 לא תונכההב םג ףתתשהל הגוכנ היצרנימאה רודפל תיגרוברטפה הדוגאה
 .ומצע םירגנוקב םג םירגנוקה

 תוימשר תועידי הנלבקתתש רחאל ףכית יכ ,הצעומה הטילחה ןכ
 תלודג תיללכ הפסאל םיינרוברטפה םיירובצה םינקסעה תא וארקי , הניוומ
 ,אבה םירגנוקה לש ותדובע רבדב ץעיתהל

 ;הלאה תוטלחהה ולבקתנ ס"סל רבכ אל הז התיהש ,תיתגלפמה הצעומב- -
 ינינעב תולאשה  רוריבל יטלוע סירגנוקל היצטיגא תושעל (א

 ,טלחוה תוגלפמה רתי םע תודחאתהה ד"ע הלאשהל עגונב (ב ;היצרגימאה

 תועדה-יקולחש ינפמ | , םימייסה םע רחיתהל דאס רבדה יוצר םגו רשפא יכ
 עגונב (ג | תוגלפמ יתשל קלחתהל היהי ךירע םליבשבש כ"כ .םידבכנ םניא
 לבא ; רשפא.יאש רבד אוה יומגל םהמע רחאתהל יכ ,טלחוה ןויצ-ילעופל
 , תיטילופה , תילכלכה הדופעב : םיעודו תועצקמב דחי םתא דובעל רשפא
 תידוהי היצקיס עובקל הלומעתב םגו תינויצרנומאהו תירוטלוקה

 . "לאנויצוונריטניאה,ב

 ר"ע םישרח םיללכ ךרעו רבע השעמה:תשרחו רחפמה:רטפינימ -- :

 םהל וגתי שרתה קוחה פ"ע ,םידוהיה (פירי'זאיאווימוק) םיעפונה"םינכזפה"

 ץוחמ הבישוהו עפמה תויכזמ םינהינ ויהי ןהיפלש ,תודחוימ רחסמ לש תודועח
 ווחמה:ירעב ,םימי העבראל ךלפה ירעב :עוהי ןמזל קר לבא ,בשומה:םוחתל
 ,תועש ר"כמ רתוי אל תוהשומבו םירפכב ,םימי השלשל

 תתל םא ,וחפמה רטסינימ תאמ יבויקה םוקינחיטילופה תלאש לע
 םידוהי לבקל רשפא יא וז הנשב יכ ,הבושת הלבקתנ ,טסוגואב ןחבהל םידוהיל

 יקוחה י"ע הגוהנה תיטניצויפה המרוגה האלמתנ רבכש ינפמ ,ללכ
 רפס תיב 1907 תנשב ורמגש ,בויקב םודוהי םיריעצ םישלש --

 רחפמה רטפינימ לא ונפ  ,םוקינחיטילופה לא הכ דע ןלבקתנ אלו ילאיו
 :רוקנוקה הגיחבה לע דומעל םתוא ונתי אל םא יכ ,הרהואב השעמה השרחו |
 םמצע תא  ךילשהל םא  יתלב תרחא ךרד לכ םהל ןיא זא ,אתשה םג תיט |

 ,רפינרה לא
 לא םידוהי םירימלת לבקל  רסא יבווקה םידומלה-לילג לע חקפמה -- %

 םיאצמנ רבכש ינפמ ,תואבה םינשה עבש ךשמב קסלודופ:ץנימאקבש הוסנמוגה
 .העובקה המרונה ןמ הלעמל םירוהי .הצ

 הכימת תגיתנ רברב הברה תושקב תולבקתמ הלכשהה םוורטסונומב -- ,
 תואלמתמ וללה תושקבה ויה תומדוקה םינשב .םתיב ינבלו םירכעל פ"הב ירומל
 םוירטסיגימה החוד התע לבא ,םודוהיה תלכשה יכרצל םיבוצקה .ףסכה-ימוכסמ
 יללבה ןמ םיאצוו םירקמב קר תגתנ םידוהיל רשא םיסרפה תפוקמ הכימת ,ןלאכ תושקב

 ינבמ םלוכ םה םהירבחש ,הסירואב תיגוריעה המודה הטולחה עודיכ ---
 תא םידוהיה תאמ וללשיש ,תולדתשהב תוממורה לא תונפל ,הרוחשה האמה

 תחסונ תא אצמ אל ריעה ביצנ םלואו ,הכלממה:תמוד לא הריחבה תוכז
 ,הינש הכירעל המודה לא הרזחב התוא בישיו הכרצ לכ תנקותמל תולדתשהה

 יהנושארה ותטלחהמ המודה לש בורה רזח העומשה יפל <

 הו'חל א"יה םוב .א"קיתרבה לש תיללכה הפפאה 0
 אישנ לש ותושארב א"קי לש תיללכה הפסאה :ןיופב התיה ' וכ

 !וללה םיטרפה םיאצוי ארקנש יתנשה ח'הודה י"פע ,ןיוויל םיפראנ רמ הרבחה
 השאו שיא 15,771 ןובשחה-תנש ףופב ואצמנ הניטניגראבש תויגולוקהב

 תטש לע (הוכעש הנשבמ רתוי 2500.ל בורק ךסב) המדאה תדובעב םיקסוע
 םג םא יב , םתיחמל קר אל םהל קיפשה םתדוכע ירפ , רטקיה 84,507 לש |

 < םלועה + ה

 ירלי תודימלתו םידימלת 2599 םירמול רפס"יתב ו"לב . םהיתובוח ןוערפל
 + םירומ 109 יפמ םיטסינולוקה

 "ל הלוע תושפנה רפסמ .ליח השוע היליזא רבב ב היצוינולוקה םג
 י"ע דוחיבו דמעמ ןנוכל א"קי תגאוד ןכ , רטקיה 400--המדאה חטש ,7

 + הראנאקלו תירבה-תוצראל ואבש ,םידדונ םידוהיל םג עקרקה לע הרמעה
 . המדאה.תדובעב םידוהי לש תוחפשמ 9600 רבב תוקסוע הקירימאב

 ןהבש תושפנה 6600 םע הניתש לפ ב ש | תוינולוקה םיושע םג
 .ךאמ הפי ןפואב תותחפתמ

 רשא ם"הב לכ טעמכ םירבעה ידלי ינפל ורגסנ םשש ,היני מור ב
 "יתב 51--היפורב ו ,םירוהיל רפסייתב 39-ב א"קי הכמת ,הלשממהל
 ,השעמה תשרחו הכאלמ דוטלל רפס יתב '38--ו םיליחתמל רפס

 הדובע תודבוע היצילגבו היסורב א"קי הדסיש ןוכסחהו האוולהה תופוק
 . דאמ הירופ

 תולאש רברב הינש הלודג היצניריפנוק רבכ אל הז התיה קרוידוינב --
 קרוידוינב תויצזינגרוא םיששמ םיריצ ופתתשה היצניריפנוקהב . היצרגימאה
 דגנב היצטיגא תושעל וילע לטוהש ,.רעו רחבג .תובורקה םירעהמו
 :תושקה ויתורזגו דנלייא-סיליאב הפינכה ינינעל שדחה ןכוסה ,סמאיליוו
 .םימעה רתי חכ"יאב םע מ"וטב דעוה םנכי וז הרטמל

 תסינכל עגונב הברה תורמוח הנורחאה תעב וגיהנה הדא ג א קב --
 .ץראה לא םידוהיה

 הלטב יב , םינותעב האבש העידיה תא םיימשר תורוקממ םישיחכמ --
 לפ יריב ואצמי יכ םישרוד ויהש ,םילבורה םישמח רבדב הקירמאב הרזגה
 . טנרגימא

 ,המסרפ ונכשאב םידרחה םידוהיה לש תורחואמה תודוגאה תכשל --
 (תיללכה תידוהיה תינויצוינולוקה היצוינגרואה) א"קיאל הדי תא תנתוג איה יב
 תושירדב עוגפ ילכמ לארשי-ץרא בושיב קוסעל המצע לע  הלבקש רחאמ
 .א"קיא תפוקל םינוגה ףסכ-ימוכס ובדנ זנכשאב םיסקודוטרוא םידוהי הברה .תדה

 םש םינוחה אבצה-ידודג יב ,םיעידומ היצילגבש תונוש םירעמ --

 ידו לע ריעה-תובוחרב םהב םיללעתמ םהו ,םידוהיל הלודג האגשב םיפחיתמ
 רשל םידוהיה וחלשש תונולתה לכ . םיבילעמו םיפג ,םידודיחז תונציל ירבד
 יתלעות םוש הכ דע ואיבה אל םינוילעה אבצה

 םיבותבה םיטלשה תא ריסהל וצ הנתנ בוב לב רועה תודיקפ --
 םהל םורגל לולעש המ ,םודוהיה לש םינפחמהו תויונחה לעמ תוירבע תויתוא
 תגהגה תדוקפ דגנכ האחמב תונפל טילחה "ירבעה בולק,ה ,דאמ הבורמ רפפה
 :רחפמה"רטסינימ לא ריעה ןוטלש

 התע םימחלנ םינאפשהש םוקמב ,הלילימ  ריעה תוביבסב --
 םהל םיאולת םהייחו הלודג הרצב םיבר םידוהי םיאצמנ ,םיאוקוראמהב
 לא םתוא האיבה רשא | ,תיצנופ הינאב םשפנ לע וטלמנ םהמ הברה ,דגנמ
 + חוטב םוקמ

 התיה מ"נע טרופקנרפ די לע גוובמוהב --
 , תודהא תולאש רוריב התיה תאוה הצעומה תרטמ ,היסור ינברמ תיאשח
 + הנליובו השרוב ויהש  ,תוינברה  תודיעוה יתשב ןתוא ררבל וקיפסה .אלש
 + הינטרגב היסקודוטרואה ידומעמ םירחא םג ופתתשה הצעומהב
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 ,תונָמָאְבּו תּורָפְסּב
 : וללה םירבדה תא תכרעטה הטפרפ "רקב,ה לש ןורחאה ןוילגב --
 תאצוה תא קיספהל םיחרכומ ונגה ,היצקדירהב תויולת ןגיאש ,תובס יגפמ,

 ."תורחוימ תוערומב עירונ שדחמ .ותאיצו דעומ רבד לע .רצק ןמול "רקב,ה

 הצעומ רבעש עובשב

 *תכרעמה תיבב ולבקתנש םיופפ

 עבטה תדוגא ידוסי) עבטהו  םייחה .. ןמטמ .ל ו ריד (
 ,י'אב עבטה תדוגא, תאצוה ,ופי- ,ט"סרת--זומת (י"אב

 ראבל ןויפנ) ,לארשיו םיקיתעה םימעה  ,שיזימ והיתתמ
 ,טייסרתה---עורוגדאפ ,(תינומדקה תוימשיטנאה תווהתה תא
 3) 8. ם. 360 0060780 0 0
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 םישקבתמ תרקב םשל תכרעמל םהירפס תא םיחלושה םירבחמה (*

 ,םירלפמסכא ינש תולשל



 ל ןוילג -= ם5פועה <

 .ןומיליפ

 , תוחרופ :תומישר
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 ונתורפסב .םיאור ונא ןיא המ ינפמ : הלאש הלאשנ תונורחאה םינשב

 רפסמ , תוחפל ,וא,הרבחה .ייחב תומלש תופוקת וגל ראתמה .הז ,"ןמורה, תא

 ,תומישרהו תוצוקסהו םורווצהב- םילאושה שפנ הצק ..דיחו לש םֶלוע-תורוק ונל

 םיבהחנ .ונוניעל רשא :דועב . ,םויחב דחא .טנמומ .לש .רואית אלא םהב ןיאש
 + םיטלש תומלוע םינכנו

 תולודג .תוריצי לע וענעגתנש םירפוס םג ונעט ךכב אצויכו ךב

 "םיבוטה םימיה,,,תא .םירכווה | , םיקיתוה םיארוקה ןמ תצק םג  ,ונתורפסב

 י .רפוס לב ידיב םיבתכנ ויה םינמורש העשב ,ונתורפסב

 הלאשה התוא לע םירפוסו םימכח ובישהש תובושתה ןה תונושו

 + הרומחה
 ונברקב ןיא ,יִכ םרמאב , ןנתורפס לע הבוח הוט ךמלל ואב םירוגטקה

 הלודג הריציל םיקיפפמ םניאש  ,תונורשכ-לש-תוצוצינ אלא םימלש תונורשכ

 ; הבושחו
 םייחה אלא ,םימשא םירצויה אל !ךכ אל :ורמאו םירוננס ואצי

 תוערואמ םירבוע ובש ,לודג ןמור ליבשב רמוח יד םיקיפסמ םניאש , םיידוהיה

 ונמלועב אצמנ אלש המ , תויושגנתהו תופיאש , םיבוסכסו תוגירטניא , םישעמו

 . ידוהיה

 הלכו ךלוה ללכב ןמורה יב  ,וחיכוהו ואב ונברקבש "םיאפוריאה 1

 תוכיראה תא םילכופ םניא ףרגלתה לש רודה-ינבש ינפמ ,םלועה תורפסב
 יצח , םיבר תרצ, -- ןכבו . ךורא רופפב םחור תא עיקשהל םילגוסמ םניאו
 . "הסחג

 ןמ הפכ דע ררבל וא וללה תובושתה ןיב עירכהל םעפה ינונעמ ןוא
 +דחא רבד לע ןאב ריעהל קר ינא הצור .ןהמ תחא לכב שי תמאה

 תריטפב םידומ לבה יב ן ונל אצוי תווומאה תוננ'טהו תונעטה לכמ

 .ותמשנהתאיציל ומרגש תובסה לע אלא וקלחנ אל . ןמורה
 ויה אל :הַו לש ותריטפ תא םיככמה הלא לכ אנ וושבתי םלואו

 בתכ ןעווט קראמ יאקיומאה רפופה  .דפסמ ול ושע אושלו םלועמ םיובד
 ."תצק "המווגמ איה יתויטפ רבד לע םינותעב האבש העיריה,  תחא םעפ

 לע 'ןירבהל ורהמש הלא תצק :ומיזגה : הזה רבדכ הרק ןמווה םע םג
 + םלועה .ןמ ותריטפ

 הכחה תאו םידוהיה בוחרב ןמורה לש והובכ תא :תוארל :הצנרש ימ לכ
 -ירכומ ינפ לע .רובעיו ה ש ר ו ל אבי םיארוקה להק תאמ וליהעדונש הרתוה
 םירבד :וינואב עטשיו ויניעב הארי וא , תובוחרה ידצב םידמועה , םינותעה
 , + םהילע םמותשיש

 לכי'תיוז ןרקב : תוחנומ = ; "הקיטילופה , םיחוהיה  בוחרב התלודגמ הדרו
 איה הלוכ .תורפסה לכ :; "תורעובה תולאשה לא בל םש שיא ןיא ; "תועונתה ,
 +ןמורה..אוח -- ידיחיה לשומה דפחב היולת

 הירב לש היפא לע דומעל -לוכי התא -יִא,-.: ךחא םסרופמ רפוס יל חס
 תא ןיבהלו התנוכת דע אבל לובי התא ןיא . "םיארוקה להק, הנוכמה | ,וז
 ואצמנ ,םופוירד טפשמ לש שערה ימיב , תודחא םינש ינפל .החור תאו המעט
 םג ."סופיירד,  םשכ  אהקנה ךורא ןמורב קסע ושעש םינרגת-םילומ  ונבוחרב
 רופסה ותוא לש השדח .תרבוח לכ ןובאיתל םיעלובו םיפטוח םיאווקה ויה. זא
 ימואלה חורה אוה הנה ונרמא :המחנ תצק ונל התיה וא לבא , יודבה
 התא האור ?המ התעו .'וכו קוחרה ויחא רעצב ףתתשמ  ירוהיהו ,ררועתנש
 םהימימ וארק אלש  םידוהי/ ,,תוגרק  יבשויו השקמיישנא ,םירענ םע/ םינקז
 הבר הנוכב וב .םָיְגוהו ןמורה לא :םיטע ..םלוכ םלובו--"רודם,ה דבלמ רפסב
 הדיחה תא .רתפי ומ ?הוה  רָבדִה לש ושוריפ והמ ,סתלפתכמ | רתוי ילוא
 7 "? תאוה

 תמאה רצ לעש ינפמ | ,לבוק ינא םמצעל םהשכ  םינמורה לע אלו,
 ' "תורוצי) הל שי הינעה | תידוהיה  ונתורפס םגו ,ךב לב "םיארונ , םה ןיא

 לע ? רעטצמ .ינא המ לע אלא ,.הלאמ תוחפ אל טע-לובנו .תוונקירב  תוניוצמ
 ער .ןמיס והז ןה . יקירס.יקובל םידוהיה םיכרועש הרדהנה השיגפה התוא
 היא ... הזכ "ינחור ןוומ,ב 4 הקופס יד האצומ איה םא תידוהיה  המשנהל
 ,.? "רפסה םע,ל םחיל םיליגר ונאש הללוהמה תוניצרה אופא

. 

 ו ה 9. עגק60ק8, מגן ץ א 8

 . םירוהיה בּוחְרְב הוה ןויוחה ןמ דמלל = הברהו הברה וגל שי ללבב

 םתגוכת םג אלא  ,רתוי ונל םיררכתמ ומעטו "ארוקה להקה, לש וביט קר אל

 םיכוועה לש תירסומה.הדמה םגו הז רבדל  םיעייסמה  םינוגה םירפוס לש

 תא ליבשהל, םיאבה  ,ונפוחרב הרוטלוקה לש םישרחה םימרוגה , ם''ילוטהו

 ..."םעה

 ,םיתפומו תותואב חיכוהל םירפופה דחא אצי קרוי:ונב דחא ידוהי ןותעב

 לוע תא הראוצ לעמ" תיאקירימאה תודהיה קורפתש העשה העיגה רבכ יכ

 לבקל --- "טוירטפ, ותוא  קעוצב וגל \ברע =; תוטוהה תודהיה לש הינומיגיהה

 ררחשנ הבה .היסורבש תירוהיה הרוטלוקה לא םוענכג תויה"ו םיל רבעמ לכה

 תוצופת לכל וגהורב ריאהל שא*דומעל , הקירמא ינב ,וגחנא היהנו ונמצע תא

 7 +. , "הלוגה

 :תאשמ יכ .,;ותוארב ושפג - לגתו :אוהה.הפוסה .בל.:חמשי :יכ <, ינא. רעשמ

 "הקירומא :תובקעב , הלוגב .ירוהיה ןוהטאותה :ךלה :תישארב ::האבו  תכלוה ןחור

 וז 'ףרד לע: רזמעל ירוהיה ןותעה לש 'ורות :ץיגה תעכו

 ,הקירימא ינב לש תואצמהה  תחא אוה רועש-ןיא-דע ךוראה ןמורה יכ

 .ןמור .ילב ינקירימא ידוחי ןותע ןיא
 ירעבש םינותטה  רתי םהירחאו) קרוו:וינב .םידוהיה םינותעה תעברא

 תחקל תולוקדילוקב םהילע  םיזירכמו םילודג  םינטור ינש םיסיפדמ (הרשה

 / ,.  התטורפ תאו ארוקה בל תא

 הז .ולש םיארוקה להק לש ומעט יפל ןמור ול רחוב .םהמ רחא לכ ָ

 לש הסקנפ, ,"ןינאס, ןוגכ הפוריא תורפסבש םיוטנקופה םירברה לכ תא .םגרְתמ

 "תועבצאה תא .םיקקלמה, .תוב=הלו םיפלאל םיאהוק שיש םושמ  ,המודכו "הטופס

 הברהש ינפמ = ,םיירושפיה | םינמור ק ויארוקל ןתונ ינשה ןהלאכ םיהבדמ

 ווארוק לובשב ..ןוכמ -ישילשה .;"תותוחכ,- אלו ."תמא,, קר .םיכהוא םידוהי הברהו

 .רבעה הלילה וא לומתאה ויה תורו;מ "םוילאיר, םופורא ' םינמזר

 םיכלוהה \ \םינמורה לש םנקויד תא תוינכתה הלא לכב םירוכמ םכגואה

 ?ונלש םינותעב התע םיספדנו

 הקירימאבש  םודוהיה םירפוסה מירי בורקב יכ ,יל רמוא יבל סלואו

 ; ,.,םתפנרפ רוקמ .ברחנ רשא לע העוז לוק
 קר םפסב בטומב םומלשמ ויה קרוידוונבש םינותעה:ילעב הנה יב

 ,היסורמ םנחב לכקל היה רשפאהיא וז  "הרוחס, יכ .ןעי = ,"םינמורה,  ליבשב

 .היסוה ינותעמ םתוא ןילטונש תומישרלו תוציקסל ןישועש ךררכ
 םהל המל ,םיכורא םינמור לש היצקירבפ היפורב החתפתנש וושכע

 ?ירקפהה, ןמ וב תוכזל רשפאש רבד םצראכ תו נק ל םיאקירימאה ם"ילומהל
 םיארוקהל םכרצ לב םיפי רזע םניא ונצראב םינכומה ,םינמנרהש רשפא

 .רתוי חתופמ "םמעט,ש ,(!ונל שדח אוה ןיידע הז "טאקירבפ, אלה) םיאקירומאה

 המ ןקתמ | ,ןמורה לע ןפמלוקב רובעמ ךרועה  .הלובחת שי .הזל ךא
 !לפחו- -ףיסוהל שיש המ ףיסומ ,ןקתל שיש

 תא  וליפא . + "םיגוקת,ל = הקורומאב תורפה ,..וסנרפ .םה .."םיחמומ, ןה
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 התלסל םובשחנ ונייה ,היסור ידוהי = ,ונחנאו  ,םימי ויה
 ,םיחרזא ה םידוהיה ונייה ונחנא ,תימואלה תודהיה לש הנמשלו
 ,ברעמה ירוהי ,םהו ,םדלוה םוימ םשפנבו םמדב תעלבנ תורהיהש
 םיליצאמו תודהיה יפנכ תחת םתוא םיספינכמ ונאש ,םירורג םירג

 םהל התיה תודהיהש ,םיימואלה וניה ונחנא ;ונדוהמ םהילע

 תודהיה .לא .ובשש = ,תויראדירג -- םהוו ,םמויקב ורוסיה .ביטומה
 .סנב םתורהי" היולת התיה  ךכיפלשו .תוימשיטנאה תמיאמ |

 ,היסור ידוהי .ונחנא : וללה םיבוטה םימיה םיפלוחו םירבוע

 תלוכי לכ ונל ןיאש ,הביצעמ הדבוע יהוז ,םילשחנה ןיב ונייה
 ןיעב ףיקשמה לכל היולגו העודי תישענ איהש ינפמ ,הריתסהל
 המודמכ ,תונורחאה םינשב היסורב םידוהיה ייח לע תדחושמ-יתלב

 ,םייברעמה וניחא התע הז ורוח םשמש ךררב .םיכלוה ונאש
 ,םינואה תא טעמכ התעשב השירחהש ,הלודגה העיבתה התוא
 ,ירבעה ,ימואלה ךונחה .,ההק ימואלה חורה ,ריואה ךותב העלבנ

 רבכ ,תלצלצמה "םינקותמה-םירדחה, 4 תפוקתב וב  ונראפתהש
 ,ץוחלו חומה ןמ םידמלנ םירבעה םידומלה ,וניניעב וכרע תא דבא

 ידכ ,ןיע .תיארמל קר  ,ץוחלו בלה ןמ תדמלנ תירבעה הפשה
 ילב :,םורע .םייחה קושל :אצוי ריעצה רודהו ."הבוח ידי, .תאצל
 שנופ אוהש ןושארה חפבי לפונו לשכנ אוהו ,תימואל הנבה לכ"

 ,החנאב -- "ונתבוח ירי, םיאצוי ונא .בושו--- ,וכרד לע =
 תיחת הנהו ,ברעמה ידוהי תצק םיאור ונא העש התואבו :
 "המרגורפ,ב הקוקחה הקיר הלמל אל םהל התיה ימואלה חורה |

 יוארכ םיריכמ םהש ,המוד ,ּוב .םייולת םייחהש רברל אלא  ,רבל

 רותב םירבעה םידומלהו תירבעה הפשה לש לודגה םכרע תו

 םיתואנה םיכרדה תא םישקבמ םהו רועצה רודה ךונחל דפומ דוסי =
 + תובש ירבע ךונח'
 יוהי ,קויד .רתיב ,וא .הירטסוא ידוהי ונתוא ומידקה םעפה >>
 ומסרפש זורכה .רודה-תפגמ תא רתוי םישחה ,הניבוקובו היציל

 "םיירבע-רפס-יתבל הרוגאה, לש םירסימה םיי
 הירטסוא | ידוהיל קר אל ןווכמ | תויהל לכוי ,בוב לב

 . רוחיב .היסור ידוהילו  תוצראה לכ ירוהיל םג םא יכ ,דב
 ונתחנא .םג איה .תילארשיה תוימואלהו תורהיה תפיסג לע םת

 : רמה תיתואיצמה תמאה תא .איהש ינפ

 , ן"ה'סתוהר- הל תישילש הנש

 הזז , 18-ת0 1/8761, 1909 ת.

 "וכ -- הזה זורכב ונא םיארוק --- לילעב םיאור ונחנא,
 :םיינחורה  וניתורצוא ,וניתובא  תשורי  ,תילארשיה | תוברתה
 םיפלא תשלש ךשמב תילארשיה תוינואגה הרציש | ,םייתודמהו
 "ונתורפפ לש יחה השוכר ;ןויממל םידרוי ולא לכ . יכ--,הנש
 - םינפל התיהש ,תירבעה הפשה ,םויל םוימ תחופו ךלוה הקיתעה
 הל הקספ ,םידרופמהו םירזופמה וניחא לכ תא רחאמה רשקה
 מרוג תירבעה הפשה תעידידיא .םידוהיה תא רחאמה טוחה
 ,םיינחורהו םיירסומה תורצואה לכ ילארשיה םעה ןורכזמ םיקחמנש
 הקחרה ידיל איבמ הו רבדו ,הנש יפלא הז ונתפשב :ורצאנש

 , ,וילא .שפנ-ןויוש לש .תופחיחהו םעה ןמ
 .הכלממה לש  רפפה=יתבל ונינב תא םיחלוש ונא,

 וחמבו םירז םילוצלצ .םהיתובלל .םירדוחו םהינזאל םיעיגמ
 ירה .ם'היבב םידבוא םה .תורז תואידיאו תורז תונומת תוטלקנ
 ד לש הריאמ ןרק ,ואצי וברקמש םעה לא תינחורה םתוכייש לכ
 "םכרע תא ריקוהל םיעדוי םניא םהו םשפנ תא היגת אל ונימי

 םניאש ,םבאב םרועב םמעמ םיקחרנה ,הלאכ םינבו
 " םה םא ,אלפ לכ ןיא ,ןושארה הרוקממ תורהיה רשל תא םיקנוי
 ורקמה םריל אובב ובושי אל םשמ רשא ךרדב ונתאמ םיכלוה
 ילב ,תישפנ המחלמ לכ ילב תודהיה תא םיחינזמ םה .ןושארה
 וניתובא וגרוה הילעש | ,וז תודהיש ירחא  ,תירסומ תוקבאתה
 < .הצירעהלו הדבכל ודמל אל םהו םבבלב השרשנ אל

 א תאצל םיצור םניא וללה םירמה םירבדה ילעב םלואו
 :השעמ תושעל םירמוא םה .רבלב החנאב םתבוח ידי
 .תודהיה לא הבישב קר םיאור | ונא הדיחיה = העושתה
 ח .סינכנו .ריעצה רודה ךונח תא הנשנשכ  ,הבושנ+ תודהיה
 ונחהו ירבעה רפפה:תיב קר .וכות לא | םישדח
 ופצה הגכפה ןמ ונליצהל םילוכי המה ימואלה

 ."ילארשיה םעהל

 היהיש ידכבו הז ןיממ רפסה-יתבב תוברהל ידכבו
 כ הדעוג ,םיריחיה ידיב אלו רו בצה ידיב ןותנ ימואלה

 פנוקהו ,רפסה-יתב יריצ ופתתשה הכבש ,תדחוימ היצניר

 ובבו היצילגב םיירבע רפס:יתב תדוגא רסיל ,הטילחה

 יב .,פ'הכל = ,היהי 'תילארשי הלהק לכב,ש לרתשת רשא
 / : ,"ןונה רחא . ירבע

 ררסב ירבעה םרוקה תינכת הכרע היצניריפנוקה

 0 : : :.הלעמל הטממ

 4 ונחה דוסי,



 / ה ל ל / ההד

 םיֶרליה:ןג . ירחא ףכית ,(םינש ששי ינב דע .עברא ינבמ) תוהלוו
 שמח ינבמ) תודליו םידליל  ,תוקלחמ שש ןב ,ירבעה רפסה+תוב אובי
 םירגובל .םיירבע םירועש -- רפסה:תיפמ הלעמלו ,(בייי נב. רע
 תא .הרמוו .קחשמ ידי. לע .דליה = םולקי = םידליהיןגב  ,תורגובו

 תונומת לשו ונלש הרופמהו הדגאה לש  םינושארה | םיגשומ)
 ,תירבעה הפשה .תערב םירענה וללכתשי רפסה>ּיתבב ,ונלש רבע
 הרלותה תאו = תירבעה  תורפסה תא  ,שרקה-יבתכ . תא .ודמל*
 וביחרי  םינוילעה םירועשהו ,רסומהו תדה ירקיע תא  ,תירבעה
 קר היהת דומלה תפש ,םידימלתה לש תוירבעה תועידיה תא וקימעוו
 ."רוברב םג הבשחמב םג וניריעצ בלב תויחל הכירצ וננושל ,תירבעה

 רפסה יתב תדוגא, תונבל .תרמואש לורגה ןינבה = והז >
 תלשממ תאמ הרשאתנ רבכש | ,הניבוקובבו היצילנב "םירבעק
 איה .ןיאו :גנה ןמ ןינבה תא תונבל תלחתמ איה ןיא ,ץרא
 הנינב תא תלחתמ איה אלא ,"תירבע םירבדמ, .רוציל .תרמוא

 :"הדוגאה, הקרצו ,  םירבע םישנא \רימעהל איה .תרמואו רפמה
 הפשהש רפס יתב ןיא םא ,גרדומ ימואל ירבע , ךונח .ןיא 'םא

 --? ונליעוי המו אצמי ןיאמ 'רובדה, ,םדי לע תונקנ תוירבעה תורפסו
 ,המצעל  "הרוגאה, . התותה תוירחאה תברו הלוהג הדובע

 הלודגה  םתרובעל ושגנ "הרוגא,ה ירצויש ןימאהל ונא  םיצור
 םילושכמ .הברהשו םהי:פב השובכ הניא ךררהש ,הרורב הרחב

 העשמ .אקוד שובכלורמאי אל םא היו ..וז םכרדב .םהל םיכחמ
 ,םינטק םישוביכב  םג .וקפתפי אלא  ,םילודנ . םישוביב הנושאה

 .920 6%ה :

 םיאור םניא .םיברעה יכ ,ל"וחב : ןימאהל = ונא = םיליגר, <

 6 ת1 ק הק
0 

 תאמ

 ,ץיבוקרב .ָד .י

 (ףופ)
 תטיבהו םירוהרה:תשופת ןולחה דיל הרפש הבשושכ | , םומוה  רחאבו

 החתפנ- -,ןהיבג:לע ףילצהו תוחולרה תושמשב קפרתהש , רקהו קרה םשגה
 לש לסו םשגב היורש הלוכ ,הבע תודוהי העא תובה .ךותל הקחדנו ה

 . הריב
 תיצה באה , תבשל הושקבו תידוהיל אסכ ושיגהו תיבההינב וררועתנ

 הראשנו הירוחאל תחא העיספ העפפ םאה ..הדגנכ אוה ףא בשיו .ןתרגוצ
 השאר לע  התחפטמ .תנקתמ הליחתהו ,  לתוכל הכומט ,  תיוז"ןרקב =
 : + החושפ וסנכנ זאו . היתורעשב תשפו

 + הבר .תורידיב באה לאש .- < ץיוחב .דרוי .םשג המ ==
 תודוהיה -- !םימשבש * ןניבא | , הז םשג : ,ינה | ,הז םשג  ,יוה -=

 םושנ ךרדכ  ,הלעמחיפלכ :היניע תגוכמ ,, הבשומ:םוקמב  תעעונתמ  הלוחתו

 ,םשוגמו סג היה הלוק ,הרפש ינפ לע רדוח טבמ עגר:ידכ:ךות הפועמו
 הלוגש ,הלורג תלגי  הקיהבה חלה המטוחבו ןרק הינפ רוע רכז

 2 ג
 הרובר תעשב --- .!םימשבש ניבא = , ונס תתנ הז וי וג רג ==

 תא הב תבגנמ'הליחתהו .המהוזמו הנטק :תחפטמ  הלסמ. תודוהוה האי
 ---םכולא .אובל ימצע תמזמו חניכמ .יתיוה .םימיה לכ . , ואר=--, םינמשה הו
 םירובסכ .בוט .לומו בוט ןמוס ,םלועל .םימשג 'םזאתפ, ודרי ,יתאצושב  ,ןישמע

 הכאלמ ,יוה .!הקנ .הבאלמ ןיוה .,איה הלקו היקנ הכאלמ תונכרשהש ,םדאה
 'לא ,תעה האב רבכ ,הרושכ לי לכהו וגילע .זמחרי םימשח ןמש יאולה .!ה

 ,,ןאוה הלודג האיגש לבא , םהל, ביבסמ .השענה תא םיניבמ םניאו
 רע ,ךכ לכ וחהפתי י'אב ונמע :ינב ייח רשא תע אובה םא |

 " הלקנ לע אל וא  ,ץראה םע . ילגר הברה וא טעמ | יקחריש
 - ,םתולג .ץראב י"א .ירכא) ויה = םידבע  ,,ומוקמ תא הז חיני
 םיכלהתמ םנהו לובג ילב תורח ךותב םמצע םיאצומ םה םואתפו
 < ןיאו קדעב אלש םלובג םיניסמ ,תוירזכאו הביאב םיברעה םע
 הווה היטנה רעב רוצעו ץרפב דומעי רשא שיא
 .ץק תע רע קפאתי (יברעה) שירחי םג םא , .. תאוה תנכוסמהו -

 "והומכ ןיאמ אוה רמונו םקונו ובלב הרומש ותרבע לבא
 - ןבומב ,הנש הרשע הנומש ינפל ובתכנ וללה םירברה

 " תעשה ה יה אל, ןכ לע יכ ,בל םהילא םשוה אל ונלצא ליגרכו
 / ,הלאכ םירבד ועמשיש "הכירצ

 " םושנא ואב ,ךרעב  ,הנש ו'ט לש המלש הפוקת הרבע
 וביצה . הבושיו ץראהל הלודג הבהא םחא ואיבה .ץראל םישרח
 םתרובע לע .תויחל- -םהייחב הממור הרטמ וללה םישנאה םהל
 למעב .תומשנה תא תויחהלו הדיבעה לע תויחל ,לארשי ץראב
 וקיפפה ,םיברעה :םתמר םתוקתש אלא .םפא  תעוו םהיפכ
 ,םהיתבְבו םהיתורשב הדובעה לכ תאו ,לובגה תא גיסהלו רוזחל
 ושבכ רבכ םידוהי לש םשידנבו םתמקב ,םהיפררפבו םהימרכב
 ,הרובעה ינתונ ,םידוהיה םרוכהו רכאהש אלא דוע אלו ,םיברעה ידי
 םה םיאריתמ ,ידוהיה םהיחאל הרובע .קיפסהל ללכ .םיצור .םניא
 ירוהיה, םהיחא תא םה םיאריתמ = רתוי רוע לבא  ,יברעה תא
 ךיתמ ול .תורשונ תוצצפ "יסור ירוהי, םהפש םושמ = ,"יסורה
 + רקיח

 < < המחלמ שיש םוקמ לכב :לודג ללכ הוו , המחלמה שומתו
 < ןיאו וינה .ןיא .םידוהי לש המחלמבו" ,טפשמ ןיאו קרצ ןיא םש
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 ונקז לטנו הבר תוריריב רמאו באה הנע -- ...םשה הצרו םא --
 יִףקות רתיְל והיב

 הכפהו הרהמ איהו ,שאכ ומדא הינפ  ,ומוקממ םואתפ רתנ הרפש בל
 2 .ןולחה רבעל השאר

 = = /הרפש רצל השאר התנפה תודוהוה---,םכל ריגאו ודור ,ינועמש ---
 ' םכלוכ יתוא םואור םתאש יפכ .,,ירובעב הל .בטייו הלותבה םכתב םג עמשתו
 ונא הנהו  ,יתאנש רקש רבד יב ,םתיוהכ םירבד קר רפסל  ידועמ יעכט הז
 ,םימשבש וניבא ןיכררב תרהרהמ יגאו םכתיבל הזה םשגה ךוהב התע תכלוה
 ,לשמ ךרד | ,וישכע הרסח יתויה םולכ ..,הכאלמ:לעבב קר הזה ןמוב אנקא אנק
 תפאלמב ,לשמ ךרה ,הכאלמב ירי תחלוש יתייה הזל ףסוגו רכז יתדלוג .ול א
 7% ןםינמאנ ומומו ןתינ ימחל ,ותיבב הנופס ינא תבשוי :םכמצעב עגה ...(םוטייחה
 +.,ונממ םוהלא .ענמ אל םוכלמ תוגונעת לכו ,הבורמ הכאלמהו ןול בוטו יל םחו
 שו .השודקה ונתרותב 'םג ירה ?יבלמ ולא  םירבד הרוב ינאש ,םתא םירזגסכ
 . חרות הדבר רצוכ ,אוה ערוי יאדובו ,אוה רכז ירה הילא יבר .. ,שרופמ בותכ

 וריב ונקז תא בוש לטונ והירה ךכיפלו ,אוה רכזש דאמ הנחנ באה
 יכר  קוחצ:תב  תולגתמ .םיפעוזה וינפ לעו  הריתי = הבחב וב ןיועמו .!לסלסמ
 :המיענו

\ 

 א
 : : \,,הרותב .בותב ונאצמ  ,ןכ םנמא ---
 תאנש רקש רבד : .ביציו תמא יִרכר,. לכ ,ואדוב .?יתובד תמאה ---

 הב ןושל תוחלושו תופאלמה:ילעב ירחא תונגרמ תוירבה ויה רבעשל ,םנמא
 ויחקפ םלפ םהה תורודבש ,םתא םירובסכ ?ןככו ..,ךכו ךכ .םה .תוכאלמה:ילעב
 אב ול שו ןב הנה ,סכל רפפאו יל אג ועמש ..?בוטב רוחבל וערוו ויה
 | המ  !םיקחרממ יל חלשש ,ותגומת תא = תוארל .םכל הוה יאדכ---הקור
 ה .םע ןזור  ,ףרג  שממ  ,םוגפירתפלק : .,.הולע ךרבל-םרא בווח --- רבדאו
 רקיה שוליפקהו .תולודגה = תועבטהו  ,רוחפ בהז יושעה ,בוטה ןועשה !ץרא

 יכ ,םבל רפסאש  ,סכנוצר ?ןככו =
 של הפ חתפה לא !םולשו

 יג



 ךררה, התואב .םכירההלו. םימלשומה .םהיחאל "םיבומ םיכיררמו,  לשמל -- ,דחאה רצה | ,חמ יהיו חצנל ןוצר קר שי ,תוריהו
 רבכו . רבלב העומשה י"פע קר אל ונל העורי איה םגש ?הרשיה = הצור וניאו ירוהיח לעופה תא החוד -- ,הרוהי תובשומבש הלורגה
 ול היה .יוארש ,יברע  ןותע התע הז: דסונ זירפבש ,ךכל "וניכז,  ושבכ,: העוז .לוק רימעמ .ינשה רצהו ,,ץראב .ותוחרואחהבו ונוקתב
 םיאצויה םיברעה םינותעה בורו ,ושארב דומעל ,לשמל ,ןומורדל  ימ לכל ללכ הנבומ יתלבו הרומנ .הביאב .םחיתמו "!הדובעה תא
 םרא םיאלמ םירצונ םיברע ידי לע םיכרענהו אירוסבו םירצמב = הצור וניא דחאה רצה = ,יברעל הפנרפ תצק< ןליפא = קיפפמש

 .לארשי-ץראב ונתרובעל ענונש המב םירקשו תולילע .תוירומלדו = ויהי .אלש .ןמז .לבו .,ארירג  ףסכב תינקנ .עקרק ןיאש * ,ןיבהל
 םירצמבש םיברעה םינותעה רחאב םפדנ םירחא םומי ינפלו  לכש ןיבהל הצור אוה ןיא ;הילעב םג ויהי אל הירבוע םיר'הו
 םייוארה םירבד ורמאנ וב רשא ,"הניתשלפו םידוהיה, םשב רמאמ = ולורגו ,םתדובע לע םייחה םירבועל הרובע י"אב אצמת אלש :ןמז
 ,וירבחו .םוקישנמ יפמ עמשהל | תלכי ילעבו \ םירישע לש םנוצרב קר .יולת היהי .בושיה לש

 הנכסה תודוא לע ובתכמ תא םייסמ י"א ירפוסמ רחא ןטק ,היהשכ ,י"אב ידוהיה בושיה ראשי ,ץראב בשיתהלו אובל

 הרומאה = תיברעה תוניתעה .תאמ תיבושיה ונתדובעל הפקשנה = ץפח וניא ינשה :דצהו .ול יוארה םוקמה תא  םפוה יתלבו

 גתירצמה תיברעה תונותעב לחלחמו עפעפמ סראה, :הלאה םירבדב םע תחא הפיפכב םלועל רורל ונא .םודיתע ףוס  ףוסש = ,ןיבהל
 ראשת אלש ,ךכל םינאודה "םיבוט םישנא, האחנכ םנשי .תירופהו  ילגר תא קוחדל םיא שר ונא ןיאו םיצור ונא ןיאש ,םיברעה

 וליפאו- םלועב  הנטק .תחא .הניפ וליפא םידוהיל .האנשמ היונפ | ,חורו םד תברק ,םש ינב רותב ,ונילא  םיבורקה = ,םיברעה
 םיצוחנ-- ,ירבעה - םעה לש ותדלומ ץרא איה תאזה הניפה םא | םיווצמ ונא .הנושאר < העשמש  ןתונ | אירבה  ןויגהה \ ךכיפלשו
 םישנאה, לש .םתצע תא לכסל ץרפב ודמעי .רשא םישנא אופיא - םידדצה .ינש ןיא .םולשב םתא תויחלו םיברעה םע .תירב .תורכל

 ,ונלשמ  הנוגה תונותע .לארשי-ץראב ונל הצוחנ ,םהה "םיבוטה * ללכ הוש םושמ ,וללה .םיטושפה , םירברה תא .ןיבהל = םוצור
 להקה "תעד אהת הדי לע רשא -- תיברעו תירבע -- אלא ,ןויגה אלו תוריהז אל הב ןיא םידוהי לש המחלמ :לודנ

 לש וכרע ד'ע  ןוכנו  ןמאנ , גשומ .המצעל .הנוק ,תילארשוצראה ּ ,רבלב .חצנל ןוצר קר
 םרוק םלואו ,ולודגו .ונוקת תא םירישכמה םיכרדהו ירבעה .בושיה ךרדה דאמ בר ,בר  ץידע תמאד אבילאש ,םיערוי ונא

 ויהי אלש יחכ ,םיברעהו םירוהיה ןיב םולש תורשהל ץוחנ לכ = ופנב תא םיקחודו םיחתופמ י'אב ונמע :ינב ייח, :ויהיש ידכ דע

 הנותנה תונותעהש ,האנשה םרא :ותוא טולקל םינכומ . תובלה \  ג חנ א רשאו .ובלב .הרומשה" .הרבעה .ההוא לבא ,"ץראה םע

 .+,"!ותוא האלמ "ירש תוכלמב םלוע ינקתמ, ידיב = יברעהל םאו .,תילגתמו .תכלוה רבכ ובלב התוא ונעטנ ונמצעב
 הנש הרשע הנומש ינפל רוע לבא .רברה אוה ןכ םנמ ץראב םג שי הנה ,ותרבעל "םיינחור, םיביטומ םירסח ימלשומה

 ,..'/רפב דומעי רשא שיא ןיאש, ,וז החנא העמשנ | ונפל םיעודי "םיינחורה, .םהיביטומש  ,םירצונ םיברע  ,ל"וחב 'םגו

 םיספורטופא .תושעהל םירמוא וללהו ,דבלב העומשה י'פע קר אל

 .רקהו קרה םשגה תחת םויה לכ הדמע םשו תפרה ירוחאל הקלתסנ | רסיקה .,יתאנש רקש רבד ?יאמ אלא ?שררמה-תיכב דמולו םירשעה תנש

 לע הימודב התלע ,תיבה ךותל יאשחב הסנכנו הרפש הבנגתה ברעב ,טושפ הפאלמ-לעב | ,ותודלי ימיב = ,םימיה רבבשב הוה ,הקירמאב .םש ,םהלש

 םיח היבא לוק תא'עמשת אלש ידכ ,הכימשל תחתמ השאר השבכו הבכשמ = יקפוע היה *באלמ וזיאב ,,,!ומצע  רסיקה .?רבד לש וביט םתא םיניבמה

 , זגורהו = ,,וטויח היהש ,המוד ,שוריפב םכל ריגא אל הז רבד --- .תוטיוחב וא תורלדנטב

 הציחמה | ךותמ ולוק תא "כאה םיערה = - !הלותב לש וז .הפצוה .--- תירוהיל .ושארב ענענ ךכ ךותטו .,הינשה  ןתרגיצ תא-ללג רככ באה

 תשרגמ איה ימ לש ותיבמ ?"ךל יבל,- - עמשמ יאמ ?תאזכ עמשנה- -,הלפאה :הבר תודיריב הל רמאו הנעו

 ?ינב םישרגמ רציכ ,התומכש הלותבל ,הל הארא חבה ..,?ולש יתיבמ ?םישנא ,ונעמש וז העומש ,ןכ םנמא --

 ?וזכ הלותב ךימימ תיאר וכו !יתיב  ךותמ םיניגה .םדא  :*..ונינפל רשא הזה השעמהל בוש םירזוח ונא ירה ,רבדב הפי ןויענ םאו- -

 קיפמה ויפ תאו ילש ןשרדה תא אנ ואר !ךיפ רכסי .,,שיאה התא ,התא לא יתרמא דימ ,ןינעה ותוא רבדב הילא יבר ינרוכזהשב ,םיטעומ .םימי ינפל

 ,םירברב .ולדשלו .ןתמח ךכשל םאה התסנ- -!תוילגרמ  ,םכדיגאו ,ירידו ,יל ןעמש ..,הליבשב ןוכנ לודג רשוא ירה !םומשבש ונובא ובל

 ישאר לע אשמל תויהל  ילצא תכשוו וז .הלותב אהה יתמ רע = - ללכ רשפא:וא | :םכל ינא - תרמוא ,יתאנש רקש רבד יכ ,יב םתא םיאור ירה

 הנאישאו רהמא דימ ,המוניהב .האציו תעבגמ השבלש רחאמ ,איה .הרובס .יכו הלוכ ,הנידע שפנ !ריכזהלמ פה ?טויח .הזיא ..,אוה -טויחש ,רוחב .ותואב רוכהל

 יתובב תכלהתמ הנה  ?תאוכ .עמשנה | ..ו!יל ןיא ,םירוטקוד : יל ןיא ?רוטקודל | .?תאז ןיאה ,יתב ,תא תטייח אלה  .תטייח איה ףא הלותכה םכתב הנה .,,ישמ

 בשתש הל .המודמכ ,,,שפנב  תאנושו הרזומו - הרז ,תסכרופמ) תטשוקמ הלותב | םתא ןיא  עוהמ | ,,.תרגורככ  .המונצ ,אוה תטויחש ,רכינ הינפ הארממ .,יארוב

 וםד קקורו ינא הלוח !יתוחכ ופפא  ,רוע לכוא אל !השאר ןיבליש דע יכגרלע | אהת םתלכש = ,םוצור הזה :ןמזב םירוחכה יכ ,תערל םכולע ?הולע םיחוגשמ

 יי! ןכוסמ הלוח ,..םייחל:תלעבו האג הלכ ,הכלהכ הלותב

 תתמישנ הלטונ וליאכ ,העז אלו .הענ אל ,הימורב עגה הבכש הרפש ,דיפכ וריח .הינפו תידוהוה- דגנכ הבציתה ,המוקממ .םואתפ המק .הרפש

 היניעו .תרעורו הדרח הלוכ ,הבכשמ לעמ | הלפאב .הצפק םואתפו .הנמיה יקנחנ .לוקב התוא הלאש --- ?המ --

 ,תיבה ןמ הצרפו הידגב תא השבל ןיע:ףרהב .תוכושחמ :..יתב ,ךלש ןתחהש ,ינא .תרמוא <-

 ,תיבב המק הבר הממדו דימ קתתשנ באה ?ןתח הזיא -- |

 התנתכב האציו הלהכנה םאה הלאש --- ?הז אוה ימ ?תאז המ < ,,,םיאנת וכתכישכ ,םשה הצרי םא --

 , ,הציחמה :ןמ ץומל =-

 לע תבשויה ,אקררפ תומד התארנ ,ההכה הלולה רואל  ,ןולחה דיל 4.יתב ,ךל .?ימל --- עמשמ ואמ =-

 הלוקו  םירבד וזיא .תלמלממ  ;רברל  תצמאתמ  ,הלוכ תדעור איהו ,הבכשמ !ןחח יל ןוא --- נא --

 :הגורגב :קנחנ וייל .ןחאו ךליבשב חרטא :יתב ,הנה ?ךל ןוא --- עמשמ אמ ---

 ןוסתא הפל .,ייסתא  ,..המד םיכפוש ..,הייחל םידגוו ...םתאש :ופל --- ,שאב ותצנ הרפש ינפ

 +יו?םינלזג ,,,(ןלאכ .םישנא .,יהמל !ךל יכלו .ךטויח תאו ךלס תא ףכות ךל ילט %תא - תעמושה

 ;םירורמת:יכב ב  הֶצְרפ .איהו ושערב תלדה תא הירחא - הרגפ  ןתובה ןמ הצרפו  הרחמ הרפשו

: 



 .ףישגהפ  "ןנתירמ יוצג

 עגונב "יורה םעה תדונא, לש היצרלקד םינותעב המסרפתנ =
 הלאש לע ,לוכיבכ .,איה הבושת וז היצרלקד ,םירוהיה תלאש'
 םילגמ הכו םינמרגה םיטמולפירה יבושחמ דחא הדוגאה תא לאשש
 ,םבל לכ תא תיסורה היצקאירה ימולש

 ילב רע ,םידוהיה תא דיחכהל .קר הדוגאה לש התנוכ יא
 הצרא תא ליצהל קר הצור "הדונאה, ןאל ,טילפו דירש ונל ריאשק
 .תולגה ןמ ,םידוהיה ,ונתוא תודפל- -םגו םידוהיה .תנכסמ

 :היצרלקרהב רמאנ ךכו

 השביה אבצ לא אל היסורב םידוהיה ולכקתי אלש ,ךירצ =
 ,םיאפור רותב אלו םיטושפ םילייח .רותב אל ,םיה אבצ 8 אל

 תוטובמש ,ךירצ ,הזה סמה רעב ורע ידוהיה רובצה לכו
 רעב .עונמל תושרה .ןתנת םיסורלש | ,ףקות לכב ורמשי .םוח

 ;םיעודי תומוקממ םשרגל םגו םיעודי תומוקמב עקתשהלמ םיד
 הכאלמ ילעבו תודועת ילעבל תויגיליבירפה לכ הנלטבתש ,
 וביחרהש םיראילוקריצה לכ ולטוביש ,הבישיח תוכזל עגונב :
 ,ךירצ ;ףוחה .ירעב תבשל םידוהיה לע .רסאישו בשומה םוחו
 אלשו ,םירצְונ םידמול םהבש רפס:יתב לא םידוהיה ולבקתי
 ןםהלשמ םג םינוניב רפס-יתב םהל םיקהל תושר םירוחול

 םירסומב ויהי 00 ,םיירּובצ .םידסומל תוריחבב ףתתשה

 ,הצבה ךותב הלפאב העספ  ,בוחרה ינפ:לע הרפש הצר העש החו
 הנבלה ,ההכו טקוש ליל היה חלילה .החמב הרעב שאו םימה:תועק

 המירהו .הינש הקרחו םתיב יפלכ השאר תא הרפש הכפה םימעפ .,םי
 "!םכב הראמ אובת ,וכח  ,וכח ?יל םישוע .םתא ךכ ?ךכ, :ןתמועל חפ

 :הרעפב התוא 'אשונו \ ולוכ ותוא ריאמו החמב קרב קורבמ וז
 ,היניעב .בוטכ השפנב תושעל תושרח הל שיוו רבד לכל איה ןורוח:תב

 ,וללה םירעובה םישנאה ןיב שיאה ימ ?התורל רוצעמ םישל וועי רשו
 תאלמתמ | איהו  ...(םחר וערי אלו = הב .וללעתהו  היוחל ךכדלכ

 הכולה:ךררב םעפ דוע תבכעתמ ,תוע האנשו היוצמ הניאש תופיקת חור וו
 :ותמועל הפורגא המורמו .םתיב ינפ רבעל השאר תא בוש 'ז

 ,י.!םכב .הראמ אזבת
 'תומתו טעמ רועש ,וושכע הל יארו .בוחרה ינפ לע, הסטו הפיסומ אוק
 עמשנ קוחרמ ,רהנב עובמל ירכ ,רשגה םוקמל ,ריעל:ץוחל תגווכמ 1%
 ןהינזאל .עוגמ ןניא הז לוק םלוא ..,"!הר---פש, :הכובו דעור לוק ה
 לק תא אלא וישכע תעמוש הרפש ןיא ,הלילה תכשחב דבואו ריואב

 י.!רהנה לא :המקנל ףאושה
 תעש ,הנורחאה התעש ,העיגהו רשגה לא הרפש האבש .ןווכ םלוו

 עורו ,הילע הלפנ הכשה המיאו הלודג הדרח םואתפ הדרח ,ההנה

 םלעתו לכהו תומת עגר דועב ,הנממ  הוקת הדבאו הצק עיגה רב

 הצק תא בשחל ,רשגה לע עגו דוע תוהשל הבלב הואתמ או
 הרקי רשא לכ תא המצעל איה תושמ  ,םונווחאה  הירוהרה תא רהרו

 םח- רקוב הנוימדב הלעמ איה ורהו  ,הזה הלילה תרחממ ,התומ ירחא
 ,םיפופצ .םידמוע .םלוכ ,השגה - .םירהזנ  םדאדינב :ינומה רקוכה וא

 ופה יבג ל םישנא ינפ וארנ הגו
 והערל שיא .םיקעוצו

 :םילעב תויהל  ;תויסצנוק לבקל 0 תושר היהת אלש

 = הק חההה--אהה?החדהההה- ההדחה

 !הלולח |

 וישו

 :ורפ תויהל  םידוהיה לע רוסאל ךירצ ;האופר ינממס רכממ יתבו
 ךירצ ;םירפסל רחסמ:יתבו - םופר  ילעבו  םינותע-יכרוע  ,םירוזיב
 ךירצ ;הכפהמ:תועונתב םיפתתשמה םידוהיה לש םשוכר תא םירחהל
 : --יהיסורל אובל ץראל ץוח ידוהי לע רוסאל

 \ = ךורצ רוע ףיפוהל וחכש היצרלקדה ילעבש אלא לכה והז
 תושרה ןתנתש ,ךירצ, :הדחוימ תיבישח. ,ןבומכ ,ול שיש  ,רחא
 םבצמל יניכסי אלש ידכ ,םירוהיב .תוערפ  ןמזל ןמזמ ךורעל
 ,.'הפג .האנה םמלועמ ונהי :אלשו

 ואצמש דע הררקתנ אל היצרלקהה ילעב לש םתעד םלואו
 בשיתהל  םיצור םיהוהיה, :םידוהיה תלאשל רומג ןורתפ םג
 ,.."ירמגל םהמ רטפהלו םהל רוזעל אופיא ךירצ .הניניתשלפב

 האור התאש העשב ,ךוחאיש הזמ לודג .בועת:שגר ךל ןיא
 " - לע רבגתהל ונחנא םיחרכומ םלואו .שדוקב תועגונ תואמט םירי
 :קדה תמיסמ םהבש ולא ןיעמ .םירבדב לפטלו הזה בועתה שגר
 םכיתושירר, :ארמימ ונינפב םיקרוז רשא שיש םושמ ,הרומאה היצרל
 לש ולאל תומוה םידוהיה תלאש לע םכיתופקשהו  ,םינויצה ,םתא

 : םירמוא ונא .,תאזה .ארמימה ילעבל ,םהלו , "שפנב וניביוא
 ,לאגהל ןוצרה לע תינכנ תונויצה ,הסונמ לש תונויצ הניא ונתונויצ
 ןוצרה לע ,תינבנ- איה ןיא לבא ,ונמע לש ונוצרה תושעהל דיתעש
 יווש תרכה התישאר תונויצה .ונממ .רטפהל היהיש ימ .היהי לש
 םיאירב םייח יחה ירבע רובצ- -הפוסו ,ימואלהו ישונאה ונכרע
 תודפו ונתלואג תא םינוק ונא ןיא ,םירבעה ץרא ,יצראב םימלשו
 , תוימואלהו תוישונאה וניתויכז לע םירותו ריחמב .הרומגה ונשפנ
 ןובלע ,תודבע .ךותמ  אובל הלוכי .איה ןיאו האב הלואנ ןיא
 -המחלמו .הפוקז .המוק ,תורח ךותמ האב איה אלא ,המוקה תלפשהו
 . רם ו קמ" לכ ב ימואלהו ישונאה ,רומגה ונברע :יווש רעב

 :יםויב בשי םיגיידה דחאו היהש השעמ .היהש השעמ םורפסמו םיהמתו .םילכתסמ

 " הצוצמו רהנה תפש לע תדמוע איה הגהו ,התוא הארו םיגר דוצל ותכח לע ץיק

 ,םימשה ןמ איה הרזג ןכא, :םורמואו הב םיחיפמ לכה .הנהו ...םימה ךוה לא הציצמו

 ..."?התיה תיחקפש ,וז הלותב, :והערל שיא םיהמח לכהו !"םימב תטפשנ וז אהתש

 .*,,"!םיאבו םישגרהמ וללה תוניפאה לכ םהמש ,םיכרכב ןרהוה, :םינועו םירהא םישגנו

 הצר הירהא  .היפכ תשרופו הצר  איהו  ,קוחרמ אקדרפ התארנ הנהו
 .רחפמ תוטלוב  היגיעו .תודכבב תמשונ ,ףרוח:ידגב  תלתוחמ ,הנטק איהו ,םאה
 ךרד | הנפמ .אקררפ | ..,וריב  ולקמו וראוצל ךורכ רדוס. ,כאה םג ץר .ןהירחאו
 ,,,("יתריקי הרפש !ולש יל'הרפש,, :יכבב 4 תררממו .ףופצה ןומהה ךותב המצעל

 וע התומבו הב חיסיו ולש םירפסה רקע-תיבב העש התואב דומעי "אוה.ו

 רמאיו הל. הנעי \זאו "להל ללמ ימ, :הנהמתת וללה  .תוארוקה .תולותבה
 ב תעדל ןכולע .,וז הונשירב---"תוינשורב,ה לככ אל :חימת יתרמא רשא אוה,
 "6 ...'הללמוא הינשירב ,םירפסב \ םיכתוכ הילעש ,תיתמא הינשירב יהוז

 וננוצה ןימומ תא התארו רהנה לא השגנו .רשגה לעמ  הרפש .הדרישכו
 .תועמד היניע .וכישחה---םירוחשהו

 : .ה

 רה 'הרהזו המוח תא הכפשו הריאמו הלורג המח האצי רקובב רחמל
 ירוחא המצעל םוקמ האצמ הרפש .םילבונהו םורוצקה תוהשה בחרמ י:פ לע |

 גכ ו םינבואמו םיממוד םינפב הבשי םשו ,םינגה דחא לש היוחרה

 יגהש רע ,הרשב התוא השקבו הריב הקשו המא האצי העש התואב ,שמשה
 םובו םימחרב הב הל:תסה הדגנכ םאה הרמע זאו ,הבשומ:םוקמל
 \ / \ .!חתמועל השארב
 רשפא ירה \.\ץוחב גלו. האצי ?וזכ תעגושמ ךומומ תוארה -- ,

 ןיכתו התיבה יבלתש בטומ ,ותב ,ך < התיבה אקדרפ ךל
 0 כג קשחת םא .היהו ,םימח ]
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 .הירטסואב םיקידצ םיטפוש ומת אל רוע
 וה ;תושפנ תבנג ןינע חיכש הכורבה .היצילג תנידמב

 תוכרו תונטק תוילארשי תורענ םיבנוג ."םוי לכב .םישעט, רדגב
 תוסונאה תא תופינכמ "תוינקרצה, .תוריזנה-יתבל  ןתוא םיבהוסו
 ,םיקעוצ  תובנגנה תודליה ירוה בשה :רמוא ןיאו ,תילותקה תדב
 יחתפ לע םיקפודו .םהילגר תא  םיתתכמ ,טפשמב םיאב ,םיכוב
 רש רמא רבכ לבא--םיקחש .םיעיקרמ ,הלעמ ירשו םיפיקת
 .ינידמה טפשמה לובג אוה תוריזנה.תיב 4 ףס :קטניפ הלשממה

 רפכב הבנגנ 190% תנשב לירפא שרחל יששה :םויב

 הרשע:עברא תבכ תירבע הרלי .היצילגב :הציבמה- ריעל ךומס
 םשו ,וקארקב תוריזנה יתבמ .דחא לא ובחס הרליה תא ,הנש
 םידלי הירטסואב גהונה קוחה יפל ,תילותקה תדה םשל הוליבטה
 תער לע םתד תא , רימהל םילוכי הלעמו םינש דיי יגבמ תודליו
 היבא תושרב רוע הנש ר"י תב הדלי םוקמ לכמ לכא .,םמצע
 אוצמל וריב הלע לודנ למעבו ,התוא שקבו הדליה יבא ךלה .,איה
 יכ .,רמול הדליה תא .ודמל רבכ לבא ,תוריזנה תיבכ  היתובקע
 אלא ללמואה :באה ותואל ראשנ אל ,היבא תא תוארל איה תנאממ
 ,בניגה ,אוה .וקארקל האיבהו ותב תא בנגש הז תא ןידל עובתל
 תנחת לא .רפכה ןמ .הרליה תא איבה םנמא .יכ ,ונוע לע  הָדוה
 והקנ ןידה תיב לבא ,וקארקל םשמ החלשו לורבה:תלפמ
 הז היוצר א התיה םשאנה תנוכ יכ ,וירבדל ןתנ. םעטו ,שנועמ
 ₪ שגיו- -ינלופו  ילותק  :ןבומכ---רורוקורפה  לובסל  לוכי אל
 ל תא ולטב ,ןוילעה טפשמה תיב ל הז "קרצ טפשמ, לע
 4 תינש .םעפב בנגה ךמע ,טפשמה תא - רוזחל ווצו ןידה

 -- ותנוכ, .ירהש ,ןידב והוכז םעפה  דועו ןוהשעמ לע הוה!
 טפשמה תא איבהו םיטוידה לש ר"יב לע :רורוקורפה ףצק ,"היוצר
 ןורה:קספ' תא ולטב תאוה םעפב .םגו  ,לודגה | ןירה:תיב | ינפל
 הדוה בושו ןירל בנגה רמע .בושו .תישילש םעפ וררבל וצו .ורזחו
 םג ףצק ,היוצר:התיה  ותנוכש ינפמ  יאכז אצי בושו ,ונווע לע *

 העטומ ןיד לע לבקו ,ינלופה ילותקה ,רורוקורפה. םעפה
 ותנוכ : :יאבו .בנגה  אצי .תאזה םעפבו לה ןיד תיב ינפל הז
 .,,היוצר .התיה

 .;,הירטסואב .םיקידצ םיטפוש ומת אל .דוע
 תובחוסו ןהב תוכוז תוינקדצ םישנו ,ןה רקפה תוידוהי .תודלי

 םישורקהו ,תילותקה תרה םשל תולבטנ ןה םשו ,תוריזנה יתבל ןתוא
 ,םיחמשו םישש םימשב רשא

 וה יו

 רחסמה רטסינימל  וחלשו .ובתכש םיריעצ םישלשב השעמ
 .הרהזא-השקב השעמה תשורחו

 ילאיר  ינוניב .רפסדתיב םינש :יתשכ הז .ורמג  םיריעצהו
 .חתופ ןיאו -- םוקינכטילופה תותלד לע םימיה לכ םה םוקפרתמו
 ,םוקינכטילופה לא .לב-תהל הוקת לכ םהל הפפא הנהו וז הנשבו
 -יתב תא :רהטל -- השורקהו הלודגה הדובעה התע איה הבר "כ

 ,המוהמה ימיב .םהילא  וסנכנו .ופחרנש  ,םירוהיה . ןמ שרדמה <
 .ץראה ןמ הנכסה תא םתהלו

 םה ןיא :םהל םחא 'תמשנו םדא תומד ,םיריעצה ושאיתנ
 ,םדאל שודקהו . רקיה לכב "רחסמ,= םישועה ,םיבוקרה | םתואמ

 .ןירע םניעו ,הליבטב- -"הלקנ לע, .םתלאש תא רותפל ולכו
 -דועו .קוחרמל הפוצ

 . ינינעב ,הרותח דומלל עגונב  ןשיה ונרודב תויוצמ ויהש -

 = "פע הב וכו רבכש ,"םעטמ בר, לש :וזמ ההובנ רתוי הנררמל
 .םידוהי .ןכ לע כ" ,םוקינכטילופה םג םרישכי אל ,םתורגב .תדועת
 הינפל חיגה םתערמ אלשו ךרד ורבא ,רכדמה םהילע רגס ,םה
 ...תומה

 חומב הבשחמ הקירבה םואתפש אלא ,םיריעצה ושאיתנ
 שא .,רטסינימה לא ונפ ,הטושפ הלובחת ,הפי הלובחה האצמנ
 זהו םשפנ לע  ושקבו תורוגסה תוהלרה תא חותפל ודיב
 א" וכילשי  ,ויהש ומכ .םהינפב תורוגס תוהלדה הנראשת םאש
 ,,,םיכזה רפינדה ימימ ךית לא םמצע

 אמש :םתרהזא:םתשקב תא םיריעצה ובתכו
 . , םייחב .םילשומה לש םבל ךרי אמש

 , ל םיריהזמה:םישקבמה םיכחמ  וישכעו
 | .תומהו םייחה םייולת הבש

 0 יהוז /בלה/ןמ מ הוְה השעמה איה .יודב אלו
 "רזגל וישכע םיכחמ םירוהי םיריעצ .םישלשו .ריעה בויקב היהש
 ,םהל ושע קוחש אל ירהש- -,לורחל וא תויהל ,םניד

 : : -- [ אמשו
 .ושוריפ תא םתא םיניבמ + הז "אמש, םתא םיניבמ <

 םויחה .ודרחי

 : , ... הזח םעה
 םיריהומה:םישקבמה םה םיעדוי ןה זהמאב ,רשפאו

 ,םימייק םה הע ש וזיאבו םימייק םה
 וכרד הרתסנש ,םיריעצ םישלש םיבשוי  ריעה \ בויקבו

 ,,,הבישתל םיכחמו ,םייחב
 ,םלועבש :ןושל .םושב  ןתמגוה ..ןיאש .,םילמ הבהה

 וברקב .ליכת רשא -,וזכ הלמ  םלואו ,תולגה ונל
 "תא ,תישונאה .המוקה ןדבאו תולפשה לכ תא  ,ןויזבהו
 = ,..ןיא .וננושלב וליפא וזכ הלמ---,וז הדבועבש םירוסיהו

% 

 = = ," הרב זוחְמְּב תובשומה
 וץ

 . ינתּורה .בָצמה

 0 ,וורשי ץראב  םירחא תומיקמכ םויוצמה : תורתומה תא
 בע לכב םשפנ לכב םינינעתמו .םהיתומהבל הבחב םיפחיתמ
 ה ןיב .רוחיבו םירכאה ןיב ,הב .לולכשו ןוקת לכב ,הרשבש
 ! תרובעב תוקבדהההו  תובהלתהה ןתוא שונפל רשפא

 םיענכנ םלכו = םירכאה .לכ קלח םיחקול .הבשומה לש
 הרומג העמשמ .תררוש םש ; דעוה תוטלחהל וא בורה

 אל דוע \ הירבט  .לילגבש \ תובשומב םג  םלואו
 .ץמא ןח שגרומ ,ונב = רשא 0 תודמה



 "םיקסע, ויהי אלש ידכ ,ןינעה לכ תא קותשהל וצפחש םירבא
 םיברעה םירמושהש : ירחא ;םיקרותה םידיקפהו םיטפושה

 לכ אל ,םמחל ינתונ םירוהיה לא ערה םסחי תא המיב וארה
 תמקנ תא וארי יכ םירבע םירמוש רעב םתער תא ווח םירכאה
 ירוהי לעופ .הימחלמב הכה דחא .יברע לעופש ירחא ,;םיבר .

 .הזה יברעה תא ריטפל םג ץיחנל םידוהיה ואצמ אל ,(רכא :ןבל
 םירכאה , ימואתפ הרקמ לכב תובשומב טלבתמ רדסה ןורסח
 ילבמ ,ןואשו  תוקעצ םימירמו .םוקמל םוקממ םיצר ,םישגרתמ *

 : , תושעל המ תעד |
 תחחפהל המרג איה ;הער םג לילגב האיבה תוטשפה ךא

 דע ,םדאה לכ תא םש תדבעשמ תינפוגה הריבעה ,םיינחורה :םייחו
 םיארוק .לילגה תובשומב ,םיינחורה םינינעהמ ותער -תא חיפמ אוהש =

 ךלוה  םהייח :גוחו ,םיִארוק םניא  תוריעצהו םיריעצה םג ,טעמ
 ידמ רתוי .םיפאוש ונחנאש ,הנולתה הקדצ םאו . רצו ךולה

 יתב ,תהחאה תוינוצקה םג .הקיזמ ,דומללו .המכחל ,תוינחו
 םידליל .םיקיפסמ םניא ללכב לארשי ץרא תובשומב ונלש 'רפסה

 רפסה יתבב םישכור ונידליש .ינחורה  שוכרה .,םכרצ .יד תועי
 ןיידע םירדוסמ .םניא ךפסה יהבש ינפמ ,ידמ .רתוי לד" א
 ירפסו רמוח יד .ןיא םירומלש ינפמ ןהעובק תינכה רוע םהל .ןואו

 םינוגה האירק ירפסו .םיבומ דומל .ירפס --- םידימלתהלו האר
 ,תונקהל ירכ איצוהל .ךירצ ןמזו חכ הברהש ינפמ ;תקפסמ הדמב
 אבש ינחורה .ינועהו . תרבודמ הפש רותב ונתפש תא םירימלת ל

 לולגבש .תויאלקחה תובשומב רתוי רוע טלוב הלאה .תובסה ינפמ =
 םידומלה ןמ שפחה תמאתה ןורפחמ הברה הפ םילבוס רפסה ית"

 תא םירוהה הב םיפתשמ ,הרשב הבורמ הרובעהשכ ,ףפכה י
 תיבב םיכשמנו  םיבליהש םירומלה םע בשחתהל ילבמ םהי
 תא קה תוחפה לכל .םיחקול .ןתיא ןבצמש | תובשומב ה

 העי רזב ,השירחב קרפ רבכ םיערויש ולא ,םילודג .רתויה .םידליה |
 ,תואצוהב ץמקל םיצלאנ םירכאה םשש ,הר'זדסב לבא .הריצקב

 , תונטקה | תודליה םגו  םינטקה םירליה םג הרובעל:
 רעו .,םהירומל ןמזמ .םימי הברה  םידליה םיריסחמ * הזכ' ןפוו
 ןמז תא םיאתהל הזה טושפה רברה לע לולגב ורמע אל םו
 השענ אל הזב :אצויכ , הרשב הרובעה ןמזל רפסה תיבב שפ
 םידליה בוזע רחאל םג דומלה תא ךישמהל ידכב .המואמ ל

 תרשכה םושמ הוב שיו ,םירכאה דעב אלו םיריעצה .דעב-
 תא .עירפת אל הלכשהש ,םיחוטב | ונחנא ,ריתעל .הלודג הל

 .העודי הלכשה .לעב םג הז םע דחיו רכא תויהל רשפא ,ק
 אל תשרוד הדשב הדובעה ,ונבצמ תא  קוחת אל  תורעבה

 ליכשהל .םיכירצ ונחנא ,הלכשהו הנבה םג 'םא יב ,ינפוג חכ קר :
 הריש םג אוצמל .לכויש שיא ,ןיבמ שיא \היהיש ידכ- ,רכאה ת

 רהוי איציהלו ערמה .חכב שמתשהל לבוישו ,עבטה לא ותו

 אורבל םיצפח ונחנא ,םידוהי םיחרזא ךנחל .םג אלא- -ת
 םא יכ  ,תינפיגה ותדובעב קר .אל אירבה ידוהי לש שח סו

 ונחנא תאזה הרטמה לש המשבו ,ירסומהו - ינחורה ובצמב

 תיב לכ ' ,תותכ יתש תולעב  תוקלחמ שלש שי רפס תיב לכ
 הר'ודסב .אוה םידימלתה רפסמ ,םירומ השלש ידי לע להנתמ הפ

 ;תירבע . רבלמ ,44  הימחלמבו 80  המיב ,60  החסמב
 תא םג לילגב .םירמלמ , ,רפסה תיכב .רובדהו רומל

 וב. המידק .רעצ ושע הלאה רפסה

 רעצה תא תושעל רוע .ךירצ וישכעו ,תיתפרצה הפשה רומל תא
 המוקמב תוברהלו | תיברעה הפשה רומל תא םג לטבלו ינשה
 ןהל םיקקזנ םירימלתהש ,תועידיה ןתוא

 ,םירבעה םילעופה תובשומל םיסינכמ  םיאירב םייח לש םרז
 רובעל .םא יכ ,הפנרפ .שקבל אל לארשי .ץראל ואב םבור

, 

 שרח לעופ--אוה ןטק םרכש םאו .,ץראה  תיחתלו םמע .תבוטל
 תצק הסונמ לעופ ,שדוחב 'רפ 10 ,תונוזמו הריד .רבלמ ,לבקמ
 \ ,םיננואתמ םניא .לילגה ילעופ תאז לכב--'רפ 80 החמומ לעופו 5
 .םתדובעב תילגנש תומרקתה לכב םינינעתמו םתרוכעל םירוסמ םה
 רכנ םהמ םיברב , םבצמו םתדיבעמ  ןוצה םיעבש םה םבורב
 תעב םילעופה תא תוארל ךירצ ,םבל תא םיאלממה םייחה עפש
 תא תוארל וא ,הדובעל םירכאה יריעצ םע רחי םיאצוי םהש
 לע ."םילוגעו .היפכ, .םהיסוס לע  םיככור םהש .תעב  םירמושה
 תוארל ךירצ :וא ,םדצכ .ןיבס וא .חרקאו םכג לע הבור ,םהישאר
 קר. ךירצ--,תרנכב וא  הר'זדסב םהלש יללכה תיבב םילעופה תא
 ,םמצעב  ןוחטבו בל ץמא .,ץרמ  םיעיבמה םהינפ תא .תוארל
 ושכרש הרתיה המשנה לש התושי תא שוחל ירכ ,םהיתוחכב
 םיאלממ םהש ,םישיגרמ םילעופה .לארשי ץראב םהייחב םהל
 תא םיקוחמ ,תובשומב ןוחטבה תא םיקזחמ םה :בושיב דבכנ דיקפת
 ; תווקתו חכ .םיאלמ :םה ,תיברעזו הביבסב תוירבעה .תיבשומה בצמ
 ,םיינחור םירברל  ןינע .לילגב שי" םאו .תימואל הואגו ץרמ םיאלמ
 ,םילעופה תביבסב .קר יוצמ אוה ירה ,תויללכ תולאשל ,תורפסל
 הלאכ םיריעצב ,בוט .רבד לכמ שגרתהלו בהלתהל םיערוי םה
 בוט רבד :ןיא ,ראפתהלו ךרבתהל  ונחנא םיאשר לילגב ונל שיש
 טעמכ .םש וגיריעצ בל תא חקי אלש ימואל ךרע הויא ול שיש
 םיארוקה םג םה .,יהבעה .רובדה תא 'םיקזחמו תירבע םירבדמ 'םלכ
 ,שדח רתויה ירבעה .רפסה תא רימת .אצמל רשפא .םלצא :הבשומב
 וניא הזה רברהש יפ לע ףא ,הבשומה יינינע לכב  םינינעתמ םה
 ךרע תא :םירהל םיערוי םה ,דימת  םירכאה תא ןוצר עיבשמ
 :דימת םיערוי םירכאה ןיאש המ ,םמש- תא שדקלו ץראב .םידוהיה
 לשמל ומכ ,םהמ לודג קלח םג םאו ,רחפ םיעדוי םניא םילעופה
 םייח ,םיאלמו םיחמש םלכ םה ,המחלמ .בצמב יורש ;הר'זרפב
 םהל ןתנש ףתושמ תיבב :הוחה ילעופ םיבשוי .הר'זדסב ..םיזילע
 לע רדוסמ לכה ,אבצ ישנא ומכ םש םויח םהו ,תודיקפה תאמ
 ימ .,וילע ונויז ילכ .לעופו  לעופ/ לכ ,הנחמב | םייחה .תטיש יפ
 ישנא ומכ ,וב האגתמו ראפתמ אוה ירה ןיטרמ הבור ול שיש

 םיבכור  םה  הלילב . םירחא .תומוקמב םירמושה םג .םייח אבצ
 . םהילע\ בוט  םבלו םה | םיחמשו , םוקמל  םוקממ \ םירבועו
 בצמ אוצמל  יתחמשו ;הנכסה  תעשב :םמורתמ סבל ץמא
 ; .םדוב הלוע םא ,םיחמש םה ךיא .םידוהיה םירמושה ןיב הזכ חור

 תוטשפ וזיאב ,םירדוש ירחא םיפדור םהש העשב וא בנג שופתל
 ,םב :ורי םידדושש העשב םהל ורקש םירקמה .לע .םירפסמ :םה

 םימעפל .שוגפל רשפא = םילילגה םיריעצהו \ םילעופה תא
 ,הירבט = ןיבו = תובשומה ןיבש .ךררה | תא  םירבוע = תובורק
 ,םיאודיבה .גהנמכ ,םהישארל "היפכ, םישביח .םה .ךררב .םתויהב
 טבמ קר ,יאודיבה :ןיבו .ירוהיה .ןוב  לירבהל םג השק םימעפל
 לע ריעמ ,תירבעה המשנה .תפקתשמ וב רשא  ,בוצעה  םיניעה
 ןויז .ילכו םיאודב = ידגב .ישובל םישגפנ  הירבט * זוחמב .ירוהיה
 םירפכב .רחסמה לע םייחו  הירבטב  םיבשויה ברע :ידוהי םג
 תא ,םידוהיה תא ריכמ התא םולשה תכרב ודי לע קרו ..םיבורקה
 . םחוא שוגפל חמש ךנהו :,ךיחא

 קלחש :יפ לע ףא. ,בטיה  םורדופמ  לילגב < םילעופה ייח <
 ,"ןויצ ילעופ, .ןמ םג .קחרתמ םהמ .לורג
 ו ' קלח ., תויוררהסהב הנומאה לילגב יא

 ל 0 , : ול

 :י"ריעצה .לעופה, מ םג

 םולעופה לש

 יל
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 תוררתפה וזיא לש תופח תחת הדוהיב רבע רבכש רחא  לילגל
 האלמה | תפיוזמה  הקיטילופה ןמ שאוהל קיפסה רבכש ירחאו
 ,םהילעבו  .םילעופה ןיב ץק ילב . םיכוסכסו תועיבת  ,תושירד
 םירבוע : לילנב  םילעופה .ללכב = בושיל | לודג -רספה .ואיבהש
 םהלש ףתושמה חבטמה ,םבצמל המאתהב םהייח תא םירדסמו
 לכ לבקמ .שרוחב 'רפ ₪5 דעב .,ןיוצמ .ןפואב  רדוסמ | הר'זרסב
 םידמוע | הבטמה שארב .םווב םימעפ שלש אירבמ לכוא לעופ
 םוי לכב .לעופ רבש תלבקמ תלשכמה ,םילעופה רצמ םיחינשמ
 םחימה תא ןיכהלו םכשה רקבב םוקל םיביוחמה .,םינרדס שו
 רעב םימלשמ :םירבחה .םויה לכ קופס יד חבטמל םימ איבהלו
 ,םומי .ינש לוכאל םיריסחמ םירבח םא ,שדוחה ףופב הליכאה
 תא םימלשמ םילעופה לכ ,ישרחה םולשתה ןמ םהל םיכנמ ןיא
 ,בוט .ררסבו דספה ילב ךבוע חבממהו  ,םנמזב חבטמל ףסכה

 רשאמ הברה רתוי בוט לילגב םרילעבו םילעופה ןיב םחיה
 ןיאו ,םתיבב םהילעב םע .רחי םילעופה םייח בורה יפ. לע  .הדוהיב
 ,םיננואתמ םירכאה ,לילגב םג םיננואתמ שי םנמא .,םהיניב לרבה לכ
 לוזשו  ותדובעב :וכרצ \ לכ הפונמו יקב ונניא ירבעה .לעופהש
 םהינבל םירחתמ םילעופב םיאור םירחא ,יברע לעופ קיזחהל .רתוי
 םילעופהש ,םיננואתמ .שי ,א"קי ידי לע דיתעב תורכאתהל עגונב
 םהש ,םילעופה םיננואתמ ינשה דצמו ,הבשומה ינינעב םיברעתמ
 אטח תמאב והזו ,םיחרזאל םיבשחנ םניא םהש ,הבשומב םירז
 רשפא יא ,ןבומכ .בר ןמז הבשומב םירבועש םילעופל עגונב לודג
 םילעופל לבא ,ינמז בשות לכל הבשומה :ינינעב העד .תוכז תחל
 תושרה תא תתל ךירצ הבשומב עודי ןמומ םיבשויש םיידימתה
 ייחל הלודג .תלעות איבי הזה ןוקתה .הבשומה ינינעב קלח .תחקל
 יגחוה :קופס .ןחיו-,- םייהפומה .-:הייחו . .הכרע : תמרהל. ,הבשומה =

 : .בושיל .ותוריסמו השקה  ותדובע לע יחה לַעופל
 םילעופה ןיב סחיה םירדצה ינשמ  תוננואתהה תורמל םלואו

 האבש הבוטה תא םיריכמ םירכאה .ללכב .בומ .אוה םירכאה ןיבו
 ותוא ילב וילעב :לא םחיתמ ןורחאהו .,ירבעה  לעופה י"ע .םהל

 תונוכתב אל איה רבדה תבפו , הרוהוב םיאצומ ונאש דוגנה
 ךכיפלו  ,הדוהיבש הומ .הנושה .ובצמב םא יכ .תורחאה לעופה
 הבומל םינתשמ ,הדוהימ \ םיאבה ,םילעופה םגש .םיאור :ונחנא
 ,רכאה ןיבו וניבש לדבהה תא האור ונניא לילגב לעופה ,לילגב

 טועמב קפתסמ  אוה ,והוממ יחו .והומכ דבוע .רבאה .הדוהיב :ומכ =
 ---רקיעה והוו---רבד- דועו .הדוהיב תררושה תונדאה חור וב ןיאו |

 ונניא  הדוהיבש תעב ,אבהל | תווקת ול שי  לילכבש לעופה
 ורכשב קפתסהל .לוכי ונניא ירבעה לעופה ,וינפל דיתע לכ האור =

 ידיהיל .םלשל  תוציחנה תא שיגרמ ונניא .רכאהו ,יברעה לש
 בשחתהל ךירצ רכאה ,יברעל םלשמ אוה רשאמ הברה רתוי
 ןמ תוחפ ורכשב לבקי יברעה םאו ,קושב הדובעה .ריחמ םע
 הבס  'ילב .םלשל : םלועל | הבאה | םיכסי אל = זא =, ידוהיה
 ,תורחוימ תולעמ ירוהיל שי םנמא ,ירוהיל ףסונ םוככ תחרכמ
 ונניא ,רכאה תא אנוש יברעהש תעב ,וילעבל רופמו .ןמאנ אוה
 םילעופ ולצא  ודמעיש רכאה הצור ךכיפלו- -,ונממ .בנוגו ול רופמ
 םילודג ףסכ תונברק  איבהל | ךרמצי  אלש יאנתב ךא ,םירוהי =

 טעמ הרוהיב .ורכשב לבקמ םנמא ידוהיה :לעופה ,יאדמ רֶתִוְי
 לעופהל :ןתונ וניא 'הוה רכשה םג לבא ,יברעה ןמ  רתוו
 תושרב = דומעל  תלכיה תא דיתעב 'םג ול ןתי אלו = הדוהיבש
 לעופל שי לילגבו .החפשמ ייח לעופ רותב םג תויחל וא ,ומצע

 , רכתשהל  רבדה ול יארכ ,רכאתהל הוקת/ :הדוהיב ול ןיאש המ <

₪:%- 

 לבא ,םישק םייח = תויחל ול .יאדכ  ,ןושארה ןמוב טעמ תוחפ

 ונניא ירבעה לעופהש .ויכו  ,תובשומב ןוחמבה תא :קוחל ידב
 -אוה ירה ,תרבועו  תינמז- הדובע לע ומכ ותרובע לע .םש טיבמ
 ותמ אוה .,ותביבס | לאו וייח לא. רחא |פואב .אליממ .םח'תמ
 .ץראב םויקה יאנתש תונושמ תועיכתבו תושירדב אב ונניאו .רתוי
 לילגה לעופה לש ובצמ .ןתוא תואלמל תלכיה תא םינתונ םניא
 ור קופס תא וכ .אצומ אוהו ונממ ןוצר .עבש אוה ךכיפלו יעבמ
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 אב ונל שורה  סופטה ותוא ןה הירבט .זוחמב תובשומה
 "המלש הרוש םיקהל א"קי יריב הלע ךרעב רצק ןמוב .לארשי
 ופואב תומלתשמו  תוחתפתמה בומ בצמב תואצמנ תובשומ לש
 ירוהיה .םילעופה רפסמ .םקלחב םיחטשו םירבוע םירכאה ,יעבט
 ןהיבשות ידיב תאצמנ תובשומה תלהנה ,לודנו ךולה ךלוה  תובשומב
 חוה .תחתפתמ תובשומב .םנמזב םהיתוביח תא םימלשמ םיסיראה
 וורבחו  הדובעל .תופתושמ תורבח  תורפיתמ ,הביטאיציניא ,לש
 | ,תומהכה לודנ םג חתפתמ המראה תרובע דבלמ .תויררה תואולהל
 : .העיטנ תרובע םג הליחתמ וישכעו

 צק ןמזבש הרכה שי ,תוממורתה לש חוה תררוש לילגב
 וה .בושיה .תבחרה | תרובעש הנומא שיו ,הברה גשוה
 וקמב .תושדח תיחפשמ רוע הנרכאתת תאוה הנשב  ,תכשמנו
 חה ..םישדח םיתב םיניבו ץראה תא םיקלחמו םידדומ םינוש
 ועש םילעופה ::םילעופל םיבוט ךונח יתב ןה תרנכבו .הר'ודסב
 רכא .ייח .תויחל .םילגרתמו  ןויסנה יפמ הכרה .םידמול םש
 רשו  .ץרא לכב שגרומה ןואפקה ותוא םישיגרמ ןיא לילגב
 ..בושיה תבחרהו תוחתפתה םא יכ ,הרימע ןיא הפ ,םידוהיה הרובעב

 הרובעל הליבומה ךררה התוא ' האצמנ ןותחתה  לילגב
 לילגב ההשענש תאוה :הלורגה הרובעה  רעבו ,דיתעב
 " ,רלישמור ןויבהל--דחא .שיאל קר הבוכ ריכהל
 אב דוכעל רלישטור לרח אל ,הקיטילופב ונקסע םיינויצה
 .םירכא ודימעהש תואירבו תופי תובשומ לש המלש הרוש ארבו
 רשו ץראב קר ללכב ,םתרובעלו םתמדאל םיקובדו .םירושק
 הובעה לש לודגה | ךרעה תא | ריכהל םיליחתמ | ונהנא
 "ונתוארבו . היחתה תביטל רלישטור ןורבה השעש תיקנעה
 תוכגשנ רבדל םיעדויה םינויצה ונחנא יכ ,ונינפ תא קסכמ השוב
 א ,ךכ לכ הטעומ התיה תישממה ונתרובע : ץראה תיחת לע
 רשי ץראב  ונלש תובשומה רופיל---קדצבו--ךרע םינתונ ינחנא
 וואלה וננינבל הנושארה הניפה ןבא תא ןהב םיאור ונחנא םא
 ןורבה יכ ,ריכהל םיכירצ ונחנא זא ,לארשי ץראב

 ,םישנאה
 ,םעה תיחתלו ץראה תיחתל

 ,ירופפיה רַמה
 2 +(30 רטונמ ףוס) :

 נורחאה הרזגה ךא איה ,השדח ירמגל ,השרח
 =, םירמומל קיצהל .ילבל םידוהיהל .הוצמה  יקסבוקוריס

 'א הברה ,םידוהיה ןיב םירמומה ובר איהה תעב םנמא

 ,הנושארה .ותלודנמ דרי רבכ אוהה  ןמובש "להק,ה  הזב

 ו לארשי :םע .לש ארונה יר

 אמ .דע .לארו

 .ןמרייז ,פ מ
1 



 =- ;ליהבמו .ירוכא ןפואב םעה תא .ושגנש .םיפיקתה םירישעה
 ומרג ,ןראבל .םוקמה הפ אלש ,תונוש תובס רועו תאזה הבס
 םג ופתתשה םהמ םיברו ,לארשיב םירמומה | תוברתה
 תונושה .תודועהה לכב ז"כב לבא .(י םיקמדייהה תעונתב
 וליפאו תוא םוש ונאצמ אל ומסרפתנ אל ןיידעשו ומסרפתנ רבבש

 , םירמומה דגנ םיער םישעמב .םירוהיה תא בייחל םוקמ ןהיש זמ
 ואצי ונממש ,םידגובה לע ער היה םעה בלש קפס לכ ןיא

 ובצמ תא ועריב לבא ,ול קיצהלו ץרהל ויאנוש לע ופסו
 םעה היה ארי וילא םירצונה תאנש תא ושיגרהב | ,םימע

 שפנה תא םילרשמ ויה הריגב הרקמ תירבע ההפשמב הי
 תא םגו םידבוכמ .םישנא הילא םיחלוש ויהו םירבדב תאט

 הרסמלו ותב תא ונממ לוזגל  ירוהידתיב לע םילפנתמ ויד
 - .! ידוהיח שוכרמ טעמ םג םיחקול םה אחרוא בגאו

 ,,,רשא טפשמה:תיבב קרצהו תמאה תא שרורו ידוהיה
 , : הז .ןינעל .עגונב תורועת הנהו .!םינה

 1788 תנש ץרב 2 ו
 ןאוולאוב  ןולמה:תיב לש רכוחה ,בייל ןיב .אקרב ירוהיה
 םע דחיב ןורחאה הוש | ,יקסכנוירק ןביא  ןהכה לע ני

 ונולמ-תיב לע .הלילב ולפנתה םירחא  םירזועו םינלופ
 םושובלמ ,ףסכ םגו ,הנש ו'ט תב ,והוחא רתסא תא ונממ ול

 -תיבמ שקבמ אוה כ'עו .וכה ,רכוחה תא ,ותואו ,םיצפ
 הלוגה תא בישהל ותוא תווצלו ל"נה ןהכה תא שונעל

 יתעמש יכנא :בישה עבתנה .טפשמה תואצוה תא
 רימהל הצפח רתסא הירבעהש םירחאו | םיליצאה יפמ

 םהל .יתתנ .המלעה תא תחקל םיליצאה וכלהש םרוקו
 השקב רתסא ,ילא התוא  ואיבהו וכלה | כ'חאו ךרדל יז

 ןפ  הדחפ .יכ עי תירצוגה .הנומאה  תירבב | האיבהל
 םשרו הצפח תא ןהכה אלמ כ'עו התוא ופטחיו םירוה
 החוטב היהתש ידכו ,הניראמ שרחה המשב םידלונה:רפס
 ול .יקסניצב אטיקינ .ליצאה התוא שרא םידוהיה דצמ ול

 שקבמו םיצפחה תלזג רבד תא ןהכה שיחכמ 'ןלהל
 תאמ בתכב תודע הארמ עבותה ,ירבדב השיררו הרי

 תעב ותוא וכה םיליצאה םע רחיב ןהכהש  ,יבוקסומה
 אוה הז םע רחי ,םיבר םיצפח ונממ ולוגו ותיב לע ת
 שרוד אוה כ"עו םירצונה תירבב רוע האב אל .ותוחא
 תא .שונעיו םיצפחה תא םגו ותוחא תא ול ריזחי טפשמ
 םינהכהל הוצ וללה תונעטה לכ ועמש ירחא טפשמה"תיב
 םושל תתל ילבלו .תרמומה לע רומשל : יבונשימהו יבו

 היפימוק הנמ םיצפחה לזג ד"עו ,התע .רברלו הילא ברקת
 ,,(5 "הזה רבדב הריקח תושעל 1
 ןינעה םעפה דוע .ררבחנ 178% תנש ץרמ ₪5 םויב ב"חא =

 םיצפחהש םינומא-תעובש עבשהל ןהכה תא ביח טפשמההתי
 ,.,םואמ קבד אל ופכבו הל .ורסמנו תרמומה יצפח המה
 + ,6ייאכז אציו עבש

 :הז .ןינעמ הדועת דוע
 . ,1783 תנש ץרמ 6

 תא שקבמ ;ןהכ תרשמל טרידנק ,יקסנשבומ שמוט ליצאה
 -יתלבה לש תונאותהמ הנָא תרמומה ותשא תא רוטפל טפשמז

 שילש רפס ,ושילש קלח ,רצ 5 ןויע 1
 ימ רטאטב רבדנ דוע תאוה אדבועה תו

 " ירצונ:ןהכש העשב םגו .החדמ השעת לבל הבל לע רבדל

 םהילע ,םילותקל .ץראה-םע תא | תושעל - -תאוה ץראב םהל <
 ה .ינוריע לש ימונוקיאה םבצמ תא .םורהלו ליפשהל ,דירוהל

 ,ולו השאל ול .היהתש הגממ :שרורה  ,הדוהי .ןב קחצי ןימאמ
 הילותבב .הראשנ ותשא יכ ןעי ,ןהכל תויהל ןוישר .תתל ,עבותהל
 הליצאהש תערל התארה טפשמה-תיב לש הריקחה .ול האשנש תעב
 ןויצנב םינימאמדיתלבה םירוהה לצא הדלונ ,יקפנשבומ תשא ,הנא
 הלחה תורגב תונשל העיגהשכו ,הקבולוקוס ריע יבשות הנרשטו
 ,תאוה .תרה תא הלבק כ"חאו תירצונה הנומאהל הבהא שיגרהל
 הנתנ ,התר תא התב רימת אמש ימת הרחפב הנא לש המא
 הנש ר"י ןב רענהל השאל ,םינש 'ט תב דוע | התויהב ,התוא
 םינש שלש הזה ירוהיהל השא התיה יכ .םאו ,הדוהי ןב קחצי
 הקבולוקופ ריעב >.וירוה ,לצא רג .אוה יכ ,ותא .הרג אל :ז"כב
 ,הקבוזירוב רפכב הירוה תיבב הבשי איהו ר"רמהיבב הרותב קסעו
 "לא הכלהו השפנב ינחור ךרוצ השיגרה תורגב תונשל העיגהשכו
 <> = .תועובש ותיבב .הראשנו ,המילוס והילאל ,הקבוזיריב רפבב ןהכה
 ואב תאוה תעב ,םיתרה םינונעהו תולפתה תא הדמלו םידחא
 < 5 \השקבל םיבר , םידוהי רועו הדוהי ןב קחצי השיאו המא הילא
 םג .א"כ םלוקב העמש אלש קר אל איה לבא ,הצפחמ האינהלו
 אב ןמז .הזיא ירחא .הישעמכ ושעיש םבל לע .הרבדו הלדתשה
 ראשתש הבל לע רבדל יקבולוקופה ברה םג .הקבוזיריבל .הילא
 :.םיאבהל הרבה רשא םירבדכ הבישה ול םג ךא ,היתובא .תנומאב
 הכלה תולפתה תא בטיה רבכ העדי רשאכ כ'חאו ,םינושארה
 שמוטל האשנה םוי רע התיבב הראשנו הקסבוקיד השאה .לארוגל
 השיא םוקמ רחא השרדו השקב תאזה תעה ףשמ לכב .ייקסנשבומ
 םג ותד תא רימיש וינפל עיצהל ידכ  הדוהי ןב קחצי ןושארה
 טפשמההתיב ...והיא ומוקמ האצמ אל .ךא ,רחיב התא היחיו .אוה
 יקסנשבומ ליצאהלו ןושארה השיא תושירהמ הנָא הליצאה תא-רמופ
 ג 4.1 ."ורצונ ןהכ תרשמב תרשל תושרה ןתונ

 :/ הזבנ היה ידוהיה בצמש ,וזלה הפוקתהב םגש רבדה .אלפנו
 םדיב .הלעשכ תרחוימ האנה ויאנוש ונהג "כב ,ראמ רע לפשו
 / ...םהדל תמכסמה הזה לפשה םעהמ תחא שפנ אוצמל

 ץראה .ימע לכש תעב ,תאוה המויאהו הארינה  תעהבו
 אלש םוקממ תירמוח "העושתו רוע, ול ואב ,לארשי תא וזבו ופדר
 =- !םיטיאוזייה .תאמ -- ואוביש .תווקל ול היה רשפאהיאו הוק

+ 

 םפסכב תונטקה תולהקהל םהה םימיב ורע םיטיאוזייה יכ
 האמה ףוסב םיטיאוזייה םיולמ ויה םש םג , אטיל תוצראמ םג ונל עודי
 - .תיברב םילודג םימוכס תוילארשיה תולהקהל ח"יה האמה .תלחתבו "יה
 = ,טרפב הילדופ ץראבו ללכב הנירקוא .תוצראב .םג ושע הככו הנטק

 ' -- 1 תאז םתלועפמ איצוהל םיטיאוזייה .ובשח תלעות וזיא
 םידוהיה תא ךכ י"ע עינבהל היה םצפחש קפס לכ ןיא

 :יאוזייה - ויהש = םיאנתה  יכ , םרפחב = םייולת םתוא * תושעלו
 ' םישק ויה ףפכה תא םהל ונתנש תעב תולהקה תא םינתמ םימ
 . תויסנכהדיתב תא טובעב םהל תתל תוחרכומ ויה תולהקה ,דאמ
 , .לכבו ,הלהקה ירבח לש םייטרפה םיתבה לכ תא ,םישרדמהו
 - םלתשנ אל םאו ,םפסכ תא שוררל םיטיאוזייה םילוכי ויה ןמזו תע
 . ימונוקיאה הבצמ תא רוסיה רע .סורהל םריב התיה .תושרה ,םהל
 םבל בוטב םיולת םירוהיה .רבכ ויה .הזכ ןפואב , הלהקה לש
 . ,,,הלא ."םלוע-יקירצ, .לש

 תאוה הבסה רבלמו
 , ּ ,שממ ןמש-תמיזמ

 וגיצהש הרטמל עיגהל ירכ יכ הלאה םימורעה :וערי עדי

 ,תחא הבשחמ רוע םיטיאוזייהל .התיה

 ו



 9 3 םלועה < אל ןוילג

 לא וליפאו תילותקה לא םידגנתמה ישאר ויה המהש ,יניתורה
 , "הינוא,ה

 ,וחצני אל רבלב "ןויערה, /חכבש  םיטיאוזייה - יניבה ןבה
 םעל .היהיש ןמז לכ ,םתרטמל :םאיבת אל רבלב םהלש *תמא,הש
 הבצמ פ"עש הגלפמ ,המצע ינפב תדמועה 'תחא הגלפמ תאזה ץראה
 םנכהל םהל תת ילבלו םירבאה לע .עיפשהל הל רשפא התלכשהו
 תא םורהל םיטיאוזייה .ורמגו ונמנ .ב"עו : , תוילותקה יפנכ תחת
 תא בוזעל התוא .חירכהלו תאוה הגלפמה לש ימונוקיאה הבצמ
 .+ +, ריעה

 וזיאב ,תאזה הרטמה לא עיגהל רשפא | ןפוא הזיאב ךא
 -- ? םנוצר םיוקיש .ידכ זוחאל ץוחנ םיעצמא

 תונוהכה = לוטב ר"ע העצהה, הבישמ וללה תולאשה לע
 הנירקוא = תוצראב = יניתורה  םעה :תיחדו תיטאינואהו = תינויה
 תוריעהו םירעהב יכ :ןעי, : רמאנ הבו "ןילופ תלשממ תחת רמועה
 ץוחנ ,םירישע םיניתור לש בר .רפסמ דוע אצמנ , הנירקואבש
 ולכוי אלש ידכ ,תולפשו תוינע יריל םתוא םג איבהל לדתשהל
 העצהה תא איצוהל ידכו ..םהיתועידיבו םפסכב םמצעל רוזעל דוע
 םירוהיה ., םירעה  יזכרמב  םידוהי בישוהל ץוחנ .הלועפל תאוה
 םיניתורה ילגר תא .וקחריו הפנרפה יפנע לכב וקיוחי טתוצירחב
 .6 "םיליצאהל םידבע תויהל םתוא וחלשיו ,ריעה :ןמ םואיצויו

 יכ ,רברה היה הככ םנמא יכ תודוהל ונא םיביוחמו
 ,םיניתורה םינוריעה תא תובר םירעמ םידוהיה ושרג ןמוה ךשמהב
 התיה תאזו ,ןינקו רחסמב קופעל םילגוסמ רתוי ויה םידוהיה .יכ
 ץראה-םע תאנש תא ובסהש תובושח רתויה תובסה תחא םג
 . םידוהיהל

 תובר םורעב יכ תערל ונל םיִארמ םיקיודמ .םירפסמ
 יכ ,םירעה יזכרמ תא בוזעל םיניתורה>וחהכוה

 + םידוהיה םע תורחתהה םהילע התשק
 תנש לש היצרטסולה פ'ע .קינלמח ריעה ,לשמל ,הנה

 480 ויה ריעה יקלח יתשב ,םיתשל ריעה .הקלחנ (י 0
 ,םידוהי תוחפשמ וש מ ח  ךא 1865 תנשבו) ע ב ש ןהמ ,תוחפשמ
 "הנשיה ריע,הש רבכ םיאור ונא 1774 תנש לש היצרטסולה פ"עו

 םינונחהו  םירחוסה  רפפמו  םידוהיה יריב ה ל ו כ = רבכ | איה
 -ילעב ,88 -- חזרמדיתב ילעב ,86 (אןוטסא 1 .\ץהתוהז60וו)
 וא ויה השרחה ריעהבו ,5? ---- .םירחא םיקסע .ילעבו הכאלמ
 תעה ךשמב ורגפנ "הנשיה, ריעהב .תוחפשמ 96 ךא םידוהי
 ,(6* םינש וחת פנ --- "השרחה,בו ,םירצונל הלפת"יתב ינש תאזה

 ,תורחא םירעב .דועו 6 ראב .ריעְב םג היה .הככו
 תחלצהו .םמצע תבומלו הזה .רבדה : תא ועדי  .םיטיאוזייהו

 םילודג םימוכס "להקה,ל וולה ,םידוהיה .ידיב .וקיזחה .םהישעמ
 ,הרצ תעב םתוא וצמאו הנטק תיברב

 ףסכ תוולל חר כו מ היה ירבעה "להקה,ש ,תאוה .אדבועהו
 ובצמ וא. הנונתה המכ רע ונל .הארמ ,הלא לארשי-ירכוע .תאמ
 םיטרפ םידוהי ,םידיחי םישנא םגו ,ותוינע התיה הלודג המכ דעו |

 ,'םיחור 5,ה לא :תונפל םיחרכומ :ויה ,ףסכל םיכירצ .ויהשכ
 . םעהדינהכ לא

 ,ורפכב וא .וריעב ףיקתהו רישעה זא אוה יטאינואה ןהכהו
77-77 

 תיסור 4 ,תינלופ תופשב םינוש תומוקמב הספדג : תאוה הרועתה (5
 . 967 -8 דצ , 0 םווא0 תשיג. 8316606 6(0, התורוא הארו תיתפרצו

 רפס ,11 קלח ,13/[זה1]8 1 131וופ1: 8(הזסלץ(מה 20צ]ה 'יע (6
 ..1090 רצ ,2

 ,10%9 רצ םש (7

 0580018: (כהגומז 20- ; 1022 ךצ םש 'יע ראב ריעה ד'ע (8
 ,94 דצ ,עסגה 2808

 ול איבמש ימל ךשנ ב ופסכ תא .ןתונ אוהו בהוה ולו ףסכה ול
 תרכומ אוה ףסכל רכוחה וא רחופה ידוהיה ךירצשכו ,ןוגה ןוברע
 םגו ותשא לש םגו ולש תבשה ישובלמ תא ןהכה תיבל איבהל
 תועינפו תונויזב ינימ לכ הולה עבש לכ םדוק ."היטישכת, תא
 לבקמ אוה רשפא ךכ רחאו תונמאנ תוכמ םג םימעפלו ודובכב
 קר ול תוראשנו ףסכ ילב בש אוהש רשפאו כ'כ ול שורדה ףסכה
 ,רבלב תוכמהו .תופרחה

 ! תודחא תורועה הנה
 ,178%4 תנש ראורבפ 8 םוי,
 לע  הקוקנעוו םשות ,רזעילא ןב ףלאוו ידוהיה ןנואתמ

 םישובלמה תא ול ריוחמ ונניא ןורחאה הוש ,הצבוקבולסמ "חורפ,ה
 לע *ןוכשמ, רותב ולצא ריאשהש 6 תטרופמ המישר) םיטישכתהו
 ונניא זלהו ןהפכהל םלש רבכ בוחה תא .ונממ הולש םיבוהז 4
 + 9 *רבדב הריקח תושעל טילחה טפשמה תיב ,םיצפחה תא ריזחמ

 !ל"גה ןהפהל עגונב כ"ג הינש הרועת הנחו
 ,17584 תנש ראונאי 80 םוי,
 לע ןנואתמ ,הצבוקבולוס בשות ,שריה ןב קיזייא ןימאמ"יתלבה

 , (תטרופמ המישר) םינוש םיצפח ולצא חקלש ירוגירג "חורפ.ה
 םימודא רשע דחא לע ןוכשמ רוחב םימודא םירשע םריחמש
 תאזה תעה ךשמ לכבו ,הנש הרשע:םיתש ינפל ןהכה ול 'הולהש
 התעו ,האמל םיזוחא םירש ע תיבר ול םלשמ הולה היה
 םהוו  םימודא ההשע רעב  וללה םיצפחה תא רכמו ןהכה ךלה
 לודנ ךרוצל (עטמומ) .םיערז םג ונממ לבק הזמ ץוחו ,יצחו
 תיברה ןובשח לע חקל םיערוה תא יכ קדטצמ ןהכה ,() םירובד
 ירחאו) םיבוהז הנומשו םינומשו האמ רעב רכמ םיצפחה תאו

 בזו םימודא הרשע םיצפחה רעב לביק יכ .הדוה עבשנ רשא
 אל זלהו ופסכ תא ירוהיהמ תובר םימעפ שררש ירחא (יצחו
 תושירדמ ותוא רטפו ןהכה ירבדל ןומא ןהנ טפשמה-תיב ,ערפ
 ,(4\ "ידוהיה

 : תישילש הדועת
 ,9??1 תנש רכמצר 16 םוי
 ןנואתמ ,בורובירפב רכוח ,ריאמ = ןב .ןושרנ ןימאמ-יתלבה

 תיטבה הוש ,יקפלאו םיקי ,הנטקה ץנילשורקב "חורפ,ה לע
 ,הריכחה ימד הא םלשל ידכ ול ץוחנה ףסכה תא ול .תוולהל
 העשב ותוא הכה םג א"כ ףסכה תא ול ןתנ אלש יד אל ףוסבלו
 הולמה לע ןוברע רותב (תטרופמ המישר)- םיצפחה תא איבהש
 םיצפחה תא ונממ ןהכה לוג .ויתרשמ תרועבו ,לבקל ךירצ היהש
 וינפ זיעה עבותה :הזכ ןפואב הרקמה תא ראבמ עבתנה ,ל"נה
 ,ןהכה ,אוה יכ םא ,ףסכ ול הוליש שקבו הלילב וילא .אובל
 השקבה תא אלמל ץפח אלשכו ,הוה רבדכ ול חיטבה אל םלועמ
 םיצפחה הלא תאו ,תיבה תפצר לע םיצפחה תא עבותה ךילשה
 ,החונמ ול ןתנ אל עבותהש םושמו ,ויתרשמ יריל .ןהכה רפמ
 איבהל םיחיטבמ םידהצה ינש .תיבה ןמ .ותוא ואיצויש הוצ כ"ע
 ,(: טפשמה-רוריב החדנ כ"עו ,םהירבר ;תא םייקל םידע

 עירומ 1280 תנש ראונאי 10 םויב טפשמה רוריב תעבו
 וא ותא .היהו ולצא זא .תרשש רכאה הז ,ולש דעהש ,עבותה
 ,התע דדונ אוה ייכ ,והיא ומוקמ עדוי ןיאו ,םלענ ,ןהכה תיבב

 םידוהיה לש םיטישכתהו םישובלמה | רע ירבד תא ךשוח ינגה (9
 ,תרחא תעל ורבע םימיב תאזה ןיראהב

 ,ישילש רפס ,הילודופב תוטאינואה הנוהכהל רשא תודועתה ירפסמ (0

 ,א"צק רפסמ
 ,'ג"ש רפסמ ל"גה (1
 ,יגש רפס ,היבלצרבב תיטאונואה הגוהכהל רשא תודועתה 'רפסמ 12

 : : + כ"ק רפסמ
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 תמאל םינומא תעובש עבשהל והנה ןוכנ  ,עבותה ףיסומ ,לבא
 עמשיש םיכפמ וננוא עבותה ךא ,םידע .שי עבתנהל ,וירבד תא
 -תיב .ןהכה יתרשמ המה יכ וללה םידעה ירבד תא טפשמה"תיב
 ירוהיה תא 'עיבשהלו םידעה יירבד תא עומשל טילחה טפשמה
 ריזתהל ןהכה לע הוצמ אוה הלאה םירברה רחאו ,םינומא-תעובש
 השלש ךס םישונע ףפסכ םלשל שנעי--אל םאו םיצפחה 'תא
 .(5 "םיבוהז

 תא םעפה דוע רבכ םיאור וננהו ורבע יצחו שדחכ ךאו
 ! ד"יבה יינפל םירמוע. םידדצה ינש

 ,1980 תנש ראורבפ 56 םוי,
 ןנואתמ ,ריאמ :ןב ןושרג ןימאמ-יתלבה  ,בוריבירפב .רכותה

 עבותה תש אל הולה ןורחאה הוש יקפלאו םיקי "חורפ,ה לע
 המישר) ותשא ידגב תא ןוברעב חקל הז דעבו םימודא השמח ךפ
 .םימודא הרשע ךס הל הולהש לוק איצומ אוה התעו (תטרופמ
 הוצש ומכ :,םימרוקה םיצפחה תא רוע  ריזחה אל. תאז רבלמ
 היה אל יכ ןעי ריזחה אל םיצפחה תאש בישמ .עבתנה ,ןידה תיב
 ףסכ םלשל ןהכה תא ביחמ ד"היב .םריזחמ .אוה התעו .ותיבב
 ,ןוברע רותב ןהכה חקלש ,ל"נה םישובלמה תאו ידוהיל םישונע
 + "ןידהדתיבל .איבהל

 היה הזה ןהכהש (:: תרחא הדועת פ"ע םיאור ונאשכו
 תושר ונל שי" ,חזרמ:תיב תריכח לש קסעב רחא ידוהיל ףתוש"

 לש קסע היה ןהכה לש הוה קסעה םג יכ' הטלחה  יריל .אובל
 ןהכהל | .ןיא ףסכו  הריכח:ימד םלשל ידוהיה היה ךירצ ,תיבר
 .הבורמ תיבר שרוד אוה ,םישק ויאנת לבא ףסכ שי םנמא
 ומצעב ןהכהש רשפא וא ,"קסע,הב קלח 'ירוהיה וינפל עיצמ ואו
 ,חזרמ:תיב רכוחל ןהכה "היה הזכ |פואבו ,רבדה תאי שרד

% 
 תונָבְל רפה תיִב

 .(80 רמונמ ףוס)

 לש תוחתפתההו תועידיה בצמ ר"ע ,הוה ב ס"היב בצמ
 הנתשי .ןהיפלו ,תונוש  תורוקנמ טופשל רשפא :ם"היב .תודימלת
 תחקלו ,תוילאידיא- תושיררב רבדה לא תשגל םא :טפשמה
 הפוריא ברעמבש | םיללכושמ | רתויה = רפסה:יתב תא תפומל
 בר :קחרמ ונא םיקוחר דועש תורוהל היהי  ךירצ -- הקירימאבו
 בורה לא תונבל ם"היב תא הושנ םא לבא ;הנורחאה .הרטמהמ
 , דוחיבו תוחתופמ תוחפ .תוצראב הז .סופיטמ רפסה:יתב לש לודגה
 -- ,לארשי ץראב ונל שיש רפסה:יתב ראש לא .ותוא הושנ םא
 ,ירמל ההובג .תוחתפתה  תגררמ לע רבכ דמוע :אוהש אצמנ
 םאו ,ונממ דומלל םירחא רפס-יתב ויה  םילוכי :העורי :הדמבשו
 רפס>תוב תויהלו .היוצרה תומלשה ידיל עיגהל ןיידע קיפסה אל
 םשלו יאסידואה .דעוה ףאוש הול רשא --- ,ןבומה אולמב תפומל
 תובס .י"ע .ראבתמ הז ירה (* --- ,םילודג תונברק בירקמ  אוה הז
 ס"היבל קר תועגונ  ןהש ןיב  ,ןהמ 'תודחא לע קרש  ,תובורמ
 הארנ ,י"אבש רפסה:יתב ראשל םג  תועגונ ןהש ןיבו  תונבל
 --ס"היבב הדיחיה רומלה-תפש איהש--תירבעה הפשה (א :הפ

 + לפי

 + ב"בק רפסמ ל"גה (8
 .ד"מק רפסמ ל"נה (4
 ,(דייבתכב) ב"ל רפסמ ל"נה (5
 ףלא םישלשל דע טעמפ ןורחאה ןמוב הלוע ס'היב לש בוצקתה (*

 ,רפי םיפלא תשלש קר אוה רומל-רפשמ הסנכהה םיטיסקמו ,'רָפ

 אל ןוילג 3-- םלועה 4

 תיבה ןיא הז יפלו ,לודגה  ןומהה .יפב רוברה:תפש דוע הנניא
 לכ לצאו תוצראה לכב ומכ ,הרומה תדובעל םיעייסמ בוחרהו
 ;התלועפ תא םישילחמו הדעב .םיעירפמ ,ךפהל ,םא יכ ,םימעה
 ראמ השק וזה הדובעה:תא השוע תירבעב דומל-ירפס ןורפח (ב
 רבד -- ,דאמ הברה תוחכו ןמז  :ותיבב | ונממ  ולזגב = ,הרומל
 תאז דבלמש ןויכו ;הקלחמב .ותלועפ תוכיא:תא .חרכהב ןימקמה
 םינועטה םידחא םירומל לע ןתיבב רוזחל תודימלתל תלוכי .ןיא

 (ג ;םירועישה תעשב אושל ןמו הברה חרכהב רבאנ | ,הרוה
 תואצומ ןניא רפסב האירק לש לינה לא תועיגמ | תורליהשכ
 תואצומ ןיאש .טעמכ םירוענה-ינבל .תורפסו ,הנוגה םידלי:תורפס
 איה יכה ואלב םג רשא ןתוחתפתה תא הברה בכעמ הוו ,ללכ
 (ד ;הב תויורש .ןהש  תיביטימירפה הביבסה י"ע .תצק | היוקל
 ןהו .םיינע 'תונב ןה  תונבל, ס"היב  תודימלת לש .לודגה  ןבור
 הז םע רחיו ןפוג .תוחתפתה תא םיבכעמה ,םישק םיאנתב תויח
 -יתב :ופיב .ןיאש ןויכ (ה (העודי הדמב ןחור .תוחתפתה תא םג
 םימעפל לבקל .תוגבל פ'היב חרכומ ,תורענל םירחא .םירבע .רפס
 וא .ןליג .פ'ע ןבומה .אולמב .תומואתמ ןניאש ,תודימלת * תובורק
 הז י"עו ,הילא תופנכנ ןהש ,הקלחמה לא .ןתוחתפתהו ןהיתועירי
 יוברמ תאז  רבלמ .תולבופה  ,תוקלחמה לש יללכה הבוגה ררוי
 הרירב תונבל .םייהיב .אצמנ ןורחאה ןמוה רע ו ,ןהב .תודימלתה
 -- ,םידומלה .ךלהמל  קיזה הזו ,המיאהמ יתלב

 ,תירימת תומדקתה תיארנ ,ןהב אצויכו הלאה תובסה תורמל
 -תא וילא ךושמל לרתשמ דעוה רשא ,רפסה-תיכב ,תיטא יכ םא
 רבלמ --- וב םיחבוע תעכ ,ונל .שיש םייגוגרפה | תוחכה  רחכמ
 רויצל  ,הרישל םירומה הז ללכב) םירומ  הנומש -- להנמה
 תחאו הרזגו  הריפתל תחא :ןהמ) :תורומ  .עבראו --(תולמעתהלו
 הבהאב השקה :םתרובעל :םירוסמ : םלוכו = ,(תופי = תוכאלמל
 -- הבר

 םג רמאל.רשפא םידומלהל סחיב ורמאנש םירבדה תא
 בר :ןוידע. לאיריאהמ | :תונבל . סזהיב לש = יכונחה רצל םחיב
 לשמל ומכ  ,דאמ דע םישקה םיאנהה לא בל םישב לבא ,קחרמה
 עובשל שו -- ,'וכו הלודגה = תוינעה ,תיב'ועה הביבסה תעפשה
 הפ הלדגש ,הדלי .תוושהל ,לשמל ,ידו ;יחכונה .בצמהמ םג ןוצר
 ידכ ,רפסה-תיבב עודי ןמו :הרמלש הרלי לא  ,הירוה:תיבב
 ןבומב הוה דסומה תעפשה איה  הבושחו .היוצר המכ חכוהל
 + :ירסומה

 ,תובאה .בל תא רתויו רתוי  תונבל רפסההתיב .הנוק ןכלו
 תודעה ינב . םהיתינב .תא 'ב ל ץ פח ב המש םיחלוש ןכלו
 תורשקתמ תודימלתהו ,וזמ וז דאמ תונושה ופי ריעה לש תוגלפמהו
 םוי ןהל .אוה ונממ ןתאצ :םֶוי - רשא דע, ,ם'היב לא ןבל לכב
 , הרצ

 הז .י"ע ם"היב תוחתפתה ךרדמ לודג לושכמ רסוה הנשה
 הפידואמ ןייטשניו רמ- בדנ וז הרטמל ., דחוימ תיב וליבשב הנבנש
 יקצוסיו .,ז  ,ק חונמה ברנ וירחא 'רפ 14,000 ב"נרת תנשב רוע
 ,5000 ח"יכ הרבחהו ''רפ 6868 ףיפוה ודצמ דעוה 0
 רטמ 10,000) ראמ לודג שרנמ ח"יכ םש לע הנקנ הזה ףסכבו
 , קסטוקריאמ גרבניפ קחצי רמ ןכדירחא בדג .רשאכו , (םיעבורמ

 העברא ובו תומוק יתש לעב דאמ הפיו לודג תיב'הנבנ ,ןינבל ףסכ
 וריבעה הזה ץיקה ןמז תישארבו ,(* לודג םלואו םיחוורמ םירהח רשע
 , רפסה-תיב תא :וילא

 ,ירבע ירובצ רפומל דחוימה ופיב ןושארה אוהש ,הזה תיבה
 ,ריעבש רדהנ רתויה ןינבה העש יפל והנה

 יאסידואה דעוה ,'רפ 65,500 הוה תיגה לובשב .בדנ גרבנופ 'ה (*
 / .קגרפ 26,000 --

. 2% - 1 
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 ,ןבומכ ,םיעופשמ רצחב החורהו םיררחב ריואהו רואה עפש
 םירכינ שדחה תובב .םירמולש רצקה ןמובו ,ס"היב ייח לע הבומל
 וקיפסה אלש לכח קר .םינוש םידהצמ הבוטל םייונש רבכ
 ,ומכ ,ס"היבל םיכרצנה םירבדה לכ תא רומגל ידכ דע .םועצמאה
 , "וכו רצחב .ןג ,ךכל .םירישכמו תולמעתה .ליבשב .ךכוס .,לשמל
 רפסמ יפל תקפסמ הדמבו םינוגה םיטיהר ןורסח שגרומ .רתוי דוע
 הלאה תונורפחה םגש הוקנ --- ,םינוגה ךומל .ירישכמו תודימלתה
 . בורקב ונמי

 ןושארה ףיעסה .בישמ ןודינה דסומה תרטמ רבדב הלאשה לע
 ויתודימלתל תתל איה רפסה=תיב .תחטמ, :רמאל. תונקתה רפס לש
 דיתב ,לש | [השיררה יפ לע תירבעב הלכשהו = ךונח
 אלו תאו ."(86וומ0היפסגנ6)  .הינש  .הגרדממ = םינקותמ .רפס
 הנכה רותב העורי .הדמב םיירבעו םייללכ ךונחו הלכשה יכ :: רתוי
 .הכרע תא ןיבו דחא לכש ,המצע ינפב הרטמ אלה .איה ,םייחל
 ךירצ . הזל --- "תולכתה, .ןבומב .,ישעמה . ןבומב :הרממל עגונב
 היה אל ם"היב םופטש .ןמז לכ .רפסה-תיב תרימג ירחא : גואדל
 ושענש ןהמ שי) דאמ דע תוטעומ ויה ותוא תורמוגהו עובק
 לבא ןהבושח ךכ לכ תאזוה הלאשה התיה אל ,(תורומו תוננג
 תורמוגהמ דאמ ןטק קלח קרש רוחב . הבושת תעבות איה וישכע
 .היסנמיגהב ,לשמל ,ןתלכשה תא ךישמהל הנלכות תונבל ס"היב תא
 דעוה רשא ,תוננגל רנימפב דמלל הנלבות ,תובוט רתויהמ ,תודחא
 בורה לבא .תורומ רותב .ןמצע תא - ןיכהל .וא  ,ופיב חותפל- בשוח
 לע אשמל .לופל אלש ירכ ,הסנרפל 'גואדל היהי ךירצ ןהמ לודנה
 טנגניטנוקה  ליבשב= .וישכע גוהנ  הזש :ומכ- -םיינעה  םירוהה
 ,הכאלמ רומלל תוקלחמ ס"היב די לע רסיל ראמ ץוחנ הוה
 ---םיתשכ .רפסההתוב .תא :.ןרמג..ירחא -;תודימלתה . הנדובעת .םשש
 הזה ןמזה ךשמבש .,דאמ יוצה היה הז םע דחי ., םינש שלש <

 אלש ידכ ,הכאלמה-תיב תודימלת = ליבשב  ברע:ירועש ויה
 תונוש \ תועידיב .םלתשהל | הנפסות םגו ןדומלת תא הנחכשת
 סנכהלו "םייחה, לא תאצל הנלכות ,זא קר ,זאו--,חתפתהלו
 ילבמו הנכסב ןמצע תא . דימעה .ילבמ .,איהש .הביבס. לכ לא
 דגנתת הבובסה התוא םא .,ידמ. רתוי הנממ  תועפשומ | תויהל
 רשא תמיק  ןרק דעול היהתשכל קרש ןבומ ,םרוק- ולבקש ךונחל
 ברעה:ירועיש תאו הכאלמל ם"היב תא היתוריפב לכלבל לכוה
 יעצמא יכ ,לעופה לא הלאה םירבדה תא איצוהל היהי רשפא
 רעו .לכוי .הזה רבדה םשגתי םאו .ךכל .וקיפסי אל םיחכונַה .דעוה
 רתויח .הנפה ןבא תא חינה .אוהש ,קרצב רמאל ןויצדיבבוח
 ,וניתובא .ץראב .ונלש ימואלה-ישונאה ךונחל הלודג

%* 
 .תֶכְרַעִּמַה לֶא םיִבָתְכַ

, 0 

 1 ההבכנ .תכרעמ
 :םיבורקה :תונוילגה .דחאב ירבדל םוקמ אנ ינתו יליאוה
 :לוקה .סרגנוקה  ארקמל ןילרבב ןנוכתה רשא ,  ןיכמה רעוה

 םע םיבהכמ תפילחב אב אוה .והדובע תא דבוע , ירבעה :ירומ
 רשא תונושה . תואצרהה תודוא .לע םירפוסהו ,םימכהה .ןמ .םידחא
 םרגנוקה :דעומ .העיבק רבד לע ןתונו אשונ  ,סרגנוקה .העב וארקי
 ..הלולכשו הפסאה  תראפתל םינוציחהו  םימינפה םינינעה לכ ר'עו
 העימשהל  יצפחב רשא ,תחא הכשחמ יבלב שי ' הנהו /

 ְּ להקה .ינזאב <

 רבדה .רמגנ טעמכ  .לפרננוקה ףסאהי  רשא .םוקמה .הז יא
 רשא םוקמב ,ןילרבב ףסאתו הזה םרגנוקה יכ- ,ןיכמה .דעוה דוסמ
 םנשי לכ = ,ןבומ - ..תאזה .הפסאה .ארקמל הבשחמה האצי םשמ
 ינויצה .סרגנוקהל . ףינס -הזה . םרגנוקה הא תושעל  םיעיצמה .םישנא
 היהי .רשא .םוקמב .ירוטלוקה .סרגנוקה  םוקמ תא : :עובקלַו- יללכה
 "אמלע .אלוכ, = ,הכ וא .הכ- םא .,לבא =. אבה;.יעישתה = םרגנוקה
 תחאב .ומוקמ .ול אצמו . ירוטלוקה ירבעה .םרגנוקה .יכ  ,אריבס
 ..ןילרבב -- .יאדול- בורק  ,זנכשא .ירעמ

 ץראב ירבעה ..ירוטלוקה .סרגנוקה.ארקו . יב. ,עיצמ יכנא .הנהו
 ..לארשי<ץראב -, םירבעה

 ,וזגרת םרט ,ילא אנ .ועמש
 ףאו ., הפוריאב --הוה .םרגנוקה ףסאְהי םא יכ ,ינא חוטב

 תופסאב .םישנאה  םיליגר הפוריאב .. לוחג. וכרע .היהי אל ,  ןילרבב
 רשא .ירחא ,ןילוח השענ .סרגנוק דככנה .םשה .םגו , םונימה , לכמ
 ירוטלוק .ירבע ..סרגנוק - ךרע .. .ישומשמ. בורמ . .ךעמתנ הוה. ןבומה
 תוחכה .ןמ םיבר .וילא .איבהל .ונדיב חילצי םא .ףא . ,לדגי אל
 םימכח הל האלמה .,.ןילרב הלודגה ריעב :יכ ..ונברקב רשא .םיבוטה
 7% ,ונלש .םרגנוקה .רובכ .לרו המ דימה: תופסאו םיסרגנוקו. םירפוסו
 רחאב םירבע .םושנא .האמ וא םישמח .ופסאהי .םא . ונחכ .היהי 'המו
 בשחתי .ימ . תאוה .הלודגה .ריעב  תובוחרה .דחאב .רשא םימלואה
 תושעל רומשי. ימו .תואצרהה .לא בל .םישי ימ.. ,הזה סרגנוקה .םע
 לכב .ןזוא .וטי ..לארשי>ץראב .. םרננוקל רשא .תחה ? תוטלחהה הא
 רשאב ., המש רבורי .רשא :לכבו וב ונינעתי לכה , הלוגה .תוצופת
 ו -.ונצראב ונייחב .ץרפנ. הלאב. תופסא ןוזח ןיא

 < ופתתשי ., ינא חוטב .,זא .לארשי:ץראב  םרגנוקה .ארקי . םאו
 ליבשב .סרגנוקה, לא ..אובל .ולרתשי דאמ .םיבר =,םיבר .. םובר וב
 .'\ סרגנוקה .ךעומ .תא ועבקי םא טרפב , לארשי:ץרא הא הקבלו אובל
 ןמ םיברל רשא | תעב * ,םיבנעה .ריצב ימיב וא ,חספה גח .ימיב
 היסורמ תואצוהה םג .יב ,בל םושל ונילע דועו .,שפוח ימי .םירומה

 'ך 94 ריחמב ןה .ןילרבל תכלל תואצוהה לע .הניברה .אל ' י'אל
 הפידואל ופימ הרזחו ופיל הפירואמ כלל רשפא
 " םיכלוהה . רפסמ .ברי .םִא  יכ קפס לכ .ןיאו ..,תישילשה הקלחמב
 תוינאה תרבח םע. םירבדב אובל רשפא וא .,םדבל .תחא הינאב
 תהלו תישילשה הקלחמב םיעסונה םע 'ביטיחל (הסורואב דעוה י'ע)
 ,הימת אלמ .הפסאה םלוא .היהי לארשי.ץראב- ..תונוש תוחנה םהל
 םגו .,םלוכ ואובי ץראה .ברקב רשא .םירומהו םירפוסה אלה יכ
 , םירצמו* המרגותמ ,חרזמה  ץראב .רשא םיליכשמה ןמ םיבר
 ילוא ןילרבב רשא תעב | , תאוה הפסאב ףהתשהלו תוארל ואובי
 .םדאמ קיר םלוא ינפל אשמ .תאשל ונילע היהי

 :ץראב ירבע .סרגנוק .טולחי . רשא ., תוטלחהה ךרע לדגי חמו
 אצוי רשא .םוקמ .לכב - ,והצק דעו  ץראה. הצקמ ןה .! לארשי
 לב .ןיאו - .,הזה . סרגנוקה .תודוא .לע .והבריו - ועימשי . ,, ירבע ןוהע
 הפסאה , ילגרל = תוירומלוק .תורובעל וררועהי םיבר .תובבל .יכ קפס
 ינבא .הפסאה .םישה .זא ,השרח הפוקת .הפסאה ארבה וא .. תאזה
 לארשי>ץראב  דסונה לכ יב = ,ונידיב | הז :ללכו -- , תושדח | הנפ
 : ..םלועל .דומעיו לדחי .אלו לדגי

 . תאזה הבשחמה לא בל ומיש

 ,ןהבה ללה .ןב יכדרמ

 !הרבכנ תכרעמ
 : ולאה תורושל םוקמ "םלועהב, תתל ךשקבנ
 ח"ע .י"אמ .בתכמ ספדנ יש "םלוע,ה לש דֶיכ ןוולגב
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 ירבד יפל ,ופיב "תירבעה היסנמגה תדוגא, לש תיללכה הפסאה
 : הלאה םירבדכ ותאצרהב ןיקנייש רמ רמא כתכמה לעב

 הולשב בשיל היסנמגה לש חקפמה רעוה ירבח וצר
 םזגור .םהילע ץפק הנהו ,תוירחאה:תבר  םתדובע תא .ךישמהלו
 הנחמה תא קלחל וליחתהש הזב וקפתפה אל ולא ,"םייחרזמה, לש
 ה א ב אל ש תיסכורותרא היפנמג ר"ע םיזורכ םפרפלו םיקלח ינשל
 םירוב  וליחתהש הזב וקפתסה אל ;םלועל אבת אלשו
 םיעצמאה לכב וצמאתהש אלא ,תירבעה היסנמגה לע תולילע
 ,תימואלה הפוקה יפסכמ תיבה ןינבל שרגמה תינק דעב עירפהל
 רואיבב הקפתפה פ"העוה לש הנורחאה הפסאה ,םיעודי םיטרפה
 בוצרגוב | ר"דה  היפנמנה לש םוירוטקרידה .רבח תאמ ןחינש
 ,"שרגמה תינק ליבשב עודי םוכפ רימ רוסמל המילחהו

 :בושהל ונילע םירומאה םירברה לע
 תיסכודותרוא היפנמג, ר'ע םיזורכ .ונמכרפ אל .ונחנא (א

 אל .תיפכורותרוא  חיסנמנ .דוסיל ."םלועל אובת אלשו האב .אלש
 הערוה .ונרצמ המסרפתנ אל םלועמש ,ןבומ וילאמו  ,םלועמ ונוכ
 רפס תיב,, רסיל םינוכנ ונחנא יכ ונעדוה ינימשה סרגנוקב .,ז"ע
 תונכההו םירישכמה םנמא לכל עוריכ ,ק"הות חורב ."ינוכית
 טבש שרחב ונלש ח"ודב כ'חא ,בר ןמז ונממ וחקל הול וכרצנש
 ינוכיח ס"יב י"אב ןנוכל וניחא ברקמ דעו דסוה ר'ע ונעדוה זיש
 :ישנא וחפסנ הוה דעוה לא יכו ,הרוסמהו הבותכה ק"הות חורב
 תחיקל תודא מ"ומה יכ רוע ונפסוה ו"ע .זנכשא ץרא יררחמ םש
 ונידיב הלע יכו רמגהל  רמוע ונתושרל ופיב "ינומכחת, ס"היב
 הרומ הכ, דע היהש ,ןיוצמ  להנמו הרומ הז ונדסומ רעב שוכרל
 בורקב ריקפהל הפצנו ,גרובמהב הובנה ילאירה ם"היבב ישאר
 , ינש הרומ רוע

 ם'היב ,ןאולמב ונמיק ולא וניתוחמבה תא
 רייא שרחב חתפנ יטרופקנרפה רעוה תושרל רבעש ופיב "ינומכתת,
 גרוכמהמ רעגניזעלש ןמחנ = ר"מ ל"נה .להנמה הרומה י"ע ז"ש
 גייתרה תמכסהב דסונ הז ונרפסיתיב .לעננע ו ר"רה וחנשמ י"עו
 רמול ךירצ ןיא ,ותחנשה תחת דמועו ופיב ד"בא י"נ קוק י"ארהמ
 ינב ליבשב רעונה  ,"ינומכחת ם"היב,, לש םידומלה תינכתב יכ
 םיקמ םירבעה םידומלל עבקנ ,ופיב 'ד ד"ע .םידרחה ב'העב .ןומה
 אוצמל ופיב  ימוקמה דעוה | דיב | הלע | דוחיב ,שארב בושה
 ירימלת רותב םימסרופמה םיחמומ םירומ ת"פגב םירועשה ליבשב
 תקלה תפשש ,םייללכה םידומלל עגונב םג .םנמא ,םיגלפומ םימכח
 לע יכ ,י"אבש ם"הב רתימ ונדסומ לפונ אל ,תירבעה איה םהב
 שיא ריב ס"היב תגהנה תא רוסמל יטרופקנרפה רעוה ץמאתה ןכ
 ןורתי אוה הוש ,ישאר הרומל זנכשאב ךמסנו ןחבמה לע רמעש
 טפשמ היחי המ .,וב ראפתהל ולכוי אל י'אב םייהב רתי רשא
 ריעהל ונילע .,ורברי םימי--י"אב ךונחה הדש לע ולעפמו ונדסומ
 ינש רובע רחא הלוע וירימלת רפסמ רשא ס"יב יכ הרצקב קר
 ול שוכרל קיפפה רבכ רשאו הרשעו האמ ל ודסוהל םיח"ו
 ופיב םיבושחה ב'העב ןיב םיבהלנו םיבר םיבהוא הזכ רצק ןמזב
 די .רחאלכ ולטבל רשפא:יא הזכ ם"יב יכ -- י"א .ירע ראשבו
 אובת .אלשו תאב אלש תיפכודותרוא  היפנמג, םשב ותונכלו
 --,"םלועל

 .ופיב תירבעה \ היסנמגה לע  תולילע ונירב אל ונחנא (ב
 תכימת ןודגב = םצמוצמה פ"העוה | לא = ונכרעש ריכוהל-בתכמב
 םירורב םיתפומב ונחכוה תימואלה הפוקה ףסכמ היסנמגה
 %ש יתרריטנאה ויפא תא תונמאנ תורועת לע םינעשנה
 רומל ןפוא לע  וניארה  דוחיבו  ,ל"נה  תירבעה היסנמגב רומלה
 ,תינוצקח .תילביבה תרקבה ינדא לע עבטומה ,סש גוהנה ק"הַב

 חיקוי = ,תויודב .תולילע הלא וניתונעט ויה אל  המכ רע

 ופיב ינויצה זכרמה תכשל תאמ םצמוצמה פ"העוה לכקש הנעמה
 תודבועה הא םיקו רשא ל"נה זכרמה הכשל .הז .ןודנב והלאש לע
 --.ןאולמב ונלש םודנרומימב ןהילע וניארהש

 שארמ הנמאנה ונתדות תא  ,הרבכנ תכרעמ ,ךל ונשיגהב
 ישגרב םימתוח וננה ,: ומלשב הו ונהערייולג תא םיפדהל יבאת םא
 ,צ"בבו .רקיו דובכ

 יתרומה תכשל
 .רעגנאמטכייפ ריד , ןרעמש

 :ט"סרת ,א"נמ א"י ,ם"דפפ

 םידבכנה בתכמה ילעב תשקבכ ונישע :תכרעמה תרעה
 ונגה ונמצעל  ונאשכבש אלא | .תומלשב םהירבד תא ונספרהו
 שי :ופיב  תירבעה היסנמגהש  חיכוהל םדיב הלע .םא ,םיקפוסמ
 חורב היסנמגהב ק"הכ ורמלנ םא וליפא ,יתד:יטנא יי פוא הל
 יפוא הל שי" היסנמגהש היאר רוע הז ןיא  תילביבה תרוקבה
 היסנמגה  ילהנמ םג ודגנתה ונל עוריה יפלש םג המו  ,יתד:יטנא
 --.תינוציקה תילביבה תרוקבה חורב ק"הכ רומלל םמצעב

 .הָיְרְנְּוּבְמ .םיִבָּהְִמ
 ןמ הבושב הירגלוב ךרד רבעה  ףרחב הרבע "םלועה,, יארוקל עודיב

 ."םירבח  לארשי לכ, תהבח .לש העודיה תרוקכה .תחלשמ וירפל = חרומה
 וחקל הבש הצעומל הארקו ,יצחו רחא םוי היפוסב התשע תחלשמה

 ירבח ,ח"יכ תאמ םיכמתנה רפסה יתב ילהנמו תחלשמה ירח רבלמ ,קלח
 ,רפסה יתב ידעו ירבחו תולהקה ידעו

 ךירצ ינא תאוה -היצנרפנוקה תואצות תא םכל  רוסמא םרטב םלואו
 תוצראה ראשב ח'יכ תרכחל רשא רפסה יתב ןיבש לדבהה .אוה לודגש ראבל
 קר רפסה .יתב םימיק תורחא  תוצראב . הירגלובב הפ הל שיש הלא ןיבו
 תא תברוע איה ,הנובשח לע םתוא ה קיוה מ איה . ח"יכ תרכח לש הדסחב
 לע תלבקמ--רקיעה והוו--איהו םירומ הנממ איה , היטרפ יטרפל  תינבתה
 יתב תקוחהב תופתתשמה תודע שי םאו , ביצקתה לכ תוייחא תא המצע
 רתויה לכלו . םיטעומ םיזוחאל קר הדעה תכימת בור י"פע הלוע הנה ,רפסה
 תכ מות אלא ח"יכח ןיא ןאכ .הירגלובב כ"אשמ ,ביצקתה .לכמ 10 //9 ירב דע
 הנותנ וז הכימת םגו ביצקתה ןמ" 109/9 ידב דע רתויה לכל רפסה יתב תא

 הלמוש , קיודרזב:רטט ,.הנרו ,קושצפור ,ילופלופיליפ ,היפוס) םירע .עבשל קר
 םישלש דע הלוע לארשי תולהק ןהב שיש םירעה רפפמש העשב ,(בוקומסו
 הנה ,רפסה יתב תא םש תכמות ח"יכ תרכחש םירעה ןתואב םגו .שמחו
 רפסה תיב דעוב | םייולת 'וכו .םירומ = יונמ , םירומלה רדס , ללכב ביצקתה
 ןוגכ) לארשי .יפולבואב תובורמה תולהק שי הנה הז דבלמ . םירעה ןתואבש
 יתב רוע ןהל שי ,ח"וב .תרבחמ םיכמתנה ,רפסה .יתב דבלמש (רועו היפוס
 תדסוטמ ןטק םוכס הויאמ ץוח ,והשמב ףא ח"יכ תפוקמ םינהנ םניאש רפס
 וח"יכח תורונצ ךרד רבוע אוה םנש ,םיינע תבוטל שריה יד :ורלק תינורבה לש

 רקבל תחלשמה הנינעתה אלש ונתוא אילפמ רבדה ןיא הזכ ןפואב
 , החיטב התיה רשפא ,הידי לע  םיכמתנ רפס יתב םש שיש םירעה לכ תא
 ןיעב םיתיגשמ םינוגה םימובס רפסה יתב  תקוחה לע םיאיצומה םידעוהש
 הז אוה רתויב ונתוא אילפמש המ .םידומלה ךלהמו ם"התב בצמ לע החוקפ
 רפסה יתב בצמ ד"ע הצרמ איה ,הנשה ח"יב תרבח האוצוהש ,"ןיטילוב בש

 ולאכו התושרב םידמוע הפ רפסה יתב לכ ולאכ ,ללבכב הירגלובב
 .הרבחה ידו לע םיכמתנה הלאמ וליפא רפס תיב הזיא ללכב תחלשמה הרקב
 ףיא לבא . ח"יכח לש רפסה יתב תא תחלשמה הרקב היפופב יכ רבדה תמא
 וסנכג (היצנרפנוקה לש םויה = ותואב היה הז) .הבישיל הבישי ןיב ? ההקב
 אלש תולאש םידימלתל ועיצה ןוזפתבו תודחא .תוקלחמ לא תח;שמה ירכח
 תא תחלשמה התוח .וזכ "תרוקב, ךמס לעו .המרגורפה י"פע אלשו ןינעה ןמ
 :..הירגלובבש רפסה יתב ל כ ד"ע התעד

 םיקלחנ ,הלשממה לש ולא רמולכ ,הירגלובבש םויללכה רפסה יתב ,
 םהב רומלהש ,תותכ עברא יגב םיידוסי ופפ תב (א :תוגורמ שלשל
 תיב (ב לא םנכנ "ירוסי סיב, רמוגה . הירגלוב יחרזא לכ לע הבוח אוה
 רפס תיב רמוגש יטו, .המודכו םירומל םוירנימס ,היסנמיג--ינו כ ית רפס
 ' לש ם"התב . טטיפריבנואה- -הוכג רפס תוב (ג לא לבקתהל תושרה ול שי הו
 < תולודג רתויה םירעב) םי ידו סי רֶמּולכ , ןושארה  סופטה ןמ פה םידוהיה
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 לעש אלא , (תונושארה היסנמיגה - תוקלחמ יתש םג י"נבלש פ"התבב שי
 איה המל וז תיתפרצ .תותפרצו לא-תד ,תירבע םג םיפיסומ הלשממה תמרגורפ
 םגו ,היסנמיגה לא הסינכ םשל ךרוצ הב ןיא ,ןיבהל השק האב
 ח"יכ תרבחל ושע חור תחנש אלא ,הב ךרוצ םהל ןיא קושה ייחו םוי םוי ייח
 ןיאש אלפ לכ ןיאו , המרגורפהב םוקמ תיתפרצהל ועבקיו התכימת דעב
 ,ירטגל רתוימה הז םדומלב הכרב ןמיס םיאור םידימלתה

 הזל .שיו , םירחאה םודומלב םג רתויב םיחולצמ םניא םידימלתה םנמא
 םידומלל עגונב ןה םירשכומו םיחמומ םורומ ןורפח --- , תידוסו , תרחא הבט
 י'"פע םה תירכעה הפשה יירומ .תירבעה הפשה  דומלל עגונב ןהו םיללכה
 הקיתעה תורפסב .םג דאמ תוטעומ םהיתועידיש , ןשיה רודהמ "םימכח, בור
 םירבע םורומ שי םאו = ,זיגוגדפב העירו לכ םהל ןיאש כישכמו ,השדחב םגז
 ,"החפשמב םונשו  רועב דחא, ,םה הלוגס ידיחו , הז םשל םייואר הירגלובב
 םגש אלא ,לארשי ץראמ םיחמומ תורומו םירומ איבהל .ס"התב ידעו  םיחרכומו
 הנה = ,םיללכה םידומלה ירומל עגונש :המבו ,םדיב = הלוע רימת אל הז רבד
 :מיגה תא 'םירמוגה  חרועצו ריעצ לכ ;םירומ לש דחוומ דמעמ הירגלובב :ןיא
 םינש שלש םיתש ירחאו , עודי .ןמזל תורומו םירומ םישענ םה ירה ,היסנ
 ,(רכשה טועמ---הבסה) .,םהירבחל םמוקמ תא םינפמו .הארוהה תא םיבזוע .םה
 םיללכה םידומלל הרומ  הירגלובב ונלש ם"התבב אוצמל רשפא יאש טעמבו
 ...םינש רשע  הארוהב שמשמ

 תובפה תא ןיכהלו אוהש ומכ םירבדה בצמ לא לכתפהל תחת הנהו

 ןואש םושמ תיתפרצה דומל---,רפסה יתבב םידומלה תחלצה יא לש תוורקיעה
 - -םתדוכעל .םירוסמו םיחמומ םירומ  ןורפח ינפמ םידומלה ראשו .ךרוצ וב
 רפסה יתב תוחתפתה ךרד לעמ הלאה םילושכמה תא ריסהל לדתשהל תחת
 לכ תא ח'יכח לש תרוקבה תחלשמ י"ע הארקנש  היצנרפנוקה התלת --(ונלש
 םידמלמ עובשב העש ששו םושלש םוקמבש ,דבלב תועשה טועמב קר רלוקה
 ...םיתשו םישלש קר

 תועשה םוכס טועמ אלש ,תרחא העד םג העמשנ היצנרפנוקב םנמא

 רידה  ,ללוכה בה. ,םרוג: ם'היבב דומלה ןמז ךשמ טועמש אלא ,םהוג .עובשב

 רצוקש, (והלחמ ינפמ אב אל ומצעב) היצנרפנוקה לא ובתכמב בתכ ,זירפנוהא
 השק .,םודומלה לש ערה, בצמל תירקיעה הבפה איה ס"היבב דומלה ןמז ךשמ,
 ךונח לבקל :ולכוי ,רשע דע ששמ ,םינש 'ד ס"היבב םישועה םידימלתש תווקל,

 םויחה לא םינבומ םישנאו רחא דצמ הרכה  ילעב םירבע ויהיש 'ןקופסמו ןוגה
 ןפואב רפסה יתב לש תוללכה תינכתה תא תונשל ץוחנ ךכיפלו .ינש' דצמ,
 תוהוכגה תוקלחמהו .םינש עבראמ רתוי רפסה תיבב רימלתה השעיש ,הזב,
 רתוו םא יכ ,תונושארה היפנמוגה תוקלחמ יתשל תוליבקמ תויהל תוכירצ ןניא,

 ירומל םידימלתל דמלל ץוחנ, וללה חוקלחמבשו ,ןומהה ייח תושירדל תומיאתמ,
 ,"תונמוא וזיא וא רחסמה

 תלרגה םג רוסיל החינמה השרח תינכת זירפמ ב"חא הלבקתנ הנחו
 השרחה תונכתה םלואו ,דומלה תונש תלדגה םגו עובשב דומלה תועש רפסמ
 / ,לודג שער הליטה

 המכ לכו ,הנושארה התכב תיתפרצה תא רומלל םיליחתמ וז תינכת פ'ע

 ,תירגלובהו תירבעה רומל טעמתמו ךלוה הדמב הב תוהובגו תובלוה תותכהש

 ןםונצו לד םירכעה םירומלה ןכות םג הנה הז רבלמ .תותפרצה דומל הכרתמו

 רתווה לכלו ,תולפתה תנכה םשלו תדה תפש רותב קר םידמלמ .תירבעה תא
 ."לביב,המ םיקוספ וזיא םזגרת יד

 תמחלמ רשקש --- םינויצה תורדתפה  ןגרוא -- "רפושה, היה .ןושארה
 תונותעה ידומע לעמו ,םירמאמ לש המלש הרושב וז הנושמ תינכת לע | הוצמ

 ,םיגניטימהו תופסאה לא הלאשה הרכע

 איה ,היפוסב םירוכה תורדתסה וז הלאשל הפחיתה דחוימ שאר דבוכב

 ,תוטרופמ תואצרה וארקנ ,םיפוצר תיעובש השלש וכשמנש תורחא תופסא 'השודקה
 ויה םיחוכוה .תרחא תינכת .ךוךעל תונויפנ .ושענו ח"יכה לש תונכתה הרקכתנ
 תופקשה יתשו םינוש תומלוע ינש | ושגפנ : םעפהש ינפמ ,ןינע יאלמו םירעוס
 םידומלל םירומה םהמעו םיריעצה םירבעה םירומה דחא דצמ ,וזמ וז תוקוחר

 הרכה םבלב הל ןיאש םירומה ינשה רצהמו ,תימואל הרכה ילעב םיללכה

 ,.."םימכה,המ תצק .םהמעו .תימואל
 םירבע רפפ יתבל המיאתמה םידומל תינכת הלכקתנו םימואלה וחצנ

 םידמלמש םיִד:ןג (א :םיקלח השלשל רפסה תיב קלחנ וז תינכת פ"ע ,םוימואל >

 תירגלוב קר םורמלמ ובש ירוסי רפס 9 (ב/ ,תירכעב .קרו לבירפ תטש .פ'ע וב

 הפשה רומל .םג וב שיש רחפמה ידומלל םינש שלש ןב סרוק (ג ..תירבעו
 ,תיתפרצה

 םירומה תורדתסה דעו לש ויטעב םייח הרבקנ תאזה תינכתה םלואו
 תא אלו תומלחהה תא אל ומסרפ אל ךכופלו ,םיימואל:יטנא םה וירבח בְוְרש

 ,וז הבוח םהילע הליטה הפסאהש פ"עא ,תינכתה
 ותואישנ תחת ופפאג--הלהקה דעוו פ"היב דעו- -הדעה ינוטלש םג

 ,תופסא שלש הל ושידקהו ח"יכ תרכח לש תינכתה רברב ןיעל ללוכה בר לש
 המ לכ :רמול םינוכנ ויהש הלאכ םגמא ווה תובישיב קלח וחקלש הלא ןיב

 םתעפשהל תורוה םלוא ,ללכ רהרהל ונל ןיאו "!עמשגו השענ,- -זורפמ ןכתכש
 תא וחיכוהש ,יחרפ ,ח 'ה פ"היב דעו שארו  ןירפנרהא ר"דה ללוכה בר לש

 .םייונש תצק הב ושענ ,ח"יבח תינכתבש ןויגהה יא לב

 ןאכמ טגש, רמאנ םתפסא רחאל וירפל הדעה ינוטלש וחלשש בתכמב

 רות ב ק ר א ל ,תירבעב תירבע תטש פ"ע תירבעה הפשה תא דמלל ץיחנ אבהלו
 תא תרבחמה ,הימואל היח הפש כ םא וכ רבעהו תדה תפש
 אלש קה לכה ,"םהש םוקמ לכב ירבעה םואלה יקלח לכ
 יפב ןרפסמ תא תצק טיעמהל ומיכסיו תי ה לש תועשה רבדב וקדקד

 ולגר תוקחדנ םשל "םנילא,ה האבש םוקמ לכב :לודג ללכ הז ,ח"יכה ' תעצה
 רפסמ תאו ,תישילשה התכב קר דומלל םיליחתמ תיתפרצה תא ...תירכעה

 העוצהש 861 םוקמב עובשב 85 לע ורימעה תוכומנה תותכב םודומלה תועש
 םיעדמו הלכשהל פרוק ,ותושעל אל וטילחה ןוילעה פרוקל עגונש המבו  ,זירפ
 ,םינש שלש ןב היצנדנופסירוקו רחפמ ידומלל סרוק אלא ,ח"יבח תעצהכ ,םתמ

 ,היפוסל | המיכסמ איהש | ,ןירפמ .קבושת הלבקתנ הלאה םימיבו
 | + .'םואל חפונ לע. ןמא- החרב .לעב תונעל ."הכולעה, | זירפ התיה .תחרכומ

 ..ךכ אוה בצמה הירגלוב ירע ראשבו
 ,.י"הברק לעו היערב לע, ח"יכח תמרגורפ תא ולכק הנרובו קושצסורב

 ןוילעה םרוקב : ומצעב סנילאהמ רתוי "םייסנילא, םידעוה ויה .ילופופוליפב
 "לעו ,רשפא יאש המכ דעו רשפאש המכ דע תירבעהו תירגלובה תא וטיעמה

 תצוחנ הפש) תינמרג םג ופיסוהו "תויתפרצה תועשה , רפסמ תא ולידגה ןנובשח

 תא וחד | קישדרובחרטטב -- . (הירטסוא .לובג לע תבשויה הירגלובב תמאב
 םשמ ח"יבת הקלתסנ כ"עו הרשפ םוש ידיל התא ואב אלו ח"יכח תינכת
 ןירפ תות ןהילע ולכקו ומ'ק יאדו בוקומסו הלמוש תונטקה םירעהו , ירמגל
 : +.."עמשנו השענ,ב

 תונעלו  תחא הצעב דובעל תחת .'וארב תודעה הפ וגהנתה אל ללכב
 הלאש אל השאו הדעומב הדעו הע לב הדדובתג .דחא ןונגפב .ח"יבתל
 ןינעב, תועגונה ,תודעה ינפל .ללוכה בר עיצהשכ םגו .התרבח תצעב
 תא האורו ץוחבמ דמועה שיאו .ול ועמש אל וירחי ץעיתהל ,'סנאילאה
 אלטתי ס"התב תלאשכ ירופיו בושח ןינע רבדב תודעה לש תונושה תוטלחהה
 קישודרובדרטטב םידומלה "רדפ,ו ם"היב "יכרצ, םה םינוש המכ :רמאיו

 הז לכו !תודחא תועש ףלהמ קר הנממ הקוחרה ילופופיליפבש ולאמ
 , סנילאל תעמשנ הניאווו םנילאל תעמשנ וו הלהקש םושמ -- ? המל תמאב
 +: תצקמב הל תעמשנ תישילשהו

 ,ינונבל מ

 .תינמותועה הכלממב םידוהיל רשא ,ללוכה ברה לא

 ,םוחנ םויח 'ר  ,היקרות ירוהיל רשא ללוכה ברה לכק רבעש עובשב

 הז  ןאמריפב ,ותנוהכב ותוא רשאמה ,ןטלושה תאמ ("טריב,) תומלמ:רבד

 ,תואמ תונש הז היקרותב ללוכה ינברל שיש ,תויכזה לכ תחאל תחא תוטרופמ

 ידאמ ךרעה:תובורמ ןה ןלהל ארוקה האריש ומכו

 ישב:םכתה לש | תויגיליבירפה ןמ תורחא  יכ ,םנמא חוכשל ךורצ ןוא
 שארל \תונתונ תוראשנה הלא םג לבא ,היצוטיטפנוקההיקוח ףקותב התע תולטב

 ותרטעש ,ןוגה ללוכ:בר יריב רשא  ,דאמ לודג  תכייופי םינמותועה םידוהוה

 ,ךפיהל ,לולע .אוה--ןיא .םאו ,ומעל הכרב:רוקמ תושעהל לולע אוה  ,ותמלוה

 ,םוסיסרל  תיחרזמה תודהיה תא תוכהל

 וכ ,רכנ ,תוכלמה רבדב תואכומה  ,תויבזה ןמ תודחא לש ןנונגס .פיע

 ,םימודק  תורוד ומומ ןאצומ
 !תאזה .תירוטסיהה הרועתה ירבד הלאו

. 
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 י"ע .עירומ ,ריש'גימ .ןטלושה לש .ונב. ,דאשיר  דמחמ ןטלושה ,ינא
 !רמאל ,תוכלמה םתוחב םותחה ,הזה דבוכמהו הלענה ןאמרופה

 תונומאה:רטסינימ דצמ השירה דופי לע ,קוחה י"פע ושענש .רחאל
 תלעמל ןתונ ינא ,ללובה:ברל תושדח : תוריחב ,םוירטסיגימה תצעומ תמכסהבו

 : וללה תוקיתעה תויכוה לכ תא רשאמה ,הזה "טריב,ה תא ידניפוא םוחנ םויח
 יוהי לכל ללוכה ברה היהי ידנופיא םוחנ  םויחש .הוצמ ינא

 םינברה ,ללכב .תינמותעה הכלממה יבשות םודוהיה לכל םגו היוב פו הריבה ריע
 ברל ותוא ריכהל םיביוחמ .,לודג דעו ןטקמל ידוהיה לכ םגו ,תולהקה ישארו
 רבד תושעל שיאל רוסא , ותגוהכ ינינעל עונה. רבד לכב ונפי וילא ,םהילע
 עמשהלו וילא ענכהל םיביוחמ לכה ,קוחה י"פע ותאמ תוגותנה ,וותודוקפ תורמל

 , .ןידו תדל עגונה לכב ול
 ללוכה ברה תיבב םג קוחה םשב םהל תרתומ הרותה תאירקש ירהא

 אלתמאב םהלש םיהלא תדובעב ברעתהל תושרה שיאל ןיא ,רחא .םוקמ לכב םג

 תורונמ םיקילדמ ,תוחפטמ וא תונוליו םילות ,םהיקוחו םתה רפס םיארוק םהש
 םהב עוגפל היצילופ רטוש לכל רופא ןכ , םילפפסו תואסכ ררסב םיכרועו
 םתוא ףודרל דיקפ לכל רוסא הזב אצויכ . םנואב ףסכ םהמ .איצוהל ידפ
 םהלש רפסה:יתבו תויסנכה:יתב ינינעב תוברעתה י"ע  הער םהל תושעלו
 עגונב העד תווחל תושרה ןיא ףא = , תרוקב םשל תאז .השוע. אוהש ,אלתמאב

 םליבשב וצקוה םא ,סהל םיכוישה ,םייתרה-תומוקמ לש לולכשהו ןוקתה השעמל
 רעב טובעב תחקל וא הכלממה רצואל םירחהל ןיא .,קוחה .פ'ע וללה תומוקמה

 רבד שיא ןל חקל םא ,רפס:תיבל וא תסנכה תיבל ךיישה רבד יטרפ בוח הזיא
 .ןוטלשה חכב ףכית ודי תחתמ ותוא איצוהל ךירצ .זא ,הַכ רשא

 ךירצ ןםידוהי ינש ןיב ביר ירבדב תורשפ וא  ,ןימגו ןיאושנ ינונע 'לב
 אלממ אוהש ,םישנאה ונפל וא ללוכה ברה ינפל קר ,םידדצה ינש םכסהב איבהל
 :ךכל םֶדי תא

 רורב םשל ץוחנל רכדה תא אצומ אוהש העשב ,תושרה ול שי ללובה בר

 תושרה ול שי ןב ,תפנכה:תיבכ העובשבו הלאב ותדעמ שיא איבהל ,תמאה יולגו
 ולבמ  ,גתדע .ללכמ ,ןווע םהב .איצומ אוהש ,םישנאה תא יתדה ןבומב איצוהל
 הויאב םתוא עירפהל וא וללה םינינעב ברעתהל ןיידו טפוש .לכל תושרה יהתש
 ,היהיש ןפוא

 ברה לש-ותמכסה ילב ןואושנה תורבב אובל תושרה םרא םושל ןיא
 ,השא אשיל הצורה | ידוהיה .ךכל םדו א /אלמש ,םישנאה לש וא ללובה

 רחא םוקמל .תבלל וא הנושארה ינפ לע הינש השא אשיל וא ותשא תא שרגל

 -תליטנ ילכ וללה םורבדה תא תושעל יאשר ונניא ,ןיאושג תירבב םש אובל'

 .ללוכה ברה תאמ תמדוק תושה
 לבל תושרה ןיא יודנ פ"ע תיתדה הרעה ךותמ אצוהש ., ידוהי תומי םא

 ,ותרוכקב לפטל בר םוש חירכהל היצילופ לש ריקפ לכלו ןויר) טפוש
 'נונעב קופעל םיאשר תורחא םירעב ילש "טרוב, = י"ע .ןנמתנש םינבְרה

 ןל המדק אלש "טריכ, . ללוכה ברה תאמ ךכל םכסה תלכק רחאל קר םתנוהכ
 הברענש השקב פ"ע תונמתהה התשענ םא = ,ףקות ול ןיא .ללוכה:בה א תמכסה
 תויכזה ןתוא לכ ילש "טריב,הב הנטרופת זא ,ללוכה ברה י'ע המתחנו
 ,הזב תויונמה

 םוקמ .הזיאב בר הנמי יכ ,ללוכה ברה תאמ שורדל תושרה שואל ןיא
 ,רחא וא הז תסנכ:תוב בר לש ותושרב גיצהל םיבסיש ןא'

 האמומ,  ינינעב ןיד ול קוספיש בר םוש חירכהל תושרה שיאל ןיא
 ."הרהמו

 רחא םוקמל בר הזיא ריבעהל  ,ןיידו טפוש וא ,תוחפה רחא שורדי םא

 ךרע םוש וז השירדל ןיא ,ןווע וב אצמש ליבשב ירמגל ותגוהכמ ותוא רוטפל וא
 .הכרצ לכ תספובמל המשאה תא ללוכה בר ריכי אלש ןמז לב

 זא ,ןינע הזיא לגרל הריבה ריעל תרחא רועמ םינברה דחא אבי םא
 ברעתהל היצילופ לש ריקפ לכל תושרה ןואו ,ומוקמ אלממהל וותויכז .תורבוע
 ,הלהקה לש תוינונראהו םופמה תא תובגל ךרדל אוה אצוי םא .,ותנוהכ ינונעב
 ברה חלוש םא | ,וינפל לושכמ םושל וא רבדב ותוא עירפהל יאשר שוא ןוא
 ,להנמ ול תתל היצילופה תביח ,הפלממה יטמ תא תובגל אוהש ימ תא ללוכה
 ,הזב ךרוצ ואצמי םא ,םיאשר םה ,עורפמ- ילב  עוסנל םיבוגה ולכויש ידְכְבּו
 ריקפ .םוש ןיא ,םיטפלמ םיחוטב תויהל  ידכב ,ןיירזהלו םהידגב תא ףילחהל
 .היהיש .ךרוצ הזיאל רבד םהמ שורדל ואשר

 סמוקמ:יאלממו םוגברה תא ,ללוכה' ברה תֶא
\ 

 ןתא םידבועה םהירָבחו

 הריבה ריעב קר םיינולוח עשפ:ישעמ .ללגב ןירל רופמל רשפא םתרמשמ ינינעב
 וניד קספ תא וב םימויקמ ןוא ,םירוסאה-תיבב רפאהל צוי  ונידו בר תטחי יכ
 ,ללוכה בר י"ע אלא

 אלש םימלשומה תנומא וילע  לבקל ירוהי שיא םוש סונאל רופא
 ,ונוצרב

 :יתבו .תויטנכההותבל  םוכוישה תונובזעה * ינינעב תוברעתה לכ הרופא
 ,הלהקה לש רפפה

 תא ןמז רוחיאב .םג וא ירמגל םלשמ קלתסהל | ידוהו לכל תושרה ןיא
 םוסמה תא .םגו רשבה .סכמ תא  ,"הבדג , ארקנה :םמה תא ,יתנשה הכלממהלפמ
 .ללוכה "ברה .תואצוהל

 םשב םיחקולו ללוכה - ברה .ישרומ םיאב .,ול  ןיא םישרויו בר תומו וכ
 וא ריקפ םושל = .ול .רשא לכו :ויסופ תא = ,יפסב תא : ,וידגב תא הלשממה
 שוא .ןיא זא ,םישרוו תמל שי םא לבא ,רבדב ברעתהל תושרה ןיא סופורטופא
 תבוטל .םנוח תא .חאוצ:וכתכ פ'ע ובזעו םינבר ותומי יכ ,ושוכרב .עוגנל יאשר
 !תמה ירבד תא םיקל םיביח ,פתלש ללוכה ברל וא םהיינעל ,םהלש תויסנכה:יתב
 .קוחה פ"ע שוהרכ  ,םידוהי. םידע םימותח .םהיתואווצ לע םא

 לש  ,ללובה ברה לש ותכוטל :ותאווצב ויסכנ תא ידוהי  שיא'שירוו יב
 ותומ רחאל אוצוהל  רשפא ,םהלש םוינעה וא .תויסנכה>יתב לש ,םינברה
 ,וישרוי ידימ זיסכנ תא

 תקזחב איבהל ורבד:ושוע וודיקפ תא וא ויגבר תא ללוכה ברה הוצי יכ
 ,םש ותוא שונעל ידב תונברה תיב לא הנומא ינינעב הריבע רבעש ידוהו שיא דיה

 ,רבדב העירפמ תויהל תיאשר היצילופה ןיא
 בר אשונש טיברשה דעב םולשת :הזיא .שורדל תיאשר היצילופה ןיא

 םהיסופ ,םהידגב ףולח רעבו ,ורבר:ושוע ויתרשמ לשו ולש ויפופ רעב ,ודיב ללוכה
 ,תורחאה םירעב םינברהל םיכיישה .ולאב םהילמג'

 הרוד םינתונ ןיא הלהקה ישארו םינברה ,ללוכה:ברה םהב םובשווש ,םיתבב
 ,העשל וליפא םילייחל

 ללוכה ברה תדובעב ןושארה | רזועה
 ,סמ לכמ

 םינכהל רתומ .םירוהיה לש רפסה:יתבל וא תויסנכה:יתבל ךוושש המ לכ
 ,לובגה סכמ םולשת םוש ילכ ץראה לא

 רועב םהלש םישורקה תומוקמב מ הזיא עובקל םידוהיה םיצור םא
 .הזמ םתוא עירפהל יאשר שיא ןוא הרשה ירעב וא הריכה

 ,רחא 6 הז ןפואב םהיתמ תא רובקמ םירוהיה דעב בבעל יאשר שיא ןיא

 ,רחא וא הז ןפואב םהלש םיקוחה רפס תא ראבלו אורקל וא
 הלשממה תאמ ללוכה בר שרורש ,תידוהיה תדה יגהנמ יגינעב רבד לכ

 .אלמתהל ךירצ ,היליד אקנפשוגב םותח בתכב
 .והדוכעל אוהש ימ תא חפסל ללובה ברה תא חירכהל תושרה שואל ןיא
 אלמלו להנל תושרה שי ,הלעמל רכזנה ,ידניפיא םוחנ .םויח ללוכה ברהל

 ]יא םלועבש אלתמא םושכו ןפוא םושב ,ויניעב בוטכו ונוצרכ ותרמשמ יקסע תא
 ,ותנוהכ ינינעב .ברעתהל וא הזמ ותוא עירפהל יאשר םדא
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 ימיב .גרובמאהב תויהל .עבקנ יעישתה | םרגנוקה
 'אב -- םילקשה .תובג .רמג ,(רבמצד 13-18 תבט טי --ד"י
 ז"ימ  םרגנוקה . לא תוריחבה = ,(רבוטקוא 2) ןושח  ח"רד
 .(רבוטקוא 55--גפ) ןושח גיכ דעו

 םינויצה לש  ןבלפה דעוה יכ ,ונל םיעידומ  קסלודופ ץינמקמ --
 תאמ שורדל :ולאה תוטלחה תא לבק ,בא ח"כ םויב התיהש הנורחאה ותפסאב
 יזכרמה דעול ףסכה תא חולשלו םילקשה ןיובק תדוכע תא רוטגל .תורוגאה
 ָךְנוָפב ןסרגנוקל םירוצה  תואצוה יכרצל דגופ דפיל ןירשפא רתויה םדקומב

 םורוטפ ותא םידיקפ ו"ט דועו
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 , ךלפבש תודוגאה לכ עודי םובסב, ףתחשהל תוביח ,לבור ףלאל הלעיש ,הוה
 רחבהל דעוה תעד יפל םיוארה ,םיטדודנק לש המישר ךלפבש םירעה לא חולשל
 + .םרגנוקל

 .לֶאְרְשְיץֶראְּב
 םוחה י"אב רבג םינורחאה םימיב רוחיכו הז ץיקבש םיעידומ ופימ --

 םתעיסנ תא וחדי םא תושעל וביטיי י"אל תולעל םירמואה םישנאהו . דאמ
 .. קפופ לודגה םוחה זאש ,םימשגה ימי תלחתהל ,תוכסה רחא דע

 ונבי .הנשהש וגל םיעידומ . תינבגו תכלוה ופיבש "תיב תווחא,.--
 , תירבעה היסנמגה ליבשב לודגה תיבה םג הנבנו ךלוה . תיב םיעבראל .בורק
 תווחא, לובג לע הל שיש המדאה תקלח תא "הלואג, תאמ תונקל םירמוא שי
 לש החסונב השדח תידוהי תחא הנוכש דוע וו הקלח לע תונבלו "תיב
 -:+ "תיב תזוחא,

 וש .חֶרָומּב

 ןאמרוה םסרופמה טסיצילבופה ,"ורביה ןאקירימא,ה .ירוועמ דחאל --
 ולגלגתנ ןינעל ןינעמו , םימלשומה תיסנכ שאר םע החיש התיה , ןייטשניריב
 .תונויצה ד"ע םג םירבדה םהיניב

 + םאלםיא.ליא.ךיישה תא רפוסה לאש--? תונויצה רבדב ךהעד המ --
 , ותלאשל ןובה אל ולאכ ןוהמתב וולא ויניע אשנ םאלסיא-ליא-ךוישה

 : וללה םירבדב ותלאש תא חסנ רפוסה
 םיפדרנ םנהש , תוצראה ןתואמ םידוהיה תדידנל סחיתמ התא רציב --

 ? הנית ש לפ ל ,היניטורו היפורב ומכ , ןהב
 דחאל שיא לכ תא םיבשוח- -.םאלפיא.ליא.ךיישה הנע -- ונחנא,--

 םודוהיה .  םימלשומו םירצונ , םידוהי ןיב לרבה םוש םישוע ונא ןיא .ונלשמ
 ונחנא .  םולש םהילע םיטונ םימלשומהו ,םולשב היקרותב תבשל רימת ולכי
 הלודג הרידנ ליחתת םאו ,לבוס םע לכל | היטפמיסב םיסחיתמ םימלשומה
 רותפל טנמלרפה ךרטציש ,המילבורפל תאו היהת ,הניתשלפל םידוהי לש
 . "ןפוא םושב הנניא תיתד הלאש .התוא

 תואצמנשו לפוגאירדאמ  תודחא תועש ךלהמ הקוחרה ,הקיטומיד ריעב
 .עובשל ישמחה םויב קושההםוי הכ דע היה ,םידוהי לש תוחפשמ האמ הב
 לולגה תחפ לא השקבב םימלשומה  ריעה"יבשות ונפ םידחא  תועובש ינפל
 רבדה היה לקנ יכ ףא ..תבשה םויב קושההפוי תא עבקי יב  ,ילופונאירדאה
 תורחתהמ רטפהל ידכב אלא הניא תאזה השקבה לש הרקיע לכ יכ  ,ןיבהל
 תגהנה תצעומב ףתתשמה ,ילופונאורדאה ברה .ףכית החפה .התוא אלמ ,םירוהיה
 רבדה ללגב הפוזנב וב רעג םוחנ םויח 'ר ללוכה ברה ,רבדב החומ אל ,ריעה
 שיגהל חרכוה תובורקה םירעבו - הקיטומירב םידוהיה לש ותולרתשהבו ,הזה
 .ןירוטפ תשקב

 ותוא חיטבה אוהו ,שדחה םינפה-רטסינימ לא = םוחנ םייח 'ר הנפ זא
 .הקיטומירב קושה םוול ןמז תעיבק רבדב םידוהיל רזעל תויהל

 תשקבב הנפש --- ילופונאירדאה ברה השע ןגוהכ אלש רחא רבד דועו
 לופוניטנטסנוקב  ללוכה ברה לא  ,וילע הוכגה ןוטלשה לא אל ולש ןירוטפה
 ןירומפ תא לכקו .קוח רבע רשא  ,לופונאיררא  החפ לא םא יכ ,םוחנ םויח 'ר
 ,םינפה .רטסונימ לא .הנולת השגוה החפה לש הז והשעמ לע םג ,ימשר ןפואב
 םונבר ריפהלו תוגמל ףקותה שי ללוכה ברהל קר יכ ,אוה םג אצמ רטפינימה
 ומצעל ןיד השע רשא לע | לפונאירדא תחפל םירבר:תחכות תלשיו היקרוהב
 .קוחה .תורמל

 .היקרותב תופפאה קוה ר'ע -
 הרבה רופו לכ רפואה ,שרחה תופסאה:קוח לש עודיה ועיברה ףיעסה

 םובר תווקת ובזכנ ז"יע ,טניפה .תאמ לבקתנ יתד וא ימואל סיפב לע .הרוגאו
 תואצותהו וב הכורכה הנכפה יגפמ הזה ףיעפה תא טניסה ירבחוחרי וכ ,ווקש
 ,הירחא רורגל הלולע .ותעפשהש ,תוערה

 תא ןיפ לע םיאתהלו הזה ףיעסה םע בשחתהל ךרטצת תונויצה םג
 .תורדתסהה ינפוא

 ; .יקרותה טנמלרפהב הפינכה תלאש
 יהיצרגימיאה ינינעב שורדלו רוקחל טנמלרפה תאמ הרחבגש ,היפימוקה

 =אירדאה לילגה לא הירגלובמ םימלשומה לש תינומה הפינכה תבסב , הפינכה
 תועקרק הריפחה וללה םיטגרגימאהל רופמל = ,םירחבנה תיב לא העצה ,ילופוג
 ,קרמ ףלא םיתאמ לש םוכס הז ךרוצל .בוצקלו הכלממההוסכנמ

 העצההב םימלשומ, הלמה הקחמנ טארהוז ינומראה לש ותעצה פ'ע

/ 

 אל ןוילג

 תנווכמ העצהה .אהת אלש ידכב  ,"םינמותועה, םיטנרגימאה תולמב הופולחהו

 והעורי תד ילעב וא רחא םואל תבוטל קר

 : ,לֶאְרְשַי -. תוצּופתב

 תלבק םימלואה דחאב הנליוב הכרענ לולא .ב"יב =

 ההושה ,ץייפומרבא י"שר ונירפופ ןקזל הרדהנ םינפ

 לש םחכ .יאבו הנליובש םירפוסה ,הדעה סנרפ ,ריעב םידחא םימי הז

 ינב ,לודגה חרואה דובכל םיבהלנ םימואנ ואשנ םינוש תוגלפמו םידסומ

 לש ןיוצמה .ומואנב רמגנ ףשנה ,ראמ הפי הסירדא ול ואיבה ןוגרמס

 ,ץיבומרבא  ו"שר
 ם!וירטסינימ די לע רשא תיטפשמה הצעומב הררבתנ רבעש עובשב --

 ןיפילוטס םירטפיגימה דוס אושנ לש עודיה ראלוקריצה רבדב הלאשה םיטפשמה

 ולה .תונקפמה ידיל האב הצעומה  ,םידוהיה לש הבישיה תוכז רבדב

 היסורב

 ןוא (ב ,ונוטלש חכ לע ולש ראלוקרוצב רבע אל םירטסינימה:אושנ (א

 ותוא .לטב יכ וא םידוהיה תבישי רבדב קוחה תא ראלוקרוצה ריפה וכ ,מילחהל

 :ריצה (ג ,םידוהי לש שוריג ןמזל עגונב התשענש ,הלק החנה קר יהוז ןורמגל

 שוריגה י"ע יאדווב הדיספמ התיהש ,הכלממה לע וב ןגהל ידכב ןתנ ראלוק

 לש = ראלוקרוצה יכ  ,הצעומה תאצומ הז ךמפ לע (ד .םודוהיה לש :יגומהה

 ; יקוחה לע .ספובמ היה .ןיפילוטס

 םויב = ,םורבעה םוטנידוטסל .טלקמההתיב = ןינב רמגנ  בובלב עב

 רדוהמה תיבה ,תיבה-תכונח היהת  רבוטקוא שרחל ןושארה

 םירדהו ,םוטנידוטס האמל  תזגועמ ,תופסאל םלוא  ,ארקמל:ררה  לוכמ הזה

 | לעפמה אוה .בובלב םירבעה םיטנידוטסל טלקמה-תיב ,םילוח םורימלתל םידחוימ

 יהירטסואב םינוילעה רפסה=ותב ידימלת םירוהיה יריעצ לש תימצע:הרזעל ןושארה

 הפי ימואל לעפמ ,הניווב םירוהיה םוטנידוטסה םהישעמכ תושעל ואצי םהירחא

 תיאשתו השק הדובע ירחא בובלב םיהוכגה רפסה יתב ידימלת םידוהיה ורצי

 ,ויכמותלו וירפימל-דובכ רמוא .אוהו

 :ןינב הלאה םימיב .התיהש ,הונשה תונויצרגימאה = היצנרפנוקהב - -

 < יהל תוכומפה .םירעהו .קרוי"נונבש תווצוינגרוא םיששמ חבהיאב תופתתשהב קרוי

 :צנריטניא דעו רסילו םימעה רתי הכ:ואב םע מ"ומב | אובל .הטלחה הלבקתנ

 ,סמאיליו דגנכ היצטיגא השעמל דוחיבו םיטנרגימאה לע הנגהה תרטמל ילנוי
 .דה + 907---

 ,שווירט ,א ו

 .ןומיליפ
 ,הַבּושְּתַה מיל

 םוארוקה בור לע הקוחו , הבושתה ימי תא רוכול טעמ ותמ דקה םנמא
 ,הבלה יתרכונו השעמ יתיאר לבא  ,הבושתב רהרהל ךכ לכ םירהממ םניאש
 : דחו תובלה יתש וא

 תא .ץוחב .יתשגפ .,םירהצה :ורחא:תועש ששב , ןורחאה .ישימחה םויב
 ,םידרחה םתואמ רחא ,ונתורודב קר .אל םימתו קירצ שיא ,םינקזה יבורקמ דחא
 + םתקדצ .ינפמ דומעל םילובי םתיב ינב ויה אל .ונלש תושימחה האמב םגש

 םולש יל ןתנשכ  ותוא  יתלאש -? תכלל ךכ לב ופחנ התא ןאל --
 םולשה -- הבה הגאדבו הופחב רובד ידכ ךות ומצעב םולש יל ריוחהו
 ? ךידכנל םולשה ? ךתיבב

 דיגמ ,ישימח םוי םויה הנה ,'ה -ךורב םולש ךא , םולש ,םולש --
 ..שורדי יארו אלה דיגמ חויא ךא , רוחבל דאמ םיברמ םיאבגה ,ריעב ןיא

 תיבב שרוד דיגמ יהיש ,ןאמ וגהג ךב :יכו: , אוה לולא יכ יתרכז .עגרב
 + + ישומחו .ינש םוי לכב הזה שדחב לודגה תפנכה

 תמדקומ .העשה אלה  .דחא עגר דוע אנ ךרצעא ,יל אנ חלמ --
 המ ,יל אג רמא . החנמ ללפתהל םירחאמ לודגה תסנכה-תיבבו ,תמאב ראמ
 ?רסומ ירפסבו הרותב קפוע חתא ךימי לכש]מוב ,ךל דיגהל ד יג מ הזי א לבוי

 ! םוקמ לכב רמולכ -- ."ואצמהב 'ה תא ושרד, ,תאוכ רמאת לא --
 ש ק ב ל .ךירצ , "ו ש ר ד, רמאנ ןכ יפ לע ףאו ,םוקמ לבב אוה אצמנ אלה
 עניו דחא קוספ רוע .ןקוה יל ףיסוה ,"יגפ ו ש ק ב יבל רמא ךל, --  ,'ה תא
 , רופב םויל לולא .שדח - שארמ םוי םיעברא קר -- : השיחלב רמאיו ושאר
 +דאמ רצק ןמו

 יכ לע ,יבלב 'קחצאו תכלל והנתאו ול ןטשל דוע תויהל יתצפח אל
 גאוד ,תולקבש הלק .הרבע םג הנשה לכ רבע אל יאדובש ,הזה דיפחה ןקוה
 םיאלמהו ,ו'תואטח לכ לע  בושל הבושתה ימי םיעברא ול וקיפסי אל ןפ
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 םונושארה ןמ אוה ..לל5 .םוופחנ  םניאו רברב םיגאוד םניא  ןומרב תורבע
 םיזרדומ הלא םיכורקה .םינורחאה ןמ ויהיש יאולה -- המהו ,בושל
 הברה ןבא .ורבחמ רתוי המהמתמ והבחמ קוחוה לכ -- םיקוחרהו ,דאמ
 םש שומי אל רשא  ,הוה ןקזה . םדאה ינב יכרדב הלאכ תוכופה תויצרופורפ
 +. .ונחנאו ,'ה תא ש ק ב ם ונדוע ,ובלמו ויפמ 'ה

 יתרכו .:. הזה רבדל יתכרעש הכופהה היצרופורפה הקספנ הפ ךא

 ומרה ילעבל הלטל התיהו ונסוחתל ץוחמ הדלונ רשא "םיהלא תשקב, תא
 םישנא -- וגטוחתבש םישדחה .ןמרה ילעב םג הב ווחאו ,ונמוחתל ץוחמש
 -- יה לא רתויב םיבורקה ןט םניא יארובש

 אל רשא ןקוה יבורקל ללפ ימ ,הזב הז עוגנל םיליחתמ תווצקה
 ? תושרחבש השדח הלמ ויפמ איצוה יכ , וימימ רו רפסב ויניע םש

 םידיגמה דחא , יבורק לידנמ 'ר תא יתיאר הנהו ,רבדב רהרוהמ ינדוע

 אלו ועצב םנרפתמ אוה הבו ,  ותנמוא איה הבושתהש , תורייעב םיריוחמה
 +ונרודב תואיצמה | ירקימ קירצ שיא אוה םג ,תורב אל םינפ לב לעו , תחנב

 ונניא אוה :ורבשב תוטוופ ךא לבקמו םיגטק תויסנכ יתבב קר אוה שרוד

 יוארכ ותשרד תא רדסל לוכי ונגיא , תושפג חקול ןשרד תגרדמל .עיגהל לובי

 תינימשבש תינימשה וב ןיאש ינפמ ,םעל הצורמה טקיפיאה תא .וירבדל תתלו

 . ךכל השורדה המרע |
 םינושארה ןמ-- ,הנוכבב אלש ןבומכ -- ,היהש אוה הז לידנס 'ר

 + דומלתה ימכח לע תומוערת ישגר וא שפוח ישגר םתעשב יב ריעהל ועייסש

 ויה ,ןהב םישמתשמ ונאש ,תושרחה תו: צמהה לכ יכ ,םע להקב רמא אוה

 אלו  .ןהב קופעמ םהיניעב תונטק ויהש אלא ,דומלתה ילעבל בטיה תועודי
 תיבב ארקש "בקעי ןיע , רועשה ירחא ,ותשהד ירח א םא יב ,ותשרד ךו ת ב

 חיסמ ,היאר תוכירצ ןניאש תומסרופמה ןמ רבדכ ,בגא ךוד תאו ופכ ,ונשרדמ

 לודג םעב םג ילואו יבלב יתמערתה ינאו .העש התואב היה ומות יתל
 המה ויה ולא + םיעשופל די ונתנו םתמכה תא ושבכש ,ונימטכח לע יתסעב

 יתעמש רשא ,גולגלה ותואל םוקמ היה אל ,ףרגלטהו ביטומוקולה יאיצממ
 "רומחל המודה םעה, :רמאל , םילודגה םיסרוקיפאה דחא םשב םהה םימיב
 יתארק רבכ ינאו .וביט המ עדוי וגיא "ןובנו םבח םע,ה לכש ,רבד איצמה
 "הלאה םירפסה ירבחממ הברהש , יתעדי םגו ,"הלבשה, ירפס םהה םימוב

 יתוארכו .םגולגלל שארמ גואדל היה ץוחנ המ יתוניבהו , םה םילודג םיסרוקופא
 + ןילא שנאו תאו לכ יתרבז לידנמ 'ר תא התע

 םעה תא דמלמ התא אלה ?קסוע התא המב ,לידנמ 'ר ,תעדיה --
 -- ! םיהלאה תא שקבל

 + ךכב המו --

 םיקסוע אפוריא .ימכח .ןמזה ילודגל ןינע התע השענ הז רבד לבא --
 + "םיהלא תשקב ב הלאה םימיב

 ונלשמ םהל רשא לב -- ? הזב שי שוחח הזיא -- ? ךבב המו --
 םוי םוי םירמוא  ונחנאו ,יששה ףלאה ףוסב התע הזב םירבדמ םה ;אוה
 "/ה יש ק ב ם בל חמשי,

 םהמ ודמל רודה יליבשמ . ףינועב לק הז רבדפ יהי לא ךא --
 לא ,םיאריה לא םיפרקתמ פה ירהו ,םיהלא תשקבב קוסעל םה םג ולחיו

 +הוב ץורפ רודב אוה ןטק רבד אל יארובו , ךתנלפמ ינב
 אל עודמ ..,לבא  .הברדא ,ןתי ימ ,ללכ תאז האור ינניא ונא --

 ,המושפ הוצמ  ,איה הרתי תוריסח אל וז אלה -- ? רוכצב ללפתהל ואובי
 יל שחל הלאה םירבדה תא) םהיניב שיו ,הבוח תישאר , םדא לכ תכוח
 םישנא  םג (ומסרפל הלודג הנכס וב שיש דוסכ דאמ הרוצע השיחלב ינואב
 החנמה תלפתו .,.בירעמו .החנמ טרפב ,תודיחיב וליפא םוללפתמ םגיאש
 + תורחש הלפתב איה הבוח

 ,אוה לודג ןינע ב"פעא לבא ,ותוא יתינע , תמא הז םג --
 םג ןוזפחב ול ךליו .ומכש ןפוו ילש לודגה ןינעל .זובב ודי עינה אוה

 'ה ישקבמ לש להק הזיאב שורדל ךלה .אוה
 תא ןווחאה תבשה םויב .יתלאש ?וז הלאש לע התא הנעת המו --

 יקב שיא | ,רועבש םינושארה \ םיליבשמה תרובחמ םיגורחאה םידירשה דחא
 יתיאר וינפל ןחלושה לע ..םירבעה םינותעה לכ תא ארוקו "םיכובנה :הרומ ב
 "חלשה, תא

 תויהל :אוה ליגר) םעז תרעגב הנע -- ?"םיהלא תשקב, רבד לע --
 תושדחה - .תולאשה לככ הטכוחמ :הלאש יהוז -- (תע לכב יב רעוגו םעוז
 !םב ל רשא

 ,טעמ ול םזגל ימצעל יתרתה | ,הב .םיקסוע , הפוריא .ימכח לב --
 ?ונל םג ןינע הניא המלו

 לכ ןוא :עודטו  ,ומעו לוקב יל גלגל !הפורי א ימכח לב --

 וה ממה, 1מהסתסה1ה 2. 1826078, 080875888 ץח.- ₪ 5

 ו

 אל ןוילג
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 "ינחור וברמ, תוחפה לבל וא "חוטב טלקמ, םהל םישקבמ הפו רי א ימכ ח
 , ? ונוטב

 . םהיתובאמ ולחנ "םינחור םיזכרמ,ו "םיחוטב םיטלקמ, --
 םעו אלמו לודג לוקב ןקוה ליכשמה ארק ,וניתובאמ ונלחנ ונחנאו --

 יגיש והוגישי אלו ףוג וניאש לא , רחוומו דיחו לא, - : הנושארבמ רתוי דוע
 ןיאו 1 םהילע הפרטנ םתעד ! םישקבמ םה םיהלא . שקבל המ ונל ןיאו ,"ףוגה
 ! לתובו שאר ירה ! תושעל המ ללכ םהל

 אלה .םעפה איה םיליכשמ תפש אל  ,ךורב 'ו ,ךתפש לבא --

 תוריהמב ונתאמ םיקחרתמו לכב םירפוכ ונינב , דאמ ץורפ רוד רודה יב , תעד+

 םהילא רברל ולחה התעו ,הכ דע הזב םהל  םירווע ויה םיליבשמהו ,,הארוג

 --? הוה ףצקה המו ,םהיתובא לא םבל בישהל ,ונירחא םכשמל , םיהלא םשב
 םרטב ,לומתא הלאה  םישנאה ויה הפיאו -- ?הוה ףצקה המ --

 םייוגה ימכחש העשב ושע המ--? םיהלא תא שקבל םייוגה ימכח ולחה

 ינפל -- םהה םימיב אלה .םיהלאה | אוה ,םיכרעה 'לכ יונש ורמא

 לכ איה היפ לע הרעק תכיפה : םהירחא םה םג ונע --- םינש שלש , םיתש

 ,רחמ םייוגה ואובי םא ,ושעי המו ? רחי אבה םלועלו הוה םלועל ונקלח

 --?םיהלאה אוה רחא ן א 5 הזיא וא םזינאמריגנאפה וא םזיוואלפנאפה + ורמאוו

 שי יב ,עדוו .יניא םולכ -? םוקיטנפה ןמ ינא םולכ -- | םויוגה ימכחב לכה

 , לכב רפוכה םג ",יגיעב ירוהי -- ידוהי לכ = - ינא -- ? םלועב םיסרוקיפא

 --? עדוי ינא המ .טפושל ול 'ה יהי . יניעב אוה ידוהי ,שממ רקיעב רפובה

 ידוהיה לבא .העטי אלש ול היה רשפא-יא יב ,ןידה םויב חיבוי ילוא

 ידוהיה , תעדל בויח ידוהיה .ללכ יניעב ירוהי תומד ול ןיא'ביהלא ש ק ב מ ה
 לחנש לאה ותואמ בוט לא ול אצמי אל ש ק ב ל אובי םא יב ,תעדל םונ א

 אוה ל ע ב ה ילוא קפתסהל ולכי דוע שדקמה תיב ימיב וניתובא .,ויתובאמ
 ,..דוע םלועב ל ע ב ןיא התעו ,םיהלאה

 רתויד םטושפכ םירבה .שרוד התא . ןינעה תא עדוי ךניא ! ךורב 'ר --
 ? םישדח םיהלא ונל שקבל עיצמ םדא םולכ . ללב ןכ וניא ןונעה לב ..ידמ

 ןויערל םינפ לכ לע וא ,תרמאש המל םירבדה םינווכמ םרקיעב ,הברדא

 + דאמ הול בורק
 הלמ םנויערל ואצמ אל .המל -- ? וז ןושל םהל ורחב המל , כ"א --

 ? הנמיה האג

 יתשמתשנ ?ךורב 'ר ,"'ה יש ק במ בל חמשי, רמוא בותכה ירה --

 דוגממ יל האב תאו יתואיקבש יתדגה אל ןבומכו , לירנמ 'ר לש וקופפב

 .הטושו ינע
 םגו -- ךורב 'ר"הנע -- דוחל "םיהלא = ישקבמ,ו דוחל "'ה ישקבמ, --

 קוספה אלה :ךל עמשא אל םיה לא תש ק ב לע קוספ הויא יל אצמת יב

 ,םהינוע תא וחקפיו םימעה ימכח ואוביש דע וכח ולאו , םינש יפלא הז בתכנ

 טעמכ הרומ אוה ארבועד אפוגב יכו טעמתמו ךלוה ופעב יב ,יתיאר

 ןפאו הו יחכב שמתשהל רמואו ,תצקמב םעפה ותוא יתחצנ ינאש , שוריפב

 ,ונרדח לא אוהה עגרב םגכנ רשא ,ונב לא

 וניאש הממ רתויו , תירבעה תורפפה תא עדוי ונניא  ,ןבומכ |, ונב

 יתלד לע רתוי וא םינש שלש הז קפוד אוה . גוהנכ , התעדל הצור וניא ערוו

 והעש יפל ול הוקת לב הדבא רבכו , לבקתהל הכוז וגיאו תויטורה תוטיסרבינואה

 "? םיחלא תשקב, רבד לע , שטיבוסירוב ילוקינ ,תעמשה --

 == .? וירבחו יקסבוקשוירימ לש --
 השק הדובע םחומ תא םידיבעמ םה ? הו לע רמאת המו + ןכ ,ןב --

 ונומכ ןיא תויטפיאיטונומה .תותדה שלש .ירצוי ונחנאו , םיהלא םהל תושעל

 םג איה תע ?ה] לע רמאת המ .תמא ירבד רבדנ םא ,םיהלא יחכש םע

 + ונבלב ?םוהלא שקבל, וגל
 יב ,עדא אל עודיה -- :רמ קוחצב םלעה הנע ? שקבא המ --

 ? התיסרבמואל הפינכ תוכוו גרוברטפב הבישי תובו ןתוגה אוה םילאבש בוטה

 אל קיוחמ ךדוע התא לבא ,ומכש לע קופדאו ויתינע , ךאמ תקדצ - -

 רוחבמ ךחורב רצועה לא הזיא ךברקב יח יב ,אופיא אוה תוא ,םילאבש בומב

 אלו \ , ךיתובא יהלאב הדמ וזיאב  קיזחהל ךתוא הוצמ לא הזיא ,ךל בוטב

 + םידבכנ םינינע המכל רועו הבישי תוכז ןינעל ונממ םיבוט םיהלאב

 ןהברה וירחא קודבל יב ץיאת אנ לא ךא .הוב לא .יברקב יח יאדוב = -

 + תורתי תוריקחב ויתודוא לע סנפא אלש ולו יל בוט

 לכמו ותאמ יבלב החילס יתשקב ינאו ,הקוטע החנא החנאנ םלעה

 +יפמ טלמתה רשא "םיהלא יחכש ונומב ןיא, רמאמה לע  ריעצה ונרוד
0 

 ,גרבדלוג ל 0 : ל"ומה:ךרועה
 וו

 16 תה 1 16 1. סם
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 .השרו ויש ות, תאצוה

 .יזנכשא"ירבע"יסור ןולמ
 (תסהוומו] ע0080-8878100-

 תימגחהווז₪ 01005
 .[םידומע 9966]

 +יקסבוזרג ,י תופתהשהב הדוהי:ןב +4 תאמ

 סופדב ורודסו ותהנה ,ונוקתו ולולכש ,ותכירע תרובעש הזה ןולמב: <
 הבר הרובע ,םיבר תוחכ ועקשנ ,תופוצר םינש רש עב הבשמצ
 ירכב ,הנממ .למע םוש הכשח אל "הישות, תאצוהו ,םיבורמ םימדו
 רשאו ,רתויו רתוי הזה ץותנה רובהחה תא ללכשלי

 ישומש רפס ,יממע רזע רפס הוה ןולמב תתל הריב הלע ןכ לע
 :וכרצ יד ללכושמו ןקותמ ,ליעומו ץוחנ

 םיקיודמ םה םיפורה םירמאמלו םילמל םירבעה םימוגרתה-
 תירבעה הפש ה איה ןולמבש תירבעה הפשה ,קוידה .תילכתב
 תורצוא לכ תא הברקב הליכמה ,תינרדומה ,הש דחה
 ,שרקה יבתכ תפש ,תופוקתה לכמו תורודה לכמ ןושלה
 םילבוקמה תורפס ,דרפס ימכחו םינואגה ירפס ,םישררמהו דומלתה
 םינורחאה םימיה דע השרחה תירבעה תורפסה ,םירחואמה םינכרה+
 ,תונורחאה םינשח שמחו םירשעב תושדוחמה םילמה לכו ,ללכב רעו

 + וב .וסנכנ םוינהדומ .רתויה םירבעה םויוטבה לכו
 .תוירבע תויתוא ב אוה יזנכשאה םוגרתה

 תויסודה .תוזארפהו .תולמה לש םימוגרתה יקוירל ענונב
 הוה ןולמה הלוע ירבעה ןונגפהו הפשה תויעבט+ש
 םינשיה ,תירבעל תיזעולמ םירתאה םינולמה לכ לע

 ,םויצ ו למה םימוגרתה םתוא ללכ ואצמי אל הזה ןולמב ,םישרחהו
 םתוא אל םגו ,םינשיה םינולמה לש םיירדנפקה ,םיי ל פרעה

 םוש םהל ןיאש ,םייתרעשההו םייחט שה םימוגהתה
 ,השרחהו הרחואמה תורפסב ללכ םישגפנ םניאשו דופיו םוקמ:
 שודחה ירחא םיטוהלה ,םישדחה םינולמהמ הזיאב םיאצומ ונאשי

 . ידמ .רתוו תינשלבה היצסנפהו %

 םילמה דצבש םידחוימה םיגויצה םה םיצוחנו םיבושח
 םילמהו םישדוחמה וא םיידומלתה םיאטבמהש ₪

 םישדחה םינולמב םיאצמנ םניאש ,תורזה תויתונאלמה *
 ןולמב םישמתשמל תורשפאה תא:םינתונ הלאה םינויצה--,םירחאה
 ,וירחא ר ק ב לו ילביבדאל אטבמ לכו .הלמ לכ רוקמ תע ד ל הזה

 ,דבלב תרוע הנומא .לע ןעשה ילבמ
 לפכבש םיישומש ה םינולמ ב גוהנה ט א מר ו פ ב םפדנ ןולמה*
 טאמרופ ,םיינוסיכ םינולמ לש טאמרופ ,תונושלה->
 קיזחמ טעומ הש ןפואבו וב םישמתשמה ליבשב חונ <

 ,הרושו הרוש לכב הבורמה תא - .
 ,תופיו תוריהב .תויתואבו חבושמו הפי ,הבע רינ לע םפדנ .ןולמה
 --תקיודמו תחבושמ ההגהבו ,םיניעה תא תורועמ ןניאש-

 ל
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 , םירחא םינולמב בורל םייוצמה תו אינ שו

 ,לבור 3.90 רדה 'כמ ,לבור 0 ןולמה ריחמ | 2
 ינשה ןולמה תא םג גישהל רשפא :

 תיזנכשא-תיפור-תירבע
 ,רנזולק ,י ריר תופתתשהב "קסבוזרג ,' תאמ =

 תיועולל:תירבעמ--םלש רבר םה דחיב וללה םינולמה ינש=

 םישובשמ יקנ.אוהו -- ,םיחמומ םיהיגמ ידי לע .התשענש-

 תיעבטו היה ,תחא הפש בו דחא חור ב תירבע םיבתוכלו
 ,תקיודמו

 י'ר 5,60 רדה 'כמ ,'ר 9,85 רבל "םיכ לש ןולמ,ה .ךיחמ
 .םגישי דחיב םינולמה ינש תא הנוקה

 ,לבור 5.50 רדה 'כמ ,לבור 5 ריחמב
 םירבעה םירפסה .רחסמ :יתב לכב םגישהל
 ומה 010 1 1111715, הק

 0188 < 108011188, הוה
 1 רזב בונביא ,יקבלנ : הקלחמב וא ,9 ןועמ ,ל יקפילובונ : פ"עב

7 
 ן ןלקב "1271/1777, 5ש תכרעמה
 1661ם, 8[. א -0]ותפ6ונותש 6) 060. 216

 ,הנליוב *"םלועה,, ליבשב תועדומו םימתוח תלבקמ

1 - 

 תא חולשל םילוכי הינמרגו הירגנוא-הירטפוא תונידמ יבשוי
 ( וה ₪-8010106) ראודה"תודועת יפפוט ידי לע םתטיתח ימד

 תאצוהב ז"יע םיצמקמו ל"נה תכרעמה תבותכ םש לע םיכורעה
 . הטסופה

. 

 ,תתביבסבו זדאלב םימתוחהל
 לש םירפסה רחסמ תיבש 'העידומ ."םלועה, לש היצארטסינימדאה
 ליבשבשו ייםלועה, לע ןכופה תויהל רבכ הז לדח ּודָאלב "גוגֶַפ
 תונמזהה דעב תוירחאה תא הילע תלטונ איה ןיא ךכ

 .תואלמנ ןניא ש -- ל"גהל תורסמנה
- 2 

 מ הסירדאה י"פע םש תיתורפסה הצובקהל .הרפמנ ןדאלב "םלועה, לע תוגבופה
 0 ₪. תפסו הז שקד [ן0 תש הוה א 0

 י'רעביב עייב , גאלרעפ
 יב כ-ט כ בברים ה. 1

 אד  ןענעקעב וצ לעיצ םאד טאה "רעכיב עיינ, גאלרעפ רעד
 ןופ .קרעוו = עטסעטנאסערעטגיא ןוא עטסעיינ יד טימ םוקילבופ.עועל עשידוי
 ! ןעגנולייטבא .8 עדנעגלאפ יד טיול רוטארעטיל רעשיא עפארייא רעד

 .טפאשנעםיוו.רעלופאפ  ןוא עשיראטסיה ,  עשיטסירעטעלעב עלעניגירא .1
 : + קרעוו .עביל

 < רוטארעמיל רעשיאעפארייא רעד ןופ קרעוו עטסעב יד ןופ ןעגנוצעורעבוא 2
 וא ןעבעל:ןעילימאפ ןעגעוו  קרעוו - עטצעורעביא .ןוא  עלעניגירא 8

 ! גנוהיצרע*רעדניק

 ןענעישרע ויא םע
 'פףיוה ןעבילרעוייק ןעשיסור ןופ, לעביב עטשרע סאד

 :םיוא .עלופטכארפ א -- ,(ןעבעל:ףיוה .ם'אנירעטאקעי  ןופ .תודוס)
 | ,אטראפ םימ 'פאק 10 ויירפ ,עבאג

 ןוא - טאמראפ םענעריישרעפ ןופ ןייז = ןעלעוו גאלרעפ םעד ןופ רעכוב יד
 ..ןעויירפ ענעדיישרעפ

 90 טייז עצנאנ א |: זיירפ ,ןעםנאנא | ןעמונעגנא ךיוא ןערעוו סע
 . לבור 7 ליטרעפ א ,לבור 19 עבלאה א ,לבור

 == ,טאבאר ןעגירעהענ ןעמוקעב ןעגנולדנאהכוב ₪===
 !ךיז ןעדנעוו ןעגנולעטשעב טימ

 ה. ת. חוקע, םאתפה ה, 3383תפוהה /ת. תסוו5 39, ₪8. 4.
 " ,ךעלכיב יד ןעפיוקרעפ וצ .ףיוא רעמהענרעטנוא טבוזענ מרעוו'ס

 יהריש, תאצוה

 ,םיריש :קינבזל ,מ ,מ
 ,םישדח םה הז ץבוקבש (תומיאופו םייריל .םיריש) םירישה בור

 ,'ר 1,185 חולשמה םע ,לבור 1 רפפה ריחמ ,רו דה ב םפדנ רפסה

 :"הישות, .תאצוה לצא ישארה .רכממה

 | 19 ה 0 ל סו 0 םידמוללו םיארוקל רח א ל ה מ רותב--תיר בעל תיזעולמ
0 



 תיזכרמה הכשלה .תפוק .לא וסנכנ טסוגוא 'חל 10- םוי דע 3: םוימ
 :הוה רדסה .פ'ע הלאה םימוכסה .היסוהב .קיהקה לש

 ,ב"ור 8 תויללכ :תובדנ
 0 תורבושדיסקנפ
 1 תואספוק

 9 םימלש .םימולשת

 ,- 6 ןירועשל . | ל

 0 ס"ע .תמיקה-ןרק :יות

 2 0 , המרגלת תונוילג | 5

 ,889,96/ - לצרה רעו תיז-יצע תדונא

 ב"ור 1083,025 ה"ס

 תקסםסהההםדסה הסתהאסהה וג תועקגגתמס

 ו
 םס₪0ת5 6 7. ([וסתט)

 000080: 1) 18 ספה 505 (מ30אה 8 < 01188) 1. [20808-
 אאסחהנ 2) 030680818 300ה6קה59860813 א0ה0818--ם. 50עַנְע08ְנ 3)
 1065 תות דח8ע--8. 080800: 4) 00ג1600180 0108088 5- -₪0. 0-
 רזגוזק .הםזץסדפו [8עשה6ק5: 5) ![ם6הע 0 6020008395 1 10006-

 תחאמ הקאההאההא5 900ה₪78818--[. 0. 4088000870) 6) 11805 08-

 ץהפ. 108088 עפ 5 אהקלהההא5 ה. 1628808078) 7) 0806

 סמקסמ (885 060 האו 0 00680 00158 800) 8. 11--ז8)
 8) יזע הס .(1108 הסאיפ) 0 תא סתסק0ה10 ו. 1198008: 9) 11000

 38ה8צא 630000808 06תומז:--[!. 30ת666008068) 10) תאקט

 060805816 [ק. חסקדעזהה0פה; 11) קסממההו0מההמהמ6 0צ0קאה [116-

 88--085--םאאקא) 12) 9היקההתטההה אקסתהאה--8|חא) 13) 08681- |
 0תק8018) 14) 7885 החפתט ₪ ו 0608].] 15) 065-

0 
 סההה6ה88ה 5חה הב ע0ה5--6 קע6.) 1/0 2088--3

 עקההאהק גג תסקפ 5 ק6., 88 152 תסתה 4 76.

 ךךסההה6א8 תקמעמהסצ6ה מפ ₪0810ק8 הע וה8ההי 0.-ח6ד
 6צקז6, 5. הסתשהפססה8ה 3( 39. (ך6ת6ק005 304-39), 05 אואה. ₪
 788. .,ז ה הא ה קי , ₪30עּבהּה ה קפוחהקסוהה 16, 1 גס ת05%5 אמעו-

 תפואס 83 0

 ְּי , םיריוצמ םיפיטרכ  ,םירפס ינימ לכ
 ה | < לצא גושהל רשפא תונוש תונומתו םימובלא

 0 ד זז 3
 01 ₪ 1 8 61 ] "ה

 +1. יקוועלאנ םגו ,7 יקפילובוג

 בע יודו[ יציר 1

 ו ו
 תקפה 0708

 דסתעצמסת0מ לתקההוסןממ 1
 00 זס

 רקסעסקה 0 008-[ 08050000 אמ,
 אהשפ 0 תחצגנסהמהסגה5 | ץאקתההו וס
 3 5ה068005 6060185, ת-ק8 0-3

 זזה 00 10 660 810.

 080 תקפפ00%0780 8 אקס.

 07508 חה

 סומק 8שמ]6 -60 ות 86.-1880], 781006 קסמי 6
0 

 ר 1.86 ,רהאי בלאה א לבור 8 ,רהאי א לבור 6 :דנאלפור ןיא
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 :אשראוו .ןיא .ןהעגסיורא ןעביוהעננא מאה ילוי ןעט .(14)
 גנוטייצ .עכילגעט א

 -= "םלעוו עיינ יד =-
 עשירוי .עטסעב יד .ןעטייבראמימ ןעלעוו סע רעבלעוו ןיא

 .רעלעטשמפירש
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 ננוטייצ  םנאיצאמראפניא א ןיוז .טעוו "םלעוו עיינ יד,
 , טאמראפ .ןעפיורג א ןופ

 יונ עמסעשירפ יד טימ לופ ןיוז טעוו ."םלעוו עיינ ידע
 :עלעיצעפס ,ןעמארגעלעמ \ ,תועידי .עגיטביר ןוא עטסעיונעג ,םע
 .ןערוטנעגא:ףארגעלעט ןופ" ןוא  ןעטנערנאפסעראק ענעגייא :ןופ

 :ארכ .עשירוי .עטסבייר יד ןעבעג' טעוו "טלעוו עיינ ידו
 ןוא עטסכילרהיפסיוא יד = ,רנאלסיוא ןיא :ןוא דנאלסור ןיא :קינ
 :תועידי עטסגיטכיוו יד  ,זראל ןוא  אשראוו ןופ םעיינ עטסעיונענ
 .לג .ד א .טיילסטפקשעג ראפ

 א ןיא .טקורדענ  ןייז .סעלא טעוו "טלעוו .עיינ יד, .ןיא
 .םראפ רענעש א ןיא ווא ךארפש רעכילדנעטשרעפ רעכילטייד

 ןוא .ערעלופאפ עטבוול ןעבעג .טעוו ."טלעוו עיינ ידע
 :עטיל ראפ ץאלפ ןעסיורג א ךיוא יוו .,קיטסיצילבופ עטסנרע
 .םפאשנעסיוו ןוא קיסירק ,רוטאר

 עמסעב ערעונוא  ןופ ןענאטעילעפ - ערעדנא לעיפ ןעשיווצ
 ?וורג א ןרעמונ עטשרע יד ןיא טקורדעג ךיז טאה ,רעלעטשטפירש
 ןופ .ןאטעילעפ רעס

 'םכילע םולש
 ? "גנוטייצ ןייק םיורא טינ ךיא בעג .סאוו ראפ,

 עירעפ א  ןעקורר = ןעביוהעגנא ךוז טאה = ךאנרעד .דלאב
 / :ןעמאג םעניימעגלא'נא רעטנוא ןענאטעילעפ

 ףןעטכישעג- ןהאבנעוייא
 0 א ןופ ןעטפירש

 םכילעדםולש | ןופ  ןעבענענסיורא
 .ךעטנערוקנאק, ו עטשרע יה

 1 ןופ

  ןיירפ* םטנעמענאבא

 .לעצניוא א ,שדוח א ,פאק 50 ,םישדח 8 ריפ
 8 ,ןעקייפאק 5  רעמונ
 < .םלאה א ,לבור 15 רהאי א  :ךילגעט ןעקיש וצ
 ף 1,280 טאנאמ א ,,ר8 םישרח 8 ,,ר 6 רהאי
 םלאה א ,,ר 9 רהאי א +: ךילטנעכעוו לאמ 8 ןעקיש
 . .,ר 1 שדוח א ,,ך 5,98 םישרח 3 ,,ר 4,50 רהאי
 / .. עיצארטסונימדא ןוא עוצקאדער ןופ סערדא
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 :יקפדאראגאז ,ח .י , ראטקעפס .מ ,ןייטשלימ ,ל + רעבעגפוורא

 .םיאפורה תצעב ועמש
 ןיי לש יצחו תחא תכ וכ ואצמו ובשח םיאפורה
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 = וב שי "לזרב, .ןייבש לורבה דוסיו .םיאפורה לש םילועמ .רתויה
 /'תיתשל הפי :אוהו ףוגה תא אירבהלו םדה תא .רהמל  ירכ
 :תונייה ראש - לכמ . רתויב לוזו .רתויב  ליעומו  םינטקלו .םילודגל

 ..השרו "למרכ,  תרבח לצא .הריכמה
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 "םלועה תכרעמ לש היצרטפינימדאה
 הריכמל יםלועה, תונוילג :םיחקולה .הינכוס תא  תשקבמ
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 17. ה תסהפה60ק2ְל, םהה5מג גוצ ךיז ןעדנעוו ןעגנולעמשעב טימ

 .לארשי--הצרא םיעסונה רעב
 .,רפפ

 שומש
 ,לארשי ץרא תועידיל

 \ שטירט דוד תאמ
 םגְרֶתמּו דבעמ

 ,יקסבוזרג .,י .י'ע
 ,ןיקנייש מ י'ע ל"י

 הפסוה םע

 ,יברעה .רובדב  םיליגרת

 חולשמה םע .פאק 35 רפסה ריחמ
 ] + הנליו , גרברלוג .ל .ו לא תונפל =



 תגש

 1[ ,א ג, 15-66מ 8606006, 9

 פַצְּמַה לע 2

 , |56 פנג ₪

 ..ןיעמ .וב שיש :קוחה ,הנקכ = ךרה  "קוחה,  השע .יאשחב
 וזיעהש ,תוירוהי .תושפנ .תואמב עגפ וולש תא ,"ןמ,ה .לש ומעט
 תא ליערהלו ללחלו .השורקה הביבסה  ךותב חונמ ןהל שקבל
 ,רוהטה יפורה ריואה

 ירחא ,ןוימדה:ילעב וררקתה ,םדקכ םיבוטה םימיה .ובש .יכ

 , םימחלהו םירמרמתמה  תיפיזיס  הרובעמ ופיע +
 , םכונג .תיבמ "םיקוחה, ואצוה בושו
 דשח םהילע לפנש ,םידוהי .החפשמ-:תובא תואמ : ושרוג

 ושרוג ;ימשרה "רינ,ב המושרה םהכאלמב םיקסוע  םניא כ
 רפאנ ;"הכלממהל- תלעוה םיאיבמה,, ,תודחוימ תויכז:ילעב םידוהו
 ךיתמ םידוהי ושרוג ;םירעל ץיחמ חצ ריוא ףיאשל םידוהיה .לע
 ,םהיתובאו םה םהב וררינתהש ,םירפכה

 ,עמשנ אל לק הגה ףאו הארנ אל ףעפעירונרנ ףאו
 --םישנא ייח רוסיה דע ורערעתה .ןי רה אוה ךכ---ושרוג

 ,"קוחה תא ותעדיזיאב קרטצהל לכוי יפור .חרוא םוש ןיא, ,ךירצ ךכ =
 ;השודקבש השודק הלכ איהש הנפ ,הנשי תחא הנפ קרו

 אקודו ,הבקסומ "השודקה הריבה,--רוהבש רוה ,תראפתבש תראפת
 ,תוקפוסמ תויכז ילעב .םידיהי  ףלאכ שמשה | יניעל םיבשוי הב
 ,טלוש "קוחה, ןיא הלא םידוהי ףלאב אקוהו

 םירטוש םא ,הבקסומב םיבטסירפ וספאה ?קוחה לש וחכ גפה
 הליבוחש ,השובכה .ךררה וז ,ךלמה-ךרד םש ןיא םאהו זהב .ןיא
 בל,מ  םידוהי יפלא ,הבקסומ .שורג ימיב ,תובוטה םינשה ןתואב
 "תוריינח, םיבשו  םיכלוה אופיא .עודמו % םוחתה>בל לא "היסוד
 םוירטסינימל  ריעה-רשמ ,ריעה.רשל .םירמושה:רשמ ,םתהל אכהמ
 -- ונממ ,רחפמה | םוירטסינימל | םינפה:םוירטסיניממ = ,םינפה
 ?טניפה רעו : םירטפינימה .תצעומל

 ! הלא םידוהי לש םראוצב היולת .הבומ .תילגרמ
 ףקיהש ,הנושאר הגררממ םירחופ םנה םה |
 ןיפילוטס לש ותודע יפל ,הלוע יתנשה םרחפמ

 ,הנש לכב םילבור םינוילימ האמל ,ומצ
 ,הניי תא .רומשלו תיבחה תא .רבשל  רשפא היה :וליא

 | תישילש

 == ,טיפרת ,לולא ט'כ ,הנלוו ==

 = התחנ .הרעסה , םנוימדב םהל > ונבש \ /הראפתה-ילכיה ל

 --םשוכר תא רואשהלו םירוהיה ףלא ת תא שרגל רשפא ה

 ( ה'סתהזא [ק

 ווד, 2-ע0 20708608 1909 תי. \"

 םילודגה םירחוסה םידוהיה יקסע לש  היצדיוקילה לבא
 ינינעב םג  הערל ענת ,הכלממה רצואל לודנ  קזנ בסת
 -איה הלודג ירה תאו רבלמו םירוהטה םיסורה םיבשותה
 'םניא- -(ףרוע השק םע--,םה ,עודיכ ;םידוהיה לש םתפצוח דוע

 םילגמו םיאב םהו ,החונמב םבואכמ תא לובסלו תאשל םיצּור
 יאנותעהו ,הרואנה .הפוריא לכ ינפל םבבל יעצפ תא---ווזכ הפצוח
 םיריקנבהו ,תאוה תוירזכאה לע הקעזה תא וררועי .בוש םירוראה
 ושקעתיו .וסעכי --היסור םהל הקוקז וישבע אקור?---,ןוממה .ילעב
 : ,םוירטפינימהל הטורפ ףא ונתי אלו

 שאר ןמ םיללמואה םידוהיה לע  םימחר .םירטסונימה .יאלמהנ
 " תויהל םיריתעה םירוהיהל  אכרא תחל ץעימ .ומצע .םירטסינימה
 שורד תוהש ךא ןרשפא-יאש רבד והז- .םתולגה ילבל ,םילונ
 ,םיפסכה:רטסינימ קר .םירחאל ןיקונ .ובסי אלש ירכב ,םהל תתל
 | תחאב ,בוואירימט ,רחפמה  רטסינמו ,בוצבוקוק
 5 ,הלאה .םידוהיה תא .תולגהל .רוסא

 !םה רחפמהו םיפס כה ירטסינימ ףוס:ףוס ירהש

 .י3ג5 ההיפ

 \ תרפסמ השביה תיאנותעה הקינורבה
 ,וראשנ םידוהי םיטנירוטס תואמ .עבהא לש  םהיתושקב,

 | \ ,"הבושת לכ ילב ,הלכשהל-םוירטפינימה תטלחה יפ לע
 ."הטיפריבינואה ילתוכל ץוחמ וראשנ םידוהי םימנידוטס תואמ,
 אבקסומה הטיסירבינואב ולבקתנ רבכש םירוהי םיטנידוטס,

 םיבתכמ | ולבק ,םיווחא השלש לש ןובשחה יפ:לע ,וז הנשב
 ראיציש האינשה לע החילס תשקבב הטיפריבינואה תגהנה תאמ
 םידוהיה ןמ רחא ףאש ,אצמ הלכשהה רטסינימש ינפמ ,הוב
 טנידוטסה רפסמש ירחאמ ,וז הנשב לכקתהל יאשר היה אל
 ,"הגוהנה .המרונה לע הלע רבכ םירוהיה

 ּ .רפסל .הקינורכה תערוי הברה רועו
 ו תושע ילבמ תופלוה ,ריואב תועלבנ וללה תועידיהו

 ב תלוכיה ש הלא לש םבבלבו םחומב תוטלקנ ןניאו ,דחוימ
 רפל םירערעמה ,הרזעל םיללמואל אובל םייצו רה הלא םגו
 שד .ושרש ףותמ הלא םג ,רברבש ןידה:ףולסו רשויה-יא לע
 ולת לכ םדצמ רוע .תוררועמ ןניא  םידוהיה .םיריעצה .תוחנאו
 . ,האחמ לכו

 יא קר ,ולא לש םרעצב םישח ,םידוהיה ,ונא קרו
 המה הלא-- ולבקתנ אלש .םיריעצה = תואמ יכ ,םישיגרמו םיעדוי
 םימולע , ,ומשגתנ | אלש ו ,םיצוצרו  םירובש םייח תואמ



 רוע-

 יפ:לע ולישכה | םינחובה .םירומה =
 יפ לע:ףא ,םירחאל עגפמל רוע ויהי לבל ,םירוהיה םירועצה <

 וז הנשב ,שיאל קזנ האיבמ םתורחתה ןיא .רבד לש ותמאבש
 גרוברטפבש  תואטיסריבינואהב םייונפ הברה תומוקמ שו ,לשמל =

 גל ןוי לג 3 םלועה * | : ְ) ג

 העוז = ,העיניו .למע ובלהש | םיינחור | תוחכ ,ופטקנש
 ,הלטבל ופלהש רעונ:םדו

 תנוע אובב ,הנשב הנש ידמ  תעמשנה ,וז םיעגפ>תרישו
 ביאכמ םשור וז הנשב השוע ,םינוילעה  רפסה-יתבב  םידומלה

 ,רחוי
 ירעש דע עיגהל וכוש ,םידוהיה םיריעצה הלא לכ יכ

 הטילפה תיראש ,שאמ  םילצומה םה םידוא ,תואטיסריבינואה
 תוגיחבה לש ןשבכה ךרד ורבע םה ,םינחבנה םידוהיה יפלא לש
 ו הנשבש םיידוהיה םינרימסקיאה = תוניחב ., םיקקוזמו - םיפרוצמ
 ,לארשי ינב יריעצל תומ>ירוסיו שפנ ייונע ויה ולא--היפור ירעב

 תא הלחה הנוכבו :תעדב בור

 ,ןורבאל

 לש הברה תושקב תוראשנ ויה תומדוקה םינשב םאו ,הבקפומו
 וז הנשב שי ,םוקמ  רפוחמ תיבויח | הבושת . ילב. םיטנידוטס
 ,םאלמיש ימ ןיאו .תומוקמ <

 .וללה .םיריעצה לש םשפנ ךותב תללוחתמ המויא הכפהמו
 םישוע הלא .,םהינפל וראשנ ,שואי;יברד םלכ ,םידחא םיכרד קר

 לא רשגה ןמ--הבושת הירחא ןיאש ,הארונ .רתויה הציפקה תו
 םירשכ םישענו לגה ינפב םשאר תא םיניכרמ םה .הלי ב טה:ימ
 ורזחי  אלש דוע .גאוד ליחתה הלכשההיםוירטסינימו ,  םתכלהב
 לבל החלשנש ,השרחה הרוקפב , םרוסל וללה "הבושתה ילעב,
 םירמומה םידוהיהש ,רמאנ וה תולילג לע .םיחיגשמה
 םיאשר .םניא ,הליבטה<בתכ תרזעב הטיסריבינואהל םיפנכנה
 המרונה .תרבוע םדי-לע םא ,םתודהיל םירזוח םהשכ הב ראשה
 ,"היתודג לע, םידוהיהל .העובקה תיטניצורפז

 אלש ,רוהט ימואל שגר ילעב  םישנא * םיריעצה :ןיב שיו
 םכבלב רשא עצפה ךא ,רפוכ לכב םמע תא ורימי .אלו .ופילז
 םהירחאמו ,קומע :םוהת םהינפל .םיאור .םה .אפרהל ןאמי המינפ
 ןאל .קירל .ורבאש ,םהיתוחכ בטימ ,םהיתונשו םהימי רחבמ
 /םירחא היחמ .יפנעל ,םייחה תמחלמלו םויחהל ואובי הנא ףוכלי
 תא הצצמו םרשל תא הלכא תוינריטסקיאה ,ידמל  וננוכתה א
 ,םימדרגה םיושונאה םימינה תא ררועל םיפנמ םה םישאוימו ,םמד
 ידי לע ,םדיב רופמ  םלרוגש .,םישנאה .בלבש םימחרה ימונ-

 .תערל םמצע דובא לש םימוי
 רשויה .ןומלשב | דוע .םינימאמה - םישנאה םיאב םהירחאו

 "םיטדקה, לא = תונפל \ םירמואו
 ,םבצמ רבדב הלאשו

 -יבהוא .לש םנוצרו םחכ תא ,םימימתה ,םיערוי םה ןיאו
 ...הרזעל םיפצמ םה הנממש ,תישילשה המורב םירוהי

 קוח לש הרוצ .ןתת אלש היד ,תישילשה הכלממה:תמוד
 לש הרעשב םיולתה םיררהכ ןה וישכע דעש ,תולבגההמ המכל
 , טאניסה .רואיב הזיא

 וניריל ,םמצע םידוהיה םיריעצה ידיל אופא רופמ ןורתפהו =
 הפגמה התוא לכל תויהל הכירצ תרוקב :ונלכ
 לכל ,םיריעצה הנחמ תא הפיקמה ,תינריטפקיאה
 שואיו שפנ חפמ אלא הפופ ןיאש ז תוינריטסקיא
 .הוקת ילב
 ! םשפנ תא םידוהיה יריעצ אנ ולאשי = <

 םשל םהלש םימולעה תונש תא בירקהל םהל אוה יארכה
 לש יש אלא  םדעב הל :ןיאש ,ינוניב ' רפס:תיב לש 'הדועת
 לרבלב .רינ:תספ

 : תא המודב וררועיש ,השקבב

 יו 8, ףוא6א

 איה ןיא רמולכ ,תיחצנ הלאש איה ןילופב םידוהיה תלאש
 --םעפב םעפ ידמ איה תררועתמ ,ןויעב וליפא םלועל  תרתפנ
 העשב ,הרצו הודח תועשב ,הנידמה ייחבש רבעמה תופוקתב
 ערואמ .ךל ןיא .תרוקבו םירבְד לש העשבו םישעמו  תולועפ לש
 ןיאו .,וזה .תיחצנה הלאשה תא ררועי אלש ןילופ ייחב שגרתמה
 םעפב םעפ ידמ שירקי אלש איהש הגל5מ וזיאמ ינלופ ןיתע ךל
 ,וז הלאש רוריבל .םירמאמ :ןומה

 תלבקו םיחי'צה לש םרוקב -- ןורחאה ערואמה םכל ירה
 םירמאמ ןומה : ויתואצותו --- םינלופה .םהל וכרעש הרדהנה םינפה
 ,ימונוקיא .טוקיובל תואירק ,שרח יימשיטנא ןותע ,םירוהיה דגנ
 , תוערפל הפטה ,שממ ,טעמכ

 םלוא .? םידוהיה תלאשל םיחי'צה-רוקב ןינע המ  ,הרואכל
 ,םידוהיל תוכייש ול .היהי .אלש ןינע ,רומאכ ,ךל ןיא .ןילופב

 םוקמ לפבו . יוקרקלו  בוחוטסנ'צלו השרול וכלה  םיחי'צה
 ברעמה רצמ - המחלמש | םינלופה ,רדהבו  דוהב \ ולבקתנ
 םימעה ינש תנחא לש היצרטפנו-ירל רוקבה תא ושע חרזמהו
 לש ,ינמרגה ביואה דגנ הכרעמב םידמוע םדבלב םהש ;םיוולסה
 ןתינ ..תודבעתשה לע אלו תוריחו יווש רופי לע .היונבה ,הוחא

 םינפה-תלבק תא ורדס םהו ,םיחי'צה ינפ תא לבקל ןוישר םהל
 םהל דבכנ היה הז רברו  .םתנירמב םיטילשו םיתבדילעב רותב
 הרחוב

 ,"םיקווטילה, .תמשאו םידוהיה קרפ ליחתמ הפו
 םיהוהיה תשלש ופת;שה ,םינפה תלבקב ,רדסמה | דעוב

 \ = ;םינלופה לש םמלועב םירוהיה לש םהכדיאב דימת םה םהש ,םיימשרה
 תאצל רבהבש ךחוגמה רצה תא ושיגרה ,הארנכ ,םה םג םלוא
 וניא  ינלופ .רבד לכש .יפ לע ףאו ,"םיוולס, רותב להקה ינפל
 קר טעמכ ,ראמ םעמ ךא תוחמשב ופתתשה --- םהל ד]
 ,רבלב הערוהה תחת םהיתומיתחב

 ,.אטחה הזב אל םלוא
 לוכי אלש רשפא ,טעמ ךא אטה אוה םג יריהיה בוחרה

 לכ תא םהל וארהשכ םיחריאהל ותוא וארה .אלש .ינפמ אוטחל
 תוביתנה-תיב .ינפל םיחי'צה ינפ תא םדקש ןומהה ןיבו  ,ריעה
 :ּ ,טעמ אל היה ,הוחמב תוארל ואבש ,םידוה ה רפסמ

 לכ תא ררועש .אוהו ,תידוהיה תונותעה האטח לודנ אטח
 ,ףצקה לכ תא ,םיחוכוה

 לתהל ילבל ,םרצי תא .שובכל ולכי אל םיריהיה :םיניתעה
 תופתתשהה לע ,השמ תה ןב יוולסדינלופ לש םופטה לע \ גועללו
 תא ,ןבומכ ,ושידגה הזבו תאז | ושינרהו םהל  הרז ."הנותח,ב
 הלא וצר :רדפסה דעוה ררח ,םינלופה .םינותעה וררח ,האפה
 תארקל תווש הבהא תוקיפדב בלה קופרי הלוכ ןילופ לכב ,ריעה לכבש
 רברל ולכויש ,בגשנו .לודג היהי הוחאה תושגר יולגש ,םיחרואה
 - -ץראב םימילשז םיתב-ילעב רותב עיפוהלו ץראה יבשות לכ םשב
 ,םתחמש תא תוארהלמ םיטמהשמ םהש קר אל ,םידוהיה הנהו
 םה דימה ,טעמ לתהלו גועלל  םיזיעמ םג אלא ,םתודח תא
 : םילבחמה : ,םילדבתמה ,םיעירפמה םידוחיה

 תא .תשפחמ וז הליחתה ,תינלופה תונותעה לש הפעכ לדג
 .'םיקווטילה, םה םימשא : תינואגה האצמהה לע הלפנ דימו ,םימשאה
 ,השמ תר ןב ינליפ רחא ידוהי .:תידוהי איה האצמהה םנמא
 םילשכנ םידוהיהשכ ,תונותעה תמב לע םעפב םעפ ידמ :עיפומה

 ררוע ,תיטוירטפה להקה תעד ינפל קרטצהל .ךירצו אטח הויאב

 ה

 % < תונותעהש ,הז .ןויזח לע םינלופה לש םבל תמושת תא םעפה םג
 תירוהיה .תוניתעה לבש ו ידיב .האצמנ | תידוהיה



 ןה תועפשומו תולהנתמ ללכב תוילאיצוסהו דנובה דע תוינויצ)
 ,םינורחאהו םינושארה תונוועה לכב םימשאה םה אפיא ןכבו ,םהמ
 .תולובגב ,הרהטב םתרילו- םתרוהש ,םייתמאה םינלופה םירוהיהו |
 םה םיבוט םיטוירטפ יכ ,ןווע לכמ םייקנ ,ןילופ .יכלפ תרשע -

 ,ינלופה .בורהל רימה םה םיעמשנו
 טעמ הל שי ,ז האיצמ לע  תינלופה  תונותעה .הלפנ ,

 וביוא רותב םלוכ .םגיצהל ,םלוכ םידוהיה דגנכ .תאצל השו
 תוארהל ךירצ ירהש ,קיזמ טעמ םגו טעמ האנ אל הז ;ץראה
 .קחדה ןמ םתאיצוה וז האיצמו--םינלופ םה םידוהיהש

 םיכלפהמ ושרוגש םירזה ,םה ! םיתמאה םימשאה ואצמנ
 ןוגריזה םע ,םהלש תיסורה םע אטיל יכלפמ ואבש  ,םיימינפה
 םה ,םייניגר'ז .םינורטאית  ,םיינוגד'ז  םונותע .ורסיש םה ,םהלש

 לע ועיפשהש םה קר םה--םיררפתמה לש תועונתה תא :וררועש <
 ,םיבילומה ,םהו.םתער לע םוריבעהש ,םימימתהו םירוה ןילופ ידוהי

 ! םימשאה םח , תולקלקע םיכרד :םתוא <
 ימו ."םיקווטילה, םע אלא םירוהיה םע אל המחלמ ,ןכבו

 ןה -- להקה תערש ,ץראב תולשומה תוגלפמהש רמול זיעי הז"
 זיעי .אל שיא .ירהו ,"תויקווטיל-יטנא, קר ןה  ,אל .?תוימשיטנא
 -- רידוהי לע םגו .וצרא לע .ןגהל ןילופ םעל ול .רוסאש רמול
 ! םירו ינפב

 לש .םביוא םנ .אוהש אלא רוע אלו ןארונה ביואה .אצמנ
 לטבל קר אופיא ךירצ  ,םינמאנהו םיבוטה ,םיירקיעה םידוהיה
 תונותעה .הנגוכתמו  ,"םיקוומילה, לש  הקיומה םתעפשה תא
 ץראה רעב שדחה םיואה  דגנ המלש  "הינפמוקל, .-תינלופה
 םינלופ םה .םידוהיה .רבד לש ורקיעבש ,איה תמחנתמו ,הירוהיו

 םנשוו .הבוט .הקלח .לכ םהב ותיחשה .םה "םיקווטילה, קר , ,םינמ
 ,םירוהט םינלופל .םישפחתמה + םידוהי .רמולכ ,םילריביל

 ןמזה ךשמב םישענ = םיקווטילה םגש ,הפ  יצחב םירמואה
 : , םינלופ םידוהי

 ןומה וספדוי = תינלופה  תוניתעבו  טעמ | דועו
 ,"םיקווטילה, לע  תולפנתהו המחנ יהבד םיאלמ

 תא .רבכ ושע לםיקווטולהה ,רעומה רבע רבכ ,לבח .,םלוא
 םירוהט םינלופ םידוהי םיחקולו .םיכלוה רבכ םמוקמו , וכלהו םהלש
 ישאר וישכע םה םהו ;חואמיל תחא םד תפמ וליפא םהב ןיאש
 לכמ  ימואלה  הנחמה  שארב םיבציתמה םה םה  ,"םידרפתמ,ה"
 ,םינלופה ילע ךכ .לכ .אונשה, ,םינימה

 ! איה .אוש  תמחנ -- םתמחנ

 םג

 םירמאמ

 ,(י'ביחחא . תותווז
 םיניינעמ םיחוכיו םירבעה םיניתעב וררועתנ .רבכ אל הז

 הראשנ וז .הלאשו. ,תילארשיה .המואה לש "ןוילכה, ד"ע הלאשב
 תודבוע הברה ןנשי רחאה רצה ימש ינפמ ,ןורתפ ילב ףוס .ףופ

 ,םידוהיב רוצאה יוצמ:יתלבזו  ינווה חכה לע .םיריעמ םינמי
 גופה ןמ :תויאר .ךפהה תא :תויאר .ןומה תוחיכומ ינשה רצה מו

 ?ירלי, ר"ע . ןיפור .ר'הה לש .ורמאמב אוצמל רשפא ןורחא
 לש הנורחאה .תרבוחב ספדנש ,"היפורפב .רפסה-יתבב :םידוהיה
 ."ןערוי רעד .קיטסיטאטס ןוא עיפארגאמער ריפ גנוטייצ, ףסאמה <

 תוגצומ 1886 ,1896 ,1906 תנשמ תויטסיטטס תומישר פ'ע

 םידוהיה .ירלי רפסמ .יכ .,רמאמה לעב \ חיכומ = ,וז תמועל וז
 תאזה תומעמתההי ,רתויו רתוי תחופו ךלוה רומל .תונשל :ועיגהש =
 תא הזב :איבהל ונגה .תיסוחי .איה הזמ רתוי רועו ,תטלחומ הנה -
 העיצה תירבעה םירואיבה 0 רתוי םמצע רעב םירבדמה | ,םירפסמו ל

 1886 תנשב 6

 16 " - ₪614,646 דע

 1906 "  ,240,894 רעו

 ,םידוהיה | ידלי רפסמ | הנה

 :הז ןפואב הברה טעמהה

 דרי 1886 תנשב 68,108 ךסמ

 1896 -" 60,988 דע

 1906 - " 59,108 דעו

 ועיגהש  ,םידוהיה-ירלי  רפסמ

 ג ,הברתה  אלש  דבלמ

 תוחפ אוה ,דומל-תונשל
 יבשות לש יללכה רפסמה לא םחיב ללכב םידוהיה רפסממ הברה
 תוי : ררויו הזה  יסוחיה רפסמה ךלוה הנשל הנשמו | ,היפורפ
 ,1906 תנשב השענש ,ןורחאה םעה-דקפמ יפל רשא דועב ,רתויו
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 :םיבשותה לש ללוכה ךסה תמיעל םירוהיה לש יטנצורפה םחיה הלע
 רומל תונשל | ועיגהש םידליה לש ירפסמה סחיה עיגה ,1,109/-ל

 רפסמה סחיה היה ,1886 תנשב ,הנש םירשע ינפל ,0,89% קר
 א  הלע םירוהיה םיבשותה לש יטנצורפה סחוה ,ןוידע ילמרונ
 < .1,40---ךפל הלע םידוהיה-ידלי לש ירפסמה סחיהו 1,99-ל

 זאמ םיריפקמש הבוח .אוה  םידליה רומל זנכשאבש ינפמ
 :רפסההיתב ירקבמ םירליה רפסמ יכ ,בושחל .ךירצ ,האולמ לע
 ויו = ,דומל = תונשל ועיגהש ,םידליה לש יללכה רפסמה אוה
 סמ תטעמה לע םידיעמ הלעמל .םיאבומה םירפסמה יכ ,הומ
 יה םע לא םחיב .דומל תונשל ועיגהש ,םירבעה  םידליה
 ה. .ןוילכו .תונונתה .לש ןמיפ  אוה הזה ןויזחהש יארוב .ולוב
 נוינעמה הרעהה תא ריעמ .וללה םירפפמה תא ואיבהב  ,ןיפור
 "ןה .,זנכשא-ידוהיל  ענונב .הקיטסיטטס | לש = עוצקמ לכ, :תאוה
 . ,תונושה = תויסיפורפה לש וז: ןהו = ס"היב -,לש -.הקיטסוטמס
 םיט 5 הו .תושפנ | .ינירבש תוריבע-ירבוע ר'ע הקיטסיטמס

 תוא .איבמ ןהמ עוצקמו עוצקמ לכ --- ,תיתימה-ירקמ לש
 ידוהי .ןיב .תודילה רפסמ יכ ,הנקפמ ידיל  רשידיתלב וא רשי
 רוגורחאה םינשה תורשע יתש ךשמב הברה טעמתה זנכשא

 ועמתה לש אלפומה ןויזחה תא בושחל ןיא ,המודמכ ,םלוא
 = תורילה .תתחפה תאצותל קר ל םידוהיה .ירלי .רפסמ
 .םג ףרצל ךירצ הזה ירקיעה  םרוגה .לא =, היסורפ ידוהי
 יםורפ ידוהי ייחב םירחא םימרוג ינש לש הקיזמה העפשהה
 ובורעתה-יאושנו תרה-תרמה -- .םהו = ,ללכב ברעמה ידוהיו
 היה םיבשותה לש םרפסמ לע הוש הרמכ הערל םיעיפשמה
 א .ידוהי .ייחב .וללה םייפואה םימרוגה תשלש תעפשה י"עו
 (תובורעתההיאושנו תרהרתרמה ו תוטעמתה) ברעמה

 ,הפוריא הדבש םידוהיה ינומה
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 + תיִדּוהְיַה הָיָה רודָסְל סרוק
 .םעפה האצי  תינופצה הקירמאבש תירבה .תוצראמ

 :יריל .איבהל .אוה הדיתע ,,םיוחב םשגתת .םאש ,ךרע תבר
 גימאה .רודפל  השרחה .תיקרוידוינה .הרבחה , דאמ  תובושח
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 לכב ו העצה תלבקתמ ,םינותעב רבכ  םסרפתנש יפכ
 אבל ותרטמש  ,רעו רפונ .רבכ :הניובו  ,תיפי םינפ רבסב םוקמ
 םיטטופרד םע םגו ונלש | תולורגה  תורבחה לכ .םע : םירבדב
 טעמב ,הז סרגנוקב ופתתשיש ,הפוריא ימנמלרפבש םידוהיה

 לש האיציה  תעונת ירהש ,וישעמב חילצי רעוהש * ,קפפ :ןיאש =
 לע עיפשמו 'לורג .ךכ לכ ןויוחל רבכ .התיה :הפוריאדחרומ .ידוהי
 תורבחהל ןהל רשפא-יאש רע ,תונידמהו תוצראה לכב םירוהיה ייח

 ןהש ,תוליגרה הקרצה תולובחת ןתואב ורטפל תולודגה תוידוהיה =
 ,ולוב ללבה יפלכ .אלו םידיחי יפלכ קר :תונויכמ

 םרז .הפוריא-תרומ תוצראמ םרוז םינש שמחו םירשעכ :הו
 ,החינמו הדובע םוקמ םהל םישקבמה ,םירוהי לש קפופ .יתל
 הפוריא לש | תורואנה .תוצראה .ךרד רבועו םיה : רבעל ףמטוש
 .תולודג - וא תינטק תוצובק ריאשמ .אוה םוקמ לכבו - תיברעמה
 הייח ךותל. ברעמה תוצרא ידוהי ופחפנ הזה האיציה םרזל תודוה

 וערקנ רבכש ירחא ,םחרכ  לעב  ופחסנ  ,תירבעה .המואה
 רתויה לכלש .ירחאו ,הב .קלח רבכ םהל .ןיאש  ,ונימאהו .הילע

 + "םיררונשה םתר ינכ,ל הקרצ םירזפמ קר
 םישדח םיצובק .וארבש 'קר אל םירדונה םידוהיה ינומה

 םיצובקה תא ויחהש אלא ,םיל רבעמ םישדח םילודג  םיזכל
 ןמ םירבועו  םינונתמ .וליחתה . רבכש ,ברעמה .תוצראב םיר
 ,םיימצעה .םהייח תא םישרחה תומוקמל םתא ואיבה םה .ם%

 םשפנל וררח ..הברה השלחנ וא םש המלענ .רבכ הרואכלש
 תא ריסהל ןפוא ,הזיאב ,תובשחמ םיבשוח וליחתהו ,ברעמ

 \.הרגהה 5 - תריקחלו  םירגהמה לע
 הנשל הנשמ םיצוכקה .וברתנ תושדחה תוצראב םיל רבעמו
 רתוי .היה לקנ םשש םידחא תומוקמב ,םירגהמל קחכ ,1

 תורחתהה הלדג םרפספמ לדגש הרמבו ,הרובעו םחל

 ו האנש ירא םילועו םיצבצבמ .וליחהה םש םגש ירחא ,
 הרמב  םירוהיה לש םרפסמ תוברתהב .הכורכה .הנכסה
 החירכהו - ,המואההייח ךותל .םתוא םג הפחפ ירמ .רתוי

 םה םג ושלתנש ,הסינכה .תוצראב םישדחה םיצובקה
 ,םרזה תא טיעמהל ךיא תולובחת שפחל ,המואה ייח לש ם

 ,םשפנ תא ליצהל ךיא ,םירחא תומוקמל ותוט
 ,הלודגו תכלוה אלא ,תקסופ הניאש קר אלש  ,היצרגימאק

 המואה ייח  םיבבוס וילעש ריצל ןמזה ךשמב הז .ןפואב-
 רבוכה תדוקנלו םסיסבל טעמכ .התשענו ,היתוצופת 2 1

 , וללה םי
 נייח .לש םזכרמב .אפיא רמוע היצרגימאה רודסל םרגנוז

 ןימ ותואמ םרגנוקה לש ובור היהי םא וליפאו ,הוהב םיימו
 םיללושהו :םידיחיל הקדצ לש ןינעל לכה םישועה ,ונתבו
 ,ימואלה ונויבצ הא קר אל ללכה תבומל הלועפו השעמ
 ריתפהלו םילעהל ותלכיב היהי אל  ,ירובצה ונויבצ תא םג |

 ל ,םלועה לכ :ידוהיל 'ףתושמה ןינעב אוה .קסועש
 : ,הלוכ המואה לכ יח תא =
 ,סרגנוקה לש ברה וכרע חנומ הזב רבכו |

 ו רשא ו 7 היה ו רשא השעמהו

 הוב = תוקסועה תודונאהו תורבחה לכ הנדחאתת ןכ םא אלא
 ליבשב ןיפנא ריעזב אלמת איהש ,תפקמו הלורג .תחא תורדתסהל
 תרדוסמ הכלממ האלממש ,דיקפתה ותוא ונלש םיררונה ינומה

 הלודג .תורדתפה קר יכ ,םצראמ דודנל םיחרכומה הינב ליבשב

 -- .תתוטהל .לכות  ,הרגהה .תעינהב- טולשל .תמאב לכות .תפקמו
 אל םשש םישדח תומוקמ לא -=-- הסונכה תוצרא תרועב  ,ןבומכ

 םידפומה םתוא הליבשב ארבל :לכוה .ךּכ לכ .םהפסמ .ןיירע בר

 תא :זכריו םירגהמה תא .תרשיש ק:ב ומכ ,םישוררה .םייפסבה
 :תאב תויהל לכות םגו  ,המורכו םיסיטרבה תינק ,*פכה חולשמ
 .רואנה  םלועה לכ ינפלו  הפונכה .תוצרא .תולטממ | ינפל  םחכ

 ארביש .םה םיצור .םרגנוקל םיארוקה תרטמ םנמא איה תאזו -
 ןיממ הברה ליציש ,קנבה תא ,תיללכה תורדתפהה תא םרגנוקה
 לש ,םירגהמה. לש םחכ-אבכ ימצע תא ה אריש ,ןוימטמ ירוהי

 הנימאה ןינעב תוכלממה לש .םרגנוקב קלח תחקל לחתשיו ,המיאה
 ,הילטיא .תארוקש  ,היצר

 ןנשי שארמ תיארנהו .תובורקה וללה תורטמה דבלמ םלוא
 תוסנכנו הוה = תולוכג | תא . תורבוע .ןה .רבכש ,תורחא רוע
 ,תימיאלה .הקיטילופהו ריתעה תוניבשח .ךית לא

 רשק םנמא ,היצוינוליקה תלאשב איה הרושק האיציה ת אש
 תיכיהל רשפא ןויגהה פ"ע .ותואיצממ ינויגה .רתוי אוה ונייחב :קז
 תוצראב םוקמ הל אצמה אל .ףופ 'ףוס ונלש תינומהה הרגההש
 לא ומכ : ,ןכ רמול רשפא םא >,ןהילא האב .איהש  תויתוברתה
 איה רצית הבש ,ץרא הל אצמל ףוס ףיפ היהת החרכומו ,ןכומה
 ,הב .זחאתו התוא בשיתש רמולכ :,המצע ליבשב : לכה המצעב

 77 הסינכה תוצרא .ירעש תריגסש  ,ןויגהה ותיא פ"ע חיכוהל רשפא
 ..;. תונפלו- םכרד==תא" תונשל  םירגהמה -תא -חירכת הבורקו .תכלוהה
 המש .רצולו- טעמ :ךא :תיבשונה. וא תובשונ .יתלבה -תוצראה -לא
 לע וז הלאש וישכע רבכ .רימעמ  הסינכה ישק ללכבשו ,בושי

 הילאמ תכפהנו האיציה | תעונת תכלוה וישכע  רבכו | ,קרפה
 : תיבושי .העונתל

 ,טשפמה ןויגהה פ"ע .חיבוהל> רשפא ךכ
 תולועפו תובשחמ ידיל .איבמ הז .ןוינהש ,קפס .ןיא םנמאו

 םיאצויה םינימהה םתוא יכ. ,םמצע םירגהמה תא אל ךא ,תויבושי
 תא אלא ,םה םחכב תוצרא .בשיל םהל רשפאדיא .חרזמה .תוצראמ
 2 / .םתרועל םיאבה הלא

 תומוקמ \ תאיצמ ד"ע  הלאש ררועתתש * יארוב סרגנוקבו

 ענינש המ  ,היצזינולוקה  ד"עו = תירבער הרגהה  .ליבשב םישרח
 תוטהלו םישדח  תומוקמ .אצמל רשפא רוע | ,הנושארה הלאשל
 התנוכת תא .תונש .ילבמ האיציח םרז תא טעמב וא ברב םהילא
 .הבשחמ לש טנמומ הז ירטנמילא ןויזח ךות. לא סינכה ילבמ ,הביטו
 תולאשה ןתואמ .הלוכ .רבכ איה הינשה הלאשה םלוא , ןוצרו
 :קלח :איה-- ,ידוהיה םעה לש וריתע לע .הפקשההב יולת .ןנורתפש
 : .תימואלה :תירוהיה הקוטילופהמ

 שארמ םהש רשפאו = - סרגנוקה .תנכהב םיקסועה .ךיתב
 סלגנוקהש > ,.םיבשוחה , םישנא : םיאצמנ --- .העצהה . יללוחמ
 היצזינולוקב  קוסעל ויהי םיכירצ ,ורו לע .ארבתש  ,תורהתסההו
 גויער .תכבש  םיניבמה םייצראה םה הלא :ןתידוהי חקיטילופבו
 רגההמ תונבהל םה םיצורו םולכ רוציל םהל .רשפא-יא טשפמה
 ולשל הקושתה = , םייצראה הנחמ ךותב השרח הבשחמ וז .ןיא
 םייצראה לצא הקוח דימת התיה ,הב עייתסהל ,האיציה תעונתב
 ואיבהש איה וז .הקושתו ,םהלש  ילאבשה ףנאה לצא רוחיב
 .,הנבהה הקמעתנ ,טבמה בחרתנ וישכע ,'ןוטסוולג, יריל רבכ .םתוא
 ה רשפא-יאש המ האיציח .תעונת .ךוסי לע .תונבל םה םיצורו



 ,ףואשלו תווקל םייצראה םה םילוכי ,רקיעה .אוה הז-אל םלוא
 תאו םיעצמאה תא םהל ןהי היצרגימאה רודפל יללכה םרגנוקהש
 וזיא לבקיש .,וישכע .רע .אורבל םהל היה רשפא-יאש ,םידסומה
 אל -- ,תיבושי הרובעל דימ  שגיו  תוברה תויצראה .תועצההמ
 ,תרחא הלאש איה הרבכנ ונל. .םינד ונא הזב

 ,םידסומה לכ םע רחי ,ודי לע ארבתש ,תורדתפההו םרגניקה
 רשפא רוע ..םהירחא יבשמי .םירגהמה תא .ךילוהל ולכוישמ רתוו
 ץראמ הרגהה םרו תא תיבר םינש לש .השק למע ירחא תוטהל\
 וא .תיתוברת ץראל הילא רודנל רבכ ולגרתהש תחא תיתוברת <

 ,הבאלמ-לעבל---,ינוריעל ול רשפאש םוקמל ,הינש תיתיברת יצח =
 לבא . ,יתיחמ .יר .רכתשהלו הרובע  רימ אצמל ,רחוסלו  לעופל
 ירה הנורחאה וזב ,הבשונ .יתלב ץראל הז םרז תוטהל רשפאדיא
 ןפוא לכבש ,הנכה תרוכעב : ,תיבושי הרובעב \ ליחתהל .ךירצ
 לש רפסמ הזיא .םולקל ץראה לכות רשא רע המ ןמז ךשמת
 ול ביצי םאו .םמחל תא אוצמל ,םנוצרמ םיאבה ,םירגהמ

 ירה ,בושי .םשל . תורדתסה ארביו הנורחאה הרטמה תא סרגנוקה =
 רבכ םיבוועה ,םיברה םינימהה הלאל הרועה תדובעמ קלתפיש חרכהב
 ,םמחל תא שקבל\,תורחא תוצראל םיאצויו םתרלומ ץרא תא וישכע

 תיחכה לכ זוכר .תשרוד תיבושי הדובעש ,הארה ןויטנה
 הצור קר םא ,הרישעו הלודג .רתויה תורדתסה לש םיעצמאה לכו
 ,תירשפא .רתויה תוריהמב וזה  הדיבעה לש התוחתפתהב איה
 ,םירגהמל הרזעה תדובעל םיעצמאו תוחכ ואצמי ןכיהמ אופיא ןכבו
 םג  םאו +שדחה בושיה ינובמ תויהל :ןיידע  םילוכי  םניאש
 תודובע יתש ןה ולא ירה ,א"קי לצא םה םיאצמנש ומכ  ,ואצמי
 .. ללכ תודכלתמ ןניאש תונוש

 קר -אל ,הרגהה .לש .תוזכרתה . ,,תיבושו . הדובע ,ךכופלו =
 :ינולוק :י'ע קר בוש האבה .תוזכרתה  ,ץרא וזיאב אלא , םירענ
 ,הרגהה רודסו םירגהמל :הרוע תדובעל ץוחמ רבכ תואצמנ ,היצז
 לכמ תלרבנ איה הבש ,תירקיע .תחא :הנוכת .תירבעה הרגההל
 איה תפאוש , םינוריע .תרגה :איה :םימעה .רתי לש הדידנ תעונת
 קלח תחקל םש רשפאהיא םאש ,הישעתהו רחפמה יזכרמל קר
 אורבל  לקנ ,םיבשותה םרב םיקסוע .רבכש ,הרובעה .תועוצקמב
 קר ךירצ ,םיניתור וא ,לשמל , ל רועב ,םישרח תועצקמ
 -- רבכ םהו---לצמ רעיב :הסוכמ היה ולו- -עקרקה תא תתל

 תתל ,םירגהמה לש םתרזע ל אבל הצורש ימו ,שדח :בושו |
 ותער תא חיפהל ול רופא ,שממ לש הרזע ,רימ הרוע םהל =
 ,וז .הנוכתל וישעמ :תא ןווכל ידכ הז ירקיע .לדבהמ =

 הצורש ימ ,םעה לש וריתע תא תונבל ותרטמש ימ קר
 ריתעל הילא םנכהל לכויש  ,ץרא וליבשב ןיכחל ,תיב םעל תונבל
 ,הלודג .תיבושי הרובעב קוסעל לובוו ךירצ -- אבל
 רבכנ .רתויה .ןויזחה .איהש יפ לע ףא ,הרגהה קר אל הסיסב
 ,םימלש .םיימואל .םייחל הפיאשה אלא ,וישכע לש םידוהיהדייחב
 ,תובא .ץראל ,ישפח ירוהי רובצל

 !חוכשל ןיא תאז תאו

 ,ןיטנבל .ףסוי לאיחי

 .בוש ה -יפההה

 - רמאמ

 , תורָכְאָקְו הָישַעתה

 ; 2 תומס ךשמה) = 0
 : 0 וזכרתה  הילגְנאב

 ,וז .הרובעו

 םיאצומ ,המדאה:תרובע םע אשמו .עגמ םילעופהל ןיאו ,תולודגה
 תוכרו  תונוש תורובעל הכאלמ-יתב : הינמרגבו היצנרפב ונא
 תמראה-תרובעל- םירשוקמה םילעופהו ,םי רפכ הברהב םירוזפה
 : ,הכאלמב םגו תורכאב םנ .םיזחוא

 םילעופה לש ערה בצמה תא םיעדויה ,חונטק תו:יחא-ילעב
 .האיבטה .תיתיבה הישעתה תא םירכבמ ,םילודגה תשרחההי, ב
 .םהל היה  רשפאדיא םתרוע- ילבש דע .ךכ לכ בר רכש םהל

 + םתווחא .תיאובתמ קר םנרפתהל םיבה  תומוקמב
 םש ,תודחאתההו תורגאתהה הרבנש תימוקמה לכב

 םגםלתשהת םשו תיתיבה הישעתה םג תרפתו לרגה
 .שלשו .המראה תדובע לש תיניסניטניאה הרוטלוקה
 עורוהיב\לש תובלוה .הישעתהו  תויביסיטניאה  ,תודגאתהה : הלא
 : ,תוטועפה  תוזוחאה ילעב םירכאה .תחלצה .תמרהל

 'לכל .לגתסהל ןורשכה  םהיניב \ לדגי  ךיא .רברה אלפנו
 .םוקת רשא שי , תוניש תוישעתב וללוחי רשא םימוצעה םיוונשה
 ,הישעתה .ךלהמב : בר .יונש םורגי םיזירק .הזיא וא ,הכפהמ וזיא
 הישעת וזיא .תואושמ לעו ,ורבעי .םימי לבא ;םיסיסרל הכוה .איהו
 ?יררל המיאתמה השדח הישעת םיקת ,הלפנו הסרהנ רשא
 ,םלפנב םילודג תשרחהיתב רשא .תעב ,חרפהו לדגת  ,ןמזה
 , םינויבאה תאו םיבערה תא :קר וברי .םיזירק הזיא

 ישעתב .דוחיב הבפהמה הרבג תורוד .ינש לש ךשמב
 פה הגיראההתנוכמ תחת ,ןפג-רמצ אב ןהשפה תחת :הנירא
 ,םתיבב םיגרוא .ויהש םיבר םירכא - 8 תונוכמה ואב

 פה .םיאצומ ונא .וז .הישעתב 7 תאז 5 -- ;המוצעה
 פאה | ןיב  הגיראה-תדיבע | םנמאו = ; ןמוה = ייונשל = הריבב-
 הכלה .םא .יכ .הנט;תה א ל םהיתוזיחא לע םיבשויה
 -תוביבסב .הגיראל .לודג זכרמ היה 1864 תנשב
 יעתבו המראה-תדובעב םיקסועה םירכאה-ייח תא .ללהמ וביר
 חה םלועב תוכפהמה לכ ירחא ,1880 תנשב ;הלא תויתיב
 :אירהוכ רפסמ  ,ץראב-םילודג תשרח-יתב יחמצ .רשא ירחאו
 הובעב  םג םיקפוע המה יכ הזה םוקמה-ישנא תודוא
 ? תנשבו ;קנרפ ןוילומ 85 הנשב םהל תנתינה .הישעתב םגו

 | ו הןהפ]סת יגמ66*  ררפסב = \. קווחואא6( רפוסה ראתמ

 חל .םיפיסומה םירכאה .תחלצה תא הארמו הלאה תומוקמה
 אה, +! ןי טופורק .לש .ורפסב  אבומ) ,הישעתה תאו תורכאה
 : , ("תינמאהו

 פתחה ,דב-תיחפטמל הישעתה לש זכרמ ,הלוש תיביבסב
 / -הרוחס םינתונ המהו ,םירפכ םיתאמב תאזה  הדובעה
 אלרוא תוביבסב . תאז הכאלמב :תוקופעה תואקירבפה .לכמ
 לו = הגיראל . הישעת : ןיא םשש | םירפכה .לכב=תיב ןיא
 נ ;'וכו םינוראוצ ,םירונס ,םיסיבש ,תיחפטמ .םישוע .המהו
 יב .רפוסה .םירפכב  םינמואהו םיטיחה רפסמ לודג .ףיבלא
 וכ םירכאה םיאצומש חוירה תאו תלעותה תא .הארמו םיעטמ
 םיחורמ ,םיבוט םיתבה : תונמואה .םע .המדאה-תדובע תא
 לש ,תודימא לש םתוח ללכבו ,םיבוט םוקמה ישנא ירגב
 ..םהיתוכילהו םהישעמ לכ .לע העובט .החלצהו .הבוט

 יעה התיה 1880 תנשב :הבושח הרבוע ןיצנ
 !ג8008 .תינומיג לש ו תארקנה הישעתה לש זכרמל

 :תואקמוופ, השעמב ולחה וא .הלפנ תאוה הישעתה 6 10880)
 לענ .רובעל : ולחה זא ,הלפנ תאזה הכאלמה סג ;"רבל לש
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 הלורג הישעתהו המדאה-תדובע ם י רח א מ ה הלאה םירפכהדישנא <
 =- ."אילפהל דע, ךאמ

 םיבר  םירפכב וצרפנ הלרפמיק לצא ,היצנרפב ,ןטירבב
 תאו הישעתה בקעו ,רבל לש תועבנמ תישעל תונמוא יתב <

 -תדובע םג המלתשהו ההתפתה ,בוט  חויר האיבמה
 -תוספוק לש הישעתה החתפתה יכ אצמנ רחא םוקטב ,המראה
 ףיסוה ל חרכהה ינפכ ולחה תאוה הישעתה ה ל פנ ש ירחאו ח
 לוחה  תומוקמ תא קאירולב וכפהיו ,המדאה-תדובע תא לידגהל
 המדאה תא וכפה לא תוביבסבו ,האובת תודשל םיה-יפחל רשא
 השק הרובעו תיבר  תולובחת ירחא ,םיה-יממ הושבכ .רשא

 תריבע | תואצותב .הזוחאה הישעתה לחתו ,קרידינגל = ,חלו

 -- הלאה םינגז
 תונמואדיתב םיאצמנ םלוכבש םיבר םירפכיםנשי :הידנמרונב

 םיצפה םירכאה םישוע ירבשניטב .;תשחנו .לזרבמ .םיצפח השעמל
 םיצפח ינימ .לכ המה םישוע הלבסב ;לורבמו ןרקמ ,ףדצמ םינ
 םהל ,םירכאה תהלצה דאמ לדגת תומוקמה הלא לכבו ,שיש
 -- .הלהתל םינגו .תובוט םיתנ

 !ץעב הכאלמה "הבר תורעיה .רפסמ בר םשש תומוקמבו
 ,'וכו תוישמשל תודי ,םיקיח ,תונטק תיבה לש םישוע

 ,הבגה-ןרמב .םיבה םירפכב ראמ .הצרפנ םיניכסה תשרח
 הלעי .שרח"השעמ .ןיכס :ריחמו ,םתנמואב = דאמ וניטצו
 ןפואב :. םילסה-תישעתב םירכאה | םיקוסע : ןליוב .קנרפ"
 המה .םתכאלמ תאו תויצרפואוקב .םידגואמ המה תאזה הכו

 ירבח יפל ,םלוכו, םרכש לורג  ןכל ,הדיגאה רצואל
 םיתבו םיננ,םימרכ םג םהלותוזוחא ילעב המה
 ,"םי

 תישעת הלרגתה תיצנרפה :ארויב : תנינעמ הרבוע רוע ןיצנ
 ירחא ,לודג .םיזירקו הכפהמ התיה תאזה הישעתב םג +
 רפוסה תודע :יפל .תאז לכבו ,םינועשל תואקירבפ ונבנ

 טעמכו, | ,םירכאה .ןיב םג הישעתר ללכ הלפנ אל ,ןיק
 הערמל :אשר>תואנו תודש םינג ,םיתב שי  םינועש-ישוע

 האמחה :תישעת תא ולידגיו  תובלחמ םג  וכרע המ
 ובחרתיו ישמה:תנירא .המש .החתפתה תע התואב . יהנו

 ינבמ-הכ םילבקמה הניראל  תונוכמ םהלש .,תונמו
 החתפתה םירחא תובוקמב ,רהה ןמ םידרויה םיג

 םישמתשמ םתדובעלו | ןרקמ וא \ ריאלולצמ | תוקרסמ
 לכב טעמכ ןרהה ןמ םידרויה  םימהדחכמ לבקתמה ו
 ללגב וחתפתה וללה ו לכו :. ירטקילא  רוטומ ש
 ,תויצרפואוקה
 רשא תעמו הירטקלאהדחכ תא ואיצמה .רשא .תעמ .ללכבו

 הלליחתה ,טפנו זג לש :תונטק- העונת-תונוכמב  שמשל
 -חכ לבקל תורשפאה האצמנ יכ ןעי ,תשרחה .לכב הבר
 תחת ,רופתהל לכות תשרחה :תונמוא-יתבב טועפ

 תואקירבפדיתבב הז כ ר תה הזה םויה רע הרבעה האמה תישארמ
 םימה חכב שמתשהל ולחה דועו היצנרפ ,ץיוש .תוצראב
 רוע .לולע הוה רבדהו ,םירהה ןמ :םידרויו .םילפונה םי

 ייח ירדפ תאו השעמה תשרח ירח תא םימיה בה
 םג ., תוילטיפקה לע .רסוימה .ימוגוקאה .רדסה לכ תאו |
 רשפא ,רמולב ,והומכ ריבכ העונתדתכ רוקמב הרישע ונתו
 תונוש :תוישעת תילכתל .ליעוהל לכויש ירימת .ירטקלאדח

 םהיתבב םיקסועה םירכאה לש םיטרפ םיתבל םגו תובר תו

 \ אוה הוה  העונהזחכ .לש רוקמח לע .ונצרא

 3 םלועה

 ' םיקסעתמה בל םש רשא ןושארה , הרובע לש  עוצקמ

 גל ןוילג

 לע םימח תליפנ חכמ והומכ ןיאמ בר עפש לבקל לכונ לכי יכ
 הקינכטב קרפ רמל 'רשא שיא לכ ןתאזה ץראה לש לורג חטש
 ןוירטקיליאב תואלפנה תואצמהה תיחתפתהב שררו רקח רשאו
 הזה רימטהו םלענה חכה רבכ השעו לעפ רשא תא ערוי רשאו
 םיקפואה תא עדויו ןיבמ ,תוכלממהו תונידמה לש תשרחה לכב
 -רשוע תא ונל.ונשכר אול וניניעל םילגתמ ויהש םילודגהו םיבחרה
 אולו ,םינושה םיגלפה ןמ םימה תרירי חכ תא ,קביהו ןררוהדחכ
 תתל לכוי הזה עינמה חכה ,.,ונתכאלמלו ונתדובעל ותוא ונשבב
 תמרהלו השעמה תשרח לכ תחרפהל המואה לכל המצעו זוע
 ידיב אל  רשעה רוקמ היהי קר םא ,הישעת לכו תורכאה לכ
 ידיב םא יכ םירחא לשמ וא ונלשמ ןוהה .ילעבמ  םידחא
 ,המואה לכל ,ונל רשא םילודגה םיממעה םירפסומה

 םרוגה םילעופהו םירכאה ידיב היהי אלש דע לבא
 השקי ,ףסכה אוה אלה ,הישעתה לגלג תא עינמה ,ינשה
 השקה םעורז תחתמ ,ןוהה:ילעב לש םירצמה ןיבמ .תאצל םהל
 תא םראוצמ ריסהל תוינמואה-ילעבל השקי רתוי דועו .םריבעשמו
 הנאבתשמ קר ;םלמע ירפ ירכומו .הרובע- 8 הלא ,םירוסרסה לוע
 תודוגא ,תולט לש תופוק דסיל הנלחתו תויצרפואו וקה

 הילאמ רתפת .1א--,הישעתל .תופתושמ :תודוגא ,הינקלו .רכממל
 --יםילעופהו .לטיפקה תלאש ,הרומחה הלאשה

 גוחב תימצע הרזע ול שקבל רבועה תא ץלאי חרכהה
 רוע הילגנאב .לרצורב .רשא ,םידרגה תא .ץלא חרכהה ,םידכועה
 םתולד ןמ .,רצמה ןמ תאצל ךיא הצע .שקבל 1844 .תנשב
 ל רנפל התיהש המלידה איה תאז !תומל וא תויחל ,םינעו
 ולחה .זא , םתולד .לועו םתודבע לוע תחת ונעתה רשא םיבורמה
 .. 7 הנושארה- הנשב .'הלע  םתרוחס רוזחמ לכו ,תויצרפואוקה השעמב
 | רוזחמ הלע 1889 תנשב םלוא , גנילרטש ארטיל ₪8 לש .ךסל
 םירבחה .ולבקש חוירהו .,גנילרטש ארטיל ףלא 800-ל הרוחסה
 םירמרפה תא ץלא חרכהה קר ןכו ..,ו,טש,ל ףלא 40 ךרעל .הלע
 . הישעתל תודוגא רפול הקירימאב .תירבה-תוצרא ברעמב .רשא
 ינמ זא  תוממושה = תונירמב :ובשיתה : 'ושא םינושארה םיצולחה
 < וגרתשה | םיבר תובוחו ,השקה םתדיבעב בר ינוע ואר  םדא
 הנשב הנש ידמ  םערזב םתמדא רשל תא'ושיתה המה ;םהילע
 הטחה לע קר אל יכ תערל םתוא הארה רמה ןויסנהו ,םימח קר
 התויחב הכורבה .המדאה .אצומ לכ לע .אקוד םא יכ ,רכאה היחו
 ,הצע םכטל ופסאנ דליפטג ריעב ,תויביסנטניאב תדבועמו .תלבוומ

 רפיל ךררה הרומלו תפומל םהל היה לדצורב םהיחא ישעמו
 םינש רשע ךשמב יכ" ,דינהל  ונל יד .,תונוש * תויצרפואוק
 תנידמבו !רלוד .ןוילימ 0 לש ךסל םהלש תובלחמה רוזחמ עיגה
 םימיב תשורח .לכ התיה .אל םשש ,תירכא הלוכ .איהש ,ןגישמימ
 םתמהא הלדחש דע ,םיטח קר  םירמרפה וערז ,הלאה .םיקוחרה
 תופתושמ תובלחמ  והסייו וררועתה זאו ,הנואו החכ תא 5 תתל
 בלח םג םא יכ לבו קר אל םהל ונתנש ,תומהב  םהל ווק
 םירבח םיפלא תשלש ופסאנ םתדובע .תישארב---,האמחה .תישעתל
 היה אל .םינש שלש רובע ירחא :(תובלחמ 'עשתו םירשע  ודפויו
 רשא תעב ,תובוחה רעב הזיחאה תריכמ לש דחא הר קמ ףא
 םיאצומ ן(הלאכ. םירקמ העברא ויה רוע תודיגאה תודסיתה .תנשב
 , םהיתונודקפ םירמרפה ואיבה .םתרובעל תירישעה .הנשב יכ ,ונא
 דבלמ ,רלוד ףלא םירשעו תואמ ש לש ךס לע ןוכסחמ
 םישש 0 לע = ןהיתונודקפ תא  וסינכה ןמצעב  תודונאהש
 ! רלוד ףלא

 הילגנאב גגירטק הנטקה .ריעב םילעופה .תרצ התיה המויא
 וע .ןיאמ םיבערו םילר לטב .וכלה םיבר 1865 תנשב
 , ; ושארה | ו תא הלו ודסי



 לכא 0 הרוגאה 6% תונחה .תרכומ התע ..ראמ לודגו ךולה
 ,עו בש ב גנילרטש ארטיל םי פל א יי נש לש ךס לע הרוחס שפנ
 לעופ לכ ,הנשב ,טש ,ל םיפ"א תשמח  היריבשל תמלשמ איה

 ול תונקל .תוכוה ול .התיה .זאו ,רבח"ימר רחא גניליש קר איבה =
 הינמה םוכס תאו ,גנילרטש תח א ארטיל ריחמב תחא הינמ
 ,עובשב סנפ השלשמ תוחפ אל אעמק אעמק םלשמו ךלוה .אוה
 ,הדגאה יחורמ חויר לבקל תוכזה ול שי ותינמ ריחמ םלשש ירחא
 לע ונובשח לש חוירה ףקונ ,הינמה םולשת .אלמנ אלש רע יב
 רוסיב  והינהש  םירקיעה | רבד  לע-- ,הינמה -ימולשת = אולמ
 תוארהל קר התע ונתמגמ ,ינשה רמאמב ונרבר רבכ תודוגאה
 .ןהינוג .לכב תוחוגאה .תוחתפתה תא גנירטק:ישנא לש לשמב

 5% יכרצ  איצמהל הנושארה הדוגאה תא ופסבש ירחא
 ,הולמ לש הפוק דוסיל הנפה-ןבא וחינהש ירחאו םהירבחל
 היצרפואוק םהל ושעו הוה םוקמב רשא םיברה םירלדנסה :ואב
 לש םוכס וצבקו שיא 140 ודגאתה הנושארל ,םילענמ-ישוע לש

 רמוח = תונקל ,טש ,ל  תואמ עברא
 4006 :הז ןפואב קלחתמ חוירה : הלאה םירקיעה תא םהל ועבק <

 תסכמ ךרע יפל םינוקה ןיב קלחתמ 40% ;םילעופה ןיב קלחתמ
 סנכי ראשנהו ,תוינמה>ילעבל ןתוו 83/6 ;הנשה ךשמב ותינק =
 . רעוה:ישנא  תביטל  לבגומ םוכס ןויכנ .ירחא םיאולמה-ןרקל | =

 רבח | ןיא ((קנרפ 95--וא) תחא .טש,ל -- הינמה  ריחמ
 רבח לכל .תוינמ\ שמחו םירשעמ .רתוו ול  שוכרל לכי רחא
 יצח לכב ;תיללכה הפסאה תרחוב דעוה תא ;תחא העד קר
 ,םירחא םיסנכנ םתחתו ,םירבחה רפסמ יצח רעוה ןמ אצוי הנש

 רבכ ויהו םהל ונעל םיבר ,םתכאלמ ולחה ץחלבו רצב

 םימלואה הארמ התע רדהנ המו ,לודגו ףולה ,בוטו ךולה הכלה
 םיהובג  םימלואה ! תאוה היצרפואוקה תשורח-תיב לש םילודגה
 תורוש .תודמוע  תונושו תובר = תונוכמ ;הרוא  םיאלמו םיבחרו |

 תילעופהו םילעופה ;אלפנ .קוידב ןהידיקפת תא תואלממו תורוש
 םהירירש ,םפוגב םיאירב םלוכ ,םייקנ םידגב םישובל םלוכ
 םה הלבשה ישנא יכ םב דיעת  םהינפ תווח :,םיקצומו .םיקוח
 ןותוצירעב םתוא  אכדמה לשומלו הדובעל םידבעושמ םניא .יכו
 םרחסמ ,עובשב תועש הנומשו םיעברא קר המה םידבוע

 ץראב םיעפונ הדונאה  ינכוסו ,םיבר תומוקמב ץרפנו :ךלוה
 יפל קר הרובע .קיפסמ דעוה לבא ;השרחה-תיב תרוחפ רוכמל
 --,הרוחפב ךרוצה ךרע

 ,הרוגא םה םג .םהל ודסיו םיטיחה ואב  םירלדנפה ירחא
 ולחה םשש הורוא םהל ורכש ,דאמ םיינעו םילד ויהש ינפמו =

 ףרחה תומיב רובעל וחרכוה ,ףסכ  רפוחמ ;םתרובע תא דובעל
 וכרמ לדגתה רבכ 189%  תנשב ,הקסהל םיצע ןיאמ רוקב
 עברא לש ררהנו לודג = תיב םהל ונב 1895 תנשבו ,םתדובע
 רואב םיראומ ,םיטיחה ודבעי םשש ,םימלואה לכ ןתול פ כמ
 ינימ לכל תונושו .תובר תונוכמ ;זאג לש  םוחב םימחומו ירטקילא
 ןרוסחמ םיעדוי םניא םילעופה ; םימלואב תודמוע הריפתהו הרובעה

 .הלכשהו שפח לש םייח ,רשוע :לש .םייח<המה םי
 לש היצרפואוקה ירבח ונב םיטיתה לש ןינבה תאו

 םהינכש תחלצה תא םיאנבה ואר יכ ,תאוה ריעב םיאנב
 , םהישעמכ ושעיו .םימיחהו ו /

 שוברל תורונאה לכ ירבח .וטילחה 1895 תנשב רבכו |
 יו .ןעמל ל תוזו

 י םה ,הדובעה:ירישכמו

 - .םיצול חה . לבא ,םתלפמב. תוארל .םינהנו. םתבשמל קחשל . ם
 " םתכאלמו ,םכרד לע רשא םילושכמה לכל .בל .ומש אל 7

 תאמ םיצצומה .םירישעה םיררולרנלה ידיב אוה המראה לכ
 < םתנופשב דחא דרול אצמנ םרשאל .םרשלו םמד תא םתמרא ירכוח
 הלע .ןכ"י-חאו ,רטקיה 486 לש  הווחא - הריקחב םהל ןתנש
 זוחא םהל ודפי ןכבו ,המדא  רטקיה 800 רוע רוכחל םדיב
 ול .הזוחאב לעופ לכ לכי הדונאר ירקע  יפל ,תיביטרפיאוק
 םיחורה ןמ אעמק"אעמק ותינמ םוכס תא לש א ההונאה רפה
 ה -ןכבו .ולש ןוכסחה ןמ וא הנשב הנש ידמ .וקלחב ולפי רשא
 פתה תא ,תויצרפואוקה .תולשלתשה :ךרד תא הזה לשמב ונא
 המרא ה תדובע ל עיגמו ךלוהה .תודגאתהה לש ;ויערה
 ' ' -תויביטרפואיק תודופי לע הבאלמה םע

 תל ; (אבי ףשמה)

 , ץיבונועמש | דוד

 ברעמה דקו וא םיִצעְה יִבְבִס ןיב

 = וביִכָה ןשושפ גו ןנפר
 ,םיִקָחְשַה תֶקלְרְב יִטְּבַמ הָלְתִ

 :הֶדְעְרְב הָמָחִיַו יִּבְל םּד ןָאָס

 !שָמשה העקוש

 ,םיקוחְר םימש ,םֶּתַא יל םיִרְכְ
 יה = תַמָדֶא ,ּתַא יל הָרָ

 רכה קרב ּהרֶחש בה ןיגרה אל יִּבְל
 ,יִבָאַכ קיִּתְשֶַה אל רַּתַה ליל
 ה הכ הָמָחַה תעיִקַש םָע םֶלּוא
 ,הָמָמְדְב הָּכְבְת חכ

 בָאְבִת חּכ ,באָבִת הכ
 ו וו.הבחאמ
 ,הָלְַכ איה לָבְתַה :עַדָא ֶּצ

 ,םיִקָחְשּו הָמְדא
 ,תֶבָחּוא תַחַא םָא
 ..,הָבַַאְל ןיִא לוב

 אָמְצַה ,םותוה יִכְבְל
 ,תואָרנ אל תוקישנ פוס

 -<,.הָריִצְַה תוקישנ
 ,ןופצה ץרָצ .ַבְַעֶא רָבְכ רֶחַמ
 תומולח שקבל חַרומַה לא טָא

 : ירוענב יבָבְלל ּודבְאש

 םירחא םיניטמ רּותֶא



 + םלועה % 8

 הוקמו דדוב .תע
 -- שמשה תַפיִסְג תֶא הָּבַבַא שֶרָ

 ,ּךתיִקֶש רד רופא
 ,יִרָרָהָנ ןּנְמָה
 ימלוע .בואָכַמּו הבהא ןונִמָה

 ...הָבְהַא שא תלוכָא ,ישפ ץרָפָי

 ,םיִשָדֶָח םיִנָעִמ אָצְמַא אל ילואו
 םָמוש רה תנפפ לע ילָחֶא תֶא יל טא א

 ..הָנְשּב עקֶשאְ
 םַע יִּבְל יִּב רו קר
 נק וקו כ יָת

 -- העבה יפָבִר ת
 וחְתַמְי יִּבְלִמ םיִמָלַעִנ םיִרָתִִמ
 יפנכ לָּכ לא.
 ,ףיתוברפ בהומ םִיָּבְרַע חור א

 , םיִלָלַצַב םיִעְבְוטַה ךיִרעי ימִדִמ
 יח תֶא םיִפְַלְמַה םיִנְתיא םיִרחְִמ
 יּךלֶא הנופה יִּבָל םיִנ יערי םל
 , םיִרימְטה יעּונענ יִליִלַצ תֶא .בנְני ם

 ,פָצַה ץֶרָ א יות תינשו
 יי.יִתְמָשִנ תריִש תֶא

 ,הָמַחַה תעיקש
 תונורחא

 .הָיְגַה אָתְבַפַה
 התיה תאופ -- רופא רדופו תשלופמ תירכנ:האפ = ,תסועמ רמצ*תלמש

 הפרכמ הלעמל .רוגחל חתיה תגהונ לוחה .תומיב :הינה אתבסה לש התש בלה
 תפסוא התיה כות לא !התרוגחל תחת לא םיצוענו םיצפוקמ וילושו בחר רוגס
 + הלפשמ לש הינויבא רעב ףרט---םינוש לכוא רוש
 היתולפה לכ תא תמיפמ התיהש רמאל |, םירהצה םרק תחא העש 2
 הבחפ ויפ לע הבינעמו תרשוק ,הלש תשחנה:ןקנק תא תלטונ התיה ,היתונחתו

 השגפ .הלפשה לא תאצוי התיה הבעה התנעשמ לע תכמתסמ אוהשב| ,היקג
 םיזוגא הנוטיב ךותמ תנפוח ,םתא תבכעתמ איה\ ןבר תיב לש תוקונה תיפוגבב

 !תוטועפה םיריה תא הקינעמו תוירכו

 ,הרותב הפי םכחכ אהיו =- וחצפ =- = <
 והטבמ תא !ילע .התהשהו ינלוחו בא!כ םדאב התיה תעגופ
 :ךירופי תא גופת איה =- וז היטר לוט <=-
 ,הריתו הלמח רידת גיפס ,לולצו ןנער הינה אתבפהל חל היח לוק
 תורחממ ויה ,הינה אתבפהב תושיגרמ ויהש ןויכמ -- הלפשה תרד

 :הזצמ לש החמש ךותמ .חתארקל תו
 ,ףליבשב םיתנמטו םירחא םיכעכ ילצא וריתשג ירה --
 +ךוקנק אוה ביה - יל שי ןיסירג לש הכנפ --
 "תתרבח תא םורקהל תשקבמ איהשכ ,תחאו תחא לכ התיה תוררזמו

 ".התברג :

 0 + הריעה 0 האבו הדיב ב הלטג המצעבו 0 והשארב תענענמ התיח הוגה אתבפה

 !תויהבל הנכרטצת .אלש יאולה
 תובוטה = היניע יתששכ  ,םיינעה:תטמס יפלכ הונפ תא התיה תנוכמו

 לעמ .קלתפמ וגיא לקה ךויחהו ,הכררב הל םינמדזמה , םינפ לכ תא תופמלמ

 !תפרפרמ .השיחל ךותמ התוא ויה  םינלמ ,היתפש

 איה ירה ,הלוכ הלפשה לכב תפסוא איהש הממ רתויש אוה יאדו ---

 ?הלשמ הברה ךכ לכ זבזכל הלכי איה ךיאה אלא .;,"הלש,מ תנתונ המצעב

 +הסנרפתמ אפוג איה דציכו ןכיהמ
 :ורפס תונכשה
 איה ירה ,םונמנ לש ומעט תמעוט איהש רחאל  ,הלילו הלול לכב

 :תוחבשתו תזלהתב תקפוע הליחתמו.םילהתה רפס תא עולטוג ,האיבלכ תרבגתמ

 תולסלפ ,תולפלפ ןהמ האלממ איה = ,תוצונ אלב קש הל שי הנחלשל ךומס

 איה הומו הלפשה לש הינויבא תסנרפו התסנרפ תא איה תאצומ הזמ .,תטרומו

 ...התמשנל ןוקת הזיא ךרוצל תצבוקו תצמקמ

 שוחכה ףזגב ףילצמ הלפשה תורד לש ןטכמ היה ןירע הכורא העש

 !אטמפה ךות לא םנכתמו ךלוהה ,ףופכהו

 ..!השא יהוז --

 ךותב ויה = תוררתשמ הכשחו הממרשכ ,  ברעב. .תירישעה העשב קר

 תודבב הועיספ לש םומע רה הלפשה לש הבוחר ךותב היה עמשנ ,הרועה

 איהו :.הטמפה ךיתמ תרזותה ,הינה אתכסה לש היתועיספ ויה ולא .תופוכתו

 וילוששב ,קיר אוה הרונפו  הירוחאל ולכ הל טומש הרדופו ,רתויב הפופכ זא

 ,הבל לא םתצמאמ ,םיפופוג ינש תקבוח הת ה היתוערז יתשב ,חורל  ןירדבתמ

 תוקונת ינש ויה ולא * ;םימח םירבדב דחאו  דחא לב תא תלדתשמו םתפפגמ

 זא םתפונכה הינה אתבסה ,תושבי םהילגרו םינלוח םהירוה .תומ ירחא וראשנש

 ואירבהשכו  ,םככשמ תא ךורא ןמז  הכפהו התטמ יבג לע םתחינה ,התיב לא

 םתלפוט ,רקב לכב םתלטונ הינה אתכסה התיה  ,תושלח ןידע םהילגרו וללה

 םתאיבמו תרווח התיה ברעב ,הרות רומלל "ררח,ה לא םתאשונו היתוערז יתשל

 התיבה
 יוז .העשב הדיב ןיא תנעשמו

 לא הינה אתבפה לש התאיב רבר לע הלפשה תובשוי תורפסמ ךכו
 :הריעה

 תורד לש ןבור .רעוב ןיק םוו ירחא אבש | ,דחא ריעב רבדה :ערוא

 + ןוננטצהו , הצחמל תומורעו  תופחי ןהשב ,תוררסכאה יכג לע זא ןבשי הלפשה

 הזיאו ,גוז לש ושוקשק ןנזאל עוגה .םאתפ ,וחאהמ תבשנמה ,הלילקה חורב

 הדיב ,הפופכ הלובש הנקז.וברקמ טל.  ,בותרה עצמאב בכעתנש ,לודג .ןורק

 תרזחמ הואר ברעה ותואב ןיירע .ןטק ןולקצ --- תונשבו ,תנעשמ התיה תחאה

 :הלפשה יתב לש םהיחתפ לע
 ?אתכפ ,ךנוצר המ --

 !חור תרוק ךותמ השארב הנענ הנורחאה
 ול .האנ ךכ ..,ךכ ..,"אתבס, --

 לכב שפתו העת --- הכתו ךור תוקיפמה ,הביר יניע --- היניע טבמו

 ,םישבי .םינקזב רקס ,תוקוגת לש םהינפ לע ההתשנ ,םיתבה תויוז

 :דשח ולובש טבמב :הוול בוחרה ךותמ

 ?ןאבל הנימזה ימ ?האב ןביהמ ?התשקב המ

 המלענ דו הזיאש ואצמ ,םתנשמ הלפשה יבשוי וצוקהשכ ,תרחמל אלא =

 םידרו םימזח --- םישלחה תוקונתה : בוטה תדממ די הלילב .םהל העיפשה

 םינקזה , בוש םהל ויה אל םוערה  םהיגפו" םהירו לע  םהל  םירושק  םוק

 - -םיינעה .ינבו ., םיאירבמו םיעמוג המהַו םידמוע םואלמ םיקובקב --- םינלוחה

 + םתיב תויוזב םהל אצמנ .םקופס
 / ! ורפס הלפשה ךותבו םיטעומ םימי ויה אל
 ריאשהו תמ הלעב .ךרכ תב = אוהו ,היגה ' אוה וז הנקז לש המש

 התא יורש הריעז:הנב היהשב ,תולילה רחאב , דחא קונתו הברה םיסכנ הל
 אושל ,ןטקה קעצ אושל ,התפוג תחת לא ןטקה  ופוג :חהנ , התטמ ךותב

 האצמ תרחמל  ,תשיגרה אלו םאה תתיה .הנשב העוקש - םכרפו רפרפ

 הינה אתבפה ,ןופ ךותמ ףטפטמו תתוש םהו קמוס םרשכ ,תמ לטומ ותוא

 ןגיא ד הילגרש השח ,המוקממ זוזל השקבמשכ אלא ,התפב אלו זא ותדפס אל

 הקרצ ירברל היסכג תא הזבזבו הדמע  םימי העבש = רובעב .הל תועמשנ



 8 ! ןשיחבה םירחא

 גונב העבשו לעב * ,הכומס הריע תב אלא וז ןיא רבד לש ןתמאב
 תסבוכ ,תוינטק תררוב---איהו = ,הלילו םמזי הרותכ םיקסועה ,הל ויה .תרוחשת

 ,הלוכ :הפיע איהו  ,הלילה היה עיגמשכו  .הינבו השיא תא תטנרפמו םינבל
 אלא ,הבכשמ לע הלוע התיה אל -- החונמל םיקוקזו  םיכרופמ  הירביאו

 תא תנוכמ ,השאר תא הנוכרמ ,םישנה>תרזעל יאשחב תסנכנו התיה .תספממש
 םירכלתמ םיבוצע:םיננער  תולוק הנומש  ,תתיצמו םינטקה םיכרחה יפלכ .הנזא

 חרזמה לתוב לומ ,שרדמה תיב לש וריזא תא עזעזמו ךלוהה ,דחא ןוגנל ויה

 תנומש תאו הקיהבמה ותכרפ תא ,שדקה ןורא תא הריאמ איהו ,הרונמ תקלוד
 החז התעדו תרקופ איהו .הרותב םיקסועה הינבו הלעב לש םהינפ --- םינפה
 היהו רמאש ימ ינפל ןוצרל וז התאנה  התיה אלו .  תינהנו תלכתפמ | ,הילע

 תושפנה תנומשש העשב ,שודקה תיבה תא התיצהו םימשה ןמ שא הקפנ ,םלוע
 הלכ הנועטה הלגע הינה אתבסח ההול | םימוי רוהעכ .,ןילתכ ןוב .תונותנ וללה
 זא הלכק אל הינה אתבסה ,םיכרחמה הינבו הלעב תומצע ויה ולא ..תומצע

 ,םימש יפלכ תחא השק הלמ ףא החיטה אלו אוה-ךורב:שורקה לש וישעמ לע
 לש .תורוש תורוש  םיציצמ ןוראה ךותמו :,קיר ותאצמו התיב לא .הרזתשבז
 ןילפתו תילט לש םילימרת הנומש םיחנומ תיוז  ןרקכו .,םירוגסו םיבולע  םירפס
 יבג לע הבשיו הטמשנ ,הילענמ הצלח הידגב תא הערק -- םיממושו םומוגע
 :הידוה ךותמ םורמ יפלכ היתועבצא רשע תא .הפקזו עקרק

 !קרצ ךהקרצו קרצ התא =-

 \ ,הינפ .ולבתנ רובד:ידכ:ךותש אלא ,תחא .העמד  ףא ופלז אל היניעו

 ידמולל התיב תא  הבדנו ההמע םימי רחאל | .םיטמק םוטמק ושענו וכעמתנ
 ינפל הרוג .ךל .ןיא -- .ךליאו | ןאכמ .הקדצ יקפעל השידקה המצע תאו הרות

 :.יהיתולפתב : הלטבל לבת אל הינה אתבסהש םלועה :ארוב
 :םהיתפש לע הלפתו םבכשמ לע הלפשה ירד ולע ברעה ותואב
 ,םלועל  ןאכמ וז הנקז לש התחגשה קלתסת 'אלש ןוצר אהי --
 םיפאלמ לש המלש הרובח םמולחב םהבש םינקזהו

 םיפטה .,(םובז

 הליל .ותואב ואר

 הלש .,הכיואב

 !הלפשה תוכשוי .תורפסמ בושו
 -- ןהמ .,ןקרפל ועיגה ןלכו הריעה ךותב ואצמנ תומותו הרשע שמחב

 =-ןלכו ,רעבתגו שמכתג ןהינפ רוע --- ןהמו ,תורשונ ןהינשו תופופכמ ןהיתומצ

 יןתלונמ .תוינעה
 ,תחא ,תחא ןתאישהו םיאנ םירוחב ןדעב האצמ ,החרט הינה אתבסה ,

 אתבסה הדמע ,רפבי]ב אוה הנתחו ,אשנהל הגורחאה לש התעש העיגהשבו 9 /

 ריעצה גוזה תא םיגכהל הרפכה הכלה| הלפשהמ המצע תא הלדב ,היגה |

 ירו לע ועוערוג הלפשה ירד לש םהיתובלו ,ההיעהמ הקלתסנ איה = ,םתפוחל

 :העומש

 םיבורקה ידי תא תלשרמ תחלימהו ,תדלל השקמ םיטועפ השש לש םא- -
 '.הירבה

 ,ןהולוורש ולישפה ,םירחופמ ןהינפשכ ,תוריעצ .ןואש םק הלפשה ךותב |

 תא .תוחנקמ ןהשכ ,םוקמל םיקממ | תוטבמא והרגו .ןימחו ןנוצ תאבהב ולפו

 ,תומלוע ושוערהו .ובבי , ןהיפכ = וקפס תונקז = . תוחנאתמו  ןהינפ לעמ .העיזה
 ושלתו לתוכב םשאר תא וחיטה ,ןטק חטשל םיקוחדו םיפופצ םהשכ ,םיבוהק
 וקוספב .םימשה תא וערקו םינקז לש ןינמ סנכתה שרדמה תיבל ,םהיתורעש ת

 :ורמגו הלפשה יב

 והינה .אתבסה תא ןאכל ורוזחו =

 "תובחר היניעו תופוכת היתועיספשב ,הריעה לא הרזח ברע תונפלו <
 הרהמ .איהו ,םיניצר-םירוח הינפ .ושענ ערואמה תא הל ותסשבו . תוה
 י הקומע הממד הררתשנ הלפשה ךןותב , תורבקה-תיב לא הינפ תא ה
 הוארשכו .. הנקוה לש /התריוחל לבה וניתמה הרוצע המישנבו םיקפוד תו

 םהב הדדמש , םיטוח לש תעקפ הדיבו םימקש הינפו רהה ןמ תדרוי ךכ יהחו :
 :חור לפה .ופאש  ,תדלויה לש התיב לא תברקתמו תכלוה איהו  ,םירבקה תו
 ל ו התה
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 ,.םישרופו. םהיפנכב- םיפנפנמ פהשכ ,הל

 " הבשי ,םהרבא לש ותירבל דלונה תא םימי הנומש רובעב וסינכהשבו
 + םיאורקה שארב תדלויח

 ל ה

 יהב היה הו -- הנש םיעבשל עיגהל הינה אתבסה התיה היואר יב
 . "שמחו םיששה תנשב קר וו השא הרטפנ המלועמש אלא ,הלפשה יבשוי לבל
 ו ! הזכ ןפואב רבדה עראתנו ; הייחל

 | ? לודג ןוגי ןנעב הפפלתנ הלפשהו םיריהבה ביבאה ימימ דחאב
 וירידקמ .םהינפשכ , תומל .הטונ .אוהו םאתפ הלח השישי - הבר

 וארק ,תינעת ורזג , םשרדמ תיב .לא הלפשה ירד לכ ופנכתה תולשוב .םהיפרבו
 :תינברה האב שרדמה-תיב לאו ,םהיתפש לע ןוידע םתלפת ,"תולהת,ה רפס לעמ
 / :הניק -- חירבדו דיס ויה הינפ : השאר לע הידיו

 ..,וינפל האור אוה םירוחש ףטועמ ןקז תומדב . . .רבכ .. רבב -
 + . . םבלוכ 'ופנכה , . , ואוב

 יכבו הבבי  ךותמ
 : ךרדה תא םדעב םפח הינה אתבסה לש ףופכהו

 .:הלטח ימי ינש -- היניע יתש תא םהב התלתו --- ? ןביהל --
 ונברל ןתבדנמ ינירה -- ייח תוגשמ יל וראשנ םינש שמח קר --

 +... ןהילע ףיסוו ובל ונכדוש ימ לב
 = :תונעשמ יתש הידיבו תיבל תיבמ הינה אתבסה הכלה םימיל
 .  תומשל ואובו וורדזה -- שרדמה תיבל הסינכמ ינא הרותהרפ --

 + יתחמשב
 !ר/ ,םיפגפ וקלד ., לודג רואב הראוה הלפשה לכו ,עיגה .ברעה

 ,הינה אתבסה . תיוז .לכב ובהבה תוקובאו , תורג לש 'םתבהלש
 ושארל הרושקה ,הפוחל תחתמ הפפטו הכלה ,תוקירבמ היניעו םירהוג
 /, םופותו .םיתלצמב , תורצוצחו תורונכב "רמוה ילכ, -- הינפל ,הדיב הרות
 בצ ידנבב תופכרופמ תוריעצ ,ישמ תולטשב תושרשרמה תונקז --- הירחאו
 * + + םידליו םינקו ,תועלוקמ תומצב תוביר

 ויתותלדו ,שדוקה ןוהא ךות לא הרותה-רפס תא ופינכהשבו
 כלטתו היתונעשמ תא הלטג ,הינה אתבסה הדמע ,והסבתו החתמטנ תכורפהו

 עתג .םרועו .וטשפתג הינפ לעש םיטסקהו , הפקונ התמוקו , ןיררצל
 בגטו תש יה .הידי יתש תאו שא לש תוצוצנ תוצוצנ תוזיתמ
 7 : , : םורמ יפלב

 .ם"ל*וע לש=ונובר יא ,יא ,יא ..,םימשבש אבא ,יא ,יא ,יַא -

 כפוהו המבה תא תפקמ הליחתה ,םירוכרכ המפו המכ השוע איהשכו
 התא םיפרטצמ ,הירמא םיכשמנ לכהו ;םינויבאה תטמסל---חתפל היגפ תא
 םינקו ,םירצצחמו םיעקות "רמוה ילכ | .םיזופמו םידקור ,םיזזפמו םידקור ,דחא
 לש יפלא תובהבהמו תודעור רוואה ךותב ,ףכ תואחומ םישנו הדירצ עבצאב
 " . רחשה רומע הלועו ליצפמ ליחתמ תרומה ךותב . םיפנפו תורג לש

 --םהינפו תורפקה תיבמ הלפשה ירד ורוח ברעב תרחמלו
 העוגו ריואה ךותב עגר .הדערש ,החנא הצרפתה תובבלה דחאמש
 ולגרנ ששגמ אוהשב ,ודבל דחאו דחא לכ דרי רההמו ,הלודג הכשה הררש
 גנעה םירצונה  תסנכ תיב ריהבה רהה לעמ ..,ויתתתמ עקרקה תא שקבמו
 2 יהנושמה ותינונבלב לכה לע םואו

 + םובלכה וללו הלפשה ךותב

> 

 .ופיָּב תיִרְַעָה היְסנמְה
 (85 ןוילגמ ףשמה)

 ד .האלמ המויק .תינש עבהאב -- ,םידומלה
 המה שלשמ הרורהמ לכבש אלא ,המרגורפה תא טעמב
 ב ושענש םינוקתהו .םייונשה ופנכנ המרגורפהההיסנמגה לש
 פב ושענ םינוקתה בור ,יגוגדפה רעוה תשירד י"פע םינשה

 תונש עברא לש ןויסנה ,תונושארה םינשה שמח לש
 וצקל החטבב רבכ רשפא :ולאהיאו ןוקת  ךירצ המ .הרוה
 2 0 <, םהיטרפ

 " שפיה הפוג -- ןאב אלא ,חתפה לא לכה ווהמ



 < םלועה <

 תידגאה םג רמלת ך'נתה תורפס דבלמ ,ירבעה חורה תוריצו
 ,םיבחרו םיכר םיטוקלב םיניבה ימי לש וז םג ומכ .,תידומלתה
 ,היקלח לכל השדחהו

 וניביש הנושאר בל  םשוי = ך"נתה .רומלב -- .ך"נ ת
 עגונב הרורב הנבה הו םירפסה-רפסב בותכה תא  םירימלתה
 תעידי .רוקמל ך"נתה םהל אהיש ,רקיעב םלוא ;ןויערלו .ןושלל
 קיתעה ירבעה לש םיירסומהו | םייתורבחה  ,םיינודמה = םייחה
 לכב םיארנו  םימלוב תויהל םיכירצ הלאה םייחה -- ,.וצראב
 וניאש .ןיעמל ך"נתה ול אהיש ,שרחה ירבעל .םפקיהו .םקמע
 הוקתו .ריהבה רבעל רובכ ישגר = ,ימואל-ןואג .ישגר לש .קסופ
 .ריהזמ ריתעל ןוחטבו

 תא ול שוכרל אופיא דימלתה ךירצ דומלה תונש .ךשמב
 תעידי ,םהבש יפיהו  תוננערה לכב ך"נתה ירופס לכ .תעי
 םיפקשנ ,םהבש ,איבנ לכ ירבדבש םידבכנ .רתויה . םיקרפה

 לע ותעפשה  דופו ויתולועפ  ,וימי ירבד  ,איבנה לש ותוישוא
 ,ך"נתבש = םירבעה לש :תונויערה | תעירי  םג ןכ ומכו =

 םשפנחתאשמ | ,םהיתוקתו םזועמ יהלאב םנוחטבו  ם
 ,םיבותכה יקרפמ םיעבונה ,בגשנו םורמ דיתעל .םהינ
 םוקמ .תושפות .הדגאה ןמ-- .דומלתה--.הדגאה -
 ,שרדמהו דומלתה ירפסב תורזופמה תויממעה תודגאה .ןתוא הנוש

 ךופשה םותהו ןחה-חורב ,תינונגפהו תיטויפה ןתרוצב :תוני
 ,תימואלה-הוקתה זועבו המואה-ישרקל הבחה .שגרב :ומכ ,

 םתוא םיפיקמ םיעטקב םידמלנ | דומלתהו הנשמה ןמו
 רקיעבו , םידעומהו הלפתה ,נ"כתיב יגהנמ לע םירברמה מוקמה
 םיברה הייונשב תידומלתה ןושלה תא םידימלתה וניביש בל 'םשוי

 ושכרישו ,דומלתה .יללכו .םידחוימה .םיאטבמה .תא -,תירבעה
 יללכ גשומו ,עירפמ ילב רומלתה ירפפב ארקל תלכי תאו

 ,הזה .יקנעה רפסה לש תוהו
 תנתנ תירבעה הפשה דומלב--.תורפפו תירב

 ,םהיטרפ לכל םינושה  הינונגפו הפשה טקודקר תעידי םיד :
 ,רומלה תונש ךשמב פ"עבו בתבב תורובעה קר אל .הנרוועת

 ירבעה | קודקדה יקוח ןיב .הנישעתש | תואושהה |

 לכב היקוחו תירבעה הפשה תוחתפתה םג תעדל םידימלתה לע ל
 תופוקתה לכ לש תירבעה תוהפפבו ,םויה דעו .ך"נתה .ןמזמ -

 ירפ תואירקבו ,הפוקת לכבש רחבומה תא חתנלו ארקל =
 תאםג הגומחאלו ,הרישהו הזורפה תרות תא ורמלי השדחה תורפסז
 .תורחא תורפסבש הלאל האושהב השרחה תורפסבש םינושה םימרוה <

 םירמול  תירבעה הפשה רבלמ- -.תיקרותו תיברעה
 ,ישעמה .שומשל שוהרה לככ תיברעה הפשה תא םיד
 ,תיקרותה הפשה ךליאו .תיעיברה הקלחמה ןמ תפסונ

 ןמ תיתפרצה תדמלג תושרחה תופשה ןמ-- ,תיתפרצ
 םהיפ לע הרוגש אהתש ,הזכ ןפואב האלהו תישילשה הנוכו

 ..היסנמגה ירומל לכב הב ןחבהל תלכי ירכ רע דומלה תונש ףוסב
 תינמרגה םג תדמלנ תישילשה הקלחמה ןמ--.תינמרג ,
 לכ ילב | ,תילאירה הטשב תודמלנ תופשה לכ .,(תושר .רותב)

 לארשי סע  תודלות תושענ :י"הבדב --
 ,ופקיה לבב רומלה 3

 ורופס תא 0 םירמוגשכ דימ .דומלה .ליחתמ .םהמ

 5 תרבג 0 םהל התיהש 8
 םיספות הלאב ,םימעה ימי ירבד םיבלשמ  םכותבו

 ךרע םהל שיש םירקמה ןמ םיבר לע .םיחסופ םלוא ,םידוהוה
 .דבלב םירצונה םלועל וא .הפוריא .תוצראל קר

 ,םינומדקה חרזמה ימע לש | הירותסהה דמלת | תוטרפב
 תוללכב קרו ,םיקרותהו .םיברעה לש תיחתפתהה ימי .ירבר
 הכולמה .יתב ד"ע .וא הפוריאב םיריבאה ד'ע ,תוירויפיפאה ר"ע
 ,ןהה .תוצראבש םינושה

 ,לארשי .םע -- הירותפהה דומלבש ומכ ->,הי פרנואיג
 הגממ | .לארשי ץרא היפרגואיגה | רומלב זכרמל | תישענ :ןכ
 תוצראלו םינמותועה תונידמל םירבועו .תדלומה  תעידיב םיליחתמ
 ץראל  םינושה  ןהיאנתב .ךכ לכ תומורה | ,ןוכיתה .םי ביבסש
 הבצמ ךרעל תירחפמה היפרגואינה .סופתת בושח םוקמו ,לארשי
 -- הז .ןודינב י"א לש

 ידומל םגש = תמרוג םינוח .ינשל פרוקה לכ לש הקולחה
 ,םיגוח ינשל וקלוחי .ללכב עבטה .ידומלו הקיטמתמה

 רבלמ תודמלנ .תיששה הקלחמה דע--,הקיטמתמ
 הדמה התואב תישומשה הירטמואיגהו הרבגלאה םג הקיטמתראה
 ןובשחלו ללכב רחסמה | ירומלל + תלעותל | תויהל = תולוכיש
 ,טרפב ירחפמה

 היצנדנפסרוק ומכ  ,םירחפמה םידומלה -- ,ר חס מדידומ ל
 םיקנבה יקפע | ,תורוחסה תעירי ,ןובשח-ירפסדתכירע . ,תירחסמ
 רחפמה יתב לכש תויהב ,תיתפרצב רקעב ודמלי  ,המורכו
 ,וז הפשל ,דוחיב ע"על םיקקזנ חרזמב

 ,ןושארה גוחב םיללכנ עבטה ירומלבו --- ,ע ב ט הידד מ ל
 תודלותו םילרנימה םיחמצהו םייחה תרות לש םירקיעה .דבלמ
 ןהש המכ דע ,הקיזיפו הימיח לש תוידוסיה תועיריה םג ץראה
 --=- .עבטה:תודלותב \ רוחיבו רחסמה  ירומלב ןיבהל ידכ תוצוחנ
 תא דחי .ראמ בר ךרע תירבעה היסנמגב .ןתנ עבטה ירומלל
 לש .תולכתסהה ןורשכ תא חתפל ---תיללכה תיכונחה הרממה
 לוקל רע תויהל בלה תא רישכהלו םישוחה תא .ךנחל ,רימלתה
 חכ תא .ליגרהלו ,ובהאל .וילא ברקתהל | ,ובש יפוילו .עבטה
 דומלה לכ הז ליבשבש | ,תוישחומה לע .רימת םפבתהל .בשוחה
 םוקמב םיאצמנ םהש ומכ עבטה | ימצעב | תולכתסה .לע .דפוימ
 בבחל- -תרחא תילכת דוע .ולא םידומלל שי הז םע .דחי .םלודג
 תוילכש תוחכיה י"ע קר אל תביבסה תאו ץראה .תא רימלתה לע
 הארמ י"עש ,הבש עבטה ירוציב .תירירת תוקסעתה י"ע םא יכ
 תוחרואה שגר ובלב קזחתי שגרה ףותשו םישוחה לגרה  ,םיניע
 םירוציה .לכ תא רחי הב לעופו יח .אוהש הפ יבפה לא והרשקיו
 םידומלב רקיעה טעמכ רומל>ילויט םישענ ךכלהו ,וז ותביבסבש
 האלה םיבחרתמו םיכלוהו  הבורקה הביבפב | םיליחתמ | ,הלא
 ריכהל --- תדלומה ץרא לש תומוקמה בור תא ופיקיש רע -
 ,הב אצמנה .לכ תא  שיגרהלו .ןיעב :ןיע התוא

 רומל םג .ומכ .טוטרשהו  רויצה - דומל ,טוטרשרו רווצ
 םיתש  םיפפותו  תוניכמהו .תוקלחמה .לכב םה הבוח  הרמוה
 " םיביבח  םידומלה | ונשו ,הקלחמו  הניכמ לכב תועש * םיתש
 ילעב לע םתעפשה תא םה םיארמ רבכו םידימלתה לע דאמ
 תודובעה תא קר אל /תירשפאה תונקידב םיאלממה ,ןורשכה
 תודובעה תא םג  םא  יכ המרגורפה  י"פע  םהילע * תולטומה
 ,םידחא תאמ תושגומה תוימצעה

 הקלחמה ןמ . םיותה : רומל לא בל םימש הרמזב --.הרמז
 = תיולב הלהקמב הרישה תא  םיחתפמ תוהובג רתויהבו .הנושארה
 הנורתאה וזבש י"פעא ,הז רומלל תפנכנ הניננה םג .יכ---הניגנ:ילכ
 ,םידחא קר ופתתשה םילכ .ןורפחמ

 ,תולמ עת ה
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 ידוהיהל - המלכלו םימעב לשמל \ התיה  הלוגב | ידוהיה לש =
 האירב המשנ לעב שרח ירבע רוד לדגל הצור הָיסנמגה .ומצעב
 תימ'[פה | רחא הב תולמעתהה תספית ןכלו ,אירב ףוגב
 םידימלתה לכ תא תיתנשה אפורה תקירבו םיבושח  רתויה
 םירירשה תוחתפתה ,הזחה בחור ר"ע תומישרהו  ,תודימלתהו
 רע .היסנמנה החרט ירכב אלש ןתודעתונתונ ,המישנה תואירבו
 תולמעתה:ידמול קר אל היסנמגה ידימלת ןיב .םיאצמנ רבכ םויה
 ,םיבט םיששונתמו םילמעתמ םג םא יכ ,קשתב

 היסנמגה ידימלת לש תואירבה בצמל = :תואירבה-בצמ

 םוחרטה  תלחמב = םילוח --- .החוקפ ןיע ונלצא ללכב | םימש
 לא אב יתנש אפור ,ללכ םילבקתמ םניא (תקבדתמ םיניע-תלחמ)
 לכו ,םידימלתה תא רקבמו עובשב םימעפ עברא-שלש היסנמגה
 ראמ םיטעמ ויה ךכיפל ,אפורה תרוע דימ לבקי הלחמ הרקמ
 תרצועה תרבוע תחדק דבלמ .הלחמ-ירקמ תרבועה .הנשב םג
 ויה ,םידומלה לא אבמ םימוי וא .םוי דימלתה רעב םימעפל
 םידימלתהש ,תושק רתוי תולחמ לש םירקמ העברא הנשה ךשמב
 םיניעה .תלחמב .תועובש :ינש דע 'םימי השמחמ תיבב וראשנ
 םיניעה תקלד ירקמ לכל ,הרתי תוריהז םיגהונ ,ץראב ראמ הצופנה
 םירקמ םגו ,וניע .אפרתש דע ותיבב .ראשהל ךימלתה חרכומ

 ,הנשה ךשמב דאמ םיטעמ ויה הלאכ

 (אבי ףוס)

- 

 + הבטלופ ךלפ ינויצ תַריִעְו == =
 תריעו הבטלופ ךלפ ירעמ תחאב התיה לולא ב"יו א"י ימיב

 : םירעה לש חכפיאב ופתתשה הדיעוב .הזה ךלפה לש םינויצה
 יצבוקסויו  דורוגרימ ,דרגוניטנטסנוק ,הציבחול  ,ינמור ,הבטלופ
 ,םיובנירג  רמ .,תינויצה  תורדתפהה לש  יוכרמה  רעוה חכ:אבו

 הרבעה תבסמ אבל םש רחבנש ריצה לכי אל  גושטנמרקמ
 ,ריעב :הצרפתהש

 וארקנ הבו ,תמדקומ התיה .ןהמ .תחאש ,תובישי עברא .ויה
 יזכרמה דעוה לש וחב:אב י'ע --.ךלפב תונויצה בצמ .לע .תואצרה
 יכ ,ודוה .םלוכ .םיריצה י"ע םגו .,ולצא תואצמנה תועידיה י"פע

 תלהנתמ  ,ינמורו הבטלופ םירעה רבלמ .ךלפב תינויצה הרובעה
 םימובסה .םייח .ןמיס לכ ןיאש טעמכ םיבה תומוקמבו ,תוחבכב
 םינטק םילקשה ימוכס םגו  םיינויצה  םירפומה תבוטל ופסאנש
 הז תמעל ,ךלפב םידוהיה םיבשותה רפסמל ךרעב דאמל רע
 םימוכס םש ופסאנ הז .לכבו ,דחא לקוש ףא םש ןיאש םירע ןנשי
 ,תונויצה לש םיעודי םיכרצ תבומל םינונה

 : הדיעוה האור ךלפב תונויצה תדירי .תבס תא
 / ..ךלפה לש םירעה בורב םיייביטקא םידבוע רפוחב (א

 ץוחה .ןמ םישנא םה םינויצה םידבועה לש :.ירקיעה .טנמילאה
 , המודכו תירבע ירומ רוחיב ,אטולכ הנה ואב .רבכ אל .הוש
 איבמ הז לכו ,אב הזו אצוי הז ,עובק ונניא הזה .טנמילאה
 ..הרודפדיאו  הרובעה-ןויפר דול

 ירחא .לרלדתנש ירבעה ןומהה לש ילכלכה בצמה עורב (ב
 , םימורגופה

 'הנניאש .תימוקמה היצרטפינימדאה לש ערה הפסוחיב (ג

 .הבחר רתוי וא תוחפ הדמב רובעל תלוכי לכ תנת

 ונגחמ תא ךבועש | םינויצ םיריעצ לש - מילא | רפ ב

 ןכלו ,םיריעצ לש תוינויצ תוצובק הזה םויה דע .תומיק הבטלופב
 .עגרל ףא תינויצה הדובעה םש הקספנ אל

 -יאהו עורפה ךונחהב -- תוישארה תובסה תחא רותבו (ה
 ,ריעצה רודה לבקמש
 חחרה תורדשב הסיסת וזיא הנורחאה תעב תרכנ תאז לבב

 .תונויצה לש שרחה ךלהמב ןינעתהל ליחתמה ירבעה ןומהה לש
 יהש  םינויצה םידבועה םג מ היקרותב .התדובעו
 עמ םיררועתמ ,הרומג המדרתב תורחא םינש הז דע .םיעוקש
 ,תינויצ הרובעב ףתתשהל םיליחתמו טעמ

 הדובעה ןפוא ר'ע םיחוכו וררועתנ הלאה תואצרהה ירחא
 "דעו ךלפה תודונא לכ שארב דימעהל ץוחנל | אצמנ ,ךלפב
 ,םישנא השמח לש יבלפ

 .ינפלש  תיפורה היצנרפנוקהו אבה םרגנוקה תולאש ןורינב
 הבלמ) תוטלחה זיא לבקל ץוחנ-יאל הריעוה ירבח ואצמ סרגנוקז
 ולאשה ילגרל ררועתנש ןתמו-אשמב .(יעקרקה טידרקה תלאש
 .המרגורפה לכ .תרוקב .תוציחנב םיפסאנה לכ טעמכ ורוה הלאה
 ה לאו היקרותב הרובעה יאנת לא .התמאתהו  תיאליזבה
 ירחא וחיכוה הז .תמועל ,ןמזה ךשמב הררבתנו הקמעתנש תינויצה
 , = ןיאשו השודקבש רבד איה תיאליזבה המרגורפהש ,ךפהל
 < הת = אופיא ךרוצ ןיאו ,וגתרובע דעב העירפה אלו  העירפמ
 , +וישבע

 בור ודוה תישארה הגהנהה תולאשל ענונב

 ,ימואל

 התסהה שארכ רימעהל ךירצש העד ןכ םג העמשנ ,היסורב
 יש בורה .תשירד לא תומיאתמ | ויתולועפו ויתועדש ,דחא שיא

 יב ,בוזעל .ךירצ ,רברה רקיעבש ,העדה ;םגו .ןםינויצה
 יספמו | :הרתי  תוריהז לש הקיטקטה תא ,עגרה  תושירד
 2 ,תוירחאה ברו לודג דעצ לכ ינפמ האריה

 - הריעוה יכ ,תועד ועמשנ היסור  ינויצ לש הדיעוה .תלאשב
 לש המרגורפ  הניא :תיסרופגניזלהה המרגורפהש זירכהל .הכירצ
 וז תמועל ;תולגב הוהה תדובע לש המרגורפ אלא ,עגר
 רד .רוחיב .התיה תיסרופגניזלהה המרגורפהש ,ורמאש םידחא
 הרתיה התובישחב ודוה הדיעוה ירבח לכ םלוא ןאוהה עגרה
 ית .הילא .תשנל ץוחנש ,תיכונחהו  תירוטלוקה  הדיבעה
 , רשפאה לככ .הריבגהלו

 הלומעתה תלאשו י'אב הדובעה תולאשב ןכ .םג ונד
 :,הדחוימ  היגרנאבו בר ץרמב להנל ךירצ י"אב הדובעה
 יטועפה םיקסעהו  תאוה  תיבושיה .הדובעהש ,הזכ ןפואב
 ,ונלש לודגה לאידיאה תא עגרל ףא וניניעמ וריתסי

 : :הדיעוה תוטלחה
 םל ותדועתש יכלפ דעוב תרחוב תיכלפה הדיעוה (א

 !א םירעב תוינויצ תוצובק דסיל ,ךלפב תינויצה הדיבעה תא
 לכ לא םירטקורטסניאו םימאונ חולשל ,הלאכ ןהב ןיא
 ננוקה לא םיריצ תריחבל תונטקה םירעה תא .רחאל ל
 ,תודוגאה ןיבו .יזכרמה דעוה ןיב .ךותלו

 תוד קפ תא יבלפה רעוה .אלממ  תוירקעה תולאשה 2 ב
 7 , וזכרמה .דעוה

 המ םינשש ,םישנא השמח םירחבנ יכלפה דעוה לא ג

 וצקת ,דעוה תכשל תא םילהנמ םהו דחא  םוקמב םיאצמנ
 א תשקבמ הדיעוה ,'כור 500 אוה יכלפה דעוה יתנשה

 ,איצמ הל תודוגאה תו
 .וכרצל שמתשמ יבלפה רעיה ה



 ל ב

 נל ןוילג

 עובק רמקורטסניא ןימזהל יכלפה דעוה ידיב תושרה (ה
 ,םש הדובעה תא .רדסיו תודונאה תא ירקביש רכשב

 ירעב חולשל לרתשהל יזכרמה רעוה ינפל העיצמ הריעוה (1
 לא ןומהה לש ובל:תמושת תא ררועל ועדיש םופיממ ךלפה
 ,הניתשלפו תונויצה ינינע

 רעצל י"אב יעקרק טיררק רסומ דופי תא תבשוח הדיעוה (1 /
 .יחכונה עגרב ץוחנ רתויה <

 רוחסב תונויסנ תושעל יכלפה .דעוה ינפל העיצמ .הדיעוה (ח
 םינויצ לש תוצובק .רודסב רזעלו י"אב תועקרק תשיכרל תוצובק
 , י"אל  םירגהמ-

 ךלפבש תודוגאה תאמו יכלפה דעוה תאמ תשרוד הדיעוה (ט
 :ולגנאה קנבה לש  תוינמ  תריכמב הצרמנ הרובע לא תשגל =

 תוחתפתהל םירזועה םידפומה לכ תבוטל ףסכ ץובקבו יאניתשלפ
 ,י"אב םישרח םויח |

 תבוטל  דובעל ןתבוח תא תודוגאל .הריכומ  הדיעוה ,
 .הסידואב יאנותשלפה = דעוה
 תא ררפלו ריבגהל יזכרמה דעוה תא תררועמ הדיעוה (אי :
 איה תאזה הלועפה תדיריב יכ ,תויכונחהו תוירוטלוקה ויתולועפ

 .העונתה .תדירי לש תובושח רתויה תובסהמ תחא האו
 תורפסה תא ץיפהל תודוגאה תא תביחמ הדיעוה (בי

 ,ללכב תירבעהו טרפב תונויצה תונותעה- תאו
 ריבגהל .תוציחנה לע יזכרמה רעוה תא הריעמ הדיעוה טי

 ,תידוהיהו .תירבעה תונושלב תינויצ .תורפס תאצוהב ותלועפ תא
 תויפימוק דפיל .תודוגאה לכ לע הבוח תלממ הדיעוה (די

 .תמיקה ןרקה ליבשב הדובעה תא הנלהנתש תודחוימ

 :ונייתפב
 , תונויצב ,
 : הוה זורבה תא ונלבק םצמוצמה לעופה דעוה תאמ

 .לקשה ימי
 דע ,ועבקנ תוריחבה ינמז .. ארקנ רבכ יעישתה םרנגוקה

 םילקשה ץובק תא רומגל ךירצ וז הנש רביטקוא חריל ו"טה ם
 + םוקמ לכ

 םירבחהו תויצזינגרואה לכ לע התע תלטומ הבוח  ןבומכ
 יעישתה | סרגנוקה היהי .יכ :,םהיתוחכ לכב ץמאתהל ה ל
 ונל שי וז .הרטמל ,יירבעה .םעה לש הראופמ היצרטסינומירל

 ונילע  תקסופ  הניאש תוצמאקהב ,הנשמ:חכב :רחא  יעצמא
 םלועה לכב תושעלו וננויערל םירבח תשיכרב םוקמ לכב תוברהל =

 וז האירקב !םילקש וצבק ,לקשה םולשתל הצרמנ הלומע
 . םיעד:ימימת ונירבח לכל .התע םינופ וג

 םיררועמו .ונלתכ .רחאמ 'םירמוע  םילודגה ונינח ימי הנ
 רחואמ םע .רותב .ןיידע ונבשיש ,תעה התוא ןורכז תא ונ

 לוזב .הפוקת בושתש ךכ יריל איבנו אנ דובענ .,ונלש ונצל
 םהב רידאהלו  איגשהל ידב גחה ימי תחינמב אנ שמתשנ ,ונויחנ
 ,התויב וננויער תו

 ףסכ ץובק תרטמל תופסאל התע אורקל ךירצ .םוקמ לכב
 תושעל ךירצ הלאה םימיב ,םרגנוקה לא הנכה השעמל ,םילקשה

 : םילקשה תא .ףסאלו .ינויצה ןויערה תבוטל הלומעת תואיל
 רָבְח לכל .ןיאו ,הב שטתשהל ילבמ  תונמרוה םוש חונה'

 7 והשעמ םפאב הלאה .םימיכ

 וכ 3< םלועה <

 .עידוהל  רחאי אל .יזכרמה  רעוה , תוריחבה ןפוא תא קוידב-

 הל .הנררבת | , רעומ  רועב .הננוכתת |
 המועה ףולאשה =

/ 

, 
1 
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 ! הזה (9 'מונ) רזוחה תא ונלבק יזכרמה דעוה תאמ

 ט"י--ה"י .ימיב גרובמהב | תויהל .עבקנ יעישתה סרגנוקה
 : ,וז הנש (רבמצד 1./19--19/) תבמ

 תשגל ונא םיכירצו סרגנוקה ןתפמ לע אופיא םידמוע ונגה = <
 . ,הנכהה תדובע לא דימ

 יעישתה סרגנוקה ,וז הדובע וושכע איה - הדבכנו .הלודג
 םהב ורמעש ,םיעגרה הלאמ הברה הנוש עגרב דיבעיו ףסאתי
 תוירקיע תולאש הנדמעת ולש םויה רדס לעו ,םימרוקה םיסרגנוקה
 התוחתפתהו ונתורדתפה לש הלרוג םייולת ויהי ןנורתפכש ,תובר
 ,םיבורקה םימיב תוגויצה לש

 לכב .תושרח תוביטקפסרפ התלגש | ,היקרותב הבפהמה
 ינפוא , תוירחאה ברו יניצר בצמ ידיל האיבה ,ונתדובע תועוצקמ
 ,התעו ,םרוקה .בצמה יאנתל ומיאתה וישבע רע ונלש הרובעה
 ונישעמ תא םג תונשל  ךירצ | ,ונתשנ וללה םיאנתהש ירחא
 רדסל ךירצ ,שדחה בצמה לא ,םישדחה םיאנתה לא םמיאתהלו
 רשפאש ,הזכ ןפואב , ןמוה .ךשמב ונפפאש וניתוחכ לכ תא
 שמתשהל ,שרחה בצמהמ הבורמ רתויה תלעותה הא איצוהל היהי
 . הכפהמל תורוה ווהתנש ,הרובע לש תוירשפאה הלא לכב ונתבומל
 אופיא היהי .ךירצו  ,וקיפסי אל ,ונל שיש תוחכהש ,אוה רורבו
 | אביש םעה לא ארקל , םעב םימדרנה תוחכה תא ררועל
 , ותרועל -- ונתרועל

 " םרגנוקה ותוא ,יעישתה םרגנוקה לש ודיקפת ללכב היהי הז
 , ונתעונת תוחתפתהב השרח הפוקת ליחתהל הכירצ ונממש

 . דעומ דועבו .יוארה ןפואב ןוכהל ונא םיכירצ .הזכ םרגנוקל
 לכ , תודוגאה .לכש = .קזחתתו לדגת  תינויצה הדובעהש ךירצ
 רשפאש המ ושעי ,םהיתוחכ לכ תא .ורגחי  ונתעונתב .םילעופה
 וררועי , גהונ וגהנמב לכהשכ העשב רשפאש הממ רתוי וא
 תאו .יחכונה .סרגנוקה לש .ותובישח תא ול וראביו  םעה תא
 הז סרגנוקב הבריש רבדה דבכנ המכ דע ,וילאמ ןבומ ,ודיקפת
 םהיריצו םילקושה רפסמבש , רברה : רורב .ירהש ,םיריצה רפסמ
 ונוצר לעו .םעה לש ותוררועתה לע ריעמה ,קחבומ ןמיס לכה וארי
 םוקמ לכב .,ווהתנש םישחחה םיאנתב ותלואג  תבוטל  שמתשהל
 לכל חולשל ידכ ,רשפאש המ לכ תושעל אופיא םיכירצ םוקמו
 ,סרגנוקה לא דחא ריצ .תוחפה

 , תושעל וריב .היהיש המ לכ השעי ורצמ יזכרמה .דעוה
 םינמאנו = םיזירז םירזוע םוקמו םוקמ לכב שונפי אל .םא ךא
 תרכהש אוה חוטב ,  םלוא = . ותרובעב | חילצי = אל =, םיימוקמ
 תוירחאה תרכה ,הז עגרב .ונתאמ דחא לכ לע תצבורה ,הבוחה
 סרגנוק לש ותחלצה רעב וילע אשונ ונתאמ רחא לכש הברה
 ,ינויצ .לכ לש ובלב :ידמל איה הלורנ ,הז

 ץובק  תרימגל :דוחיב  ןבל תא ' תונפל תוכירצ תודוגאה
 תאז .לכב ךא בר אל ןמז ראשנ .תוריחבהו םרגנוקה רע .םילקשה
 הנחכ ץבקנש רפסמה לע ףופוהלו רפחה תא אלמל דוע רשפא
 :םינחה ימי .קוח .ןוצרו הרתי תולדתשה קר הול הצוחנ ,הנהבו
 םימיהמ וז .הדובעל בוט :רתוי ןמז ךל .ןיאו ,םיאבו םישמשממ
 ןוא .זא  ,ותבוח תא שיאו שיא לכ השעי קר םאו הלאה

 , ונל היהש םילקושה רפסמ תא ליפכהל .לכונ לקנבש קפס
 "אב .רמגוש .ךירצו --  םילקשה ןובשח = רמניש ירחא

 < תויהל .ועבקנש תוריחבה .הנלחת -- (רבוטקוא 0 .ןושח חרד
 :ןמסל דוע .רשפאהיא , (רבוטקוא 95--.19) ןושח נ"כ רע .ץ"ימ

 ' תודונאהש | ךירצ לבא .ןתעשב = ןהיללכו .תוהיחבה רהס :תא



 גל ןוילג

 תופוק .תורוגאה .ןהל הנרפית םגו -- ,וללה תולאשה לכב דחוימ
 רוחבל תלוכיה ןהל .היהתש ירכ , םיריצ  תחילשל | תודחוימ
 ברו ךרע בר  סרגנוקל םיריצ תויהל  םיואר 4 רתויה  םישנאב
 , יעישתה סרגנוקהכ .תוירחא

 ,ולוכ םלועה לכל הארנו טעמ רוע ,העשה העיגה ,םירבח
 םיערוי םא ,וב םייח ונאש ירוטפיהה עגרה תא ונא םיניבמ םא
 אל םא ,הזכ עגרב ריספהל רשפא המ ,ורכז ,וב שמתשהל ונא
 ,שדחה בצמה יאנתב שמתשהל עדנ אל םא ,וניתוחכ לכ תא רוגחנ

 !העשה העיגה ! הרובעל

 .לארשי-ץראב בושיה תרשכהל הדוגאה תאמ
 ('רה6 7ה16841ם0 ה 2070100001 001

 תרשכהל הרוגאה ירבחל תיללכה הפסאה יכ ,הזב םיעידומ
 העשב ,1909 תנש רבמטפס 88 םויב היהת לארשי"-ץראב .בושיה
 ןילרב ,הדוגאה לש תינילרבה הכשלהב ,םירהצה רחא תישמחה
 ח"ור תאצרה איה הפסאה תרטמ .*%/ רפסמ יורטביילב בוחר .וו
 רוריבו (הפסאה | תחיתפ ונפל רנויצקא לכל .ןתני .הנממ קתעה)
 ,וזכ הפסאב ררבתהל םיכירצה ,םינינעה רתו לכ"

 +1909 ,רבטטפס 6 , ןודנול

 ,ריכומ ,ןאמוינ ,ה : םוירוטקרירה םשב
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 איה ובש ,בחכטב ונירבח- לא התנפ הקיתוילביב.הקיפוקה תאצוה --
 *הקיחוילביב הקיתוקה, .התדובע תא ךישמהל הל ורועי יכ ,םהמ תשקבמ |

 התע דע הקיפפה הומ .ר 5 םינכה םהמ דחא לכש , םירבח תומורתמ הדפונ
 :הקיפוקה,/ האוצוה  המויק תונש יתש ךשמכ .0 הירבחל | םלשל ה ה

 ,תונויצה לש  םינוש  תועוצקמ רורבב  תוקסועה תורבוח 192"הקיתוילביב "
 הברהש , הרבועה הארמ להקה לע "הקיתוילביב הקיפוקה, הבבחתנ המכ דע
 תואצמנ "הקיתוילביב הקיפוקה, תכרעמב . תודחא תורודהמב ואצי היתורבוחמ

 הלאה תורבוחה ןיא םיעצמא רסחמ לבא ,תונוש תורבוח םופדל תונכומ החע
 התלעותבו התוציחנב םיריכמה הלא תאמ תשקכמ האצוהה . רוא תוארל תולוכו |

 ,הקיתוילביבה דסוה תישארב ומכ חתע םג וסינכיש *הקיתוילביב הקיפוקה, לש
 ,ידטגל התדוכע תא קיספהל תחרכומ היהת אלש ידב ,'ר 5 דחא ל

 םיטואנ ,יו דר ו נ ם ק ם תרכוח תיסורב רואל האצי "הטידק, תאצוהב --

 יודרונ םקמ | אשנש םימואנה תשלש ואב תאוה תרבוחב . םירחבנ םירטאמ
 "תונויצה - תודועת, = ,"תונויצה,  וירטאמ , םינושארה םיסרגנוקה תשלש ל
 תורוגאה .'ק 1 הריחמ ףה 72 חליכמ תרבוחה .."םיאתרפשהו םיטוליהה,ו
 , הלוטעת יכרצל תאוה תרבוחה תא .שרדל תושקבתמ <

 חולה , תיפורב | ,"המידק חול, סופדה ןמ אצי םידחא םימי דועב -- | =<
 תודוגאה . טרפב תונויצה תולאשלו .ללכב םידוהיה יוחל עגונב בר רמח לוכמ
 . םצמוצמ רפסמב םפרג חולהש ונפט ןהיתונמוהב זרדוהל תושקבתמ

 ורכמנ הרשע  םיתשה  סרגנוקה תנשל יב ,ונל םיעידומ הנבוקמ -- =
 -- ףסאנ יאסירואה דעוה תבוטל .ך 198,205 ףסאנ ק"הקה תבוטל ,םילקש 306
 תריכמב םג וקסע םינויצה ,'ר 200 כ"ויע תורעקמ ףסאנ הז דבלמ :'ר 0%
 הצורחה םתדובעל תורוה + תינויצה תורפסה תצפהבו ונלש םיקנבה לש תוינמ"
 התע םיאצמנ הזה תיבב .ופמ .א םש לע םירפס דקע תיב דסוג םינויצה לש

 , דאמ בר םיריעצה ןיבמ וירקבמ רפסמו , םירפס םיפלא תעבראכ
 תעב יכ ,ונל םיעירומ (הנבוק ךלפ) קפבורדנפכלאובונמ - :

 לש םתוצירחל תודוה . ץרט רתיב דובעל "ןויצ ינב, תדוגא הליחתה הנורחא
 הלדגתה "ןויצ ינב, הרוגאה .םעה ןיב טשפתמו ינויצה ןויערה ךלוה םירועצ
 ירבע דקע .תיב ןורפח דאמ שגרומ . ץיורוח רמ ףיטמה םש םאנש םוימ דוח
 ,טרפב תינויצ תורפסו ללכ

 ,םש הדסונש ירחא יכ  ,וגל םיעידומ  (הנבוק ךלפ) יצג אש ם --
 תישענ :תינויצה הדובעה הליחתה] ,"ןויצ ישרוד, תדוגא ,הגשמ רתוי
 48 הדוגאה הפסא הרשע תחאה סרגנוקה תנשב ,ןיוצמ רדפבו תועיבק
 תרובעל בל הדוגאה הטש רוחיב . 86 -- הרשע םיתשה םרגנוקה תגשבו ,םילק

 הדוגאה | ,'ר .1597מ | רתוו המויק ימי ךשמב ףסאנ התכוטלש ,.תטיקה ןרקה

 9- םלועה < :
 000077 --/-/- /ח-ח מ /₪/ש₪/₪/₪ש₪-/-/-/-/=]נ =

 לככב  ,יאסידואה דעול המולשת תא הסינכמ הדוגאה . תינויצ הקיתוילביב
 + תוכומסה תוריעב םג תיגויצה הדובעה תא ביחרהל הדוגאה תלרתשמ רשפאה

 הכשלה לא וסנכנ ,וז הנש טסוניוא 'חל 1? םוי דע 10  םוימ
 :הזה ררפה פ"ע הלאה םימיכסה היפורב קייהקה לש

 .ב"ור 1 תויללכ .תובדנ

 2. תורבוש-יפקנפ
 8 תואספוק

 , --180  םימלש םימולשת ן
 : ,, 1 ןירועשל 8 | ז"הפס

 6 ,6 / תיז-יצע

 ,-| 0 םוכסב ק"ז ק יות

 0 , המרגלת תונוילג | 5
0-7 - 

 כ"ור 789.09 ה"ס

 ב .תרומב

 :תואבה .תועדומה יתש תא אטשוק ינותעב .המסרפ הלשממה

 שר ר"ע םינוש םישנא תאמ תושקב הלכק תינמותועה הלשממה .(א

 תוציחנב .הדומ .הלשממהש ירחאו ,הוקמעו | הונג ,1 פי יטדרפ תא תוקשהל

 עיצהל םיצורה םישנאה לכל העידומ איה = ,ץראל \ איביש  תלעותבו הזה .רברח

 רבוטקוא .חל ןושארה דע ,הרוגס הפטעמב ,םהיתועצה תא ושיניש רבד הזיא

 . תודוכעלו רחסמל םוירטסינימל  אוצמהל םיכירצ ןוישרה תא םושקבמה .וז הנש

 ,םהל ןהני .אל ןוישרה םא ,הרזחב םולכקיש ,,ת .ל 900 לש םוכס תוירובצה

 םשרתול תויהל  תוכורצ הז  םשל .דסוהל .הבורצה .הרכתה לש תוינמה =

 וא :אוצוחל ושרה שי הרכחל .לכא ,םינמותועל ךא .תוכיש תויהל \ תולוכיו

 ,הלועפל וז הדוכע איצוהל ךרצנה םוכסה-יצח לע (תוימתס) : תווצגול

 ףוה ןינב רבדב תינמותועה הלשממל ונפ םיבר םישנאש :ירחא .(ב

 ועידומ .אוה ,ותלעותבו הוה רבדח תוציחנב הדומ הלשממהש ירחאו = ,ו פי ב

 וע םהיתועצה תא איבהל המה  םיליכוש = ,רבדב םינינעתמה | םישנאה לכל

 תופטעמב) המראה תדוכעלו רחפמל .םוירטסינימל  ז"ש רבוטקוא ,חל  ןושארה

 וש .םוכס םוירטסינימה  ותואל רוסמל  םוכורצ .תועצה םיאיבמה לכ .,(תורוגס

 20 .ןוברע רותב תויקרות ארטל 0

 ירוהי 19,000 וארקי וז הנשב .יקרו תה ליחב םידוהיה --

 וא .יקינולפמ:ריניבא,ה = ,אבצל וחקלי שיא םיפלא תעברא  .לרוגב דומעל
 ,אבצל וארקיש 91--23 ינבמ/ םידוהי םירועצ 1200 םיאצמנ וז רועב יב

 .לא .םינוש .םימואל .ינב .וסינכי  אלש = שרוה ."קונולס יד .לגרוז, ןותעה

 5 םיינוו םידורג רפול .עיצמ אוה ,יתדה ךונחב םיל ודגה םירוגנה ינפמ דחא דודג

 : ,המודכו .םיידוהי  ,םייקרות ,םיונמרא
 תודחא ,ל הדוגא הדסונש העידומ:התיזג ינ,ה ,םימוא לה תו דחא- -

 יבשוח תאזה הדוגאה ירבח ןיא = ,םינויה] םורגלוכה ןיב םילשהל לדתשת וז

 ָ .הימונוטוא ד"ע תובשחמ

 וכ  בושחל שיו ,םיטפשמ םתא רבדמ יאטשוקה ןותעה  .יקינולסב

 .וליעוי
 םונפה רש םע "םודאה  רינ,ה ר"ע מ"ומה תא שדח ישבהסכחה --

 ו בורקב רפות וז .הרזגש רמא הזה רואגה םטסיגימה ,ייבדתאלט שדחה

 ,אטשוקב ןיידע ההושה ,םלשורי תחפ םע הז רע םירבדב

 ונשב לפקי יתלשממה םואיצילהש ,ישכי םכחהל עידומ הלכשהה:רש ---
 וימלת יבוטמ םונשב רחכי ישב:םכחה .5"קלנמע אלש םיידוהי םידימלת .ינש וז
 . 0 ו ,סנאולאה לש רפסה:יתב

 "יב .,לירפא תריב ועודוה ויתורוא לעש ,הז גו רט ס י לטיו



 3 םלועה < : 4
 -(ם טסט המ ענב אה טה יקופו טבע צמטוכנרנ טביטתמכנמכ עא עבה דממה החמנוק נטר נזרק-האיטמהנבשא-ו ערעעומ החמנמהבניאננההצנםנדכםננמבנאבמ-תגאגגיכנמבנמכמ-כננצ יאלהווהטאצמ שארמדצטההרנמה:קאטבתלטטמאממה םוטבבנאנמםה-מהההאאטמנמהההההפנהה

 הלהת ירמאמ םושידקמ יקינולפ ינזהע .תאזה הרעוה רפופ  היהו = הזדנורטס
 .ץראל הבר ךכ לכ תלעות איבמח ,הוה ןיוצמה ידוהיל

 םיוקמ יםימיל םירועצ םבור ,םישדח הדע ישאר ורחבנ  יקינולסב --
 .תאזה הלודגה הדעב םיבר םינוקת ופינכי םהש

 י"ןויצ יבבוח, םשב השדח תינויצ הדוגא הדפוג הם 1.1 .מ ב

 וז הרוגא קופעת  תינויצה ההדובע רבלמ | ,םירבח האמ רבכ הנומ וז הדונא
 הדוגא .הלכשה תוברהלו םיריעצה חור תא םירהל תיתוברת הדובעב רוחיב
 ,תרומזת םג .בורקב דסית וז

 םהינב תא  יקינולפ ידוהימ םיבר םיאיצומ "הקופיא,ה עידומש ומב --
 ,סנאילאה לש רפסה:יתבל םתוא םיפינכמו םייעושיה לש רפסה:יתבמ

 !הבוטל וז םג

 ,לֶאְרַשְי .תוצופתְּב

 חקפמ םש לע דחוימ ראלוקריצב רריב הלבשהל םוירטפינמה היסורב
 םרטב תירצונה הנומאה תירכב ואבש  םידוהיהל עגונב יכ ,םידומלה תולילג
 י"פע גהנתהל ךירצ ,לארשי תנומאל ורוח כ"חאו םיטנידוטס רותב ולבקתנש
 םידימלתה לא פחיב ומכ םידוהיה ליבשב 'העובקה תיטניצורפה המרונה
 , םישדחה םידוהיה

 תיאובקסומה  הטיסריבינואה לא וו הנשב ולבקתנש , םודוהיה -=
 םירצונה םידימלתה רפסממ | םיזוחא השלשל הלועש המ ,שיא םישש רפסמב
 .הטיסריבינואה ילתבל ץוחמ יופצ:יתלב ןפואב וכלשוה ,םישדחה

 לש הרעה הלכשהה רטפינימ תאמ הלבק הטיסריבנואה ןוטלש תגהנה
 הרשאתנש ,םירטסינימה דופ תטלחה תורמל םידוהיה תא הלבק רשא לע הפיוג
 הרבעש הנשב הרסמנשו 1905 תנש רבאיטקואב 16 םויב תוממורה י'ע
 5ש יללבה רפסמה לא סחיב תידוהיה המרונה תא תעבוקה ,הטיסריבינואהל
 םידוהי םיאצמנ תאזה תעב . תיאובקסומה הטיסריבינואהב םידוהיה

 ולבקתי אל הז ןפואב .םיזוחא השש לש רפסמב תיאוכקסומה הטוסריבינואהב
 + האבה הנשב םג םיחוהי

 הקקווה ,רטסיניטה לש ו .ותעדוה תא הטיפריבינואה תגהנה הלבקשב , :
 םיפרהל רוטקירה הוצ ףכית .םירוהיה םישש תלכק רבדב התטלחה תא לטבל
 העדוה ולבקש ,םידוהיה * םיטגידוטפהל וחלשי רשא ,החילס תשקבב .םיבתכמ
 :ימד לע ףפכ ואיצוה רבכ םהמ הברה ., הטיסריבינואה לא םתולבקתה ד"ע
 .םיטנידוטס ידגב. לעו הבקסומל העיפנה

 הרמגנש  רחאל ,הטיסריבינואה ךותמ ובלשוהש ,םידוהיה בצמש ינפמ
 תולדתשה שיגהל הגהנהה הטילחה ,דאמ השק , תואטיסריבינואה לכב הלבקה
 םישש תא הטיפריבינואהב 4 ריאשהל ןוישרה תא  ןתי יכ .,רטסינימה ינפל
 ,הילא ולבקתנ רבבש , םידוהוה

 הטיסריבינואה לש  רוטקירה | גרוברטפל אבו הלאה = םימיב --
 ןובשה רבד תא הלבשהה  םוירטסינימב ררבל ידכב בולואונאמ תואובקסומח |

 . הכקסומב םידוהיה םיטנידוטסהל עגונב תיטניצורפה הסרונה
 אורקל רמוא ,ןמגרוב , תיגרוברטפה  הטיסריבינואה לש רוטקירה -- \
 תחא הטלחה לבקל ידכב תואטיסריבינואה לכ לש םירוטקירה תא הדיעול
 רבדרורוב י"ע השק השענש ,תואטיסריבינואה תוצעומה בצמט רבדב תיללב

 ,הטיסריבינואה לא םירוהיה תלבק.יא רבדב הלכשהה םוירטפינימ לש ןורחאה
 תואטיס ריבינואה לש םירוטקירה לא הנפ הלכשהה םוירטפינימ ==

 םידוחיה תלבק תלאש רבדב םיטנידוטפ לש תופסאב ןודל רסואה  ראלוקריצב
 + תואטיסריבינואה לא | =

 רבדב השדחה הרוגהש תששוחה ,תיאבקסומה הטיסריבינואה תצעומ -- ְ

 ידימלת ןיב חור תרעס ררועל . הלולע םידוהיה | םיטנידוטסה  םישש
 ולבקיש ,תולדתשהב הלכשהה  םוורטסינימ לא התנפ ,ללכב  הטיפריבינואה
 הוב התולדתשה תא תפסבמ איהו ,הטיסריבינואה לא .םידוהיה םיטנידוטפה תא <

 המרונה ןמ הלעמל ,הטיפסריבינואב = התע םיאצמנה , םידוהיה םיטנידוטסהש

 יוארה ןמ ןוא תדחוימ החנה רותב ולבקתנש ינפמו ,רטסינימה ןוישרב .ולבקתנ
 + תיטניצורפה המרונה לע םתוא ףוקול

 ,הרזגה .לטבתתו תולדתשהה אלמתת םא רבדה קפופמ לבא
 םינכהל הבלממה>תמוד ךותבש היציזופואה הטילחה העומשה יפל -- 9

 וישעמ רבדב הלכשהה רטסינימ לא הלאש השרחה היסיסה תחיתפ רחאל ףכית
 + םינוילעהו םינונובה  רפסה יתב ידימלת םידוהיל עגונב

 רכדב העצה .הכלממה-תמוד לא םינכהל ןנוכתמ אבצה םוירטסינימ --
 םיטמתשמה ,םידוהיה לע ליטהל םיעיצמ .ליחל  םיארקנה םידוהיה םיריעצה

 םידבועה  םידוהיל | . לבור 600 דע 150  םוכסמ ףסכ שנוע אבצה תדובעמ -

 תרכוע תאוה תוכוה ןיא לבא ,הגידמה יבחר לכב הבישיה תוכו ןתנת אבצב
 : , םהירחא םירול השורוב =

2 
/ : 
 ל ןוילנ 1

 + ירטגל לבורה תואמ שלש שנוע תא לטבל םיעיצמ תרחא החסונ יפל
 הרשאתנ ןיפילוטס ,א .פ םירטפינימה דוס אישנ לש ותאצרה ו"פע --

 ,1909 תנש ינויב 9 םוימ םוירטסינימה תצעומ תטלחה טסוניואב 24 םויב

 , םיידוסיה םיקוחה לש ג"בה ףיעסה לע ןעשנ ,תוממורה תנינח רותב תונתונה

 םירעב הו דמעמב םימשרנה ,הנושאר הדליג ילעב םידוהיה םירחוסה לכל
 תוכוה תא -- ,הכקסומ ךלפבו הבקפומב םיבשויהו בשומה םוחתל ץיוחמש
 + םתיב ינב םע דחי ךלפה-ירע לכבו הבקסוטב אבהל םג תבשל

 םירחוס םיתאמ לע האציש | , שוריגה תריזג הלטבתנ וז הטלחה י'ע
 ,הבקסומב הנושאר הדליג ילעב םידוהי

 יכרוע תא וילא ןימוה , בו'צאמלוט , יאסידואה קינלא'צאנורארגה --
 םהירמאמב םיכמות :םהש ,הז לע ונוצרדיא תא םהל עיבהל , םיימוקמה םינותעה
 לש | הרומדידנקהב הסידואמ הכלממה-תמוד לא טאטופיד תוריחב דע
 יקסדורב ןיא = קינלא'צאנודארגה ירבד יפל . יקסדורב .ע .א עבשומה ד"הוע
 " + משב ריכוהל םג רופא ךכיפלו ., רינויצולוביר םא יב , טסיסירגורפ

 יקסבורפינדירפ, ןותעה לע הרסא באלפוניריטאקייב היצרטסינימדאה --
 םיוקכתמ םהבש | ,םירמאמ סיפדהל ךרועה שוריגו הריגס לש םויאב  "וירק
 + םידוהיה תלאשב םינודנו הלשממה ישעמ

 תווחל .הרפמנו הדבענ רבכש , הידנאלניפ-ידוהי ד"ע קוחה.תעצה --
 ןיאש ןבאב  ןיידע תחנומ ,תונוש תודוגאו תוינורועה תוגהנהה לש ןתעד
 . ןיכפוה הל

 בורקב יב תועידי םיידיוושה םינותעה ילודגב תוספדנו תוכלוה םיתניב
 ןמז הו םש םיבשויה ,םידוהי לש תוחפשמ הברה רוע הידנאלניפמ ושרג'
 תא רשפאה יפכ ורתפי יכ .,ףקות לכב תשרוד תיביסירגורפה תונותעה ..בר
 הניא הלשממה לבא -, קוח תכירע רדסב םידוהיה לש הבישיה תוכז תלאש
 שושחל דופי לכ ןיא יב , תטלחמ םינקוה םיניפה לש תונותעהו . רבדב תרהממ
 תידיוושה תונותעה דגנכ השק תרבדמ איהו ,םידוהיה דגנכ תושדח תויסירפירל
 + תאוה הלאשה תא התע תררועמ איהש לע

 ןיגיובליניצאק ברהל עידוה , ןאטקיב ,ידנאלניפה רוטנרבוג-לארוניגה --
 הופמנ רבכ תידוהיה הטיחשה תלאש רוריב רבדב העצהה יכ ,גרוברטפב

 .ותאצרהב יכ ,ג"גה עידוה ןכ . ידנאלנופה טאניסהל ול רשא םירפוסה-תבשלמ

 ,חטיחשה .רופוא לוטב דעב ותעד תא הוח טאניסה לא
 .רבמיבונ שרחב טאניפב ררבתהל תדמוע הלאשה

 יזכרטה דעוה .ורטסב יאצילגה גאטדנאלה לא תוויחב ל

 היצילאנב תינויצה הגלפמהו םיימואלה םירבעה לש יבובלה "

 טדודנק ורטפ לילגמ גטדנלה לא הריחבה לע דימעהמ | קלתסהל | טילחה

 , תוריחבה:תמחלמב םעפה ףתתשי אל יזכרמה דעוה ., דחוימ

 דגנתמ טרידנק קר םא יתלב הכמילוד רטסונימהל .ראשנ אל הז ןפואב

 רבח אוהו ידוהי והנה ןמרביל ר'דה .,ןמריביל ר"דה ,טרקומד:לאיצוסה םההו ,דחא

 ודימעהש םונלופה  םיטרקומיד:לאוצופה ,(ם"פפ) םינלופה םיטפולאיצופה תוגלפמל

 םירבעה םג ווחיש ,הלחתכל ווק  ,ןמרבול ר"דה לש הרוטרוהנקה תא

 הגלפמ לע  הנמנ אוהש י"פעא ., ןאמריביל ר"רה יב , ורעב םתעד תא םוימזאלה

 :יבילה לש  היצאלימיסאה ירקועב ,  תוימשרה היתועדוה לכ תורמל תקזחמה

 = ,ירבעה ימואלה ןויערה דגנכ הכ דע םוחלל הסנ אל , םיציטחלשחו םינקזה םילר

 < תוררפתהל םיטוגה דגנכ ץרמנ  ןפואב תודחא םינש ינפל םנטא םחל אוה

 = טנמלרפב , הבושתב םיתניב רהרה הארנב לכא ,תימואלו תיתד תולדבתהלו

 לש הלק  העיגפ עוגפמ רהזנו תידוהיה תוממעה יפלכ רבד ויפמ איצומ ונוא

 ,  קפס ןיא , תיטאפמופ תוישיאל ותוא השוע הזו ,  ןויצ:ילעופבו תונויצהב האנש

 ,  ןנעל לדבהל לדתשו  גאטדנאלה לא ןאמריביל ר"דה סנכו םא יכ ,רבדב

 ./ ,ינלופה בולכה ידוהימ רומג לדבה םידוהיה תלאש

 רוחב

 . תּונמאבו תּורפסב

 ,תכרעמב ולבקתנש םישרח םירפס
 !בוחרה (ב . םיניבה שיא (א .,תומרד ,ןייטש פע ריאמ (א

 .ט"סרה הנליו .פאק 10 ריחמה
 י ןעטפירש  עגילייה ,ץיבובוקעי .ל א (ב

 + ט"םרת השרו ,"רחשה , גאלרעפ ,תישארב
 + ימואלה ךונחה יריקומ לא יו לג ב תכ ם  .ןודרוג .או ,ז םיחאה (ג

 , , ט"סרח הגליו
 קס 6 אה 8 שעה סנוז מזח סו 11. (.\ קה -[ז0םש). 1909. (ד
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 .ןוטיליפ

 ,ןמצע תוכזו תובא תּוכו

 ..(ןידה םויל אירוגנס לש תינכת)

 .תרמא רשאכ תובא תירב ונל רוכז

 לע  תוהרוגש ךכ לכ םולמ | .,,תובא תוכז ,תובא תירב 4 ,תובא ישעמ

 לכ ,םירופכה םוי דע לולא שדוח שארמו ,"וגירודפב , תוכיחש ךכ לכ ,וננושל

 תוכז, לש הזה ריצה לע קר תובבוס וגיתושקב לכ ,וניתוניחת לכ ,וניתולפת
 + 'תובא

 ונחנא---התלב ולאכ ,המואמ םיאדכ ונחנא ןיא תובא תוכז אלב לאב

 ,םולכ אל
 ,ןובלע ,יביבח ,ןובלע
 אתוכלמ רשא םירמואש המ תמא םאו ,הפי רבד אוה תובא תוכז יארוב

 הזיא קר .עיקרד אתוכלמל הל שי םא וליפאו ,אעראד אתוכלמ ןיעמ עיקרד
 ןליעומו בוט רבר  םנמא תובא תוכז הנה --- אעראר אתוכלמל קוחר ןוימד
 ונחנא ךרוצל .אלשו = ךרוצל ,רתויב ןתובא  תוכוב  ,הב .םישמתשמ ינחנא לבא <

 .םתחונמ תא םיתיבשמו ,םתוא םיחירטמ ,םתרזעל םיטלמג

 .ריבוהלמ סח == וניתוכא לש .םתוכזב קפס" הלילח ליטמ וכנאש אלו
 הלשיש ,ןושלו המוא ךל ןיאש ,יניעב רברה רורבו ,חנומ םמוקמב יארוב ,םרוככ

 רבדב ןייעמ יכנא רשאב ,םימעפלו .ונחנא ונזמב .היתובאב רדגתהל .תושרה

 אבו "ונלש אורוטסיהה הכלה ןיאמ, תערלו רוקחל ונימי ירבדב טעמ קמעתמו
 האגתמ יננה --- םימעה יפוחיו ונחנא  ונפוחיב ,ימח = ןיבל יניב המ  ,ןובשחב

 ,םילפכ <
 ,שי ,תואגתהל המב ,יביבח ,שיו

 ונחנאו- ,ןנל ןיא -- .ונל .ןואש המ . ןוגילע .ורמאוש המ םיוגה ררמאו

 תוכז לבא .ןונל רפחש המו : ,ונל ןיאש המ = ,םיזגה לכמ' רתוי םיערוו .ןנמצ
 ,רתוהו יד --- תובא

 ןיא ונמרגרמו "ןהבא רב, קר ונגה ונחנאש ,תרמוא וז יא ןוידע ,ספא
 ללכ ןובשחב םילוע ונניא ןנמצעב זנחנאש ,תרמוא רז ןוא ןמולכ אלו וגל

 םילרתשמש ומכ ,וניתולופת ידפימ וסרגש ומכ ,וניתובא ןובשח 2 קר םיסנרמת]
 .וגל  חיכוהל :רימת
 םויחה ,םירמה םייחח תא לכא ,בוט ברל ונחנא םיאדכ םא ערוי ינגוא 0

 ,תובא תוכו אלב םג ונחנא םיאדבש ,יל המודמכ ,ונלש םוינעה
 יחמב הלוע רשא שי יכ  ,יאמחר ,ךממ .דחכא אל יבבל  םע רשאו

 ,.וניתובאמ :םג- םילפוג נחנא ןיאש רשפא ,הבשחמ
 .ללכ אלפי אל ינועב --- ךונועב הזה .רבדה אלפו יב
 בבלה .יכר :תלפונ ,תטטומתמ ,תדרוי תודהיה יכ ,הימת .ונחנא .םיבשוח

 הלפנ ,הלפנ !םיננוקמו םיננואתמ םויה לכו םישאיתמ וא ושאותה רבכ :ןנבש
 חנה | ,תויהל ךירצ ןכ ?םידמואו םופיסומ םירחאו | ,וכלהו .הובזע :הינב ,תודהיה

 :התולונב ,היתוחכ תסופאב ,הנויפרב עוגת ,תומת ,השפגל .ז

 ,תטטומתמ ,היופה תודהיה ןיע תיארמל ,ךכ רבדהש רשפא .,ןיע תיארמל
 ושבע ונחנא וגתעד יפל ,רשא תעב ,הנש םישלש ינפל רועו ןתלפונ ,תררוי

 :איהה הדיריה לע ררושמה ןנואתה רבכ ,הרוצבו הפוקת תודהיה התוה
 תֶרֶאּפַת לכיַה הָנּומְתַב אָרָאְש .

 ובר וב םיעיקְבּו

 יייתָרְרּוּפְתִמ ותָרוק ;לפונ וחיִמ
 +, םיִמְָרג חטכ םתובְּבְשמ לע םיִנקְּ

 / דחפ ּודָחפ אל תלפמה ינַּפמ
 םומָיה ילוע תונולחה דעו -

 ירחא ,רתא הָכ

 !ותבּושַת עַמָשְאו ? תאזדהמ :לאו 0 :

 ! ותָרּוה לביה הי לֶאְרש תב הז

 .הבפהמה תא וזחש םיב ואו םובחוא פיגו ויהחא

 (גילי)

 :יהה = (םנמא תמאב .,

 תוחורה לכו ,דמוע ולת לע ."תראפתה לכיה,  ,םנמא תמאב | ןןכ וניא רבדה
 שטשטתמ רששה ,ררופתמ "חיטה, םשו הפש קר ,ומוקממ וחוא וזוזה אל םלועבש

 ---.טטומתמ לכיהה :םיעזעדזמ םיבצעה ייופרו ,זמזמתמו

 לש ,"םירוסי תבח, לש תודהי ,הנשיה התרוצ תא הטשפ םנמא תורהיה
 ..."תימצע הנגהו, תואחמ אלב ,ןיכסה תחת םשה שודק

 תב יתורָצ יִתְבהֶא םיִנפ

 ,יִרָפּומ טבש תֶא יִתקְרְצַה יִבָבל
 ;םוצ סוי יִּתְשָּהק ,תועְמְרל יִתאָבְה

 .יִראָּוצ ,יִכפל הָחּונְמְב טושָפֶאְ
 יבּועְנ ןומָ יב ןיא ,הָחֶא ,הָּפַע ךא
 (קילאיב) ..יירופי בבחְמ ,ידידי ,יִתְלדַח

 םיממוקתמ ונחנא ; םרבש אלו םה אל, םירוסיה תא םיבבוח ונחנא ןיא
 אלב , ןיבסה תחת ,םשה שודק לש תודהי ; ונתוחב יפב םיאחומ ונחנא
 לש ןויפנ אלב  ,"לבוי חבטל ןאצכ , לש | תוההי , תימצע הנגהו תוממוקתה
 תא הנש אפוג' םשה שודקש ינפמ ולוא רוע הנגיא תוממוקתהו הנגה
 ,"הטיחש וא תדה תרמה, : םירמואו ןומהב לארשי ינבל דוע םיאב ןוא . ותרוצ
 םינמוה ; םינפל .היהש ומכ ,"חישמה, םש דוע תורח וגיא ןיכש לש ורוחב
 | ןאיהה תבתכה תא הרתי יבמופב טילבהל ושכע םישויבתמ ,ונתשנ אלה
 "תא םיניבמ ונחנא ונלוכו . המואמב התנתשנ אל אלה התנוכת ,התיצמת לבא
 .., םיסגה םהיומר

 םיטושפ םלועה תוטוא ןיידע ויה ולא ,  םויהכ היה המ , דיגהל השק
 תא םולגמ ויהו ,ח"ת תורוזגו בלצה יעפמ ימיב ומכ , םתעשרב םימימתו
 וניתובאל םהיתובא ואבש ומכ ,וגילא םיאב ויהו ,תמאה ךרד לע םבבל ירתפמ
 ךראוצ תא .טושפ וא ,  רהטו םימב אב וא : תומכח לכ אלב טושפ םירמואו
 < םיארונהו םילודגה תוארמה תא , ושכע םיאור ונייה אל רשא רשפא ; הטיחשל
 םראוצ תא ומשפ , תומלש תוליהק , םישנא יפלא רשא , לבת יבשוי ןא וארש
 ןויסנב םידמוע ויה אל ונתאמ םיברש רשפא ; "דחא לארשי עמשב , הטיחשל
 : חפוגב ,התע :גהונ רבדהש ומכ וא , תשלשה תדה תא ןיע .תיארטל םילבקמו
 םג תיגהנש ,תרחא תד אקוד , םיעבהל קר ,תטלשה תרה תא +ל , ינרדומ
 . ' ןיטאמ ומצעל יכנאשב . , . תדה תרמה ןיב לרבה שו ולאכ ; תויבזה למ .אוה
 "ןוה ןכ םג  ,םיבצעה ושלחנו תובבלה ונטקתנ רשאב ,התע ולופאש ,וכנא
 שודק לע םשפנ תא םירפומ ויהש "בלה יריבא,,ו "םינפ יפצוחמ, רוע םיאצמנ
 'תונשב םינפל רבדה היהש ומכ , תומלש  תוליהק ,בר ןומהב אל םא ...םשה
 \ "ןאצמנ אל .םג ול ספא .,.הלאב "םינפ לפצוחמ, םיאצמנ ויד .לבא ,הער וניאר
 .תלפוגו תטטומתמ  ,היופר וישכע תודהיהש ,ןיידע חכומ וגיא הלאב

 "הו םותי רוד .וניתובאמ םג ילוא ונחנא םוקירצ + רמאל אצמת םאו
 יתודהיה םויקבו םשה שוחקב הברמ לבא ,הלפתבו הרותב טעממש רשפא

 --(תודהיה םויקבו --

 --,תודהיה םויקבו םשה שודקב ,יבוכח ןב
 "םשה שודק לש הפוקת ונמעל התיה אל ןיידעש ,יכנא יל המודמבו

 . .הלא ונימיב ,תודהי ה םויקו
 " ,ינועמ התוא םימייקמ ונחנא--רשועמ םתודהי תא ומיק וניתובא םאו

 .לב לע ,םלוע לש ונובר  יאולה ,םרשע םג יאדוב- -?ךתעדא אקלס--רשועמ
 :םירשואמ ויה אלה ,םיללמואה םהינב ,ןדיד יבגלש אלא , לארשי יאנוש

 : לוקשא יכו ,וגיתובא לש םלרוגו ונחנא ונלרוג תא םימעפל בושחא יכו
 ונחנא ונויח תא ללכב הושא יכו --וניתובא ימיבו וגימיב התע תולגה דבוב תא
 . םינושארה םימיה ויה םיבוט רשא ,אנקפמ :ידיל יתאכו--םה םהייחל

 + ךמצעב עגה יב
 אלש טעמב ,ונימיב ידוהיל הרמו השק רתויה הגארה--הסנרפה תגאד

 = לבא וא םג וברקב | ןויבא לדח אלש , ןכומ ,ללב | ונותובאל  העורי התוה
 "  ןא אצמנ יכ .אוש תגאד . התיה ,וז םתגאדש , ונחנא  םיעדוי אלה ,וישבע
 ' תלבלכב "ץוחנ םרוג, היה אוה .יעבט ילבלב בצמב ,בוט ילכלכ בצמב ידוהיה
 "היה ובעמו םיניבה שיא היה .אוה . ל היה רשפא יא ותלבו ,הנידמה
 < ןא רחפמהו הלבלבה םצמ יפל לודגה םלועה ,ןתיא תויהל היה חרכומ .ןתיא
 ' היה אוה .הוה "שיאה , היח  ירוהיהו ,,םיניבה 4 ישנא אל םיוקתהל לכי אל
 ןיב רוסרסה היה אוהו ,רפכב םירכאהו תוזוחאה לעב ץירפה ןיב םינובה שוא
 םתאנש לכב םלועה תוטוא ,יעבט וא היה הזה .בצמה .ריעב םינוריעהו .םיצירפה
 הלע אל וידעצ תא רצהל וסנש המכו .וידעלב םייקחהל ולכי אל יב ,ול ולבי אל
 וכלה]יב ,םויקתהל ולכי אל ,תוטלחמ ויה אלש המכ ,םהיתורוזג לכו .םהידיב רבדה
 .ולופא ןםעה--הריזג רוג השק ךלמ םא .ןתוא ולטב .םמצע םייחהו--םייחה דגנ



 וייחבו אעראד ארפעב

 גל ןוילג

 רוזחל ויה םיחרכומ--הנידמו ריעמ םתוא ושרג םאו .התוא לטב ,השקה םעה
 ידוהי היה רוסרסה .חרבומ ,ןיוחג ילכלכ םרוג ידוהיה זא היה יב-- .םבישהלו

 ותונלבק התיה הרשפא יא ותלבו ידוהי .היח ןלבקה ; ומוקטב רחא אצמג אלו

 וניתובאמ ימו ."ומוקמב היה םהמ דחאו דחא לכ---גזוטהו ,םיצעה רחוס ,ינונחה

 יד ותסנרפ תא אצמ ו>בטו ותנובת יפ לע ןלטב וא רתויב לצע היה אלש

 -- + וקופס
 תורסופמ ,ומצע יכו ובר יב םהיתוסנרפ ירוקמל ןישכע ןנובתא יבו

 תויצניפורפ דע תורצחו תורעי תריכהמ ] תונלבק דע תונונחמ , הניזמ דעו

 ירוקמל םתוא הושא יבו . . . תומלש  תולילגו םירע לש תיללכ  תונפכומו

 לע אלפתמ ינגה--םיברחו םישבי , םילבגמו םימצמוצמו םילדלודמה וניתוסנרפ

 ! ףלאכ תוחפשמ יפלא אלו םידלישטור לש תחא החפשמ קר ונב תאצמנש

 םהינבל ריאשהל וניתיבא ויה םיבירצ הסנרפה ירוקמ יפ לע טופשל םא יב

 , --יץק .ןיאל רשעו "תורצוא, ןומה םהירחא

 םהיכרצ ויה דוע ,םיחיכש םיחורהו היוצמ .התיה םתסנרפש המ דבלמו

 ו םמצע לצא םוו םוי וחיורה , םירחא לצא  וחיורהש הממ רתויו , םיטעומ

 ? םהל ךירצ היה המ .ליעומו בומ ךתויה חוירה אוה אלה ,עודיב ,הוה חוירהו

 --?ויה תואצוה ילעב וזיא
 ךכ לכ הבירחמה ,איהה השקה הגאדה ,הסנרפה תגאד :תודחא םילמב

 הגארה תא--ונולע ךכ לכ הדיבכטה ,וגיתוחמ תא ךכ לכ תשבימה ,וניתוחכ תא

 --יללב ועדי אל אוהה
 .הוש אוה המכ דבלב הזה רבדהו
 היה רעצ הזיא -- ,"םינב לודג רעצ ישוקו תוחכה תפירה | ,הירחאו

 ,הלולפ התיה םכרד םתורחב דעו םתודלימ---?ויתונבו וינבמ .ידוהי שיאל א

 , שארמ תעדל ןיאש תונוש תובסו "םידלי יאולחה, לש יעבטה רעצה דבלמו
 שלש ןב ,הגנשמל רשע ןב ,ארקמל שמח ןב :םתודוא | תוגאד לכ ול ויה אל
 ךל ירה--הפוחל הרשע הנומש ןב ,ארמגל הרשע שמח ןב ,הוצמל הרשע
 םומ לעב וא הלוח היה אל ונב םאו . לארשי | ירלי לכ לש "םיוחה ךרד
 ול ויה אל .ירה ,הדלוה םוימ תמדגו ףא תמורח .התיה אל ותב םאו ,ועבטמ
 םירדחה לכ ,םיהובגה דע  םיכומגה ןמ ,רפסה יתב לכ . םליבשב תוגאר לכ
 "םיהובגה םהירועישו" םהיתובישי םע םיזולקה ,תושרהמה יתב ,הרותה ירומלתו
 וליפאו = ,לדגתו ךלת | ,ךנה  ןורשב לעב םאו ,דמלו .אצ ,וינפל - םיחותפי ויה
 .לארשוב .לודג--רלדנפ לש גבו .,ץראה \םע ןהכל םדוק  םבח דימלת .רזממ

 ןיאב אלה .וגיתובא לשו ונלש םינב לודג רעצ תא .תוושהל אנ ופנ
 ,ונחנא ונרעצ לומל םה םרעצ אוה םידלי קוחש קר .אלה ,אוה םפאבו

 קמע תא דודמיו ותוב ינבו ושפנ ןובשח תא דחאו רחא לכ אנ השעי
 הוה רעצה-- םוהתה קומע ןקומע םאו .לארשי יתבב  םינב לודג לש ר/ צה
 ,ותוקתל ,ותרותל ,ומעל רתויכ רושקו ורבחמ לודגש ימ לכו .זנטמ .קומע רוע

 םירקמה, ןפ ,םיעגרל התא דרח ,ךנב אוה ןורשכ לעב םאו .לודג רתוי ורעצ =
 ,תונורשב תל,בו ךחתב איה הפי םאו ..,ותודהי לע ותוא וריבעי "ויתונורשכו

 :..השפנל םג  גאדת
 + ונרעצב םה ושיגרה םאה ,וניתובא תאוכ וערי םאה
 םהל התיה אל ,םהל ורסח הלאה "תוירקעה,  תוגאדה יתשש :,ןויבמו

 היה ךרל .הןיא יכ ןירמגל .התוא ולטב םימעפלו .השק ךכ לכ .תולגה דוע
 ובלב ותוא לטב אוה | ? ויתוואתו ותוצירפ לכ םע , ויניעב עשרה ץירפהל

 שקב אל דובכ ןללכ ומע בשחתה אל םימינפה
 אל ויתודוא ותעד תא ,קוקו היה אל ותרבחל ,  ויפמ שרד אל הרות , ונממ
 ,ויניעב וברע תא הדירוה אל-ותלהתו ותחמש אל ותלהת ,לאש

 ,חורב רתוי רועו רמוחב םידבעושמ םידבע ,התע וגחנא ןכ ןיאש המ >
 , ולצא שקבנ דדובכ .ינחורו ינפונ םייח רוקמ אוה .לכי לב ונלצא ץורפה ,ווגה =

 ,םיכחמ ונחנא  ותלהתל | , םושקבמ ונחנא ותרבח תא ,םילחימ ונחנא ותרותל
 תולגה תא םישיגרמ אופיא ונחנא -.הביאכמ--ותלהתו םיפצמ ונחנא ותעושיל
 הנתי ימו ,הירדצ ידצ .לכמו םינפבמו ץוחמ התוא םישיגרמ .האשמ רבב לכב
 תובברו םיפלא ונוהמ רופש ידוהיה ריבגה לש רעצהו ןובלעה ףקות תא ,לשמל =

 הלפת יתב םליבשב הנב ,םיבלצה רתי לכלו םודאה בלצל תונוגה תובדנ בדנו
 ותיפצבו , םהיתוריונו .םהיריזנל טלקמ יתבו ,הינב ליבשב רפס יתבו ללפתהל

 ונממ םילווג  ,וגממ  םיללוש הוה רובכה תאו ; הדות תרבהלו דובכל הפצ <
 ... תודהי שעמ ליבשב

 ירוהיה לש ותעד  ףופל תדרלו איהה  היגולוחיספה תא ןיבהל ךורצ
 ,ארוקה יביבח , ךממו ונסמ תולגב רתוי ילוא אוה , הזה

 + לּופכ (רבמטפס *+-+*) ירשת ב"י םזיב אבה ןוילגה אצי נחה תשודק ינפמ

 תאהפמה) ]מתסניקהש1ה 2. 1806008, 0ה9ההפמ ד ג .

 ףווצש , םח .םהיתוריציב וימי לב קסעש לספח וא רייצה , ידוהיה ןמאהו
 םהיריבג תא ,םהירשו םהיפלמ תא , םהירובג תא וא םהירידא תא לספ וא
 ותמשג תאש , םהיהרושמ תאו םהיווח תא , םהידטולמו םהירפוס תא , םהינהבו
 ףיסלו ; םהילע לצא וחורמו , םהל שידקה וייח ימי לכ תא , ותדובעב עיקשה
 אלש = , "ןיריצי, תא ריבה אלש ,ותדובע תא עדי אלש וילא םירמואו םיאב
 .. + םייח חור םהב תחפלו םתויחהל ןיבה

 םועגהו דוחיה רישב וימי לב קסעש ,יירבעה רמולמהו ררושמהו רפוסהו
 רקבל ,םהירפוסו םהיררושמ , םהימכח תא םמורלו ראפל , םיוגה דוככל תורימז
 לבת יבשוו לבל תוארהל ידכב ,םתמכח תאו םתרות תא שרפלו ררבלו ראבלו
 תא , םימיב תוליל םש ,,הזב קסע וימי לכ ; םהידומל ברו .םתרות לדג תא
 , םינש המכו המכ רובע ירחאו .תע אלב וילע הצפק הנקוו ,בירחה וייח דשל
 ורזיחא ירשו  ירוהי יבר , ךהוביט אליקש + וילא םירמואו םיאב , ותנקו תעל
 ךניא = , ךיתורימובו = ךותולהתב ץפח ונל ןיא ,ךנמשמ אלו ףשבודמ אל
 ...ידוד ךל חרב . ןיבהל לכי ךנואו ונתוא ןיבמ

 ךכ לכ חרטש דבע = .וה .תיתולגה היגולוכיספה תא םג ןיבהל ךירצ
 ,רסח לש טבמל תוכולו .וניעב ןח אצמל ליבשב ,וובר ליבשב תובורמ תוחרט
 ,..וינפ לע ובפשו ובר אבו -- ,סוכה תא ול גזמו

 .רברה ארונ אלה
 םימלש םיקופב רשאמ רתוי הברה תוילג דיבעשמ ילוא ונשי .הזבו

 \ ,וניתובא ייח לש

 ,םינורחאה תולגה תונברק ,השרומ ונלש תולותבה וליפא = ,הזמ .תוחפו
 ,םינלופה ןייה .יריזנ דובכל קשח ףשנל ופסאתה :ןתונותעהב ןהילע רפוסמב רשא
 תרבחב לוחמב תאצלו טעמ ללוהתהל ידבב .קר ,הל לח .הרז הנוכ לב אלב

 ןהיתומלש תאו ,םיפי רתויה ןה!טושבת .תא ,ןהילע .ומש .ןירע תאו ,,,םירוחבה
 יד אל ,הגות --- החמש תירחא הגהו ןםירוחכה וניעב ןח אצמל ,תורקי רתויה
 תא םירפסמב .ךותחל וא עורקל  ומירעה דוע ,תולוהמל ןתוא וגימזה אלש

 תולג ,השדחה תולגה ירפ הלא לכ = ,.,תורקי  רתויה ,תופי רתויה ןהיתומלש

 יתלונמו השק תולג ,הרמ תולג לבא ,תינררומ

 7ןמ | ,איהה תיגררומה השרחה תולגה יללח תא  רופסי ימו .הנמי ומ
 תא בירקמה :ןנלשמ "רבחה, דע .םיזעולה ליכשב .תוזעול .כתוכה ירבעה .רפופה

 לבוסו---תוזוחאה ילעב---חכ םהושגונ ירימ םצלהל "םירכאה תחלצה,!ליבשב וייח

 וניאו ..,וייח תא בירקמו םוררגל הלועו תושהל ספתנו ,םליבשב ףדרנו הנועמו

 ,ותודהי לובשב הלא לכו ..,הדות תרכה לכל הכוו

 רשבה ןמ הלכמה | ,וגימד תא תלערמה הרמהו השקה תולגה איה וז

 הרותב הבותב אלש השקה תולגה ...םוהתה דע תדרויו תבקונה ,חורה דע

 .ללב וגותובא התוא וערי אלשו
 אב ינגה ,ונותובא יחל ונחנא ונייה ןיב המ ,ןובשחב וכנא אב רשאבו

 .התע ונימימ םינושארה םימיה ויה םובוט יכ אנקפמ ודיל

 רבלמ ,םינב לודג | רעצמ ,םהל ווה אל הסנרפה תוגאד :ךמצעב עגה

 ,םלועה תומוא תאמ ושקב אל דובכ .ןערי אל ,הז מת ינב לבל יעבטה רעצה
 ולטב תולגה תא ,המואמל ובשח אל םתפרח הא ,םיקוקז צה אל .םתרבחל
 -- ?פהל רפח ,ךתוא לאוש יננה ,המו ,התוא ושיגרה אלו םבלב

 אוה ,בואכמ :ןנשי = סא = ,ונלש וז ירה --- תולג הנשי םא
 םימעפל  ,םוזוה םימעפל ;םיפרוטמו םיפוחפ םיווד תמאב וגנה ונחגא יכ ,ןנבואכמ
 אל תאו לכבו = .,,םיפרוטמ םג ,תורצה בורמ ,םימעפל  ,הזמ ערש המו ,םיפוחס

 עורי גשומבו : ןויסנב ןנחנא  םודמוע = ,ונתודהיב ונלעמ אל = ,ןנתירבב ןנרקש

 תע לכבו | םוי  לכב | ,וגועמ .ונתודהי תא םימייקמו  ,םשה תא דימת  םישרקמ

 :העש .לכבו

 םהינב ,ונל תויכז ןנשי ילוא רתוי  דוע ,וניתובאל תויכז ויה .םאו

 תובא תוכז םאו ,וננה םירשכו םיבוט םידוהי לבא ,וננה וננהש המ יכ ,םהירחא

 .המכו המכ תחא .לע ומצע תוכז---הניגמו הליצמ) הליעומ

 !םייתה רפסב ןנכתכו גחנא וניתויכז תא .וגיהלא וגל רוכזו

 ירה

 ,גרבדלוג ,ל ,י + ל'ומה:ךרועה



 ! | תיִרָבְעָה הָאְרּוהַה .תורַפְסִּב הָשָדָח 1

 ,ינש .רפס ] וש לה רואל אצי

 הלק הטשב תירבעה היפרגותרואלו קודקדל ,הפשל דומל = רפס
 םידימלתל תררופמ -תימצע הדובע םע 2

 .ןודרג ,ל ,ש תאמ :
 ה 6-77

 ויחאכ ורודסבו ונכתב אוה שרח ינש רפס "ןושלה,
 לכ תא ףיקמ אוה אלא ,רבלב ארקמ רפס וניא אוה ,ןושארהי
 רישעה הנכתב תניוצמ .היטמותסרח א :וננושל תארוה יקלח"

 .ןושלה קודקד ב .םירדוהמ םירויצ םע ןנערה הנונגפבו
 ,ןהיתויטנל סחיה תולמו רפפמ םש ,םצע םש רבלמ ,ליכמ הז .קלח<

 *ותרוא (0 .םהינינבלו םהיתויטנל םילעפה לכ תא
 קודקדה יללכל המאתהב םירדופמ (הרנטקר) הבתכה יקרפ היפר:

 תימצע הרובע םע המיוסמ הטשב לכהו ,םהינפל םיאבה
 : ,רועש לכ ףופב םידימלתל תגרדומו תררופמ =

 .יפאק 19 הטרופ ,'פאק 80 ינש רפס 'ןושלה, ריחמ
 == .תואקרמב 'פאק 60 ריחמב אמגורל רפס םילבקמ םירומ --

= 

 תהגומ תישילש הרווהמב ןושאר רפס "ןושלה, רואל .אצי
 פאק 10 הטרופ 'פאק 60 וריחמ ,בר רודהבו תנקותמו

 ו. ת. זסקהסהמ, 230883, [(ץח. 7.

 ₪. 1. 607000, \/העפסהט, ג. 7.

 ופיב תירבעה היסנמגה
 .תחתפנ ע"רת תנש תישארב

 --= .תישמתה הקלחמה = ₪
 <>, תוקלתמה .עבראלו תוניכמל םג םירימלת םילבקתמ "יי

 ,רפ 180 'ג הניכמב ,80 'ב הניכמב ,60 'א הניכמב םולשתה
 לע וכרענ הנשה .עצמאב םיאבה רעב ,הנשל 'רפ 60 תוקלחמב:

 .היפנמגה ירומ תחנשה תחת הנכה ירעש היפנמגה די

 ןוומ ןועמ םהל איצמהל ל"וחמ םיאבה םירליל תגאוד היסנמגה1תלהנה:
 םישנא לצא וא התחנשה תחת אצמנה יללכה  ןויסנפהב הבוט  החגשהו-
 שרחל 'רפ 60-50 ךרעב הלוע ןויסנפה ..םירוהח תושירד יפל לכה  םוטרפ:

 + רבל םיטלשמ תודחוימ תושירד דעבו

 "הריפצה לש סםופדה"תיב
 השרוב םיירבע .םירפס תפפרהל םילודג רתויה סופרה-יתבמ דחא"
 תא האלממו .ןוגרשובו רבע תפשב סופר ינינע ינימ = לב לבקמ

 ,בומ .רתויה רצ לע .הישרוד ןוצר

 םיטנמנרוא םע םינוש ןעטפירש ינימ הברה םיאצמנ סופדה"תיבב:
 ,ןורטקליאה חכב .תרבוע הספרהה תנוכמ ,םיפי
 הסאצ כתב60א88 0 818 1 1100

 138ןכתזה ה, 1181088, 40. '10- 59.
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 יקצישו ביל .,א לשּורפס תיב

 יךונחי תאצוה

 ₪ -- ב רלק =

 .תיבדףלאה .ירחא תירבע .ארקמ

 ,ןאמקרב ,י תאמ
 םג תצק םיניבמו ארק קר םיעדויה םיליחתמ םירליל .רעונ רפסה
 םיחמאמ ארקמ לא םינטקה תא לינוהל ליבשב ,הפשה תא

 ,תיטא הגררהב םירישו  םירופס
 ןיב םיפלאל רצק ןמז ךשמב ץרפנ ונימב ריחי והנהש הוה רפסה
 םע הנקותמו השדח האצוהב התע אצי ,ןבר תיב לש  תוקונית

 .פאק 50 התע וריחמ ,םישדח םירויצו תובר תופסיה
 | :גישה ל

 ומלא. רזה. ,[ 81600085, 38ךכנדהפה 1180 3.
 יי

 ! ףיד ע ארתהד אח כ| םיבורקהו םיקוחרה יבהואל
 אלו רתהב ןקוה חלגל ץפחה לג|לכל תועדומו םימתוח לבקמ ינא
 תולגה-קבא תא ינממ הנקי רוסאב\:רזהו םירבעה םינוחריהו םינותעה

 ,םורחא .םועגרב .ט'ויה :צ"ע ןקוה | // סוכ םרפ ולבקי הנשל ירי לע חולגל .ליעוטו םיענ וחירו הפיו בוט( . ,אוה ןכ ומשכ ,םצ|!0ם%* שדחה םימתיחהו ,תויצקדירה ריחמב םינוג
 םילשורימ הנקי "ד רבד .אריח[* ,רפס תא (תכרעמהמ סרפה
 םוקמה ח"י הוב אצויו ל"נה חולגה קבא|'צח לע םתוחה ,ישילש קלח "םיחרפ
 וא 'ק 65 'א הבת ריחמ . תוירבח ה"יו,"אוש תלילע,, ירפס תא לבקי הנש
 וא ב"ור 1.10 / תובת ,יתש ,'רפ 1.80ירפס תא -- הנש עברל םתוחהו

 , תלושי אל עמהאנבא4 י"ע .רפ 0 ,"שרח רצוא,
 :ושכע יתבתב א לט

 0508 גדל דת 0. [!6ה38א5, 0 0620. ה 0

 ןויצ תכרבבו דובב ישגרב = - 0107. 0816 0!הת 66 91081 0

 -= + ןורנולב יבשומ היה  םינפל -- | = ,חומ יולה עשוהי

 עשירוי פארע
 "קל א פ

 אורול ,י ר'ד ןופ טריגאדער)

 (הפי ,ל א
 גנַאגירהַאי 8 ראפ ןעטקעלפמָאק
 רהעו ןענויז עבלעוו ,(1906-08)
 >:ןופ רוטארעמיל ר ע ג ע ש ןיא ךייר

 עשיריא עטסעב ןוא עטסערג יד ,בתכמב םוטרפה
 , : ונואסתב ה. תוסס א הז 0, 8 "ראפ ךיז .ןעפיוקרעפ ,רעביירש : רפסה תוב תכתכ

 ו ל ו וג868, חתטו  (ו10ת590 קוזה 26 3.
 8 ןעטקעלפמָטק | : תבתבה פ"ע תונפל תורפס ינינעב
 " ןופ עיצקאדער רעד ןיא ןעמוקעב וצ |. ומאזסאפה. .,1080%, ₪8ק₪8-
 : + אנליוו =- "םלועה, 88, חתסו. \סתימ3. םקהוזפו 2\? 3.

 (השרו) "ביבא, תאצוה תכרעמו
 ןג רפפמ לורבה רעש רככ לא וקתעה

 ,יסבזה ןגל ךומס

 :םינשל םוקמ שי יקצישוביל ,א תובב
 \ תונוגה .תוחפשמ ינב םיכינח .השלש
 ינלופ ,תיסור ., תורבע : רובדה תפש
 והיצטפר םג .תירשפא . תיתפרצו תיזנכשא
 הפשב םירועשו היסנמיגה .ידומל לכל

 + ונמע .תורוקו התורפס תירבעה

 ,םיאפורה תצעב ועמש
 ןיי לש יצחו תחא פכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 לורב)
 "  םיטפיצירה .ותוא םיליכמש הדמ התואב לזרבה .דוסי תא ליכמ
 = וב שי "ילורב, ןייבש לורבה .דופיו ,םיאפורה לש .םולועמ .רתויה
 היתשל הפי .אוהו ףוגה תא אירבהלו םדה תא רהטל ידכ
 תונייה ראש  לכמ  רתויב לוזו רתויב \ ליעומו םינטקלו םילודנל

 :השרו "למרכ, תרבח .לצא .הריכמה



 הישות , םיריוצמ ;םיפיטרכ ,םירפס ינומ לכ

 ו +* "| לצא גישהל רשפא תונוש תונומתו םימובלא

 וה ה6ה 080 1 ד ז] 5, קהה

 ?6ת]גַש 1086 1 ]ה ג" הע
 +1 יקוועלאנ םגו ,7 יקפילובונ

 המ לש רמ דבכנה יחא תא ךרבמ יננה ט'זמ .תכרבב

 רחופה תיבל ה י ה תרמ המלעה תא ןיאושנה-תירבב ואובל י"נ
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 ;ןואגה ברה תאמ תוישרפה רדס יפל הרותה לע תושרד

 .יקאשד ד"באה גרעבסנעלפוהימרי םייח 'ר רקוחה

 םילענ תונויערב שודגו אלמ רקי רצוא אוה הזה רפסה
 ץוחנו . םויה דע ותמגוד היה אלש תאזה תעה חור יפל םירקיו
 תא אצמי דחא לכ יכ .םיפיטמו- םינשרד ,םינבהל דאמ אוה
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 +, 14 אטראפ
 לפריחה ינשה קלחה
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 .'פאק 17 דוע ףיסוהל נ"נב םישרודהל

 : ל"ומה ידומו םירפסה .רחסמ יתב לכב גישהל

 תת. 9ה6תפ, םותפמס.

 1 שק 61, וז1םס ([5ט5818מ0)

 !!!ךרד-ירבועל דוחיבו לכל .דבכנ

 רשכ רשבמ םיבריסנוק
 נוק השעמל היסורב ריחיהו ןושארה יגרובמדה תשרחה-תיבמ

 םשב רשכ רשבמ םיבריס

8 7 1, ₪ 
 "לכ ןינמ רשכ .רשבמ םיבריסנוק השעמל *ןו, תשרחה-תיב

 -יפיב ,(םפולק) תיתכ-רשב ,ץומח-רשב ,ילצ : לשמל ,קרמו רשב ולכאמ ינימ
 ,םיווא"רב ,םיזוא ,תולוגנרת ,םילגע ,םירוש לש :רשב ינימ לכמ ,דועו םקיטש
 + םינויו םיידוה-םילוגנרת

 ךשמב  םימייקתכ "]ןז, המריפה לש רשכ רשבמ םיבריסנוקה
 "לבו ,אילפהל דע .םלכוא ךיחל םיברע םגהו םלועל םילקלקתמ םניא ,בר ןמו
 -ומכ םוקמ לכב , לובאל תלוביה ול שו םירשכה  םיבריסנוקה תא הנוקה שיא
 : .םסעטב םיבוטו םיִאיובמ ,םייח םילכאמ ,ותוכב

 ארטיל יצחו ארטיל לקשמב ,םינוש םיזגואב םירכמג םיבריפנוקה
 -וק תורוחס רכממל תולודגה תויונחה לכב םגישהל , ךאמ םועצוממ םיריחמל
 ,םנחב םיחלשנ םינוש םינברמ םירשכהו םיטנרוק-ןיירפ --- , םיגדו תוילאינול

 + תאו הפירדא י"פע .תונפל תונוש תועידי רבדב תושקבו תוגטוהב
 דיהג16קכע60א08 ז8080-א0ה600 8801 (ג6קהא5 <90175,

 09. 110ה6ק0ה86, 11. ₪. כ תה

 *ףתוש ב"ג יננהש ,ןעוורעסנאק השעמל "ןז , תשרחה-תוב יב ,עורי יוהל
 הלועמ החגשהב יתחגשה תחת והנה -- רבד םוש השעי אל ידעלבמו וב
 :ששח םוש ילב הלאה ןעוורעסנאקה תא לוכאל רתומ לארשי שיא לכלָו .דאמ
 , ללב .קופקפו
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 ,'פוק 88 .שדחלו .,לבוה .1- הנש - עברל

 ,גניליש 9 הילגנאב , קראמ

 ,הנש עברלו יצחק הו ןו

 יק 30 -הסירדאה יוגש דעב
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 6 ,פאק 15 הזה וילנה ריחמ

 0 ל

 = , ןאמכופ .בקעי

 5, ןוראב הרובה

 י"2  הוטב"טלקמ .שוכרל תפאוש | תונויצה
 .,ילארשו = ץראב  .לארשי םעל  יולנרטפשמ



 .השרו ,"הישות , תאצוה 0
 ,םישדח םרפס

 ה פ"ע תורבעה הבותכהו האירקה תארוהל ,הריתכה]ו האירקה 6
 :םירפס בב ,השדח :ךרהב .תיעבטה

 יפ לע הביתבהו האירקה תארוהב  םורומל ךוד .הוומ .הרומה .רפס (א

 ,יקפבוורג יו ןודרג 5 ,ש תאמ ,ישומש ןפואב תולוקה הטשה
 .'ק 8 אטראפ ,'פאק 50  וריחמ

 לע תמיוסמ הגודהב האירקו הביתב יליגות .דימלתה רפס (ב

 הביתבה יקרפ םע ,םיבבלמו םילק םידלי ירופפסו םורמאמ ידו

 ל"נה תאמ.םיבר םירויצו תונ ומת םעןוש5התרות תישארמ

 .'ק 8 אטראפ ,'פאק 50 וריחמ

 תיל ו ק ה ה ט ש ה פ"ע תירבעה האורקה דומל ש תאירקה תישאר 6

 םירויצו תונומהת םע הנוכנו הלק הגרדהב

 יק 6 אטראפ ,ק 90 .וריחמ יקסדוקש ,\ תאמ

 ותראלו .קודקדל רודזורפ .םניפ ,נ תאט , השדח ףרד 8
 הקונמ ולכ .'פה .םיליגות פע תירבעה .היפרג

 :'ק 10 אטראפ ,'ק 40 וריחמ .ןיוצמ רודהב םפדגו

 תירבעה היפרגותראה יקח ,םניפ .נ 6 , השדח .ךרד 4
 הפסה תיבכ ישעמ-שומשל דעונ . םיליגרת םע

 י'ק 12 אטראפ ,'ק 50 ורוחמ , באה-תיבבו

 םגו תועבטה הטשה פ"ע דמלל קודקד רפס ;, ישעמה קודקדה 65

 םיבר תואטגודו םילינות םע ,תימוגרתה

 לקנב ול שכרו רפסה .ךותמ .רמולה ,ץיבסונמ = ,מ " ,ממ תאמ ,םיקלח ינשב

 .רודהב םפדנו דקונמ ולכ רפסה .הלענ ןפואב ירבעה :קודקדה .תעידי תא

 .!ק 8 אמראפ ,'ק 60 וריחמ .ןושאר קלח
 .'ק 19 אטראפ ,'ק 80 וריחמ ,ינש = קלח

 1.6. םסהסהמ: זק אז ידמס ג דיק ג זרז גי ג הס06- 66

 תירבעה הפשה לש םלשו אלמ ,ונרדומ קודקד .6306008800 המעזאה
 םידמלתמל .םגו .םוליחתמל םירבעה .ם"תב :ןעמל  דוחיב = בוט ,היסור .תפשב

 ,.ק 8 אטראפ ,'ק 10 וריחמ ,םמצעב

 עבשו שש  ינבמ :םידליל  תריוצמ .היטמוטפרח :םינמקה ןעמל 7
 ,ירבע :גוגדפ י"ע הכורע ,םינש ָ

 5 .'ק 8 אטראפ .'ק 40 הריחמ

 םובר םיליגרת  םע (תרווצמ .היתמוטסרח) ,דומלו ארקמ 8
 חספ תאמ ןושלה  שומשו קודקדב :

 + ינרושמ ,ג ריצה ידי ישעמ םיבר םירויצו תונומת םע .ןלפק
 .'ק 12 אטראפ ,'ק 60 ורוחמ

 ,ןמקרב  ,י חאמ .לארשו ידליל תריוצמ היתמוטפחח ,תורחש למ 9
 םע ,הטושפו הלק ,היעבט .הפשהו ,םפק אלמ רמוחה

 .'ק 10 אטראפ ,'ק 60 רפסה ריחמ .רואב תושרודה םילמל .םירואב
 .ץיבוניבר ,[ ,א תאמ ,םירוענה ינבל  היתמוטסרח .םיעיטנ (10

 םהירוענ ימיב = וניתונבו ונינב תא רישכהל אב רפפה
 + ןינעמו רחבומ ובש האירקה .רמוח :תירבעה  תורפסה תנבהל

 :'ק 6 אטראפ ,'ק 50 וריחמ

 יפ לע לארשי תודלות דומל רפ , תירומפיה היתמוטסרח (1
 תוינכתו .תולאש | םע | תויפרגויב :

 וגיבא םהרבאמ) וניתובא : ןושאר רפס . םידימלתל תוורוטסיה 'תואצרה

 ,פאק 75 רפפה ריחמ ,]מרב המ לש תאמ (ןושארה תיבה ןברוח רחא דע

 ,פאק 19 אטראפ ל
 רוחמ .  םודלי ארקמל = , תודדוב תורבוחב ,  תדחוימ ארודהמב ל'נה (ל

 יפאק 6 תרבוח לב
 . לינה ..תויפרגויב פ'ע .לאושי תודלות ,המואה .ירובגמ (3

 תורבוח הר ש ע ש ם חח דוע חתע :רואל ואצי = = /
 ,פאק 6 תרבוח לכ ,ארוע ןבא םהרבא יבר דע ינשה ארטוז רמ ןמ : תושדח

 .פאק 12 אטראפ ,1,20 (ישילש ךרכ) הפי הכירכב רחי םיכרוממ
 :רפס יתבלו םידלי ינגל הרמו ימעט תיולב םידלי ירוש ףפא .ןטק רונכ 4

 ,פאק 4 אטראפ ,פאק 80 וריחמ ,'א רפס ,קנרפ .א י'ע
 ,"בקעי ןיע, רפסבש תודגאה רחכמ , םירוענה ינבל בקעי ןיע (5

 ידי לע רדסגו ךרענ :. םידימלתל רורבו רצק .רואב םע 2
 .'ק 16 אטראפ ,'ו 1 רפפה רוחמ ,רנבל ,ב ,י*

 -ןב ,א תאמ .(תוירבע תויתוב) ,יזנכשא:ירבע*יסור ןולמ 6
 -בוזרג ,י תופתתשהב הדוחי 0
 ,פאק 40 תוירחאב אטראפ , לבור 8.90 רדה 'במ ,  לבור 8.60 ורוחמ .יקס

 יקסבוזרג ,י תאמ תיונכשא-תיסורדתירבע) :"םוכ לש ןולמ,ה םע דחיב
 ,פאק 50 אטראפ ,'ר 5,580 רדח 'כמ ,'ר 5 קר (רנזולק ,י ר"ד תופתתשהב
 תאמ) . םירוענה ינכלו םעל תירלופופ הירוטפיה , םידוהיה תודלות (7

 תפוקת רע םיגורחאה לכב יגואג תפוקתמ) יש ש ק לח ..(לקנרפ םקעי
 .פאק 8 אטראפ .פאק 75.וריחמ : (ם"במרה

 .םיובנסינ תושרד

 מהו .הנשה .תותבש לכל|

 רפסמב םידעו

 שש

 רה ששו .םיש

 .תוזחמ ;ןייבשריה ץרפ (8

 ,פאק 30 אטראפ םע ,פאק 25 (תוכרעמ עבראב הוחט) , םירמ (א

 ,פאק 99 אטראפ םע ,פאק 90 (םיטקא העבראב המרד) ,הלבנ (ב

 יפאק 29 פ"ע .פאק 25 (תוכרעמ העבהאב הוחמ) , םיבכו םיכלוה (ג

 יפאק 19 אטראפ םע ,'ק 10/(רחא טקאב המהד) . םידדוב תומלוע > (ד

 . אטראפ םע ,פאק 80 ריחמב דחא ץבוקב .םלוב

 ןהא ןעכארפש ןופ גנונרעלרע  עטסלענש ,רערהיפ ןעבארפש (9

 -אפ ןופ עראטעמ רעד ךאנ .רערהעל א

 ,פאק 4 אטראפ .פאק 25 ויירפ . שינלאפ . עצנוק ןוא טאלגיל

 .שרור לכל םנח חלשי "הישות, 'צוה ירפס לכ לש .טרופמ .גולמק

 דומה הה6ה56180 < 1ע11118:, הקומה. *

 רג 1080617715 פה

 ,1 ראזאב וואנאוויא ,יקוועלאנ :הקלחמב וא ,9 ןומע ל יקפילופונ :פ"עב

 ופיב תירבעה תיסנמגה
 .תחתפנ ע"רת תנש תישארב

 =- .תישמהה הקלחמה ₪
 , תוקלחמה עבראלו .תוניכמל .םג .םידימלת םילבקתמ

 ,רפ 180 'ג הניכמב ,80 'ב הניבמב ,60 'א .הנוכמב םולשתה
 לע וכרענ הנשה עצמאב םיאבה דעב ,הנשל 'רפ 60 תוקלחמב

 . היסנמגה .ירומ תחגשה תחת הנכה ירעש :היסנמגה די
 ב

 ןוומ ןועמ םהל איצמהל ל"וחמ םואבה םידליל תגאוד היסנמגה תלהנה

 םישנא לצא וא התחגשה תחת אצמנה  יללכה  ןויפנפהב הבוט  החגשהו

 שדחל 'רפ 60-50 ךרעב הלוע ןויסנפה . םירוהה תושירד יפל לכה = םיטרפ
 . דבל םימלשמ תורחוימ תושירד דעבו

0 

 יקצישוביל ,א לשורפתינ ףידע ארת הד אחכ
 (השרו) "ביבא, תאצוה תכרעמו אלו 4תהב ןקוה חלגל .ץפחה לב

 5 רפסמ לוובה רעש רככ לא וקתעה חולגה-קבא תא ינממ הנקי רוסאב

 = יפכוה .ןנל ךומס ,אוה ןכ ומשב | ,,םצ0[661ם(* שדחה

 :םננשל םוקמ שי יקצישּוביל .א תיבב|חולגל  לועומו  םיענ וחירו .הפוו בוט

 + תונוגה = תוחפשמ ינב םיכיגח .השלש| . םידחא םיעגרב ט"ויה .צ"ע ןקוה

 תינלופ > , תיסור ,תירבע :רוברה תפש[םילשורימ הנקי "ד .ךבד אריה

 היצטפר םג תירשפא , תיתפרצו תיזנכשא םוקמה ה"י הוב אצויו ל"נה חולגה קבא

 הפשב .םירועשו .היסנמיגה ידומ% לכלוא 'ק 65 'א הבת ריחמ . תוירבה ח"יו

 + ונמע .תורוקו התורפס תירבעה = |וא כ"ור 1.10 תובת יתש ,'רפ 6

 .בתכמב םיטרפה |. הלושי אל עטהאנכאנ .י"ע .רפ 0
 : רפפה תיב תבתב :ושבע יתבתב

 ואסת8 ה. 10501170, ₪8ה-

 פה, חתסומ, אסת53וו. םקהווממ 6 3,| 3105858 א\ל דתו
 : תבתבה פ"ע תונפל תורפס ינינעב
 קסה. וומזספה. ,,\8/8 0", ₪37₪8-

 88, חחסו. 0659. ןאוופו 26 3,| -- . ןורנולב יבשומ היה  םינפל --

 --רועילא חיש ==
 תושרד הרשע הנמש

 , לקו .חצ ןונגפב םיבגשנו םילענ תונויער
 : ל"ומה = ,םאק 50 ריחמה
 ת. 9ה6תפ, םותסוס.

 .,םיאפורה תצעב ועמש

 ל לש יצחו תחא פכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 ורבו
 םיטפיצירה .ותוא םיליכמש הדמ התואב  לורבה דופי תא  ליכמ
 וכ שי *לורב, ןייבש לורבה דופיו ,םיאפורה לש םילועמ  רתויה
 היתשל הפי אוהו .ףוגה תא .אורבהלו םדה תא .רהטל | ידכ
 תונייה ראש .לכמ  רתויב לוז רתויב - ליעומו םינטקלו םילודנל

 ,השרו *"לטרכ, .תרבח .לצא .הריכמה

 |05401:. 20860 2081816 .8108(ום8
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 .הָפְצְמַה לע
| 

 + / יוזוואה  תוריחב

 .השרח םלועלו .הנשי הירוטסיה יהוז
 ריצ תריחב \ ןמז זרכוהו המודה ןמ ןיקאבוילוק אצוהש ירחא

 םיטרקה יחתפ לע םיקפוד םירוהיה וליחהה  ,ומוקמב 4 .שרח
 וליחתה ,אניבוג יריל ואב אלש םינשי .תובוח ירמש םהל םישיגמו
 ,םהיכרצלו םהל םג בל םשויש םיעבוה

 תלובי -שי .גרוברטפבו = ,המורב . ןוגה ..תכהאב ןיא םירוהיל 04

 תא ביריש | , םימסרופמה  םידוהיה םימילקרפה רחא תא .רוחב]
 תא רימעהל םיטדקהמ ושרד :כלו  ,ויפרטניא לע ןגיו ונמע יביוא
 תעשב םוקמ לכב םהב םירוריה וכמת ירהש ,הריחבה לע גרבנוורג
 :תומודה שלש לכל .תוריחבה

 ילבמו  םינעומהל ףרע ונפה  :םגהנמכ ושע .םיטדקה םלוא
 הריחבה לע וריכעהו וכלה .,תואלתמא הת ילבמ ,רקיע לכ קדטצה
 .רילטוק .תא---הבושתב רזחו טרקורויב היהש ימ תא

 9 הו לע" רמרמתהלו אלפתהל שיה
 םינכומ דימה םהש = , םיסורה םילרבילה הלא = , םימדקה

 ועיגה רבכ ,םריב הלשממה הא שופתל ,הלודגל תולעל םירשכומו
 םירוהיה ,המכ הז ברעמה תוצרא ילרביל םיאצמנ ובש בצמה לא
 תלדגהו םתוחתפתה רעב עירפמל ,םהל דבכ אשמל םישענו .םיכלוה
 הגלפמה יביוא = .יסורר םעה לש תובחרה תוררשה לע םתעפשה
 בשחנ .אוד ןיא ירה הז .רתבו ,תידוהי הגלפמ אירש התוא םינומ
 לש החכ תא לידגהל ללכ | לולע ניאו ןפוא לכב רובכ  רתכל

 שארב םיבציתמהי םידמועה םירוריה ,יכה ואלב שלחנש הגלפמה =
 ,הפולה ךרדב התוא םיככעמ הירחא םיררגנה םידוהיה ,הגלפמה

 קר םהילע ךמתסהל | ,ןיעה  ןמ םתוא  םילעהלו ריתפהל ךרוצהו
 םרימעהל אל ןפוא םושב ךא ,םתרזעמו םהמ תונהיל = ,יאשחב
 ךררב תכלוה םיטדקה תגלפמ .רובגו ךולה ךלוה ,הנושארה הרושב
 ןמ רהטהל םינושארה  הידעצ תא השועו תוילרבלה תוגלפמה :לכ
 . .םידוהיה

 לש םהשירד ירחא אלמתש רשפאדיא ירה הזכ בצמבו
 תעשב היהש ומכ = ,גרוברטפמ = ירוהי ריצ םהל  תתל | םירוה
 לע .תרפוימ | וז .השירד אהת םג ול  ,הנושארה המורל .תוריחב
 ולכויש ,היביוא יריב ןיזרילכ המצעב .ןהה .אל ירה. רשויהו קרצה

 הבולמה ריע .לש  החב:אבש ,ךכ :יריל האיבה איה יכ הילע .עירתהל

 - עו המ11 ה, 14-ני0 0098608 1909

 םי'טרקה לע גרטקל וא הירוגנפ דמלל = ךרוצ ונל יאו
 < אוהש  ומכ * םינינעה  בצמ תא  ןיבהל ונא םיכירצ .הז לובשב
 : ,ונינפלש הרבועה ןמ תושורדה תונקסמה תא איצוהלו

 ווגסל .ונא םיכירצ רימת וילע םיקפוד ונאש חתפה תא
 וקיפד | לש = הקימולופהל ץק םישל | ךירצ = . רגסמ לע
 תופח שקבלו  םהירחא ררגהלמ לודחל  ,םיטרקה חהפ
 . םהיפנכ

 הגה .,םתרועל .ךכ לכ | םיקוקז = ונא םוקמ לכב אל ירהו
 שמחשהל ועדי !,חוריחבב םיעירבמה םה םירוהיהש םוקמב ,הפורוא
 , םיטדקהו ,רוהיה יקסרוהב דמעוה | תוריחבה לעו ,הו םחכב
 / וחא  הרירב יכ , תושקבו תורצפה לכ ילב הול  ומיכסה
 : . םהל התיה

 מ'צעו תירוהי תויהל הכירצ היפורב ונלש הקיטילופה
 עפ ירמ עימשהל ךירצ הו טפשמ --- , ללכ היהת אל איה וא
 הקיטילופהש , תרמוא תאו ןיאש ,  ןבומ , וילע  רזחל .בושלו םעפב
 ,עגרה תאנה םע קר בשחתמה , ןימה והואמ תויהל הכירצ ונלש
 .רשקה תא ריבה ילבמ , רבלב  תוירוה'ה תושירדה לע קר רברמה
 ןוב \ ..תויללכה תושיודה  יללבה .בצמה ןיב\ וילה - תושיררה ןיבש
 םיניעב .הירחא הכילה לש  ,תחא הגלפמב הבימה לש הקיטילופ
 םירי, לש הקימילופ ,רבלב תלבגומ תידוהי הקיטילופ ןיבו ,תורוע
 "= תטשופו רצ לכל תכפהתמה תינלופה ולוקה לש ותואכ : ,"תוישפח
 בצטה תא ןובשחב האיבמה תימצע הקיטילופ שי ,ןתונ לכל די
 טקפסרפהו עגרה יסרמניא תא ,  תורחוימה תושירדה תאו יללכה
 : .ריתעל תוב

 ,ונלש תויהל .הכירצ וז הקיטילופהו

 ו מ 8

 מו ירחא ףכית , כרעמ ינב ןינמל ,רבוטקא שדח עצמאב
 תוילארשיה תודוגאהו תולהקה יחילש יו לסר ב ריעב ופסאי , גחה
 .םינש יתשב החא ,עדונכ ,אוהש  ,"םידוהיה = םוי,ל \ הינמרגב
 כוראב דוע .רבדנ  היתואצותו תאזה הבושהה  הריעוה תורוא
 תומש תא קרפה לע ורימעה וו הנשב יב  ,ריכזנ התע תעל
 םידוהה הלאש :רמולכ--חרזמה תונידמב םידוהיה
 : לואשל רשפא הרואבל . תיברעמה היסורפו אנזופ תנידמב
 ? היפורפב = תונידמה ראש ירוהיל הלאה. תונידמה  ירוהי .ןיב המ
 .םיאצמנ הלאה | תוגירמב = ,םהיניב לודג לדבה 'שי תמאב לבא
 המחלמב | ולאב ולא  םימצעתמה : םינלופהו םינמרגה ןיב םירוהיה



 .ןדסהו שיטפה | ןיב -- עצמאב םינותנ  םירוהיהו ,השק תימוא
 םינמרגה ןיב היסורפ:חרומב תימואלה .המחלמה הלחה .רשאנ

 םידוהי = ,ךרעב הנש שמחו םירשע ינפל ,זא ואצמנ ,  םינלופהי
 ףתתשהל םידוהיה וברס = ,ןבומכ . הלאה | תנידמב וגה רפסמב
 <--"םיטסטקהה, יאנק ורדמש הדמה התואב וז "הוצמ תמחלמבו

 ןפואל ומיכסה אל םמצע | םינמרגה ןמ םיבר | ולופאש םג
 , םינמרג םניא 0 יכ ,םיאנקה םימואלה ורמא . הטחלמו
 טהילע ורזג  ."הינמרג תפלממ יביוא םע רתפב. םריו םינלופ אל

 התיה םרש המכ רע רפפה םהל ומרגו .טוקיובו םרח ינימ-
 0 ינפמ ,  םהל ולכי אלו םינלופהב םינמרגה ומחלנ .  תעגו

 לבא = . תולובחת ינימ לכב םשפנ לע ודמעו םדצמ םג ול
 >ווב .םהילע םה םג ורזג -- ךפהל --- אלא , ועייפ אל םוד
 יאשחב םריו  ,םה םינמרג םירוהיה ,  םינלופה תער .יפלש ינפמ .

 םלשנלו .םינלופה .תא ריחכהל , םינמרגה םשפנ יביוא םע\
 .היסורפב םתמרא
 תומוקמה ןמ תאצל ולחהו הערב םמצע תא םידוהיה .ואר =
 היסורפו :אנזופ תונידמב ויה  תוראופמו  תולודג .תולהק 1

 ,תוסרהנו תובוענ . ןה תעכו ,הנש םישמח ינפל  דוע .תיברע

 טו

 ,שפנ ףלא םיעבשכ * םרפסמ היה 1958 תנשב רוע ןשפנ
 רודב לבא ןתקייורמ המישר רוע ונל ןיא התע רע 8

 תמאה םלוא .הנשל הנשמ תחופו ךלוה םידוהיה רפסמ .יכ א
 דספהב םיאנקה "םיטסטקה,ה  וריכה םיתניב .יכ ,רמאהל ה

 תא  ריהזהל םלוק ומירה רבכו = ,וז .הרגהמ האבה
 תאצב יכ  ,םידוהיה לא םפוחי תואצות תא םיעטהלו םינ

 תאמ ה הרוטלוקה םמע .האצי ,תערפה .םיהעמ ₪

 ,טושפ א םהינכש השעמב ,וז 0
 םיקיפפמ םהו םיכורמ םידוהיה לש -- םיכרצהש

 םש התיה | ,ומויב םוי ידמ םש צוי ינמרג ןיתע היה
 תדוגא םימעפל האב התיה ,םינמרג םירפס םע הקיתוילביב

 "םייתמאה, = םינמרגהו .הלמעל רכש האצמו .ןורטאיתב םיקו
 םולכ ןיא ושכע ,םידוהיה וקילדהש רנה רוא ותואל םי

 םינמרגהו . תחופו ךלוה .טעומה ותוא םגו = ,ראמ טעמ קר
 טעמכ ;הלאה תונידמה ירעב רוע רודל רשפא יא :רמאל .םיקעו
 םיבבופ םינלופה ;םיירוטלוקה םייחה םע רובח דוע ונל ןיאט

 רוע וב ןיאש ,הז הממש רברמב םייקתהל רשפא יא ונלו ,
 ,אצוי -- תאצל ול רשפאש ימו .,םייתרבח םייח לש דונדנ
 ינמרגה בושיה לידגהל םי נוי לי מ תו א מ םינמְרְגה םי

 ןמ .שיו  ,םתאירק-לוקב דעומה תא ורחא םיטסטק
 רצהל םיפיסומו םתרהזאל בל םימש יםניאש ,םיאנקה

 תלאש םג שי ו הלאשב לבא .תאצל םיפיסומ ולאו
 םיאב תויחרזמה תונידמה ןמ םיאצויה םידוהיה יכ |

 ונורי ןפוא .הזיאב ,תערל רשפא יא ,תולודגה םירעב םיעק
 ללב ב םירוהיה ודיספה אל .יכ ,איה תמאה .,וז הלאשב

 (הלאה תוערואמה ידי לע וקוזנ םהמ וזיאש רשפא םיטרפכ
 תוריעבו םירעב .וב וזחאש ,ןטקה רחסמה תא ופילחה
 םוקמב .הירטסודניאה יקסעבו לודגה .רחסמב ,חרזמה

 ומק = ,וסרהנו וברח .רשא 'ברעמה היסורפבו א

 הלאש .הנשל הנשמ תולדגו תוכלוה תוילארשיה  תולהקה םשו
 תפקשה ךותמ :תרחא הפקשה ךותמ רברב שי תרחא
 םאונהל ךכ לכ הבושח הניא יאדוב וו ,תודהיה םויק
 ,"תילרבילה תודהיה. ישארמ רחא ,ריולסר ב דרהנרב
 תוידוהי תולהק :הזכ ןפואב אוה בצמה ,הינמרגב ,לוכיבב
 ,תוידוהי תוא ר קנה תולהק תוחתפתמ ןמוקמבו ,תוסורהו תוברח
 תולפתבו ,רובצב הלפתבו ,רהוהמה תסנכה-תיבב איה ןתודהי לכש
 חיר ףא םש ןיא .ידימ אל ותו -- הפי שורדבו "תויפרגותרוא,
 ןהל ןיאו ,ןה תושרח ולא תולהק יכ ינפמ ,םיידוהי םיי ח לש
 הלהק לכב טעמכ רוע אצמנ אנוופ ירעב: ,תירוטסיה .תרפמ
 1 ,"ןדמל יצח, וא ןדמל הזיאו יתד רסומ הזיאו שרדמ-תיב
 ויהש , םייתרה םייחה םתוא | תיחפה לכל םירכו] רוע
 דוע שי" ,"ןברוחל רכז, ,תוחפה לכל  ,שי .םדוקמ םש םיגוהנ
 ,לכ .ןיא תושדחה תולודגה תולהקב  ,םידעומו תבש םעט טעמ
 התוא םיניבמ םניאש -- רובצב  הלפתב םש תמצמטצמ תודהיה
 ,ןבומכו .רופכ םויו ה"ר ימי :הנשב םימעפ שלש -- רקיע לב
 --- תודהיה תא םתהל םימרוג רתוי דועו ;דאמ םש החיכש הרמהה
 תוצרא לכב תודהיהל "הקישנ תתימ, םה .ולאש ,תובורעתהיאושנ
 םיאב :הלאה תונידמב םינינעה תוחתפתה ךרר ךכו .ברעמה
 רוע .םמע םיאיבמו םילודגה םיזכרמה לא תוריעה ןמ םירוהיה
 תומוקמב ,הפ ,םלודגו םתרלומ ירעב ומייק רשא ,תודהיה ןמ טעמ
 םניא םהירחא םהינבו ,ןוימטל לכה דרי ,םישדחה םהיתובשומ
 תרה ירומלו םירדהנה תויפנכה-יתב תורמל -- םולכ דוע .םיעדוי
 דחא רוד ימיב .הלודגה "הישעת,הו .תוברה תורבחהו ,םינקותמה
 ירי לע םכותמ םינקורתמ םה םיתניב יכ ינפמ ,םיעמטנ םה
 < >תודהיהו ,םישוע תובורעתה יאושנו הרמהה ראשהו --- הביבסה
 0 , תנונתמו .הכלוה ..תלרלרתמו תכלוה

 %וז הפקשה ךותמ רבדב וניבי םאה

 . 996 בופ 30% ו

 "  העידיה תא היצילג | ינותע ואיבה | םינורחאה | םימיב
 . = םתוינעל תומרוגה ,תובסה תריקח רבדב הטיקנאהש ,תינויצסניסה
 לש ינשה יצחהב ףוס לכ"ףופ היהת  ,היצילג 'ירוהי לש הגלפומה
 " רבדב הטלחהה הדלונ ךיא ,ונא םירכוז ןיידע ,רבמטפס שרח
 תנש לש ץרמ שרחב ,הצחמו םינש יתש ינפל ,תאזה הטיקנאה
 = ;תואבו תושמשממ טגמלרפה לא תוריחבה זאו ,רבדה היה 7%
 ,טדנמל הפצמ ,םינלופה-םירוהיה .ישארמ רחא ,ןיטשניל ר"דהו
 , ,ותוקת םידוהיה לע קר יכ  ותוארב
 'רחא אוהש | ,יצילגה םייסב אציו  ,םידוהיה ןומא תא שוכרל
 :םידוהיה תוינע ד'ע ךורא \ םואנב הגוש א רה םעפב וירבחמ
 :הזה םואנה תאצות ,הנשל הנשמ תלדגתמו תכלוהה | ,היצילגב
 :"דעו תא .תביחמה ,םייפה י"ע 'ןא הלבקתנש ,היצולוזירה .התיה
 < "רתוי תטשפתמה ,תוינעה | תובס תריקחל דימ תשגל ,הנידמה
 :תאצות רבד לע רוחתיא ילב עירוה:ו היצילג ידוהי ןיב .רתויו
 ש ילכלכה םבצמ | תא ביטהל ךיא עיצהל כ"ומכ ,הרוקחה
 ,םידיהיה

 אנפ רפוחמ ,היה רשפא"יאו םוריח תעש וא התיה העשה
 העשה .הרבע .םלוא ,יתמאה םכרע לע םירבדה תא רימעהל
 ,הנה דע עקתשנ רבדהו היצולוזירהו םואנה חכשנו

 ,םינותעב ל"נה .העיריה .הנהו םואתפו
 .הבש = ,הטיקנאהל .הנידמההדעו  רוסמי תאזה העיריה יפל

 ירוהי"יתלבו םידוהיה ילודגמ הברה  ופתתשי

. 

 = .,הקודב הלוגסב שמתשה
 א



 התאצרה םע דחי הוה רמוחהו ,דחוימ הצרמ י"ע רבענו ףסאנ
 ,ולש הרזעה ישעמ ליבשב הנירמה-רעול דופי ושמשי הצעומה לש

 שארמ תוארל = ידכ  ,ידמ רתוי םכח תויהל ךרוצה ןמ ןיא = =
 :דעול .ןימאהל ךכ-לכ םימימת  דוע םניא היצילג ידוהי .דלונה הא
 םאה = .יואְרה שארירבוכב הזה .ןינעה לא םחיהמ אוהש ,הנידמה
 לגר ףכמ תוימשיטנא  םילמה  ,םישנאה םתואש ,אוה קוחש אל
 םירוריה .רפסמ תא םיעמהל םנוצרו םצפח לכש --- ,שאר רעו
 קזחלו םידוהיהל רוזעל םואתפ ואובי םה ץראה ןמ םתוא ףוחרלו < -

 ושרדו ורקח הצחמו םינש יתש ךשמ ?הנידמב םבצמ הא
 רבדה ךירצ רוע ולאכ ,תיצילגב םירוהיה תוינע לש תובפה ירחא
 םוי תתיבש לש קח :ןיעב תדמוע תוינעה תבס .השירדו הריקחל
 תקחרה |; םירחוסה רמעמ תא וסרה תונוש תורזג  רוע\ ןושארה

 ינפכ ךרה לכ המסח הנידמה תגהנהב הרשמ לכמ | םידוהיה
 בוזעל .ירוהיה תא = החירכמ ללכב הרובעה רסוחו , היצנגילטניאה
 ,םיל רבעמ םחל שקבלו ץראה .תו\

 םיאב וללה םירברה לכ ןיא הנירמה דעו  יבגלש = ,ןבומ
 םינש יתש ךשמ | שרורו רקוח אוה | ןכילע אלה .ןובשחב
 ...1 הצחמו

 .רמגה המב | ונחנא םיעדוי הטיקנאה .הלחהש םרט דוע
 תווקח םיבילשמה , הלאכ םנשי םא ,םידוהיה ולאל קר ונא םידנ
 +..תאוה הטיקנאה לע תולודג

 .%הה הו

 -יתלבה .םייחה ,הרמה תולגה :הבושת שי -- ןידל םא
 תורמההתתחשה ,ונרעב הלבלכה תורוקמ המכ .תמיתס ,םייעבט

 הדבועה ךא  ןפיסב .ילב  ריואהדויח תובקעב הו

 לע קידצהלו וננובשח לע  הגותב הלבקל םיסונא ונאש ,הב
 םיחקול תויחה תושפנה רחפב :ןידה תא ונמצע

 .ךרעה יפל לודג קלח םידוהיה -
 1- שארל לכלו םרקההירעב הוה רחסמה ץופנ רתויב

 היסור ידוהי ימילפ לכ ווכרתה םש ,לופוניטנטפנוקב

 וריסה םה . תושפנה-ריצב םיקסוע  םהיניב .םיברש .בגנה ירעמ

 ,יולגבו רתיהב םהישעמ תא ושעו םהינפ לעמ הוסמה תא םש |

 תבלממ ימיב הלשממה לצב תוסח אצמ רחסמהש ,הזל .תודוה =

 םירחופה םנכשמ ומש םשש ,ריעה ירורפמ דחאב ,רימחלא-דבע
 ,ןולקל תושפנ םירכומ םהו םילודג רחפמ"יתב וחתפ ,תושפנב
 םירזועו םינכופ ,.היסורב תודחכנה .םירעה .לכ לע השורפ םתדוצמו

 םירבוע -- םידוהי .םלוכ טעמכ  ונתשבלו -- ,םוקמ .לכב םהל
 םיאיבמו .םמרחב "תומימת  תונוי,  םידכולו היפורב .לארשי .ירעב
 + המוזה כרמל ןתוא

% 

 םינוקעה , ונינואל םעפ אל עינה .תוללמואה זורענה ימד לוק

 רבדב בל יזיגרמ  םירקמ ,הז .ןיממ  תוערואמו .םירקמ םורסומ ויה
 ,ןהל .עישוהל = לובי אל .שיאו .ןולקל .ורבמנו = ובשנש = תורענ
 .תושפנההירחוס לע .רתפב וא יולגב .ךכוס היה קוחה יב

 תא רהטל  ליחתמה , היקרותב שדחה רטשמה אב הנהו

 םש .אוהו , ןשיה ןומלשה | ימיב וב הרבצנש האלחה לכמ ריוא
 םחנ  םייח יבר ישב:םכחהל ול יהיהו הזה - עגנה .לא םג ב

 , תואבצה ידקפמ שאר לא בתכמב הנפ אוה .רברב ליחתהו
 תושפנב םירחוסה םישגאה תומש תא טרפו , החפהטיקב

 .שופח םהיתבב | לופהל הדוקפ .ןתוש וז

 / .הביצעמו /

 -םינומ  םימשיטנאהש | ,תומשאה ןמ תחא שי : תדמוע המוקמב

 המוהמה התוא

 !ה הלשממה .ןושאר רעצ "אלא הז .ןיא \בומכ
 5 רחסמהש דוע לכ ,תאוה הפרחל ץק ל לבות אל
 .שארב םלוא .יקרותה רובצה תוררש ברקב יאשחב הברה םיכמות
 ות ידוהי דומעל םיכירצ הזה ריפחמה ןויזחב םימחולה
 ויה לכ לע הפרח טימי | תושפנה-רחס ,רברב םיעגוג .םה
 לקב םיקסועה בורש יפל ;םיבשותח יניעב תללוחמה ,היקרותב
 תב םג ואצמי יאדובש ,םידוהיה יאנוש = ; םידוהי םה
 יםהילע םיבשותה תמח תא וררועיו הזב קפס ילב ושמתשי

 ה לעמ המשאה תא ולוגי םיקרותה יכ ,ראמ רשפאו
 היה לע  הוליטיו , הז עשפמ תמאב םיפחר  ,םירהפסה
 יהוה רחפמה שארב םידמועה ,היסור ילוג = ,"םיזנכשאה,
 ושכמ םישלו .םירחופה םע ירקב תכלל הלשממה ץופחת םא
 ,תוצרמנ תולובחתב ותאתש רשפא ,הזה רחסמה ךרר לע
 לכוי הז רבהש אצמנו ,םייוצר-יתלב םירגהמב לשכהל .אלש
 .דאמ רע .תוער תואצותל ריתעב

 ינכשאהו םיררפסה---תיקרותה .תודהיה .הכירצ ךכיפל
 הברקמ ערה תא רעבלו תושפנה ירחופ לע המחלמ .רושקל- -דחי
 < לכ םהל .ןיא הלא היסור יטילפ יכ = ,זירכהל םה םיכירצ
 ידוהי .ןיאו .,טרפב  תיקרותה תורהיבו ללכב .תודהיב .הלחנו
 : ,םדעב םיארחא היקרות ירוהיו

 .יגוסית םוהרב ווג יח

 . ילרנמ יבר לש .ועסמ תא התולש ,  הרדהנה ןוחצנהרתכולהת
 אשחב הלחת רבוע היה ובש | ,םירוהיה .בוחרב םירפס | רכומ

 ,םוימ הומב ונל .התיה אלש הראופמה הכולהתה ; תלרה ותלגעב

 / .הלוחנה --- ,הז .םשל היוארה  תורפס :

 . בוחר ל אלא ,םירפוסהל אל = , תורפסהל

 ו .ורהזו ופי לכב הלגתה אוה ,  ונעיתפה בוחרה
 . וב. אוצמל .- אלש

 ענש םיפשנהו תואהשמה תא ןובשחכ םזיפה םילעמ רנני
 - ,והולבו השרוב , קוטסילאיבבו הנליוב .ילדנמ יבר 0 ורובבל

 וא ,השיגפה רובכל םינוהעה .ירמאמ הא ,ועמשנש םימואנה
 צה ינקסעו  םינותעה ומיקהש  הליגר:יתלבה

 |  הריצי תונש לבוי ירחא .עיפוהש , תורפסה .ןקול .ביבסמ
 ₪ ,וז המוהמ לש הכרע לע םיוירפמ ונא יא . ויארוק
 ררס יפ לעו המישר יפ לע  תכרענה  ,תימשרה  םינפה
 ..תויתוכאלמה ןמ הברה ףוס ףוס שי .הב .שארמ

 - דחוימ ריקפה אלמ .הגינחה .התוא .לכב , ספא

 א ה אלו בוח רה .עימשה אל םימואנו קלח חקל אל התשמבש

 קר הערפוהש , הממורמ גה חוה םנמא הררש | םלואב

 , לש = ,היקנ  ןושלב שמתשנ .םא  ,תויתודליה .תווירפקה

 יפצב וקפד העש התואב ךא ,םיצצופמ םירובד .ועמשנו
 ה 2 תמשנ םע הרבלתה םתמשנו ,בו ח ר ב .תובבל

 ירשואמה םיטעמה לא .הרתופמ האנקב תויפוצ ויה

 ג ודמע מו .- ןוילא בסמ היה אבפהש ,ןחלשה והוא לא
 ילב תרחואמה העשה רע םיניע ןוילכב .ופצו .בוחרה ינב

 יבחל ,וינפ .רואמ תונהיל וכזי ילוא - ,"אבסה, אצי רשא

 םינומהה םתואו = ..ודובכל  איהש לכ | האירק אורקל

 ינוח יפלא םתוא > ,םיררסמה ןוצרב אלש םימלואה לא וקחרנש

 ויה, . הול תוביתנה>תיבב העורהב 0 ינפ תא ושגפש



 םנמא .יכ ןתוא והזו .יבוחרה % תימצע ,תימינפ תוררועת
 ונלצא רשפא יכ ,םישרש וב הכהיכ ,םעה בלל רצויה .אוה

 ףלח  הבהא ול םלשמו ותיא ןיבמו .ערוי םעהש ,רצויל רובכ [
 ,םעל שחור ,רפופה ,אוהש ,  תוריסמהו הכחאל

 ןפואב שוגפל. םעה לכוי ילדנמ תא קרו ילדנמ תאש רשפא
 היה .אלש -, הרצויו השרחה תורפסה יבא , ילדנמ תא ,רז

 הטשה יפ לע הרומ ,םעל ה רומ םג ךא | ,רצוו רייצ
 ףטלמו .רפימה = ,וינב:וירימלת תא  בבוחו בהוא  הרומ ,  תירו

 בוחרהש רשפאו .ותחמשב חמשהו םעה באכ תא באוכה ,דחי ₪
 . לודגה רפופה לש הז וכרע תא שחו

 לש בלה תויכשמב הנופצה תימואלה היגרנאהש רשפאו
 , תולגתהל .רשוכה תעש  ןורחאה ןמזב הל  האצמ .אלש בו

 הענכהה לכ |, םיימואלה : חורה:ינינקל .תיאשחה הצרעהה
 ,יטואל גח .גזחל .תימינפה הקושתה ל ,םעה ילודג .ינפל

 םויב .וצרפתהו .דחי .ודכלתה הלא לכ -- ,יבבלי

 4 וברש :ןמובו 0 םינפ לקו שרוק ידגב שבלו /
 יהרושה הסיסגהו .ןואפקה לע דפסמ םירשוקה םינדפסה>םיניכ

 ל ותוא הנה  ,םיימואלה םינינקה לא .שפנה"ןויוש לעו
 ןואגב ורוכבל  .עירמו תורפסה ירצוימ דחא תא ויפתכ לע

 , א"קי:תרובע
 ח"וה .וירפב א'קי לש יזכרמה דעוד 4 םםרפמ הנש ל

 היתולועפ. ד"ע -,תואלבטו .תומישר םע .םידומע 814  ליכמ
 .(* הרבעש הנשה ךשמב
 .ללכב א'קי לש .התרובע ד"ע .ףיקמ .רויצ ונל ןתונ .ח'הו
 המ ו הנשב השענש המ תודוא לע רפסמ קר
 רפסמ םש הבחתה הדמ הזיאב ,תוינולוקהב תורשה רי

 ןפוא .הזיאב  ,ןוכסחלו .האוולהל תופוקה וחתפתה ךִיא * ,םיב
 :גימאה המושל תוינויצמרופניאה לוב ורבעו םידומלה

 0 ו 5 תו נירנושה תא טולבמו ללכב
 ,התולו

 א"קי לש = היתולועפב תונהל 9 ןמרומשכ = , םעפ
 לש התרובע לע .תוניצרב ףיקשמה לכ .תא םג יא ְּ
 םגו קוח .ןוצריאו דובבחהתארו לש .לורב .יתלבו הנושמ

 איה .הרישעו הבר  הללכב א" קי לש ו ..תוריר
 ו

 *) וצו 0

 א"קי<הו"ועפ לש

 'רפס ונינפל .חנומ התע , הנשה לכ ךשמב ותדובע ד"ע

 | םחל ןתנ .םג אלא  .םתסנהפל םהל קופסהש קר אל .םתרובע ירפ

 בל םישנ םא רוחיבו ,תמאב איה .הלודג הברה תועוצקמבו ראמ
 היד  .חתפתהל התע קר םיליחתמה ,ונלש םיירובצה םייחה לא
 א'קי לש  היתולועפב איהש לכ = תיביטקיבואו .תיניצר א 'תולכתפה
 ,םיטנרגימאל :ןיעירומה .תוכשל ,ןוכסחו  תואוולהל .תופוקה תועוצקמב
 ,תלעוה>יבורמ תורפומב םירוהיה לש בשומה םוחת לכ תאואלמש תולועפ
 םירע 18ל:ב ונסה האוולהל .תופוקמ .הזה .רבדה תא חיכוהל .ידכ
 הברה תופוק דבלמ  ,היפורב םירוהי לש .ןיפולכואב .תובורמ תוריעו
 םוחתה לכב םיטנרגימאל  ןיערוכ תובשל 860:ו היצילגב : דאמ
 הבושח הרובע רבכ .אוה ומצע ינפב .הז לכ -- , היסורב ירוחיה
 ,הרבחה .לא = רובכו הרכה לש שגר" ,ונבלב .תררועמה ,הריבבו

 לכ לש ירישעה קלחה םה תופוקה .ירבח .ידוע ףיסוהל ךירצ
 הלע | .תואוולהה = ףסכ .םןכסו = ןהרובע םוחתב | םירוהיה םיבשוזה
 .לבור .ןוילימ הרשעמ  רתויל .ןובשחההתנשב

 םיחיכומ .ןהרובעב תוצוחח | ןיערומההתוכשל | ויה .המכ דעו
 הרשפה | יזכרמה דעוה לש ימשרה .ןובשחה .פ'ע = :וללה םירפסמה
 < ' ףלא םינשו םישלשל" בורק תוכשלה לא 1908 תנשב ונפ ינוב
 < 48,17% קרוירוינ ףוח ךרד .הקיוימא לא וסנכנ תרכזנה הנשב .שפנ
 - םיטנרגימאה לכ לש םיזוחא םיעבש טעמכ יכ | ,הזמ אצוי ;םידוהי
 .א'קי לש תוינויצמרופניאד תוכשלה :לא ונפ  םידוהיה

 ,הלכשה .תורסומ לש הרוש .ד"ע רוע  רפסמ ןובשחהו ןירה
 תודסומ םגו רפכה קשמ תרותו תינוש תוינמוא ידומלל .תודסומ
 ,היקרות ,הקירימא = ,היסורב  םידוהיה םיבשותה ןיב = רסחו .הקדצ
 .היצילגו .הינימור

 . 7 :בורבורה הקירבפהכ .רפומ .וללה תודפומה ןיב אצמנ .םאו
 < םשורה תא שילחמ הו ןיא ,תותילטה השעמל "המסרופמ ה תינ
 : : ..יללכה

 " = "תינבורבורה  הרוטקאפונאמ,הל ונחנא םיסחיהמ .םג םא יכ
 םיעגונ ונא  ןוא  ,הינוריא לש - קוחצ;הבב הל  םימוד תודסומלו
 ב"ובאעו :א'קי .לש הקרצה תובע  תודוסיב .איהש לכ .העיגנ הוב
 העשה | העיגה .רבכ יכ  ,תוב שיגרהל ינא הצור .,היתולועפ רתיב
 רפומל | ענונב "תומכת תרימא, לש  הלוה  תרקבה .ןמ .קלתפהל
 הפירחו השק רתווה .וליפאו תיניצר תרקב .א"קיכ כ"ב דבכנו .לודג

 תדמוא  תאז ןיא לבא  ,הצוהנ \ איהש יארוב
 םימואלה ונחנאש הברהב א"קי לש .התרובעל םידגנתמה םירבעה

 .ללכב .א'קי לש היתולועפ ךרע תא לטבל ונא םיאשר ,תועוצקמ
 .ירבד תא ררבא
 ,טועפה םידרקה עוצקמב א'קי חרובע ר'ע ונרבר הכ דע

 = ןהיתו"ועפמ קלחה ותוא .ד'ע ונייה ,הקרצהו הלכשהה ,היצרגימאה 6
 ,התרובע לש ןושארה קלחה והו .הבורמ רובכ לש שגר ררועמה
 - לודג .ןוצה>יא .ונב .ררועמ .אוה םימעפלש ,ינש קלח םג שי לבא
 ",א'קי לש הנושמה תיבושיה הרובעה .יהוז ,רמ םעכ .םג .םימעפלו
 : ,תאזַה הרובעה ןמ םידחא םיטרפ רוחיבו

 - אוה .אישנה לש ילאיפוצנירפה ומואנב חתופ ח"הולה
 .היתודועתו .א'קי לש תיבושיה .הדובעה לע רוא

 הניטנגראב = . תירקע ה  ונתרוכע רימה איה היצוינולוקר,
 .תוינולוקה יבשוה  רפסמ = . הנשו הנש .לכב תלדגתמו :תכלוה איה
 ,תוחפשמ ₪,875:ל 1908 תנש רבמצד 91 םויב הלע םש ונלש
 ,שפנ 5500 ןהש ,החפשמ תואמ שמחב :שפנ 15,771 ןהש
 תרובעב ל וללה .םידוהיה לכ ,190% .הנשב ןרפסממ רתוי
 ,המרא לש רטקה 84.50? רחי .ןלוכל ויה 1908 תנשב .המהאה

 קנפו לש םוכס הרוחב ונל ל תורשפאה תא
 \רה האולהה



 ; "תוינטנגראר ו תולה
 ,הנוהשלפ תורוא לע--ךליאו ןאכמ .הניטנגרא ד"ע ןאכ דע
 הלוע .ןהיבשוה רפסמו = ,תוינולוק םירשע נשי .הניתשלפב,
 ןורבהל םמויק רעב הרות לובהל םהילע הברה .שפנ 0
 תוכחל םהל היהש לגרהה ..חעה .לכ םהב ךמתש , רלישמוה דנומ
 ינאה לע הערל | עיפשה ,םהלש בידנה לש ותרזעל רימ)
 תונשל היה ךירצ ,טפינולוקל ךכ לכ הצוחנה , תישיאה .הביטאיצ
 העייסש , תיביטרטסינימדאד הטישה תאו הזה  םינינעה:בצמ ת
 המדאה תקולח ןפוא תא םג הונשל היה ךירצ .הזה ערה לגרהנ
 התיה וז .והיחמ ךרוצל הקפסמה המרא:הקלח טפינולוק לכל תחל
 התע רבכ העיגהו החילצה איהו  ,תוינולוקה ייחב המלש הכפהו
 אוה = תוינולוקהב 4 השענש = בושח = רתויה = יונשהו =, רמג ירא
 דחי  םתריכמו = תונייה השעמ | .תרופמ
 .תפתושמ .הדוגאב םידחואמה  םיטסינולוקהל = בקעי?ןורבזבו ןויצל |

 :דאה ןמ רתוי  וחילצה ףא | םתלועפ תא ולידגה  םיטסינולוקק
 ,בוש הארנ הפ .הוב הלחת הקסע רשא ? היצרטסוש
 .ימצעה ןוטלשה רטשמ--אוה בומ רתויהרטשמהש

 לכ תא םימש םה התעמ ;םקלחב ןוצר םיעבש םיטסינולו
 , הרתי .תוצירחב .וישבע םידבוע םה ,םמצעב םהב קר םהיתווק

 תוחתפהמו = תוכלוה * הניהשלפב | תוירוהיה  תוינולוקה לכ .טעמבו
 . "תוללכתשמו

 :ירבד, תיאזירפה א"קי לש ימשרה ח"ודב אורקל ראמ םיענ .
 יכ ,ןבומ .,,,הניתשלפב תוידוהיה תוינולוקה ד"ע הלאכ "םימוחנ
 הניטנגראב םידוהיה םיטסינולוקה ועיגהש הז לע םג ונחנא .םיחמש
 ,םיבוט םימיל

 לש תיבושיה .הדובעה לש התינכת תויהל אופיא .הכירצ וזיאו
 קר תויהל הלוכי הבושתהש ,המודמכ +רשיה לכשה פ'ע ריתעב א'ק
 קר .התלועפ תא זכרל ןפוא םושב הצור א"קי ןיא םא :תח
 הניטנגראבו הניתשלפב וז התדובע תא םצמצל הילע וא ,הניתשלפ
 יאדובו .הלאה תומוקמה ינשב .בושיה חילצה ףוס .ףוס ןה ,תחאב

 א"קי לש תוארה-תדיקנמ וליפא) לודג וא ןמק םוקמ םהב שבכנ -
 רככ אלה םש ,םידוהי לש ירפכה קשמהלו תורכאהל 6 המצע <
 .ץראה עבטב הבורמ | העיריו הרכה ,הברה םינש לש ןויסנ שו

 םיכרצהו םילאידיאה תא הנושאר הרושב הדימעמ א'קי ןיא םא
 רקיע .תויהל ךירצש יארוב = "ןויפנה, אלה  ,םיימואלה-םירכ

 התיה הכירצ אירבה ןוינהה יפל יכ ,הומ אצויה ,התדובעל דופיו
 הניתשלפב םירבעה םיבושיה לש םקווחלו םתבחרהל ףואשל א'ק
 יה -

 !"תונויסנב, .קסע שי .אלה .א'קיל לבא
 ,תיבושיה התרובעב ןכוסמ ןויסנ ד"ע ונל רפסמ ח"הורה
 !היליזרב -- אוה הזה ןויסנה םשו

 לש ןויסנה .תא ,ינודא ,םתא םיעדוי אלה : רפסמ אישנה <
 ,תפי הלע הזה ןויסנה ,היליזרבב ונישעש ,היצזונולו
 םניא = (היליזרבב  הינולוקה םש ה) "ןוספיליפמ, םיטסינולוקז
 םיטסינולוקרכ .םהיפכ למעמ םיסנרפתמ םהו ,תוכימת רוע םילבק

 שי הינולוקהל .הברתמו ךלוה .םיטסינולוקה רפסמ ,הנטנינר
 ודבע 1908 תנשב ,שפנ 3% היבשות רפסמו תוזוחא
 הנשה תירחאב ,המדא רוטקיה תואמ עבראמ רתוי םיטסינו
 < .תטושת תא ונחנא םיבסמ .תומהב 1044-מ תוחפ אל םהל

 -תיב ונחתפ ןופפיליפב .םירליה תלכשה לא ,הניטנגראבכ ,
 ."תורענו .םירענ .,םידימלת 6% םידמול

 ה תפל

 .הןושארבש | םיבקיה םע

 ,תולגה

 0 היצ א ביחרהלו
 שממה ,הירופ המדאה ,בומ ריואה-נזמ ,ץראה
 בסב  םיטנרנימאה תא  תלבקמ תיליז רבה
 ה ונלש המדאה-תוקלח לכ טעמכ ,תופי םינפ
 ( ב מ"ומ ונחנא םילהנמ ,רבכ תובשוימ
 השפאש ידכב ,ונליבשב דאמ םילודג המדא-יהטש
 םיטסינולוק לש לודג רפסמ םהילע בשיל היהי

 ינויצזינולוק הפוקת ליחתהל א"קי הטילחה םיאור ונאש ומכ
 הניתשלפב  םוקמה הל השענ רצ !היליזרבב--התרובעב השדח
 יצור .איהו ,היסורבו היקרותב :,הדנקב ,הקירימאב ,הניטנגראב
 היתורעיו היתוצבב בושי םידוהיה לש םפא תעזו םמדב דטיל אקווד
 היללח .הליפמ תחרקהו .שאכ טהלמ ברשהש םוקמב היליזרב לש
 .רפסמ ילב

 רשפא וא
 19 ". ,  הירופ

 ויפרגואינ יי תש :ןיא יכ = ,ריגהל .ונחנא .םיכירצ וא לבא
 א"קי ליבשב הינשהו ,  םיטושפ םרא-ינב  ,ונליבשב תחאה :םלועב

 הביהרמ , תורקי רואו םיריהב םיעבצב לכה תרייצמ הינשהו
 <. .המיפקמ

 מדאה | ,בוט | ריואה  גומ, :א"קי הקדצש

 25 , םיאירבו ל המדא> יחמש הילוחבב 'םוקמ הזיאב
 .היצוינולקב םש ליחתהל המצע תא הניכמו .םתוא

 וה לכ ץוחנ המ םשלו המ ליבשב לבא
 יבח>יוצק .לכב .תושדח תוצרא ירחא שפחל הצי רמי המ

 .לבח:הצקב הצובק לכ :רופלו םידוהי לש תוצוכק םשו הפ שופתל
 ! דחוימ

 םשב הז .ארקנ אקי לש הנושלב לבא = =
 ."יתלבלו = , םידוהיה .תא :רופלו ץיפהל .: התרטמ | יהוז אלה
 יאב ."ידמ רתוי, הבורמ הדמב זכרתהל ןפוא םושב םהל
 ףוהיה  רפסמש העשב א"קי יניעב בשחנ "ירמ :רתוי,ו . בושי
 טולבהל .ליחתמ אוהש ,ךכ יריל עיגמ עורי .בושי לש םוקמב
 : .ימואל ., יוהי .ףוצרפ

 . ! רזפל .ךירצ !בר : תרמואו א"קי האב וא
 וק תוינכת םע תושדח תוצרא . תאצומ איה םעפ לכבו

 . ,תושדח תוינויצזינ
 "הלופב הרובע .תרבוע .איהו םיפוצרפדוד תלעב איה א'קי

 ' יפלכ .םידוהיה :תובשומ  יפלכ םיצח  םיבסומ הינפ : תלפוכמו
 - תלעותה-יבורמו םיצוחנ םישעמ השוע איה הפו

 .עקרקה < -לע  םיטנרגימאה תא הדימעמ איה הפ ,"ץוח, יפלכ םיבסומ
 הניתשלפב) םיעודי .םיקלחב הבושחו הליעימ הריבע קר השועו
 . ,ראמ תנכוסמו הקיזמ התדובע ל (לשמל

 5 תסנכנו םינומיפאב הירניד תא .א"קי .הפילחמ היריב
 ."תויצזינולוק, לש הנושמ קחשמ

 .רלפנרב ןועמש ר"ר |

 .בֶרָעַמְּב .תיעְרמַה תּורפְפַה
 ב



 = לש הלובג הצקב , רניפנ 89 רעב רפסמ .תונש ינפל
 לאקוחיב תרכזנה .הנופ .הללוהה ריעה יהווש םורר רצל םירצמ
 םמסרפ רשא ,הלאה םיבושחה םימשרה .ןא ופיל םייברעה יפבו

 ,לודנ םשור ושע ,םינש יתש ינפל יוכאפ ערונה רמולפ
 הרומג הכפהמל -- ןכ .רמול .תושרה הנתנ םא -- ומרגש טעמכו =

 המלש הפוקת תנבהל עגונה בושח עוצקמב תיערמה  הריקחב
 בקעי רמ = .ךכ-לכ םיטעמ הימושר רשא  ,תילארשיה הירוטסהב
 תעגונ ,תאזה הריקחה יכ ינפמ  ,וירבד תא ןאכ םנכ טרבי

 וב םירהזנ וירבחו .אוהש ,שרקה יבתכ רקחב ,טעמ וא הבר
 יכ  ,תמרופמ הריקחו רורב םיכירצ הלאה םינינעה לבא .,דא
 ימצעל הבוח .ינא האור ,םהב תויולת תוירוטסה תועירידופוג ה
 ,רצקש םוקמב ביחרהלו ,אוה םתסש םוקמב שרפ

 עריא רשא = ,לולג ערואמל םיסחיתמ םיאצמנה םיבתכה
 ארוע לש םרורל ךומס .רורב ,ם%ר צ מ ב לארשי תיסנכ תא
 לע םג םא יכ ,רמלל ואב הז ערואמ לע קר אלו :הימהחנ+
 אל רשא | ,םהירחא םיאבהו םהל םימרוקה םיירוטסה תוערזאמ =

 בושי הריבה .בָיב אצמנ םודק ןמזמ ,םכרצ יד הנה דע וררבו
 םיחבז ובירקה וב רשא ,ש דקמ רמע םשו" ,םירוהי לש לוח
 ףלמל הרשע עבראה תנש זומה שדחב ,לארשי יהלא 'ה םש
 הנש רשע ךרעל ,'םח נפל 410 תנש יהומ ינשה שויר

 לילאה ירמכ ותיסה יכ ,םש עא (הימחנ לש ותומ *
 ןימהה תא ,ריעב היה אל (םש ר א) םירצמ תחפש ןמוב
 ביב שדקמה תא םורהל הנופ לדגמב רשא םיליחה םע ₪

 אל בר ןמז לבא  ,םיאטחה תא ושנע סרפ תוכלמ ירש ,הריב
 רצמ ןוישרה הז לע אב אל ןיידע יכ  ,םורהה שדקמה ה
 םילשוריב  םהיחא לא םתשקבב ונפ ביב םידוהיה .תוכ

 ולח זאו .ונענ אל לבא ןהוה רבדב ולדתשי יכ ,ןורמשבו
 ןכ ירחא ךלה .הארנכו ,הרוהי תחפ יהוגב ינפ תא ז 8 -

 טלבגס ןב הילדו יהוגב תחפה ינפל תולדתשהב בימ ןהכה הירי
 ,סורהה שדקמה תא תונבל בי ידוהיל השרוה זאו ,ןורמשב ת
 םתוא| םבל בדנ רשא ,םישנהו םישנאה תמישר ןכ םגי ו
 .ותונבהל ןוישרה אבש ירחא ,שדקמה ןינבל םתמורת תא םי

 הבותכ יהוגב תחפה לא הליבה בי ידוהי הרגא יהוה
 :(תירבע הפ .תמגרוהטו) תי

 וירבחו .הינדי ךירבע --- חדוהי .תחפ יהוגב וננורא לא ,א =
 . = !םולש הריבה ביוב םינ

 ךנתיו תע לכב הברה ךשררי םימשה יהלא וננודא .ב
 ,שוירד ךלמה ינפל םימחו
 ךל .ןתי .םיכורא םייחו םימעפ .ףלא הברי [ךןתיב ינבו ג =
 ותע לבב ץוחתו ג

 זומת חריב :םירמוא הכ וירבחו = הינדי ךירבע  התעו ,%
 םשרא רשאכ . ,שוירד ךלמל הרשע עברא \

 ביב בונה לילאה ירמכ ורשק  ,ךלמה לא :|בימ] אצי ,ה <
 ורמאל רשק תחפה גנרדיו םע ה"
 ןכ ירחא ,םשמ  וריסי הריבה בוב והָי לאה .שדקמ ו

 2 ביב הו שד
 ראשו םיירצמ ומע ןיפנ גהנ ןכ .ירחא ,סרהי .הריבה ,
 ,הריבה בי לא םיניזב

 -ידומעו < ,ותיתחה דע :והוסרהיו הז .שדקמ לא וצרפוו

 .הנוכתה ראשו םיזראה - תרקמ 45 הלא תותלר אי
 \ םש היהש

 ויהש םיצפח ראשו .בהזו ףסכ יקרומו ,שאב ולכ ופרש .בי
 ; וחקל לכה שרקמב

 -וניתוכא ונב םירצמ  תוכלמ ימיב דועו .,םהל וללשו ני
 : םירצמל יוובנכ אב רשאכו ,הריבה ביב שדקמ

 ,ורגמ םירצמ ילילא .ישדקמ לכ ,יונב הז שרקמ אצמ רי
 : ,שיא לכח אל הו שדקמו

 נשבל ונינבו ונישגו ונחנא -- תאזכ ונל ושע רשאכו ,וט
 ;םימשה ןודא .והיל ונללפתהו וגאצי םיקש

 .וילבכ תא ופחס םיבלכ ו גנררווב |םקנ| וגארה .רשא .וט
 34 םישנאהו ,ודבא הנק רשא ויסכנ לכו ,וילגר ל

 -.םהב וניארו ,ותמוה הז שדקמ לע הער ובשח רשא ,זי
 תאוה הערה ונל ושע רשאכ ,םדוקמ םגו

 - םילשוריב לודג ןהכ ןנחוהי לאו וננודא לא .תרגא ונחלש ,חי
 יחא ןתסוא לאו

 .ונל וחלש אל [הבושת| תרגא ,םידוהיה :ירוחו יננע טי
 . שוירד ךלמל הרשע עברא תנש זומתב [אוהה] םויה ןמו

 .ונישנ| םימצו םיקש םישבול ונחנא הוה םוה רע 5
 . ונחשמ אל .ןמשב . תונמלאכ

 - המו

 ₪" הזה םויה דע אוהה םויה ןמו .וניתש אל ןייו ,אכ
 הלועו הנובלו החנמ שוירד ךלמל הרשע עבש

 ,\ירבחו הינדי ךירבע התעו .הז שדקמב ובירקה אל ,בב
 ! םירמוא בי ישנא לכ םידוהיהו

 נבו יכ הז שרקמ לע תשעתה ,בוט וננודא לע םא ,גב
 . = ישנא .לאו ,ותונבל .ונל השרוה אל יב

 /דקמ רברב תרגא חלש םירצמב ךימחרו  ךיבומ  ,דב
 .להו לאה

 :החנמו ,םדוקמ יונב היה רשאכ הריבה ביב הנבי יב ,הב
 ובירקי הלועו .הנובלו

 .ונחנא תע .לכב ךילע ללפתנו ., ךמשב והי לאה חבומ לע ,וב
 םידוהיה לכו ונינבו ונישנו

 שרקמ הנבי ןעמל םויה רע ושע רשאכ ,םה הפ רשא .זכ
 0 יהלא והי .ינפל ךל היהת הקדצו .הז

 יפו הלוע | בירקי רשא שיא לכמ םימשה .חכ
 ְּ הו לעו

 .הימלשו הילד + לא תרגאב םירברה לכ ונערוהו ונחלש ,טכ
 / ,ןורמוש תחפ טלבנס ינב

 לכ ,רבד םשרא עדי אל ונל ושע רשא לכמ .ל

 . שוירד ךלמל הרשע עבש תנש ,ןושחרמ חריל
 יגושחמ רחא אלא ,תרנאב םעפח םג ונענ אל  ,הארנכ

 - ו הינדי הז היה יכ ,רעשל בורק -- ביב םירוהיה

 ,טלבנס ינב לא :ןורמשלו ,יהוגב תחפה לא  ,םילשוריל

 8 יכ .סורהה .שדקמה תא תונבל תושר  ונתנ .ותולדחשה

 בע םוגרתב וירבד הלאו ןלרתשה םשר רשא ,"םירבד ןורכו,

 היהי ןורכז :הילדו יהוגב יל ורמא רשא  ,(םירבדה) ןורכו,

 יהלאל רשא תבומה תיב רבדב םשרא ינפל םירצמב רמאל

 'נפ ל דוע םיבר םימי הז יונב היה רשא ,הריבה .ביב םימש

 ; 7 עברא תנשב רוראה גנרדיו ופרה 'רשאו ,יזוב כ

 *., ,םדוקמ םישוע ויה רשאכ ,הז חבומ לע
 נא .הלאה םיירוטסיחה םימשרה ןמ = =



 תרגאב " רכונה יזובנכ ךלמה והז) סזיבמכ שבכ רשאכ .םתא ובחמ
 'מה ינפל 585 תנשב םירצמ תא ("םירכד-ןורכזב, םגו בי י

 ביב םיחוהיה שדקמ תא קרו םילילאה ישדקמ לכ תא םר
 םירצמ שובכל רמולכ -- הז ערואמל יכ ,קפס ןיא .הבוטל רית
 הנה, :(ט"י היעשי) איבנה ירבד םינווכמ -- וילילא ישדקמ םר
 "..,וינפמ םירצ מ ילי לא וענו םירצמ אבו לק בע לע בכור
 לע וונל ןבוי הז ,הריבה ביב רשא םידוהיה שדקמב עגנ אל
 םיחונ סרפ יכלמ ויה .ללכב יכ ,םירקוחה רבכ ורעשש המ
 ויה םייסרפה םג ,םהיניעב ןח םתד האצמ יכ ינפמ ,םיד

 ברקב םהימיב הגוהנ התיהש תילילאה תדה תא םינגמו םיקיחרמ
 היה תיסרפה תדהו תילארשיה תרה ןיב :יכ םגהו -- םייוגה ל
 םדבע הנה ,םיירסומ םינשומבו תוערדב הבורמ לדבה
 המכ ויה יב ,סרפ יכלמ יניעב בושח היה םימש יהלא תא
 הלעמה רוסי .ימיב רבכ ,הרוהיב םידוהיה בושיל תועינמו םיבובע
 ייןמינבו .הדוהי .ירצ, ובתכש הנמשה תבסב קר היה הו ,ןושארה
 םג ,סרפ תוכלמב דורמל הלוגה יבש םיבשוח יכ ,ךלמה לע
 םידמול ונאו = , םירוהיל םיחונ סרפ יכלמ | ויה 'הלוגה תוצראב
 םירצמב םידיהיה יררוצ ורשקתה רשאכ יכ ,בי  ידוהי  תרגאמ

 ,שנועמ םתוא וקנ אל ,םידוהיה שדקמ תא ובירחהו בי לא וצרפו =
 ובחפ םיבלכו ,תרגאה ירברמ ןיבהל שיש יפכ ,הלהנ גנרדיו
 ראשו ,תוכלמה רצואל םרחה ושוכר :וילנרב רשא וילבכ תא .

. 

20 
 ּפ יפה

 ןינב יב ,םידמל .ונא ארוע ירברמ ,םה םג ותמוה םירשוקה
 דימת הלע הוו ,ךלמה דצמ אנמרוהל  ךירצ היה שדקמ 'תיב =

 ,םינש וזיא בי ידוהי לע םג ורבע הז םעטמ ,הבורמ העיגוב

 ,םשקובמ .וגישה .ףוס ףוס לבא ., םהל וז תושר הנתנ רשא
 רבכמ עורי היה םירצמב םידוהיה לש לודגה בושיה ןינע .
 יכ אלא ,תירוקמה ונתורפסב םיירוטפה םימשר = ידי לע םרוקמ >

 ,ונעטו םתוא ושיחכהו רכנה ינבמ םירקוחה םינורחאה םימיב ואב
 ויהי אוהה םויב :רמאנ (טכ--חי ,טי) היעשיב  .יורב לכה יכ

 תועבשנו ןענכ תפש תורברמ םירצמץראב םירע שמ|
 'הל חבזמ היהי אוהה םויב ,תחאל רמאי סרהה ריע תואבצ 'הל
 דעלו תואל היהו /הל הלובג לצא הבצמו םירצמ ץרא ךותב

 חלשיו םיצחול ינפמ 'הל וקעצי יכ  םירצמ ץראב תואבצ 'ה
 'ה .תא םירצמ ועריו םירצמל 'ה עדונו .םליצהו ברו עישומ םהל

 ,"ומלשו 'הל רדנ ורדנו החנמו חבו ודבעו אוהה םִ
 ימיל .םינושארה םימיב | םינווכמ םירקוחה | ויה הלאה םירבדה
 יכ אלא ,םהירחא יתכשמנ ינא םגו ,םירצמב וינוח שדקמ

 תפש תורבדמ ..,םירע שמח, :איכנה ירבדב ךכוח יתייה דימ
 ןמוב םירצמב םירוהיה ורבד יכ ,םלועמ ונעמש אל ונחנאו ,"ןע
 אוה המ םגו ,(ןענכ  תפש) תימרא וא תירבע ימלת תיב י

 ,רימת ןעומ היה .ל"רש +"ה לובג לצ א הבצמו, םירבדה ןבו
 יארובו = ,וינח תיב ןמזל  םינווכמ הלאה  םירבדה ויהי םא

 יכ ,ןבוי ךיא -- "םולשה יכרר ינפמ, םירצמב ופיסוהש תפסו
 ךות לא וללה םירבד  םינכהל הניתשלפב לארשי ימכח ומיבסה =

 םינווכמ הלאה םירבדה יכ ,ונל קפס ןיא התעו איבנה י
 סרהה ריע, םירברה דבלמ) םיטרפה לכו ,המודק הפוקת י
 םימיב .יכ  ,דיעמ ןהכה ףסוי םגו ,ראמ םירווחמ (תוחאל .רמ
 ,םוכויטנא םומלופ  ימיב .םירצמב טלמנ רשא ,וינח .ןהכה רמע
 שדקמ ל תושר םהמ שקבו םירצמב הכלמהו ךלמה + ינפ

 לע ורבוח ללכב רשא ,ןהכה .ףסוי .תורע תא = םירקוחה ושיחכה
 .םימשרה תודע יפל לבא ,יאדב  וקיזחהל | םינורחאה םימיב
 ,רשפאה רדגמ םיאצוי ףסוי ירבד ןיא תעכ ולנתנש םיירוטסהה
 = ,םירצמב ירבעה בושיה תומרק ןינעב .םלה לע םה םילבקתמו
 < .םאיטסירא תרגא) לארשי ירפופ רצמ הרורבה תודעה תורמל רשא
 ףלעו ,איה | אתודב יכ ףירליוו חילע זירכה (ןהכה ףסויו
 < תירוטסה, .ורפס לש תי ש ש ה הרורהמב רוע) ןזוהליוו ךמס
 < ימיב קר יב  ,טילחהל (םיתנש ינפל אציש "תידוהיו תילארשי
 ירפהמ הנה =- םירצמב הוכ בישי רפונ םוכויטנא .סומלופ
 ץראב םירוהיה ובשיתה תמאב יכ ,םידמל .ונא הלאה םיבתכה
 תרחא תודע ואצמ רבכו .בר רפסמב הברה םרוק ןמזמ תאוה
 = ץרא לש המורדל אקורד יכ .,ונל רינת רשא ,המודק המישר יפמ
 " םידוהי לש לורג .בושי היה ,בי שדקמ דמעש םוקמב ,םירצמ
 2 .(רצאנרכובנ . לש ורוח ןב) ינשה םוכי טמפ 5 ימיב רוע

 םיעדונה םימסרופמ םישנא תומש םיאצומ ונא הינדי תרגאב

 ] .לודג ןהכ ןנחוי םירחאה םיירוטפהה תורוקמה יפמ ונל
 וכ .עריוי ןב אוה | ,הלחת בי ידוהי ובתכ ול רשא ,םילשוריב
 טישל םיכסה אל לודג ןהכ בושילא .הימחנ ימיב היהש .בישילא
 זחאל אישה עהיוי ונב ,םינורמושהל םםוחי רבדב הימחנו ארוע
 נא ןהכה ףסוי ירבדמ רשא ,ינרחה ט ל ב נס לש ותב תא וינבמ
 רבדמ רוריבב ונל  אצי הוו  ,ןורמוש תחפ היה .יכ ,םידמל
 אמ רחא וא טלבגס ןתח היה ומצעב :ןנחוי יכ רשפא .תרגאה
 דגה םינהכה תחפשמ ןיב החפשמ-תברוק :התיה  ןפוא לכב
 נ .יכ = ,ונייה םירובסכ .ןורמוש תחפ טלבנס ןיבו םילשוריב
 ןימי ףופבו םינהכה תחפשמ םע הפירחה ותמחלמב הימחנ
 םינורמשה ןיבו הדוהיינבןיב םלחומה רורפה היה
 םגה ,(107 רומע היגש הקלחמ ב"ח  םידוהיה = תודלות .,ץטרג)
 למ ףיסב הוה עריאמה תא ןהכה ףסוי רימעה שורופב יב
 וא .יתרעש רבכ ,הימחנ רוד ירחא הנש תאמ ךרעל ,םרפ
 "תמאב יכ  ,(ךליאו ז'ק רומע ירישע ךרכ חלשה) = ,םינש הנימש
 ב .רכזנה טלבנסו ,םרפ תוכלמ .ףוסב רומגה דוריפה .היה

0 

 םשב םוארקנ םינוש םרא ינב ויה יכ" ,רבדב= תורז םוש ןיאו
 ובסנ ג"כ .ןנחוי תומ ירחא יכ ,שוריפב רמא ףסוי ,םינוש תורודב
 הקומ ררנפכלא ימיב היהש המ עו די .ונבל הלודגה הנוהכה
 יה ולו  ,רוכבה הז השנמ היה הארנב ,הש מ ומשו חא ולו

 הקל השנמ יב -/ ,תאוה הבושחה תורישב .השוריה

 ח םילשוהיב םעה ; ןוסמושב תחפ .(רוחיב ףסוי םועטמ ןכ)
 | ,רעשל בורק עורי .ויחא ןהכ ומוקמבו .הלודג הנוהכמ ותוא
 -ותורשב םויקתמ השגמ היה זא יכ ,םרפ תוכלמ וא הלטב אלמלא
 ",טרפ  תוכלמ הרבשנ .םותניב לבא ;ןורמוש תחפ ונתוח .עויפב
 םייקו םילשוריב םירוהיהל | וינפ ריאה  ןורקומ רדנסכלאו
 הי ןיב טלחומה רורפה השענ זא ,עורי ידיב .הלודגה הנוהכה
 וא יאש ,ךכ לכ הרורב ןהכה ףסוי לש  ותודע ,ןוהמושו
 וג תעהכ) תוערואמה ול ובברעתנ יכ  ,טילחהל וא השיחכהל

 שנ הימחנ תומ ירחא יכ  ,םידמל .ונא תרגאה ירבדמו
 יכ וא ;םינורמושה ןיבו םיאנקה םיימואלה ןיב בירה ירבד
 ורי ןיב יוצרה  םוחוה אלא  ,םיימואלה וחצנ אל ןפוא
 הלודגה .הנוהכה תחפשמ ןיב ירהש ,םדקמכ .טלש ןורמושו
 .וערי אל םידוהיהו 0 התיה ןורמוש תחפ ינב

: 7 

 ,ולא תא םג 0% 7
 ותוא = .םהל .עריא  ךשאכ

 0 לןתב) ,ןורמוש | ינב תא

 .םשרקמ | 5 וחב יעל ערואמה



 לאו --- לודנח  ןהכה לא רוחיב --- םילשוריב םהיחא לא ונּפ
 ותוא ,ןורמוש תחפ טלבנס ינב הימלשו הילד לא ןורמושב םהיחא
 ירוהימ רחא ךלה ןכ ירחא ,הימחנ לש וביר שיא היהש ,טלבנס <

 םג אלא ,ול ה.ענ יהונב קר אלו ,הניתשלפל ,תולרתשהב בי = =
 רותב ויבא תחת םיתניב םק הארנה יפל רשא ,טלבנפ ןב הילד
 תונבלו בושל אוה השרה ךיא ,ןכ אלמלא ירהש .ןורמוש תחפ
 ?הריבה ביב סורהה שרקמה תא

 םג .רכזנ .עריוי ןב ג'כ ןנחוי ימיב : הרוהי תחפ  יהונבו
 עשוהי ויחא לע םק ןנחוי יכ ,ונל רסמ אוה ,ןהכה ףסוי ירבדב
 רשא ,יהוגב ותוא םילשוריב לשמ םהה םימיב ,שדקמב והגרהוו

 תוחפל םינויה ירפוס יפב ליגר יונכ) *ןוגיטרטס, םשב והנכמ ףסוי
 ויבא ירחא ךלמש הז ,ינשה אהששהתרא ךלמה לש (ינידמה

 ןב .עשוהיל הלודגה הנוהכה תא בסהל רמא יהוגב ,ינשה .שוירד =
 ,שדקמב ובר תחא םעפ .םיחאה ןיב ביר םק הז לעו ,עדיוי =

 הו והגרה יכ דע ,הבורמ הרמב ןנחוי ויחצ תא טינקה עשוהיו
 תא םישק םירבדב רסיו שדקמה לא יהוגב אב וא .ותמחב
 רופא יכ ,ול וזמר רשאכו ,םשדקמב חצר השענ יכ .,םירוהיה

 גרהש הזמ ינא אמט יכו, גנעלב םלאש ,שדקמב אובל ירבנל =
: 
 רוע לתה ןזוהליוו ,שדקמב ואיבהש ןברק לכמ סמ ומלש תופוצר |

 .הירופפמ דחא = והז יכ ,וילע רמאו הוה 4 רופפב 190?  תנשב
 תחפה תעכ ונל ערונ ןפוא לכב הנהו .ןהכה ףסוי לש אתודבה
 ורופס יפל יכ ,הומת  רבד הז ןיאו .ירוטסה םרא רותב יהונב
 ,ינשה .אתששחתרא ימיב םיחאה ביר עריא ןהכה ףסוי לש
 ןנחוי תרש ינשה שוירר ימיב .רבכ יכ ,םידמל ונא הינהי תרגאמו

 תרנא) תצק .רחואמ ןמובש ,ןכתי .יכ .הלודג הניהכב ערווי
 ךלמ .אתששחתהאו  ,'מה . ינפל 40% תנשמ איה  יהונבל ה
 ויחא תא .תוחרל ןנחוי יחא עושי רמא (404 תנשב ויבא תו
 רבכ ויה .םיחאה ןיב םיכובחה ,יהוגב ורירי .עויפב ויתחת .ןה
 יהוגב ינפל לרתשהל ןנחוי לכוי אל וז הבסל יכ רשפאו ,םרוק
 ,םירצמב ויחא .תבומ

 ןבג קדצוהי ןב עשוהי ימימ םילודג םינהכ תלשלש וניצמו
 (אי--י ,בי = הימחנ) ןנחוי ןב עודי ימי רע .(לבבורז לש ורוד

 ןנחוי וירחאו עריוי ונב ןהכ (הימחנ לש ורוד ןב) בישילא ירח
 וירחאו. (רליוא רבכ רעש רשאכ ,ןתנוי םוקמב סורגל ךירו
 הז עודי יכ  ,םירקיחה וטילחהש המ אוה תועט הז יפלו

 יכ .,טולחהל  ונילע הז יפל ירהש ,ןודקומ ררנסכלא ימיב :הי
 תומ ירחא יכ ,רעשל בורק אלא ..םימי עריוי ןב .ןנחוי ךיר
 תקלחמה התיה ותומ ירחאו ,(ינשה) ונב ןנחוי ןהכ ןנחוי ןב עו
 טלבנפ ונתוח לא ךלהש השנמ החדנו ,וינב עודיו השנמ ןי

 םא ,רדנפכלא ימיב היהש הז  ,ינשה עורי ויחא ןהכו .ןורמש
 ררפב םירקוחה .ושקתנש : תוישוק המכ ורסוי וז החעשה לבק
 ,םינמזז

 הרוע רפסב הנה ,טרב רמ ומר רחא בושח טרפ לע
 םנתנב סרפ .יכלמ ובתבש .תורגאה ןתוא ,םיימשר םיבתכ ונל ור

 םימש יהלא תא רובעל ,םילשוריב 'ה תיב תא :תונבל תושה |
 ,ןכתי  ךיא .יכ  ,הזב - םילגלגמ ה"ואמ םישפחה םירקוחז

 יהלא אוהש  ,לארשי יהלא לע הזכ .רובכב בותכי יג ךלמ
 יכ ,םושרה םירבד ןורכומו בי .ידוהי תרגאמ וניאר הנהו ףפימ
 ינבש = ,ועדי .יכ  ,ונייה ;לארשיל סרפ יכלמ וסחיתה ןכ םנמ

 םירבוע םייוגה .םתלוזו ,םימש יהלאל םיללפתמו םידבוע ל
 יוצרה  םפוחי תבס רבדה  רקיעב .התיה וז םתרכה

 "םינש עבשו ,םידוהיה תא שינעה ףוסבל ?"םכשרקמב שפנה ת

 ,ונייה .ןאיהה הפוקתה לש  תילארשיה הירוטסהה תנבהב "ןיכרע <
 ויה הנה דע רשא ,סרפ תוכלמ ףוס דע הימחנו ארזע תומימ
 ףסוי  ירופפב םיאצמנה םיעטוקמ םינינע קר הנממ ונל םיערונ
 = .םתודע תרגהב םילולומ :ויחו .יוארכ .וניבה .אל םתוא םגש ,ןהכה
 םתלועפ תואצותו הימחנו ארזע תפוקת םגש אלא ,רבלב וז אל
 .ירמגל רחא ןפואב תעכ ונל ונבוי תימואלה
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 ,ןיטנבל .ףסוו לאיחי

 .%- .בּושיהזיברר
 ,ישילש רמאמ

 .תּורָּאְָו השמה
 (88 ןוילגמ ךשמה)

 וניחאמ .הכאלמה-ולעב לש | םייחההיאנתב ;מעתמה לכ
 = םידבועה ןרק תמרהל הוה רבדה ראמ בושח יכ ,ונירברל .הרוי
 = .הכאלמהילעב וניניב ראמ םיבר ,םתבוטל ותושעל ץוחנ יכו הלאה
 " .הרובעה יאנת תא ונא:םיערוי .םדאה תדיבע  תועוצקמ לבב םינוש
 הנירממ םירדונ םיבר ;הרובע ןיאמ םחל> םיבער םבור ;םהלש
 םירוסרפה ידיב םילפונ םיבר ;ןיאו םתסנרפ אצמל  הנידמל
 ;הנורחאה הפטה רע םמד תא םיצצומהו םלמע תא םיקשועה
 תוריעבו  תולודגה .םירעב םיקוחדו םיפיפצ םה  םיבשוי םלוכ
 | = ןיאש .םיהובג םיתבב וא לופנל םיטמה םיעוער ם'תבב ,תינטקה
 . ינבו המה ,םילמעו םה םיעגי ברע דע רקבמ ,הימשנל ריוא םש
 " םחל תפ םהל ואצמי רשאכ םהיניעב םה םירשואמו ,םתחפשמ
 = ;הרובע ואצמי אל ןפ ,אבה םויה ןמ המה םידחפמ ;לקולק
 " האלמה הלודגה ריעה תוצוחב וא "םירדחב, ארפ ולדני םהידלי
 < התוהמו הביט תאו ןגוהכ ודמל אל םתכאלמ תא ;קינחמ ריוא
 "  ןהיפכמו םנואמ םא יכ הבהאמ אל המה | םירבוע ןוניבי אל
 < איה האונש יכ .םשפנ תא םמורת אל המצעל איהשכ הכאלמה
 " ... םתואירב תא ףפורתו םחומ תא העיגומ םהייח תאלח ןםהילע
 " ונתנידמב .טרפבו הלוגה תוצופת לכב הכאלמה ילעב בצמ ללכבו
 < םינורחאה : תשרחה-יתבב םידבועה םילעופה בצממ הברה עורג
 " לע טעמכ םידמוע םינושארה לבא ,םירטילורפ .םנמא המה"
 3 ,תונצבקה תגרהמ לע רמולכ ,תוירפואפה תגרדמ

 | | םילשמה . הלא םהיתוקוצממ םהל שי רחא אצומ קר
 = = .הלוכי היצרפואוקה ירקיע תובחרתה יכ םיחיכומ ונאבהש םיתפומהו
 יהי .םא ,תודחא םינש לש  ךשמבו  ,םהייח לוע תא לקהל
 . םהל היהי רשפא ,תודגאתהה ןויער  תוחתפתהל = םיחונ םיאנתה
 = .לבא .םהירונמ תוצראב וליפא ,םילמרונה םייחה בחרמ לא תאצל
 .תלכיה .םהל ונתי רשא  םידחוימ םיאנתו  םימרוג = ווהתי םא
 יא זא ,םירג םהש םוקמ לכב וליפא ,עקרקה לע דמעל
 עב .המה םיברו ,םיק רופי לע םרמעמ תא וססביש קפס לכ
 של םיאב םהשכו \ ,לארשי  ץרא בושי .ירחא םיהונה .הכאלמה
 ותהב המדאה תדובע לא םירבועו םתכאלמ תא םיבזוע המה
 .םימעמש םתכאלמב םיקיזחמ | וא .תובשומב םוי:יריבש  ,םילעופ
 'חא ל תורשפא שי יכ ,הארמ ןויסנהו השעמה לבא  ,הישרוד
 רב קר איבי ,הז דוחתאו  ,הלאה תונושה תורובעה הא
 וכי הז לכל םיחונ םיאנת יכ ,ןבמ ,םילמעל הבוטו
 חיה לכל | ולקיש  ,םימרוגו םידסומ ונל ויהישכ קר ארבהל



 --יהבאלמה-ילעב לש הדו
 -השעמ ןיב .לדבה שי" יכ בל םישל רוע | ונא םיכירצ

 םג תשרוה תוינמואה-ילעב 'תכאלמ .:תשורחה השעמ ןיבו תונמוו
 אלפנו ,שרח תכאלמ איה תבשחמ-תכאלמ ,תילאוריבידניא הריצְו
 תדחוימה הלוגסה תא השיגרמ ומכו .המיעטמ רגנושל יכ רברה
 ריצל םגו  הכאלמ-לעבל םנ  וארקי שרחו ןמא יכ ,דידתכאלמל
 ,תונמואל האיבמ .דידתכאלמ לכ תוחתפתה םנמאו ,םכח"שרחל

 ןמאנ תיב רסיש ץש  ,ב שיגרה הזה רברה  תוכיאדלדנ תו
 תונמואה תא ,הכאלמבש יפיה תא הדוהידינב תא רמלל םילשוריב

 הוה שיאה ,הישעת לכבש תוליצאהו ךורה תא ,הטושפ הרובע
 רשא םיכשחה תואובמב ןתוא  רזפיו הרוא ינרק םינפח .אלמ חקל
 תולרל תאוה ריעבש תונצבקה םוהתב ללצ אוה .םילשוריב
 ,השודקה ריעה לש הפשאה תומרעו תורעבה ךותמ תורקי םינינפ
 ןחתפמ 'אוה ללכב  תונמואה תא קר אל יכ ,השע הרתי רועו <

 יתוירוקמב ;ןיוצמו .דחוימ  ןונגס  ,תילארשי תונמוא םג רצוי אוה <
 ,םילשוריבש | תוינמואה-ילעבל .השדח .ךרד ללוס אוה תדחוימה

 םילשורי לש "םילקימרא,ה תא ושקבי :ואבי םימיב יכ הוקת שיו
 םנחבו םיפיב .םיללוהמה :וירפדייילקיטרא, תא התע םישקבמש ימכ
 =- ,םהל .דחוימה

 ,ךרפ תרובע םישק םיאנתב רבוע הכאלמה-לעב םא לבא
 ול אצמיש חוטב וניא םא  ,רחמדתגאד דימת גאוה אוה םא |
 אל וא | ,ןמאכו ריצכ ריבעל | ול .רשפאהיא .זא-- .היחמו הדובע |

 התופיל ,ותכאלמ תא רפשל | ,ותרובעל ושפנ תא רופמל לכוי
 םא רבדה אלפנ אלו .םליגכ ,הנוכמכ אוה רבוע יב ,הללבשלו
 הלא הכאלמ-ילעב | ונתנירמב לארשידינמוא  ןיב .דאמ םיטעמ

 םיניטצמה ₪
 נתיא ןנח רשא  תוינמוא:ילעב המה םיברש קפס ןיא כ ףא
 :ןטנא המבש קפס ןיא ,יפיה םעטב ,הריצי ןורשכב  םיהלא <

 =- ,ונבשומ םוחת ירעב םיצורחה םינמאה לש קושב אכיא םיקסלוק
 םינמואה תרובע יפנע לכב השעמה ןורשכ םיאצומ ונא .,ךפהלו
 ףודרל םוחרכומ םניא ,םינ'צ בק םהיניב ןיא יכ ןעי ,היצנרפבש

 רוע םילבקמ םבור יכ ןעי ,םחל תפ ירחא  םהייחיימי
 :ירועיש ,םימואיזומה>יתב .,רפסה-יתבו ,הלכשה לש ךונח םתודלי

 םתומלתשהל ,םתרועל םיאב םלוב-- תבשחמ:תכאלמ דומלל ברע =
 ,םתומרקתהלו

 רעצה תא ,ןושארה דעצה תא ץש ב השע םאו
 ,םילשורי:יבשוי ןיב תונמואה תעד ץיפהל לודגו בוש ח רתויה

 ?וקה ירקיע תעד תוברהל בושיה-ינקסע לע תלטומ הלודג הבוח אל
 ןהת הכאלמה.ילעב לש םתורגאתה קר ,התובישחו היצרפוא

 לע רשא םיברה םילושכמה לכ לע רבגתהל תלכיה תא םה
 רשא ,םילודגה | םיקושה לא םלמע ירפל  הלסמ | לוסל ,םכרד

 םיבוט .םיאנתב לבקל ,םתכאלמ-ינפא תא ססבל ,תונוש .תוצראב
 ,םהכאלמ-ירפל  םינסחמ  דסילו  .הרובעהרירמח - לכ .תא : םולקו

 לכב םתוא ולכאי רשא םירחופהו םירגתה ידיב ולפו אלש יז
 :תועשב םהל ורועי רשא ,רפח-ישנא יריב ולפי אלש ידכ וא
 ויהי אלש .ירכ -- .תורחא םילמב וא ,םחור תא עונכיו קחהה

: 
ִּ 
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 םהיתושפנב אכדת ,ןורשכ לכ םהמ לווגת תאז םתורבע יכ
 השעי םאו- - םנורשכבו : םחכב ןוחמב 'לכ  ,חורה תוממורתה
 ולכוי וא = / הזה: ד
 תוביבפב המראה תרובע יפנעמ הזיאב זוחאל רמולכ ,עקר

 חמ רחא הנש םיפלא ונ ל טו

 ,הרהי הנובתבו םעט בוטב .,הלולכשבו םתריבע ביטב

 לע דומע ל -- הרטמה לא  עיגהל

 וויערה םנמאו .טנ"פ תומב "עקרקה לע דומע ל
 < לכ לש םיימונוקאה  םייחב תומוצע תוכפהמ ללוחל .אוה לולעש
 *וקאה ירקוח יבוט לש תוריקחב ונימיב ץבצבמו ךלוה ,םירבועה
 רשא םינמואהו םילעופה ןיב םג חתפתמו ךלוה ,תינידמה הימונ
 .תובוחרב ,תוהובגה תומוחה ןיב תולודגה םירעה ייחב םשפנ הצק
 .םנו םיכרה | םהירליל | םירבקל  םישענה | םיתבבו | םירצה
 .םהיתופיאשלו םהיתומשנל

 םיפררפו תוקרידינג  םילשורי  םיבס ינוימדב  ינא  האורו
 מו םימרכ  ,בהזדיחופת יצע ,םידקש  ,תיז-יצע םיעוטנה םינמק
 לש םיב םיעכוטה םייקנו םיחוורמ םיתכ ינא האור ;ןאצלו רקבל

 ישועו  םיגרוא ,ונירלדנסו = וניטיח = םיבשוי םהבו  בשעו קרי
 זב תבשחמ תכאלמ םישוע  ,תיזה ץעמ םיעוצעצ-ישוע ,םינועש
 ל המוקו םהל הבוגו- ,חכ-יצימא הלאה םישנאהו - - ,ףסכבו
 הרקב תא .םינזו םיליכאמ - ,הרשבו ןגב  ,םרכב המה םידבוע
 יאנת יפל ולגתסה הל רשא הנוש הישעת לבב םיקוסע ,םתמהבו

 :תונושה * םהיתודיגאב המה םידגואמ .םוקמה  ךרוצ יפלו ןמוה
 ילעב .ןואג רהה ינפל םיענכנ םניאו םידסחהילמוגל םיקוקז םניא
 נייח ןרכומו הנוק לכל  ,רוסרפ לכל םידבעושמ םניאו ףסכה
 .קרקרי .ןיב .םהירלי | תא * םיכנחמו | רורדו שפחהייח המה
 קחמו < םימלתשמ םהו | ,םיללכושמ רפס-יתבב .אשר-תואנו
 -- ...םתניבב .םגו םתדובעב םג

 לצרה יומא רבכו ?אוה יסטנפ הזחמ קר םנמואה
 אמלעב הדגאל הזה רבדה םכל היהי אל וצרת
 .הפיאשה רשא ,ונחא קר אלו .תיתמא הרבועל
 .,ןמאנ םוקמב רי  ונל ביצהל ,הרובע םישקבמה  וניחא .בצמ
 לכב םינותנ ונא וב רשא רצמה ןמ תאצל ,וניתובא ץראב
 םירישעה . םילגנאה םג .םא .יכ-, ונתוקת לכ . איה .תולגה .תוצרא

 לו םיברה םילעופה בצמ תא תונ ש ל םיפאוש םירידאהו
 רוע .תויצרפואוקה תרועב עקרקה לע םתוא
 המראה-תרובע רודפל הרבח, : םשב הדוגא הדסונ 0
 ב .תויצרפואוקה תורוא לע תורורב תועירי םעה ןיב הציפמ
 1908 תנשב--,הוה ןויערל שדקימה  דחוימ ןותע האיצומ םגו
 מק םיעצמאב שיא .לכ לכוי והיפ לעש קח הלשממה האיצוה

 םירחא םיחרי ינפל , הטועפ הווחא ול תונקל וא .רוכחל
 הז .חש]8ח רזא : רפס אלוקירגא םשב רתתסמה דחא שיא
 3 הילגנאב- .תורכאה-תוריתע- לע רברי וב .רשא ג
 וטירב ץרא לא ואיבה ונובשח יפל ,תואבה םינשה הרשע

 1 890,8 לש  םוצע םוכס לע לכוא-יכרצ 190%  תנשב

 ןשמב .הביחרהו = הלידגה .הילגנא .ץראש ןויכמ .,גנילרטש ארמיל

 ..רשועה לא הבל המש אלו אירטסודניאה תא קר תובר םינש
 -הילגנארתמרא לכ טעמכש ןויכמו ,התמרא-יבעמב ןומטה .ימואלה
 ואו ,דאמ תואלקחה הלפנ--,םידחא םירישע ידיב .תאצמנ

 ואב רשא תעב , תורחא תוצראב התיחמל לבוא תונקל תחרכומ
 וטש ..לדגתמו ךלוה . היפורבו הינמרגב | םג : ןכו :הינופי ,היצנרפ
 :/₪ .ירכ הילגנא לש אוהה חמשה .ןטקנ-- ,העורוה .המדאה
 הברה הדבענה המדאה תא דימת ו תורחא תוצראב
 "םינש היצנרפב  םיאיצומ ,לשמל ,ןכ : הילגנאב  רשאמ
 לגנאבו  ,ולוק העשת---הינמרגב ה 0 טפוסרפוס .וליק
 . רע יכ ויארוק תא .רפופה ריעמ דוע ,הש מח קר
 למתופוק ויה  תוטעמ : תואקלחה תבטהל טעמ .ושע
 וויצרפואוק םג םהל ויה אל ,םירימרפה םהל  ודסי
 םח  ,םירוסרסה .ידיב ךימת | ולפנ ןכלו ,םתמדא .לובו



 םישנאה תא ,רפוסה לאוש ,םשב ונל ארקי י

 םירפפו םיפרטנוק רואל ואיצוהה ?הלולכשו המראה הרובע ת
 ךורכה ערה תא ראבי רשא ירחא + תאזה הרובעה תעד ץיפהל
 אבנתמו ךלוה אוה ,המדאה תדובעב וצרא ישנא תולשרתהב

 תא וללכשיו םהישעמ תא וביטיי קר םא ,תודיתעה תא .ריגמו
 --.היצרפואוקה ידופי לע .תורכאה

 םיאכורמה םיברה םילעופה ,וירבד יפל ,ובוע 1910 תנשב
 ךרפה-תרובע תא ,"העזה תטיש, תררוש םשש ,הכאלמההי

 1911 תנשב ,השרחמב וקיזחיו המדאה-תדובע לא ובושיו .םהל
 הרסונ ,המדאה תרובע יאנת תא םיליקמ םיקוח טנמלרפה איצוח
 ,,טש,ל ףלא 500 לש םוכסל הלע הנוהש תיביטרפואוק הונא
 תא תדמלמ הדוגאה הליחתה היחמומ י"ע ,תחא ארטיל לש תוינמ +"

 ךרד םהל תללופ הליחתה ;המראה-תדובע תבטההינפא ה
 לובי תא הירבח .לכמ תלבקמ :הליחתה ןתיביפניטניא הרומי

 לובזה ירחא .תרזחמ הליחתה ;רכממל  ותוא האיצומו םז
 םהל הקיפסמ הליחתה ;הירבח ליבשב ץוחנ רתויהו בוט

 הליחתה ;םילקו םיחונ םיחקמב  םירחבומ .רתויה
 ןםהיתווהא תא חיבשהל םיכרצנה םימוכס הירבחל |

 המרגורפה יכ ,ארוקה הארי הלעמל ונאבהש םירברה רח רוצקמ
 ינפל | םינתונ ונחנא רשא ,םירמאמה | לכב ונל ונוי

 שרודה לכ תא םג .דאמ הקיסעמ ,ץראה בושיב םיק
 --- ותנידמו ותמוא ת

 הלאל ,הישעתה לש ישילשה שארהל התע אנ הנפנ לבא
 הזיא  רוקחנו ,המדאה .תדובע תומלתשהב תורושקה
 + םה

 (אבי ףשמה)

+ 
 ,ופָיּב תיִרְבָעָה הָיסִנַמְגַה

 (88 ןוילגמ ףשמה)

 (ףופ)
 םילוימה םג םישפות בושח םוקמ-- ,תוגינחו םילוי

 העירי ץראה תא תערלו עבטה לא ברקתהל הפיאשה

 לש תורטמה ןה ,שגרה ףותשו םיניע הארמ

 ידימלת םע 1%  --תפלוחה הנשב ויהש- -דומל-ילויט דב
 םג .ויה---,תורחאה תוקלחמבו תוניכמב העבראו 'דו "יג
 ,םיבכמה .תדלומ םוקמל הכנחב  :תוקלחמה לכל םיללכ

 תוביבסב (םירחאה ם"הב םע רחי) טבשב רשעדהשמהב ,םי רומ
 רקבל םיה לע םילויט רבלמ * ,ןויצל ןושארל רמועב לב |

 תונוש .תונצהב תוארלו | ,ופי 2 ורפש תונוש ל

 = תוברהל ףסכ ואיצוה המכ + תורכאל  םהיתועיריב  וליעוק

 .םירופסהו םירישה ןמ םימלקרמ ,םיעו תבסמב הת וכ לע <

 -האור ןיעהש = ,םהינוג .-
 - חכ תא םיריעמו תשגרמה שפנה לע םיעיפשמ ,ריעה .תפקרב
 <  ןכ אל ,הלדגו תכלוה תוחתפתההו ,תונויערו תובשחמל .בשוחה
 רתוי םילעופ םהש דע ,ןוג ירסוחמו םיינע ךכ לכ .םייחה ,ונלצא
 הכירצ ךכיפלו .הבשחמה חכ תא ןשילו שגרה תא | תוהקהל
 אצמל אוה ךירצ הב .ומלועב ול רפחש המ דימלתל תתל היסנמגה
 תוחתפתהל םינוש םימרוג םג םא יכ ,םיעודי .םידומל קר אל
 .תולכתפההו שגרה

 :רשפא יא םידימלתה לש תישפחה האירקה םג -- ,האירק
 םתואב וליפא .םיבינחה לש םתריחבל ירמגל הרופמ ונלצא אהתש
 תורפס לש הרשע ינפמ איה תירשפא תאוה הריחבהש תומוקמה
 . האירק לש התלעותב םיקפקפמ הברה םיאצמנ  םירענהו םירליה
 תרקב הל שיש האירקל ךרע רתוי םינתונו ,"םירפס-תעילב, םשל
 ,הרומה דצמ

 תבש לכב -- .,היסנמגב םג םיקיוחמ הנורחאה וז הטשב
 עובשה ךשמב וארקיש המ ר"ע רברל תוקלחמה ירימלת םיפסאתמ
 .םמצעב םירימלתה לש םישפח םיריבח רע וא ,אבה

 החיש יפשנ םג וז הנשב וגהנוה ךכ--,תופש-יפשנ
 ,תיברעו תיתפרצל- -תורזה .תונושלל

 םהל ץוחנ ,רובדב הלאה תופשב םידימלתה ומלשיש ידכ
 םיברל רסחה רבד ,השעמה םג תופשה לש רךומלה תועש דבלמ
 ,םתביבפבו םהירוה תיבב .םהמ

 םיפרענה םיפשנ י"ע אלמל היסנמגה תפאוש הוה ןורפחה תאו
 תועש שלש-םיתש םילבמ םידימלתה , עובשב םיתש וא םעפ

 םירש = ,תונויזחמ .םיעטק םג םימעפל םיגיצמ ,הפ לע ורמלש
 "  ,תרמלנה הפשב קר הז לכו ,םחור לע הלועה לככ םירפסמו
 , וג םירברמה םילודג לש םתופתתשהב םגו הרומה תחנשהב
 ,וז הפשב ישפח

 ושכרש רמוחה ותואב יח-רוברב שמתשהל לקנב םירמול ךכ
 ,הקלחמב םהל

 פ'עא ,הלא םיפשנש הארמ הו ןודינב התשענש הלחתהה
 םידיתע תאז לכב ,תוריהזו םינוקת הברה ןיירע םה םינועטש
 . הברה רוועל םגו .תורוה תופשה רומלב הבר תלעות איבהל םה
 . ,יתרבחה ךונחל

 * *תיבה ךונחה לע רתוי עיפשהל ירכ --;םירוה-תפס א

 ירוה . .תא .םג וז התרובעל ףתשל היסנמגה תפאוש ,יתרבחהו
 פ"פהיב ןיב ידימת ידדה חי י'ע ,םהיספורטופאו םירימלתה
 ,הברה תושעל רשפא םירוהההתיבו

 : ,וז הנשב הלחתהה התשענ הוב םג
 " הנד ,הז ץיקב התיהש םירוהה .לש תיללכה הפסאה

 לש רעוב רוחבל הטילחהו ה ינינע לש  תונוש תולאשב
 תא ירימת רשקב ורמעיש ,הקלחמ לכמ םינש םינש ,םירוה
 ש  ירפומהו = ינפוגה ול תבטהב ול ורועיו .יגוגרפה רעוה
 : ,םידימלתה

 תויה | תונופחה דחא -- ,דומל-ירפפס תאצוה
 חפל | ,דומל .ירפס ןורפח אוה ,היסנמגה תוחהפתהב  םישגרמ
 - ,םידימלתה ליבשב

 ירפס תאיצמב דימְת יולת םוקמ לכב המרגורפה יולמ <
 ל .ואבב רזעל רימלתה ידיב ויהיש ,המרגורפה פ'ע  דומל
 : ..הקלחמב ודמלש םירועשה לע



 תרבחמ ךותמ הרוחה השק ךכ רחאל םגו ,הארקהה תכאלמל
 ,םיספדנ םירפסב רשאמ :רתוי הברה הבותכ

 ,ותילכתל יואר .אהיש רומל רפס  םוש טעמכ ןיא ונלצאו
 רומלה תנשמ הלעמל הזכ רפס ןיא הקודקדו תירבעל םגו
 .תישילשה

 .םתדובע תישארמ םבל תא ונירומ ומש הזכ ןורפח אלמל
 עברא ירחא ,התעו ,תורבחמב ובתכ .םהירועש לכ תא

 ,תוקלחמה עבראל םידומלה לכל םירפס םהיריב ואצמנ ,דומל תונש
 ,דומל-ירפס רותב רואל םאיצוהל היהי רשפא ןוקתו רובע ירחאש

 התעו ,דומל-ירפס .תאצוהל דחוימ דנופ הדסי היסנמגה
 םישגומה רומל-ירפפ תרקבל תרחוימ הדעו הלהנהה התנמ
 ,םירומה רצמ

 הרעול םירבח | רותב --.דומ ללי רפפל .תרקב-תדעו
 ץוחמ םיחמומו םירומ םג ,היסנמגה ןמ םירומ רבלמ ,םיסנכנ וז
 לכל ןובשח רפס : תרקבל םידמוע העש יפל , היסנמנל
 --תונושארה תוקלחמה שמחל עבטה ידומלל רפפו-- -הקיתמתראה

 היסנמגל שיש דיקפתה םג ריכוהל יואר -,ם עדתו א ירק
 םה ולא .ללכב הלכשה תצפהל ןוכמ רותב הרפוה .םוימ טעמכ
 םימשגה תומי ךשמב היסנמגב תוכרענש תואירקהו ברעה ירועש
 ,עובשב תודחא םימעפ ץיקה ימיבו ,םוי םוי

 םירדפמ ,הל הצוחמ םג תוחכ תופתתשהב ,היסנמגה ירומ
 ,םינוש תועוצקמב םירועשו תואירק הנש הנש

 ןומה ברע לכב םיאצמנ םינושה היררחבו היסנמגה :םלואב
 רויצ .ירועש ,תיברעו תירבע ירועש : םינוש .םירועשל םיעמוש
 ,היגוגרפבו עבטה  תעידיב תואירק ,הכאלמ-ילעבל  טוטרשו
 , היפרנואיגו ,ה"בדב םינוש .תועוצקמב

 תא .ןיצל שי להקה לע  דוחיב  ובבחתהש תואירקה ןיב
 רימת ןהילא וכשמש ,ף"נתב תואירקה תאו עבטה תעירי ירועש
 לכ תא .ליכהמ םלואה היה רצ יכ דע ,םישנו םישנא בר ןומה
 + םירקבמה

 רעו י"פע םיכתחנ היפנמגהו הדוגאה ינינע לכ--.הנ כה ה
 'הלהנהה איה םהינש תכ:תאבש ,תיגונרפ הצעומו .חקפמ

 ,הנשב םעפ תארקנה ,הדונאה ירבח לש תיללכה הפסאב
 היכרצלו הרוגאה | ינינע לכל גוארל וילעש חקפמ דעוב םירחוב
 ,היפנמגה לש םירמוחה

 ופיב םיבשויה םירבחה  ןיבמ  םירחבנ  דעוה  ירבח
 םג רעיב םיפתתשמ 'הלא דבלמ ,היסנמגב םידמול  םהינבשו
 ,ינויצה .פ'העוה לש וחכ אבו צ"וח דעו לש -וחכדאב

 -אבּו היסנמגב םירומה לכ םיסנכנ תיגוגרפה הצעומב (9
 םג םייגוגרפ תוחכ ףרצל םדיב תושרה ,חקפמה דעוה לש .וחכ
 < = ,היסנמגל ץוחמ

 לע עובשב םעפ היתובישיב הנד תיגוגרפה הצעומה 3
 ,קרפה לע .תודמועה ךונחהו הארוהה ינינעל תועגונה תולאשה לב
 חרכומ הרומ לכ .בורקה ןמול ולש םידומלה-רמח תא תעבוקו
 ןמול ולש םידומלה רמח תא הצעומה ינפל עיצהל השירר פ'ע
 ,הצעומה תאמ לבוקיו ןחבי הז רמחש ירכ ,בורקה

 ,תיגיגרפה הצעומה ןמ םינש םיסנכנ  היסנמגה  תלהנהל
 המרגורפה יולמ ,םירומלו םידומלל עגונה לכ דעב .יארחא .דחאה
 לכ דעב יארחא ינשה . תינוגדפה .הצעומה שאר אוהו .,יוכו

 ,ול הצוחמו ם"הבב  םתגהנהו םידימלתה לע החגשהל = ךיישה = =
 רחא םנכנ חקפמה רעו רצמ | .םינויסנפה לע םג חינשמ .אוהו

 .היסנמגה לש שוכרהו תונובשחה ירפס רעב .יארחא אוהש
 וניא םגמא היסנמגה לש השוכר--,היפנמגה שוכר

 , + תורדסומ .תוצראב  תויסנמג לש הול והושנ םא ,ךרעב ל

 הלחתהה ב'פעאו ,הנופ התאש הנפ לכב ןורסה התא שיגרמ
 ,הוב םג רבב תישענ

 ,תואררתק ,תומוקמ ינש ינב םילספס---תוקלחמה לכב םימיהר שי
 ,םירומה רדחבו להנמה רדחב ,ררשמב םיטיהר םג טעמ .תוחול
 " אל רפסמב תויפרגואינ תופמ ,תורפסה-תודלותמ תונוש תונומה
 -רטנאו * היגולואוזל עבטה ירומלל .םירויצ ,תורחבומה ןמ--טעמ
 ירועשלו הקיזיפל  ,הירוטפהל ,הקינטובל ,היפרגואיגל  ,היגולופ
 תוצובק ,הימיכו הקיזיפב םיידוסי תונויפנל םירישכמ ,תולכתסה
 םילרנימ לש ,םישבוימ םיחמצ לש | ,םיאלוממ- םייח-ילעב לש
 ,יחהו חמוצה ,םמודה םלועמ .רחסמה רומלל םימצעדףסוא ,םינוש
 ,תופול ,פוקפורקמ ,תיבוכו לע .םינוש םירפרפ

 ,תונוש תופשב םינוש רומל-ירפס לש הנטק הצובק םג שי
 לבא .טעמ--םירומל הקיתוילביב לש הלחתה :ןיעמ םג שי

 ,רחבומה .ןמ
 ,"הישות, תאצוה ירפס םנשי םידימלתה לש הקיתוילביבב

 ,םילופכ םירלפמסכא םג םימעפל ,'וכו הירומ ,"ףסאיחא.
 םיטנמנרוא  ולא-יא םג  ,הרמוה רומלל הינומרהסיפ םג

 ,ונשוכר והז .רבכ םנשי טוטרשהו רויצה רומלל
 .קיפסמ ניאו .ןיפנא-ריעז  תנומתב לכה ,םצמוצמ םנמא הז לכ

 ילב רשאכ ,תוהובגה תוקלחמה הנחתפתש ירחא טרפבו וישכע םג
 טוטרשה ,םיקתהל היהי רשפא-יא עבטה-ירומלל תוירוטרבל
 : ,םייחרכה םירבד המורכו םינוגה םירישכמ ושררי רויצהו

 :ליבשב הבחר הקיתוילביב ןורפח וישכע םג שגרומ דוחיב
 ,םידימלתו םירומ

 שמתשהל םידימלתהו  םירומה םילוכי תורחא = תויפנמגב
 ץראה לכב טעמכ ןיא | ונלצאו ,םריעבש תורחא  תוקיתוילביבב
 .ןאבל | אבה .ליבשמ שיא לכ .ךפהלו = ,הנוגה .הקיתוילביב
 ,היסנמגה לש הקיתוילביבל

 הנקנ ,קנרפ 15,000  ךרעל ויושב הלועה ,הזה שוכרה לכ
 הבדנ םג הוב שי) היסנמגה לש תמיקה ןרקה יפסכמ ולכ טעמכ
 " תטלחה פ'ע -- .(ןיצירצב ונירבח לשו "הרוע, תרבח לש הנוגה
 ולא םיפסכמ < איצוהל תושר שי ,םירבחה לש הנושארה הפסאה
 םעפב אל השענ הוו ,היסנמגל םירישכמו םירפס ,םיטיהר תינקל
 -אעמק אלא ,ק"הקה לש רומגה ולורלרל םרוג היהש רבד ,תחא
 םג יתנשה ביצקתה לא הנש לכב םיפיסומ ,ךרצה :יפל ,אעמק
 : ,םירישכמו םירפפ ,םיטיהרל םיוסמ םוכס

 לש יסנניפה בצמה תא ןיבהל ידכ-- יפנניפה .בצמה
 אלא ,וז הנשב ובצמו ביצקתה תא קר תעדל ירי אל ,היסנמגה
 < ןתנה תולה ןמ ונל אצת :וזכ האושה , תומדוקה םינשהמ ולא םג
 ,םויה דע ז"םסרת תנשמ ןמקל

 8 ןרקה ןמ ,תורוקממ 2 ה 0 ביצקתה תנש
 טיצפד |םיטיהרל | םינוש | ציוָה | צ"וח | דומל :

 3199.75|3845.98| 151.40| 500.--|1990,--| 10130,69[6253.50|  ז"פרת

 (1500|2017.94.--(4410.--[4000,- |3180.--|[10000,--|25097,94| = ח"פרת

 .1920,-- |9000,---|8600.-- [5000,-- |5000,--|[19400.-- 0, ט"סרת

 ומ 57

 "לש  תונורחאה םינשה שלש ךשמב תואצוה :ירחא ,ןכבו
 .קנרפ ?%88,95 לש בוח היסנמגל שי ,.רפ ל9708,5%

 יפל עיגמ הרוגאה ירבח רפסמ --,תמי קהךךרקה בצ מ
 ,םתמורת לכ תא דוע ומלש םלוכ אל לבא ,תואמ שלש רע העש
 הלאה םירפסמה םיארמ וז ןרק לש .התוחתפתה

 םורפס תאצוה תנש

 ו ראשנ האולה םירישכמו עפמ סמ םינמוומב לע הט הטיתח תושארב
 80000- ויה אל 80006 - = 6000, "פרת ,



 7400,-- .2000,-- = 1800,-- .1400.-- 19800,-- /.95000.-- ח"סות
 28500,-- 1000,-- = 5500,-- .6200,-- 39000,-- --.80000  ט"פרת ,

 86000--  םינמוזמב ה"סב \
 צ"וח יריב  העשדיפל םיאצמנ תמיקה | ןרקה יפסכ לכ

 .ודעב וברע םהש יתנשה ביצקתה רעב ןוכשמל ,הסידואב

%-, 

 .לֶאְרְשי ץֶרֶא ירומ לע יִללְּכַה הָפְפֶַה
 ,הנורחאה לארשי ץרא ירומ תפסא ןמזמ ורבע םינש יתש

 רדס .הזה ןמזה ךשמב | םידוהיה ייחב ואב ךרעה יבר םייונשו <
 םישרח םידיקפתו תושרח תולאש רילוה היקרותב שדחה הלשממה =

 םינושארה םימיב , רומלהו ךונחה עוצקמב הז םע רחיו בושיה יי
 הפיאש םידוהיה ןיב הטלבתה היצוטיטסנוקה תזרכה ירחא ףפית
 םידוהיה לש .תודוגאה ;תיקרותהו תיברעה - הפשה דומלל | הקוח
 הנירמהו ץראה תפש דעב הלומעת תושעל ולחה  םינמותועה
 תא ןוזפחב גיהנהל ורהמ וניתובשומ לש רפסה יתב לכב טעמב
 םירומ תפסאל תעה האבשכ ושכע םלוא .תיברעה זופשה רומל |

 םוקמל ענונב םתער תא ווחי םירומהש .,תווקל היה רשפא
 וזאבו הפיא ,הלאשה לע ונודי םהש ,ונרפס יתבב

 ועבקי הז םע רחישו ,תיברעה הפשה תא .גוהנהל .ךירצ
 יתבב ךכ לכ .לודג םוקמ תוספותה ,תופשה ימוחת תא .שדו

 ,םירליה תוחתפתהו רומלה .תערל ונלש 'רפסה
 רוחיב .קפעתהל הפסאה התיה הכירצ תאוה הלאשה דבלמ |

 אלו .םירומה תורדתפה התפר: ןורחאה ןמזב ,תורדתסהה תל
 הלועפל איצוהל -לוכי היה אל וכרמה ,םויח ןמס לכ הב רכנ

 קתנש .טעמכ םירבחה .ןיבו זכרמה יב רשקה ,רבכנ רבה ם
 ,ןכרמה יבתכמ לע םינוע ויה םירומה לש ןטק .קלח קר
 לש םירווחה םיבתכמה  ,תוקוחר םימעפל קר ויה םירומי

 רשפא יא הלאכ םיבתכמ םגו ,םנכתבו םחומכב םילד וה <
 לא םירבחה חי ,ראמ : תוקוחה םימעפל םא .יכ איצוהל היז
 ,ררקתהו ךולה .ךלה הרוגאז ואז

 % תאוה השלוחה תבס תחנומ המב |
 יכ הכותל .םינכהל הלכי אל .הדונאהש ,הזב לכ תישאר
 תונש הברה ךשמב | ,לארשי  ץרא :ירומ לש .ןטק קל
 םירומה . בוְר תא תולא ךושמל .הרוגאה יריב הלע אל

 הב וחקלש םירבח הנממ הקיחרה רוע איה = ,ךפהלו
 ןויכ ,הירדסו הדוגאה .תונקת םימשא הזבו  ,לודג קלח הנושא

 םיאצמנה רפסה יתב לש םיימינפה = םייחב  תברעתמ | הרוגאהש
 תורבחה םע דוגנב חרבהב האב איה ירח ,תונוש תויושרב

 הרוגאה תוברעתה ינפמ  .ןהירומ םעו רפסה יתב תא תולה
 ירומ ,זירפמ רוסאה יפ לע הילא ללכ םיסנכנ סנאילא ירו

 םה םאו ,הרוגאה תושירדל רומג דוגנב םה םג םידמו
 קוחרמ םה םידמוע םבורב הגה ,םירבח רותב םיבשחנ |

 תדובעב ףתתשהל םילוכיה םיטעמ םירומ קר םיראשנ |
 לעו יאסידואה דעוה ידי לע םיכמתנה רפפה יתב ירומ=

 ררונ .הרוגאב קלח :םיחקולה = םירומה .טועמ םלוא ,א"
 גוחב םג ןטק החכ ,העפשה ןיא הדוגאל .התשלוח 1
 הלוכי ה ,הילא .םיסנכנה דו

 ,שיא ל? םיימוקמה םירומה םע -

 םיכוסכס. ורקי רשאכ = ,תובשומה | ירומ לע ןגהל .הלוכי הנניא
 איה תוחפ דוע . רפפה .יתב לע תיחיגשמה תוצעימה ןיבו םהיניב
 ינפב א"קי לש רפסה יתבב םירומה תנגהל רבד תושעל הלוכי
 הל ןיא םאו ,והשמב ףא .הנגה חכ הדונאל ןיא םאו .הידיקפ
 חיה ררקתה ןכל +האב איה המל ,הירבח טועמ ינפמ ירסומ חכ
 הפסאב םירומה לש .לודג קלח ונינעתה אל ןכל ,הדוגאה לא
 רחי ואב ,בקעי ןורכוב התיה רשא ,תיחכונה הפסאלו ,תיללכה

 םירבחה-םירומה ואטח אטח .הזכש רקה סחיה לע לבח
 . לע תוקחתהל הפסאל אובל םינש יתשב םעפ ףא יולכי אלש
 = תא אפרל המבו ךיא ,םיעצמא שקבלו הדינאה לש הנויפר תובס
 חכ ,לודג חכל תויהל םיחכונה .םיאנתב ₪ג הלוכיה .תוררתסהה
 - ץראב הירופ רתויה הדובעה = ,ךונחה תרובעב | ,ןבומכ ירסומ
 םיעצמאה | ןורפהב | םירומה תא קידצהל רשפא יא , לארשי
 ידכ לכה תא ושע ןורכזב ףינפה ירומו וכרמהש ינפמ  ,םיצוחנה
 הבוטה תוררתסההל תודוה ,הריעול םתעיסנ תא םירומה לע לקהל
 , קנרפ 95-מ רתוי אל ,לשמל ,ופימ הרומל תיאצוהה לכ ולע
 ,הרימו הרומ לכ ול תישרהל לוכי היה הלאכ תיאצוהו

 ,רפסמ .אוה ,לדו ינע .היה זכרמה לש ןובשחהו ןירה
 ,םירזוח םיבתכמ ואיציה ,םינוש רפס יתב ורקב זכרמה ירבחש
 ונפ .,םייגונרפ .םירטאמו רפסה יתב ייחמ תועידי .ואב םהבש
 יתב רוסי רברב "הרוע, תרבחלו יזכרמה דעוה לא תונוש תועצהב
 ודבע  ,םנאילא :יריצלו ןתנ ליופל תוכאלמ וחלש ,םישדח רפס
 יחמצ ףסוא ונק ,רחא הרומ ידי לע םילהנתמה רפס יתבל תינכת
 ,םונילצ ר"רה .תרזעב 4 ,ולבק * ,ןופנורא םונורגאה תאמ ץראה
 איצוהל ולדתשה ,תונוש תובשומב וב ושמתשהש ,םסק סנפ
 ,ריפס 'ה ,הרוגאה ירבחמ דחאו ,תירבעב לארשי ץרא תפכ
 תירבעב הפמה לע םמישל ץוחנש תומשה תמישר תא ךירעה רבכ
 םהמ רשע השמחו ,םירומ םירשע ןחב וכרמה .תיברעב םתביתכבו
 היגולונימרט ךורעל לרתשה זכרמה .הרומ תודועת ונממ ולבק
 " תומשה תא דבע רבכ םילשוריב .ינשלבה רעוהו ,םינוש .םירומלל
 ,םירוענל .ןותע איצוהל ץוחנל אצמ וכרמה .ןובשחל  םיצוחנה
 . ןורסחמ לעופל הזה רבדה תא איצוהל לכי אל אוה לבא
 \ יפלו ,הנשל ,רפ 14,000 אוה הזכ ןיחריל ביצקתה ,םיעצמאה
 ' םינשב ,רפ 5000 "ריפפהל היהי ךירצ רבדב םיאיקבה תעד
 < לבא ,הזה רבדב םינוש תודסומלו םישנאל הנפ זכרמה .תונושארה
 איצוהל ץוחנל. אצמ זכרמה בוי תואצות ונתנ אל תושיררה
 תמרוקה הפפאה לש תאוה הטלחהה םג לבא ,יגוגרפ ןוחרי םג
 80007מ וגה .םוכס ןכ םג ךירצ .הולש ונפמ ,הלועפל האצי אל
 .גישהל היה רשפא יאש ,רפ 10,000 דע

 ויתוסנכה לכ ,דאמ ער היה זכרמה לש יפסכה בצמה
 ..רשא 'רפ םיפלא ןהבו ,'רפ 4800 ךרעב ויה םינשה יתש ךשמב
 ,יאסידואה .דעוה .תאמ זכרמה לפק

 יטיהל .ךיא  תולובחח האור זכרמה ןיא - דיתעל  ענונב
 יכרד .האור ונניא אוה | ,הקוחלו תורדהסהה בצמ תא רקיעב
 דובעב םינוקת וזיא וא תיללכה הפסאה ינפל עיצמ אוה ,תושרח
 ישנהל לוכי .אלו םהב.קיסעל לחה .רבכ .אוהש םירברה םתוא וא
 .םירומ .םימעפל .חולשל עיצמ איה ךונחה תבטהל עגונב ,םתוא
 פפה יתב בצמ לא .ןנובתהלו םהירומלב ,םלתשהל ץראל .ץיחל
 ב .םידומלה תינכת תא .דחאל ץיצמ אוה .,תורחא תוצראב
 ה ב םירומה תורדתסה תעפשה תחת םיאצמנה רפסה



 הניהב םג ץוחנל אצומ .אוה ,םינתונ םיטדידנקהש םירועשב קרא
 ,םידומלב תפס

 הטמ עורמ :הלאשה תא הפסאה ינפל דימעה אל וכרמה .
 אוהש ךרדהש ,אצומ זכרמה % המי-הל ךיאו לופנל  תורדתסהה =
 לכב תאצמנ תורדתפהה םאו ,הנוכנהו הדיחיה איה :הב ךלוה =

 לכב לבא :,םיינוצחה םיאנתה ילוא םימשא  ,הזכ בצמב תאו
 .הרוגאה תודוסי אלו הגהנהה אל ןפוא
 . ץימוקליו "ה תאצרהב טלבתהש טבמה היה :ירמגל רחא 2
 תועטה :איח םירומה תדונא לש .התשלוח תבסש ,אצומ אוה =

 אלש הרובע הל החקל הדיגאה :,היתורוסיב תחנומה  תירקיעה
 רשל תויהל הצפח הרוגאה ,הדיקפת ,יפל אלו היתוחכ יפל
 םיאצמנה רפכה יתבב טולשלו לושמל הצפה איה ,הלכשהה

 אלו תונתונ ןגיא הלאה תורבחהש ןויכו = ,תונוש תורבח תושהב =
 הקיחרמ הדוגאה ירה  ,ןהירפס יתבב ברעתהל םירחאל הנתת
 הרוגאה | ,ץראב > םייגונרפה .תוחכה לש = לודג .קלח הנממ
 ברעתהל הכירצ הנניא איה ,ךונחו םירומ תרוגא קר תויהל הכורצ |
 םילהנמה .תאמ .שוררל הכירצ הנניא איה ,רפסה תב. תגהנהב =

 הכירצ הנניא .איה ,זכרמה ידי לע ונחבנש םירומ  אקוד :וחקיש
 םיפינסה .תאמ שורֶדל הכירצ הנניאו רפסה יתבל םירקבמ חולשל <

 הארה הצרמה . םהיתומוקמב רפסה יתב לע םיחקפמה ויהי םהש
 תוניחבה רבד לע תונקתה תואיבמ ןהילאש תוכרה תוריתסה לע
 םע ללכ םיבשחתמ םניא רפסה-.יתב בור ,םיימשרה םירוקבהו
 םהיניע תואר יפל םירומ םינימומ  םהיגיהנמו  ,זכרמה תשירד
 יא רפסה יתב בורב ,הדוגאה תשירד תא תואלטל ילבמ
 ,ימשר ןפואב םתוא רקבל תושרה תא םג זכרמה ירבחל םינתונ
 ,וו .ומכ .,תוימינפ  .תוריתס ידיל .םג תואיבמ הלאה | תושירדה

 קר אל הלאה תושיררה לבא  ,ותושר תחת ורמעיש םירומהי .
 הקיחרהב הדוגאל בר קזנ תואיבמ םג ןה ,רינה יבג לע תוראשנ

 הדוגאה ינפל עיצמ ץימוקלוו 'ה ,"הרזע,ו סנאילא ירומ תא הנממ =
 עיצמ אוה .תאזה הרטמל .  הארוהה תבטהל רתוי גאדת איהש =
 יפל ,זכרמה בשוחש הזמ רחא ןפיאב לבא ,ץיק ירועש רסיל <

 אלא ,השק םג הוש ,ץוחמ םידמולמ קר ןימזהל ךירצ אל ותעד =
 םינייטצמהו ץראב םיאצמנה הלא ךותמ םירומ םג .ןימזהל ירש =
 לארשי ץרא ירומ ןיב תוחכ יד םנשי ותעד יפל , םהיתועוצקמב = "

 רוחיב ,םהירבח ינפל . םינו>  םידומלב םיקרפ :אורקל ולכוי8 .
 רומלל השקש וא רשפא יאש הלאכ םידומלב םירועש םיצוחנ
 ,לארשי ץרא לש היפרגואיג ,ץראה עבט ומכ ,םירפס יפמ םתוא <

 תועוצקמל םיצוחנה תומשה דוחאב לודג  רתוי .ץרמב | דובעי
 ןתמו אשמ תאזה הרטמל חותפל עיצמ אוהו רפסה .יתכב םונוש =

 ,םירומה ןוחריב וא םירזוחה םיבתכמב
 הרוגאה הכירצ םא ,תירקיעה הלאשב קר ווכרתה םיחוכיוה 2

 ףקותב םחלנ זכרמה , אל וא םימינפה רפסה יתב ינינעב .ברעתהל
 בצמה תא ליצהל לדתשהו ברעתהל ילבל השדחה ה2ירדה דג

 תוברעתהה תואיצמ תא ללכ ריכהל ץפח אל אוהש ,הזב םדו
 תושירד \ומכ ,תודבועמו תונקתמ תויאר ואיבה םאו ,וישכע דע ם

 ןיד תתל  תושירר וא זכרמה י"ע םירשואמ  םירומ קר ןימזז
 תאז .לכב זכרמה דמע ,םיימשר םירוקבמ וא רפס יתפמ ןובש

 ויה .תאוה הלאשב | םיחוכיוה , תוברעתה וז .ןיאש  ,ותעד ש
 םיכנחמ  תפסאב תווקל היה רשפאשמ  רתוי  םירעוס = םימעפל

 ,םתוגהנתה סומנבו םהיתובשחמ .רודסב :םיליגר תויהל םי

 'םתוא ירי -לע ןחבהל .ךירצ רפס .תיב להנל חלשנה הרומש

 יזכרמהש םג שרוד אוה .ןגב הרובע ,הרמז ,תולמעתה ,רויצ

 - ףושמל 5 8 ו תא ו .לוטבב וא 8 םייונשו

 ירפומ חכ קר ,תוצראה לכב ומכ ,תויהל ךירצ םירומ .תדוגאלש
 - .תודסומה לעו .םירוהה לעו רפסה יתב לכ לע עיפשהל לכות יבש
 הדוגאל זא היהי אל ןפ ,תישפח הדונאמ וארי ןשיה ררסה .ירדצמ
 ..םהילע .ןנישו םתוא גיהניש הלהנה:חכ היהיש וצפח םה ,חכ לכ
 רדגנתה ,אל וא הוה רבדה רשפא םא ,ןובשח אבלו רוקחל ילבמו
 ,ירקיעה רוסיה תא תאו לכב הלבק הפסאה ,ירקיע יונש לכל
 רפסה יתב לש תימינפה םתגהנהב תברעתמ הנניא הרוגאהש
 "תא לכקל הזיעה אל איה ,ךררה עצמאב הדמע הפסאה םלוא
 תא םושרל קר הטילחהו היתונקתב ףיעס רותב תאוה השיררה
 - ,תרחא ךררל ריהז רעצ קר הפסאה התשע םאו .,לוקוטורפב הז
 - ירקועה דוסיב תורושקה תואצותה לכ תא איצוהל הלכי .אלש ,ןבומ
 לעו .תוניחבה רבד לע תונקתה תא הקוח םגו הרשא איהו הוה
 " ותאוה תירקיעה הטלחההל רומג  רוגנב םירמועה םירוקבה

 :הפסאה תומלחה ןה הלאו
 : תוניחבל עגונב
 ילב םירומ לבק ילבל םירבחה לע הבוח ליטמ זכרמה (1

 .ןחבהל ךירצ ץראל .ץוחמ הדועת םע אבש הרומ ₪
 רפס תיב תדועת םע םיאבה םירומ

 ,הדועת
 ,.םיירבעה .םידומלב
 תתל םיכירצ | הוירבע תועידי לע םג הארמה 0 ץוחמ .הובג

 ה ול שיש המ לכ 9 3 םירועש םג -- םורומלה לכב
 . םירטחה םידומלב .ןחבהל ךירצ םיעודי םידומלל .ליחתמ הרומ
 וכרמה (8 ,הלאה םידומלל םג הרומ  תויהל ץפח אוה םא ,ול
 .;םיִרומ תוגיחבל תינכתה תא .הרחוימ הדעו םע רחי רבעל .ךירצ

 ! ךונחה תבטהל עגונב <>
 ינימ .ילעב רפס  יתבל  תוינכת רבעל ךירצ | זכרמה ,1

 ירועש רדסמ .זכרמה ,6 ,ךרד ירומ .רותב םתיא םסרפלו םינוש
 = ,8 ,םירפס יפמ םתוא דומלל רשפא יאש ,םירומלל ץיק
 זתשמ זכרמה .,םירומה דעב רומללו האירקל תינכת דבעל ךירצ
 סאה ,4  ,םירומה .תימלתשהל . םיצוחנה םירפסה תא איצמהל
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 ש  לרתשמ זכרמה .6 ,אמנורל םירועש םג ינונדפה ןוחריה
 המדאה תדובע תא שפחה ימיב דומלל תושרה תא םירומל
 תועוצקממ . םירומ תופסאל | ארוק ןכרמה  ,ל  ,לארשי . הוקמב
 יצוחנה תומשה תא ינשלבה דעוה םע םכסהב רובעל םינוש
 ּ אוצוהל תוציחנה תא תשגרמ הפסאה .,8 .,םינוש םידימלל
 ,םירוענל ןוחריו םירוהלו םירומל יגוגרפ

 : תורדתטההל עגונב

 חה ןיב םנ םיכוסכסה תא רשפל לדתשמ זכרמה ,1
 אבה  תועצהה לכ ,5 ,רפכה יתב ילהנמו םירומה ןיב םג
 נפל  םישרח השלש םסרפתהל תוכירצ תיללכ הפסא ינפל
 ,(םיקול-) תוצובקל הפסאב רבחתהל רופא 5 .,הפסאה

 "השק היה הזה רכדהו .,תוריחבה לא ושגנ תוטלחהה ירחא
 מ  ,םורוט ,יקסבוקרוזוא 'הה) .םרוקח זכרמה  ירבחש ינפמ
 חה .ןמו ,הרשמ םהילע לבקל בוש וצפח אל (ןמליסו ךובריוא
 פיו ירחא .,זכרמה לא סנכהל ץפחש רחא ףא היה אל םירחאה
 קפבוקריזוא .תרבגהו ו ירבחל ורחבנ תובר .תועצהו
 וה .ירבחל .,יק סנאקלוו 'ה .ךובריוא 'ה



 'הה | ,"תלהק,  דעול םיסנכנה םירבח השלש =
 .אירולו ךובריוא | =

 ןורכו ףינסל ,םדוקה זכרמהל. התדות תא העיבה .הפסאה
 .יאסידואה דעולו .בקעו |

 .הרובע ימי תשלש ירחא הפסאה הרמננ הוב

 ,יקסבשטירק

 .קְלִבּסו הָנְבוק ךֶלַפ ינויצ תַריעו
 הנבוק ךלפ ירעמ תחאב ההיה לולא שדחל ב'כ ,א"כ ימיב

 שיא םירשעב ופתהשה הדיעוב . קלבוסו הנבוק יכלפ יינויצל הדיג
 ,טנלס ,ימלק ,ובינופ ,.ילווש ,הנבוק . הלאה תומוקמה תעשו

 ,(רחא ריצ דחי וחלש תונורחאה הלא שלש) ישלמ  ,ןיגנולו
 ךלפ לכמ | .לופמירמו עוועטיר = ,(הנבוק רורפ) יצנאש | ,ינאד
 ונמווהש ,הו ךלפמ תומוקמה רתי) לופמירממ ריצ קר אב קל
 :אב םג ףהתשה הריעוב .(תונוש תובסמ ואב אל הדיעוה ל

 . יזכרמה .רעוה
 תונויצה .בצמ לע םיריצה וצרה תונושארה תובישיה יתשב |

 אלש םירעהמ ולבקתנש ,תואצרההו םיבהכמה וארקנו ,םתיתומוק
 וארקנו ועמשנש תואצרההו םירבדה לכמ . הריעוב ףתתשהל

 יכ ,חכוה יזכרמה דעוה חכדאב הצרהש ןובשחהו ןידה .יפ לע
 ירנגואה רבשמה .ירחא טעמ ףפורהה רשא ,ללכב תונויצה ב

 םייחה ולחהשכ -- . הנורחא = רתויה תעב ליחהה---ללכב וניחא =
 הפיחד . בוטו = ךלוה -- ,םתומדקל טאל טאל | בושל :ה
 00 תעד | ,היקרוהה הכפהמה = רוחיב .הנתנ | , העונהל המ

 טעמ ומדרנש םיראשנה תוחכהו .טרפב .י"אבו היקרותב הש

 חוה לכו , יללכה םהוב = ופחסנ אל | ךא  ,המוהמה
 ,ןגראתהל ולחה ינויצה ןויערה תא םברקמ רוקעל הלכי אל לוע

 םהרוכע .תא קוחלו . לירגהל
 תובישיה יתשב ןהמהו אשמה ךשמבו .תואצרהה י'ע  ררבוה <

 ךרוצ שגרמ  םוקמ לכב יכ  ןהירחאש | תובישיה יתשבו הלאז
 השענה לכו ינויצה ןויערה תא םעל וראביש םיחמומ םירוטמינאנ

 ונד תונורחאה תובישיה יתשב .לארשי ץראב תושעל רשפאש
 תכהאב | עיצהש | תינכתה יפל קרפה לע | תודמועה תולאו
 םהב ונרש םינינעה לע ןתמהו אשמה תעב ,יזכרמה דו

 ינפמ שלח םיסב לע תדמוע היפורב תינויצה תוררתפהה יכ ,ררבו
 טועמ ינפמו .יזכרמה דעוה יריב. הלוב הזכרתה תינויצה, הר

 תלהנהמ הנניא היצטיגאה יכ ,דוע ררבוה .תומוקמה רתיב םידבו
 תונושה תוררשה רעב םינוש םיספוטמ םיפיטמ רסוחמ יוצרה .ןפואב

 ועבוה . תקפסמ הנניא יחכונה הבצמב :הרנגופורפה יכו ,ונמ
 התמאתה יא תאפמ תיאליזבה המרגורפה יונש ד'ע תובר
 הנחמב | תוררושה תוערה לאו היקרוהב תעב רזושה  בצמ

 תיסרופגניסלהה המרגורפה רבדב םג ןכ .תיחכונה תעב
 ןפוא לכבו עורי עגר תעפשה תחה הלבקתנ איהש ., תוער

 תונותעה לע .הצרמנ תרוקב העמשנ , קחל התוא עובקל .רשפא יא
 - האלממ הגניאש ואצמ | םיריצה ןמ .םיבר = ..היסורב .תינויצה

 .ק"פאה לש תוינמה

 הש---תידוהיה הדובעה קווחל עגונב .ןה י"אב םילעופה .הלאשל.

 יקרותב

 םהל ןיאש םינינעב הקסעתה תימואלה הפוקה יכ תועד ועבוה
 י"אב .תועקרק  תונקל --- הדסונ הללגבש הרטמה לא רשי םחי
 ,.ולוכ םעה ןינקל ןהושעל

 :הלאה .תוטלחהה ולבקתנ ךורא ןהמו אשמ ירחא
 < םילקוש ידעו רסיל ותרטמש יכלפ דעו תרחוב הדיעוה (א

 -..תונטקה םירעה תא דחאל ,הלאכ םש ןיאש םירעב תוינויצ .תודוגאו
 < :ניאו .םימאונ חולשל ,אבה םרגנוקה לא םיפתושמ םיריצ תריחבל
 < .ותחגשה תחת להנלו רדסל ללכבו | ךלפבש םירעל םירוטקורמס
 .ךלפב תינויצה הדובעה תא יוכרמה רעוה לש

 | ריעב השלש םהמש םירבח השמח םירחבנ יכלפה דעול (ב
 , .דעוה .זכרמ היהי םשש תחא

 .ינמז דחא רבח רוע רחבנ השמחה הלא רבלמ :הרעה
 < ידעוו תודוגאה םע םירבדב אביש | ,קלבוס ךלפל
 < ,הנבוק ךלפ םע םתורחאתה ד"ע ,ובלפבש םילקושה
 לא םכלפמ םירבח ינש רוחבל םדיב .תושרה זאו
 .יבלפה .דעוה

 תואמ שש אוה יכלפה דעוה לש | יתנשה קה 0
 רתי תאו יזכרמה דעוהמ הדיעוה השקבמ םילבור  םיהאמ  .םילבור
 הריעוה תישתש הכרעהה פ"ע .איצמהל  תורוגאה תוביוחמ ףסכה
 ! :ןהילע

 -וא ,יאנבוקה רעוה לא קלבוס ךלפ דחאתי םא :הרעה
 .םילכור ףלא דע ביצקתה לדגי

 = ירימת = רוטקורטסניא ןימזהל יכלפה דעוה יריב תושרה (ד
 : . רבשב

 ה .לידגהלו קזחל יוכרמה דעוה תא תשקבמ הדיעוה 0
 ] ,םתרועתל םיוארה םיפיטמ י'ע  דוחיב ה"ומעתה

 א רויהל = תוצובק רכיל תודוגאה ינפל העיצמ הריעוה (ו
 . השיבר ;הרוגא לכמ הנש לכב דחא ריה חולשל תוחפה לכלו
 .הדוגאו הרוגא לבל רוסמ וז .תילכהל ףסבה יעצמא

 0 תודוגאה תא .ררועל יזכרמה רעול העיצמ הריעוה (1
 -ןתוא  הוליש ךרד  הרומ ןהל * איצמהלו  ןרדסלו וללה .תוצובקב
 < = .תואצוהה רחיו העיסנה ריחמ תלזוהב ןהל רוזעלו י"אב .ןכרדב

 - רתויה רעצל יעקרק טיררקל דסומ רופי תבשוח הריעוה (ח
 , .לארשי ץראב וישכע תושעל ץוחנו רשפאש בושח

 = תא רשפאה לכב תוברהל תודוגאה לכ תא תביחמ הריעוה (ט
 .תצפהל בל םישל רוחיבו י"אב .םידבועה םינויצה םירסומה יעצמא

 תרועב --- לרתשהל יכלפה דעוה ינפל העיצמ הדיעוה (י
  .לארשי ץראב תועקרק תינקל תוצובק רוסיב---יזכרמה דעוה לש

 רתשהל תוציחנה תא תוינויצה תורוגאהל הרינומ הדיעוה (אי
 .יאסידואה .דעוה תוסנכה תא תוברהל

 בל םישל | ךירצ םרגנוקהש התעד תא העיבמ הריעוה (בי

 :ןינש .םיפוחיכ ענונב ןהו =- י'אב בושיה תוחתפתהל חרכמ יאנה
 ,םיברעהו . םידוהיה

 תישארה הגהנההבש התער הא העיבמ ההיעוה (גי
 הה הכירצ | ללכבשו היסור ינויצ לש םחכהיאב ופתתשיש
 שהה איה  תונויצה לע םתפקשהש םישנאה הלאמ תרחכנ תויהל
 .הגלפמב .תררושה

 ועט תיאליזבה .המרגורפהש התעד תא. העיכמ :הריעוה (רי
 םישדחה ו הש תונויצה תנבהל המאתהב הרוקב



 תורבחמה | תאצוה תא קזחל ,.ללכבו , תידוהי ןושלב ימוי
 .תירוהיהו תירבעה תונוש

 ץיפהל תודוגאה הא  תביחמ הדיעוה (ז"מ
 ,התורפסו תינויצה תונותעה
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 תא ץרמ לבב

 .ןילופמ .םיִבָּתְכַמ

 וו. :

 ,ןילופ .ירוהי לע םהעפשהו "םיקוטיל,ה
 תלאש הררועהנ השרוב  םיחי'צה לש עוריה םרוקב ילגרל

 תער .ןילופ ירעב ובשיתנש ,היסורו אמול ירוהי רמולכ  ,"םיקוטיל,ה
 לכ רעב םיטשאה תא םהב םיאצומ הינוהעו תינלופה להקה
 םירשע ךשמב הב םיטילשהו ץראה דגנ ןילופ ידוהי לש  םהיתונוע
 הל האצמ איה :השדח ו העד ןיא םנטא | ,תונורחאה םינשה
 ושכע םלוא | ,ןילופ ירוהי לש תועודי תוריפסב רבכ הז. םיכלהמ |

 טעמ רועו | ,תינלופה להקה העד תא: הל תשבונו תכלוה איה =
 ."תויקווטיליטנא ,ה חקת המוקמ תאו ,לטבה ןילופב תוימשיטנאהו =

 ןויזחה ד'ע ותעד תא יםלועה, הווח רבכ רחא םוקמב
 לש ורוריבל םידחא םירבד  שידקהל הפ םיצוה ונא םלוא ,הזה
 היסורו אמיל ירוהי לש םתעפשהו םדיקפת לש ,ולוכ ןויזחה לכ
 ,וילע .טופשלו ותוא ןוחבל תופנל ןילופב

 לש ופופטמ יאטילה ידוהיה לש וסופמ ללכב אוה הנוש
 ילאוריבידגיאה לרבהה אל ונתוא קיפעמ הפ םלוא ןינלופה ירוהיה
 .עירכמה .אוהש ,ימואלהו .ירוטלוקה .לדבהה רמולכ ,ירובצה אלא

: 

 ידוהי םהב םיאצמנש הלאמ ,הברה םיחונו םיבוט רתוי םיאנתב
 םושש ינפמ ,הרוהט תידוהי הביבסב טעמכ םה םייח ,ןילו
 םינלופה תרוטלוק ,םהילע הקיעמ הניא הרז תינריע הרוטלוק

 תיסורה הקיטילופהל תודוהו אטילב הקוח םלועמ התיה א
 םיפוהוללבהו םיאטילה לש םתרוטלוק ד"ע ,הברה השלחנ רוע
 התעפשהו ,ללכ רבדל רשפא יא ירה םידוהיה לע םתעפשה
 התיהשמ רתוי  תינידמו תיתורפפ התיה תיסורה הרוטלוקה ל

 ידוהי .הקיעמו תבבוס הרוטלוק לש תיעצמא יתלב העפ
 ןילופ ירעל םג םתא ואיבה וז ןושלו ,תיפור םנמא םירבדמ אטי
 .הנמיסו תוללובתהה למפ איה תוקוחר םימעפל קר וז תיסור םלו

 תירוטלוק הביבסב םיאצמנו ואצמנ םה ,ןילופ ידוהי ןכ אל =
 יחה רובדה לע ,םיגהנמה לע ,םייחה לע התעפשהש ,ה

 חכ ללושמ היה ינלופה רובצה .תיעצמא יתלב רימת התה
 ותעפשה תא תינידמה ותעפשהב קזחל ול היה רשפא-יאו ינידמ
 ,תימואלה ותעפשה רתוי דוע הלדג הז ינפמ םלוא ,תירוטלוקז

 וזיא ,תדחוימ הנוכת וזיא הינלופה  תוללובתההל | הנתנ
 התיה אל וז ,הבגשנ הרטמ וזיאו ןכות הזיא טעמב ,תוליצו

 תוללובתה אלו ,תויכו  יווש לש וליפא ,רכש םשל תוללו
 התופפורטופא תחת הרמעש ,ןכ רמול רשפא םא ,תיריקפ ,תימו
 ,ןיבשחבמ שגרב רתוי הדופיש תוללובתה התיה וז--,תושרה לש

 הב לדגש תוללובתה ,קוחה םע אלו שלחה םע תוללו

 לש תוריפסב קר תוטלוב ויה .תונוכתה תוא לכש ממ
= 

 הקלחב דוע הלש הרוטלוקה ךיתל ,ןילופ .ייח ךותל וסנכנש ם
 רע הב ה תורודה ו הרבעה :

 .דוע .תינלופה .חרוטלוקה = ןרתוי רוע .ןילופב .השלחנ = 5" לה ירוטלוקה ןכומב רוע םיאצמנ םגו ואצמנ אטיל יד = ימואלה ירוטלוקק / םי 1 יל

 ברה ירובצה םחכב  םינלופה וקיעה ,םורה ןהש ,תורחא
 ;םהיביוא םע  םהיתומחלמ י'ע .הקמעתנו  הרדחתנש םתוימואלב
 =, היסור לש תינידמה התעפשהמ הברה הקוח הלא לכ תעפשהו

 -היה ,הזב שיגרהו ןילופל בורקמ ךא אבש ,יאטיל יזווהיל
 לבא  ,תיפורה תוללובתהה תא ןיבה .אוה  ,הומתו רז רבדה
 , + הב שי "תילכה,  וזיא +המ םשל % תינלופה

 היפורו אטיל ידוהיל םהל היה םיטנרגימא לש הנוכת
 "תירוהיה הביבפה ךותב םהל .התיה אל הזוחא םוש ,ןילופל ואבש
 " ,תינלופה הרוטלוקה .תאמ העפשוהש  התואב קר אל ,תינלופה
 התיה בור פ"ע ,וז הרוטלוקמ התיה הקוחרש התואב םג אלא
 םדא םהיניעב היה יאטילה רגנתמהש ,םידיפח לש הביבס וז
 :הגלפמ , תופרוקפא לע רושחו שגר .ללושמ לבא ,ררוחמ לכש לעב
 יליכשמה ןמ וקחרתהש ,םידגנתמ םיתב-ילעב לש הגלפמ ,תינוניב
 מ ואצי אלש ,םיררחהו םיאריה םידיפחה ןמ םגו םיללובתמה
 התיה  ,ןמוה תושירדל םכסהב הינפ תא טעמ ונש ךא תורהיה
 :לשו  תינלופה הרוטלוקה לש התעפשה .השלחו ראמ הטעמ
 עב העירפמ ההיה ,תיעצמא יתלבו .הרשי העפשה ,םיללובתמה
 ומה ןמ קחרתמ היהש ירוהי לכו ,וזכ הגלפמ לש התווהתה
 כשמה לא ברקתמ וחרכ לעב היה םינימאמה םיריפחה
 ּול התיה אל יכ ,םיללובתמ רתוי וא תוחפ ויה םלוכש
 ישממ םיפרטניא ול ויה אל ,רתוי וא טעמ תישפח תידוהי
 .םיידוהיה וייחב ןכות ,רברה אלפיש ךיא .ול היה אלו

 ב ,ווה תינוניבה הגלפמה תא וארב םיאטי;ה םיטנרגימאה
 ובל ,םינושארה םימיב רוחיב  ,וחרכוה םיטנרגימא לכ .ךרדכו םוקמ
 םהל םידחוימ הקדצו ךונח ידפומ ,  םיימצע  םייהרבה םייח  םהל
 הידוהי התיהש חרכהב וז הביבסו .תדחוימ הביבס טעמב ,םמצעל
 שלח = ,הומאב | ,התיהש תיוג הרוטלוקה .לש- התעפשה

 לוקה :, תוירוהיה .םהייח .תורוצ ויה = ךביפלו , םרב טולשל
 :ואצי  ןילופ ירוהי ךוהמ .רתוי רוע תוטלוב םהלש תירוהיה
 .,גרבמונב  םירועצה :ןמז = ,ןאמשירפכ | ,ץרפכ = םירצוי םינטיפ
 רואה תא .םלוא  ,בולוקוסכ העפשה ילעב םיטסיצילבופ ,גרבנסייו
 וצמו . אטולחידורי קר םהל וארב הביבסה תא ,  םהלש .הירומ
 | .אוהו ה לש וירובג- בור פ"ע  םה .םיאטילהש רברה

 ..והעפשה תוקזחתהו יאטילה טנמילאה לש ותוחרזאתה ינפל  ,ןושארה
 .לא 'זא = ,תינלופה | תוללובתהה לא אל םא | ,רתוי םיטונ ויה
 -םישרוגמהו םיטנרגימאה היפויו אטיל ירוהיל ,"תוחרזאתהה,
 ,תויכז יווש- -לכ םרוק ,תוישממ תופיאש ויה  ,םיישממ םיסרטניא
 - םהיתויבוב וותשנ רבכ סה ;תויכז יווש ןתמ ירחא רבכ ודמע ןילופ ידוהי
 תובז .עגונב תולבגה וזיא וראשנ םאו ,יקסלופיליוו י"ע םינלופה םע

 רטמ .התיה ,וא הלטבתנש ,תימצעה הגהנהה תורפומל הריחבה
 לכיש דע ןיעל תוארנו תוטלוב ךכ לכ וללה תולבגהל התיהש העימטה

 .ללובתהל , תינלופה ןושלה תא לגפל הפיאשה תא ריבגהלו לירגהל קר
 הלא  םלוא | , תורחא * תולכגה | רוע ןנשי  םנמא

 ה יריב .ןוטלשה ןתני םאש ,בושחל רשפא ירהו , גרוברטפמ
 יה םבלו  םגיע .רז הז לכ היה אטיל ירוהיל  ,אליממ הנרסות
 ו 'הקוח םלצא התיה תויכז .יוושל הפיאשהו  ,גרוברטפל .םינופ
 ש העשבו .  םהיתומוקמב וראשנש ,  היסורו אטיל ירוהיל .ומכ
 כ ,םמצעל  םהל .תרחוימ תונירמ הרטמ םוש התיה אל : ןילופ

 טעמכ בשומה םוחה תרפה ךרוצכ ,היסורב תויכז .יווש שוכרל .ךרוצב
 עש התואב ,םהל ויה אל .ןיידע "תוי-ואל .תורטמו |



 םירחוכה ןומה ךותמ אצוי  היהשכ :טלוב ןפואב הז רבר הארנ
 ,תוימשיטנאה .ד"ע תויללכ תוזרפ רבדמ היה ינלופדידוהי םאונ הזיא

 םאו .ויפמ העמשנ אל היח השירד םושו ,הימואלה היטרקומדו
 יווש .לש תויח :תושירד תועמשנ ויה רימ יאטילחידוהי םאונה ה

 , המודכו בשומה םוחה תרפה לש  ,.תויבו
 ופינכה ,ןילופ .ידוהי לש םטכמ תא םיאטילה וביחרה לרב |

 לבגומ .ומלוע היה ינלופ ידוהי ,תיפורה תודהיה .ךות לא םת
 הליחתמ רבכ האלהו ,קסירבב היה לובגה  ,ןילופ יבלפ תרשו
 הקוחר רתוי הבקסומ ההיה ינלופ ידוהיל ..הקוחרהו הרוה היו

 רחס םג אוה ,הברעמ בסומ רתוי היה וטבמ ,הרז  רתוי םגו'קרווהו
 ליבשב חרזמה תא ולגו היפורו אטיל ודוהי ואב ,ברעמה .םע רתוי

 תודוה ,זא התנפש ,הלוכ ןילופ ליבשב םג רמול רשפא ,ןילופ
 םהיסיחיב הברה ועייסו קלח וחקל ,חרזמ יפלכ .היבגה לובגההסכ

 ליבשב םיכורה םיקושה תשיבכל  היסור | םע םייעצמאד
 ידוהי .תא ורשק הזב ,ןילופ לש | השעמה-תשרחו

 םהל ונתנ םגו .תחא הביטחל םתוא ושעו היסור ידוהי םע
 תולובגה : ךותמ םתוא ואיצוה ,בחרה טבמה תא ,ףו
 ,ןילופ תנידמ לש
 ידוהי  ךותב .תישרחה : תועונתה .לכ יללוחמ ווה .םיאטילה

 , תוימואלה-תוילאיצופה תועונתה דע  דנובהו תונויצה ןמ ,]
 הלודג .הדמבו רבע תפש רומלל העונתה תא וררוע םיאט

 ,ללכב ןילופבו השריב תויתורפסה תועונתה תו
 תוללובתהרש ,וירמש לע אפקש ינלופה ידוהיה םלועה ךות לא

 הלע רבכש םלועה ךוה לא ,ויריעצ תא תערוקו תעלוב ה
 םיאטילה ואב ,ונתיאב .דמועו םלש הארנ ןיידעש אלא ,]
 םישפחמ וליחתה רבכש ,ותצקמ וא .ולוכ ידוריה םמלוע בר

 יםישדח תומלוע | םינוב  וליחתה  רבכש = ,תושרח
 . ןולופ ידוהי לע םג וו םתורמ וכסנ רשי יתלבו רש

 םלשה םמלוע תפירהב .םיליחתמה םה -ויה םיערוי אלבו ם
 ירומ ירה  ,שרחה ןינבב םיליחתמה םגו : ,םיגלופה  םידוהיה

 רמלמה תירבע הרומ השרוב ואצמה םא ,םויה רוע ,לשמ
 דימעמ אוה ןיאו ,תד.חרומ םג אוהש ועדה עורי זא ןילופ
 םירומהש העשב .,התורפס יארוקו וזה ןושלה תא םיעדוי ם

 ינש  ןיב:ודירפהו .ולידבהש םינושארה = ויה אטילמ ואבש
 ,םיריעצה  ןיב .התורפסו ןושלה תער תא יציפהו וללז

 אבש אוהה הרומה לש ותלועפ לדג תא :וכירעיו םויה אבי
 יהיסור םורדלו ןילופ'

 לש .ותאירקל וררועתנש םינושארה ,תינויצה העונתב .ךכו
 ובציתה םה ,העונתה ךותל ופנכנ םה ,םיאטילה ויה <

 תורוגאהש ןמזה 'תא רכוז .ינדוע ,םינרברה ישאר ויה .םז
 םידרח םתס :וא םידיפח לש תודוגא וא "ויה  השרוב

 תודוגא וא ,םיינלופ םידוהי םיאצמנ ויה ןהבו תידוהי .ורבד
 = == יתיסור :ורברו: יאטיל בורה .היה :ןהבש ,היצנגילמניו

 תדבוע  ם"פפ .התיה ודלוה .ינפל רוע .,דגובה :ךותב :םג ]
 םע דחיב  ילאיצוסה .ןויערה תא הציפמו םורוהיה . םילעופה
 העונת וררועו .םיאטילה ואב הנהו ,המלשה .תוללובתהה

 לש ירוהיה .הקלח לע וליפא הברה העיפשהש ,תילאיצוס
 8 :רתוי יה היה ל בל םישל כ

 | 2 הל .הפיטהש :תולליבחתה םע ותמחלמבו ו תא .ןילופ
 ,ירמגל תוימואל  תוחכוה

 הינשה המורהל תוריחבה ימיב דוע  .םיישממ םיסרטניא םהל הש

 .וינפל = םאו ,ולגר .תחתמ | ימונוקיאה = עקרקה

 5 שמתשהל  ,תידוהי הביבס ךיתב תו רשפא .ךיא ,ינלופ
 גנגילטניא לש תויח תואמגוד ול וארהו םיאטילה ואבו  ,תידוהי
 תידוהי םירבדמו התיפרבינואה תא ורמגש םישנא ,םידוהי  םיט
 ןומהה לעמ וערקנ אלש םיטנגילטניא לש ,םתיבבו ריעה תוצוחב
 ,ותא רשקה תא וקתנ אלו

 תוחפ אל .אטיל ירוהי לש תימואלה םתעפשה התיה וז
 ךותב וררוע םתינבבו םתסירהב , תירובצה םתעפשה איה הבושח
 אל םיטנרגימאה ,םה ,םיידוהיה םיירובצה םייחה תא ןילופ ידוהי
 ךותב ולשמש םייתרבחה םייחה תורוצב םשפנל קופיס אצמל ולכי
 םיכרצ ררועל תישרח תורוצ ארבל וחרכוה םה ,ןילופ ירוהי
 ,םילעופה .ויה םה ,םהב שיגרה אלש ןומהה ךותב םישדח
 <  רותב ינלופ ידוהי לש וחכב יאטילה ר טצמ וישכעו ;םיררועמה
 ,לודנ טנמרפמטו קוח ירובצ שוח ,האלפנ .היגרנא לעב שיא
 ךכ לבא ,אטילב וראשנש םיאטילה יאדוב ואלפתי הזכ רויצל
 , םיטנרגימאה עבט אוה

 ,תירוטקיפימור התיה םתעפשהש אמיל ידוהי תא םימישאמ
 םתא ואיבה .היסור ידוהי דוחיבו אטיל ידוהי , הזב שי תמא תצק
 אלבו םיעדויבו ,תיסורה תורפסה תעד תא : ,תיסורה ןושלה תא
 םע ,תימשרה הקיטילופה םע דחי :,התוא םיציפמ וליחתה םיערוי
 ,תיפורה ןושלה רומל לע ווטצנש םיררחה םע ,םיממעה .רפסה-יתב

 תא ושילחה ללכב רפסה-יתב םע ,תינלופ דמלל םהל היה רוכאש
 התעפשה תא  וריבגהו םידוהיה לע תינלופה ןושלה לש התעפשה
 ,םינושארה םימיב קר טלוב היה הז לכ לבא . התורפסו תיסורה לש
 .  התעפשה השלחנ ,הלש תא תינלופה הביבסה התשע םימיה תוברב
 וחרכוהו ,תורפסה תורונצ .י"ע קרו קוחרמ האבש תיסורה לש
 ושבכש .הדמבו ,הילא לגתפהל ,התא - בש חתהל םיאטילה וליפא
 ,הרבחה ךותב רמעמ םהל ופסבו םוקמ םיאטילה םיטנרגימאה םהל
 , וחרזאתהו םינלופה םייחה :יאנתל רתויו רתוי ולנתפה הדמב הב
 , ךלוהו ךשמנ אוה :ןיידעו םילקה ןמ .םנמא היה אל הז םצורפ
 ישאר וליפאש ,םישנא וללה םיטנרגימאה ךותמ םיאצוי רבכ םלוא
 בשחתהל םיחרכומ "השמ תה ינב, םינלופה ישאר  ,"םיירקיעה,
 םילגתסמו םיכלוה םהש קר אל וללה םישרחה םיחרזאהו , םמע
 < תא םידבוא  ,הב  םיללובתמ 'םה לבא ,תינלופה הביבסה לא

 = .יםיימשר השמ תד ינב םינלופל .םיכפהנ םג .םימעפלו םתויאטיל
 " אל .תינבנ תיסורה העפשהה לש הנברוחמ בור פ"ע .םלוא

 התיה :ןילופב םידוהיה .תלאש ,תירוהיה  תוימואלה אלא תוינלופה
 - תיפורה .הלשממה הגיהנהש הלש תולבגהה קרו ,תימואל הלאש רבכ
 הלאש לש םייתמאה .התרוצו הנבומ 'תא * תוסכמו תומילעמה ןה
 ידוהיהו :םינלופה ןיבש םיסוחיב  עירכמה :אוה .ימואלה םרוגה וז
 ,םינורחאה - םימיב = רוחיב  התארנש * ,"םיקוטיל,ה ינפמ האריהו
 < ינפמ אלא  ,םיימשר יתלב \ םירוטקיפיסור ינפמ הארי קר אל איה
 לש םהיתובלב רשחה לודג  םנמא .תירבעה  תוימואלה יררועמ
 לא וחפסי  הרצ תעב אמש ,םיימואלה  םידוהיה | לע םינלופה

 " ידוסי הז רשחל ול שי המכ דע וארה שפחה ימי לבא ,םהיביוא
 ;תאז תואר ילבל רשפא הער הנוכב קר

 שבעו ,ןילופ  ירוהי ךותב הברה םידימלת ודימעה םיאטילה
 יהימלתה ינפמ םירומה תיחר לש םצורפ טלוב ןפואב רכונ רבכ
 חפה לכל וא םינלופ םירוהו םיבציתמ .םיליחתמ תועונתה .שארב
 : .תיוח לא וקנתסנו ןילופב .וחרזאתנ .רבכש * םיאטיל .םידוהי
 , םהידימלת ינפמ ירמגל םירומה וחדיו טעמ

 הומ .ינלופ ימואל ירוהי .לש ופופמ .אוה לורג  עודי .ןבומבו
 יידע רבא אלש = ינפמ :,רתוי .אוה .אירב = .יאמיל .ירוהו .לש

 וודי
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 רתוי. .הרוטלוק .ול .שיו  יאטיל ידוהימ שבי לכש לעבו .ילנויצר
 וא הלודג המחלמ ירחא ,םירופיב ולצא  תינקנ תוימואלה  ,הלודג
 דיפח .םא ,תירטילמיסאה הביבסה םע ,אוה טנגילטניא םא ,הנטק
 תפירה רתויב רבכ תרכינ ןורחאה ןמזב .תידיסחה הביבסה םע ,אוה
 היצילגב ומכו .,ןילופב .תונטקה תוריעה ידוהי לש ןשיה םמלוע
 תבהלנ תידוהי  תוימואל הז םלוע לש ונברוחמ תינכנו  תכלוה
 ,תטלוב הניא ןיירע .הנומתהו ,התע ליחתה קר הז םצורפ .הקומעו

 וז תוימואל תלדבנ הבש תחא הנוכת ןיצל ילבל רשפא-יא
 רשקה תא ערק אל 'יאטיל ידוהי ,אטיל ידוהי לש םתוימואלמ
 טנגילטניאה תא אילפהש הממ רתוי .שרדמה-תיב ןיבו וניבש
 .המת ,תידוהי רבדל ביטימ יאטילה טנגילטניאהש ,ינלופה ידוהיה
 לכב .ללפתמו הלפתה-תיבל ךלוה אוה ,ותריעל ואובבש ,תוארל
 ןילופב .ימואלה  ,"ןימאמ, תויהל לרח רבכ יכ ףא ,םידוהיה
 פ'ע שמשמ שררמ-תיבש ןיבהש ףאו ,תועיבצ ןיעמ הזב שיגרה
 ,ןומהה לא .יאטילה טננילטניאה ברקתמ הז ןפואבשו בולקל בור
 . הלפת-יתבב וזכ ,ותעד יפל ,שאר  תולק גוהנל לוכי היה אל
 ,וישכע תולשומה םיירבעה םייחה תורוצ ול תורזש הזמ לבוס .אוה

 המודמכ ,הז לדבהו ,ותמשנו וחור תא אכדל ול רשפא-יא לבא
 , דאמ ויתואצות ןה .תובושחו .אוה ירקיע .,יל

 ,יל .המודמכ: +ןילופב .םדיקפת הא םיאטילה ואלמ רבכה
 ילב .הקזחו תכלוה וז .תוררועתהו :,ןילופ ידוהי וררועתנ רבכ .ןכ
 ןיבש להבה .ימואלה ןבומב תחופו ךלוה רבכו .ץוחה ןמ הרוע
 םידוהיה ןיבש .המחלמה .ינשה דצה ןמו , ינלופו יאטול ידוהי
 רע ףכ לכ הרדחתנ תירוטלוקהו תימונוקיאה המחלמה :,םינלופהו
 קרש ,םוקמה יאנת לש הלודג הנבהו הרתי תוריה! הכירצש
 ,הוב ןיטצהל םהל רשפא םיימוקמה םידוהיה

 יתיצמש .בושחלמ ינא .קוחרש ,ריגהל .רתומל אל ינא בשוח =
 וילע דומעל קר ותיסנ .הזה דבכנה ןויזחה לש וקמוע לכ תא
 ,יוקל אהיש חרכהבו ןושארה אוה הו ןויסנו ,וררבלו

 .ט"סרת , ירשת ,השרו

 , םיובנירג ו

% 
 ,ןאמביפ בקעי

 ,המ תל ל

 .רוָאָה .םח .םיִרְדוק ליל ימְש
 םיִרָמִח םיִרָמַח .םָא .יִּ ,ולתנ םיִבָש אל

 ,קחש הַרָשְּב םיִכָלָשִמ בע לָפא לש
 םֶרוחַש .תובָנזו ,הָז לע םיִמָרְעַ
 דָבָכ אשמ . ...םיִרְקַה לע םיִחּורְ

 רֶקָע ּוליִאְכ ,לכ יִנָּפ לט ץבור
 ,רוחש בג רח .ומוקממ קנפ
 ומוקמ לעו -- ,םֶלּועָה לע ּוהָרָי טו

 יי .הָפנִת אלְּב אפק עַתַפל

 םיקוחה קחש יִלּושְּב ? הז המ -- םאָתַפּ

 הָרְמ שא .יאָלְּפ רהז חקַלְמְה

 הָלְק  העיגנ ענת הָצנְצִנ עגְריתב

 רבעו ?פק ,הָבְרַעְה בָמְָמְּ
 .הָפְִדְרְכ ורבחל רֶה דרקדקמ
 הָבַשחה ןפְּבִמ הָו רחא ה
 ארפלוחמב אָצַַ וקַחְרִנ שיח
 חט יִלְִמ ,םיִלָחְּכיִיְִּב םיִבָהְ
 ...ויקמפמ יִרְיִּתְסמּו םֶלּועָה

 תולודג תודְלְפ יִניִעָּכ ! רוא-תוחלב ,ָא
 - תוטיִכַמּו תוממוד םש תחת
 הָנבְל הָמיִא הויִאְו - םּוחְתדתִירְע לֶא

 = ץֶראָה לט ענר ענר הָכְפְַשָ
 ,: .םיִרָתְפְפב הָמְלְַו בוש הממ

 דה ל-06 ---%--

 ,רנרל בקעי

 .םּומעַש ךותמ

 םֶלוע אָלַָמ הָקִיִתָש ףעו

 יִביִבְסּו יִּב ןואפקו
 שמשה קוחצ יִתיִשנ רָבָּכ
 .יִביִבַא .תֶא--חצְנלְו
 םיִצַעדינָקְו ישע םירוחש

 ּורְרעְתִחְלֶא ּוריִעָּתְ-לא

 !הָמָמְרַה ןִמ יִשְפִנ תֶא םג

 ףעווה הָו קחטק יח
 !רַעָטְצֶא וא הָליִנָא םִא

 ,יָחְרְפ בֶטיִמ יתרכק ןח
 : רַעָניִבַא- םיִמָלעְלּו

 ןדְקְרְפ בּכָשָל יִלּנְת במומ
 ":יטצמ לע הָלְיִַו םוי

 הָרְִַ לא יש אָטְא
 <<. יאְשַחְב יִלְקַהָפאו

0 
 ,שיבפע םָנ הנפב ...!םה

 , תשק-רוילגר ,  תינטק--ושרכ

 יִתְמּו יא ,עדא אלו
 .תֶשְרֶה םש חַלֶתְו אב

 עַמשְניִתְלִּב ,הָארֶניִתְלִּב
 ,ויִרקירַצְבִמ בו אָּב



 1 -ל- .ויִריהְרה עקתשיו

 ןיִָאיאל ,לֶלְּכ ןיִבָא אל
 ו הָבְִּב יִֶא אָב הָמָל
 רַחְב הָמְל ּותיִלְבַתְלּ
 .הָבְצַעִה יִתָנפ קר

 ותא ףפותסה אמ 8
 הָלְבאָה יִתָציִחְמְּב
 + יִנְתְקיוחַה הַמש 8

 שֶרָח רונצ חַהפִ ּולֶאְכ

 ,ינוממשלו יִָשְַמְ

 םִיַתְעְבַש לַדָ ומ

 .ינועמְבש בחטה םג

 ִתְציִחְּ .חָלָיְל יח =
 , הָבָאודְו הָלּוכש הָתיַה

 ןיזזפי םיִלְלִצַה קר
 ,הָבָהְבַהְמַה הָליִתַפַה לומ =

 רָטָמ ףורז ומ ץוחבו
 ,הָמְבְרִַה הָיְרְקַה לע

 חור בּבָי ירירעו |
 = <.הָמָחְ הָוקַת יִלְּבִמ

 םיִנַּחְתְּב טָּבַלְתַה ףא

 הְַבְשִַה הָשְמְשַה לע
 יִתְריִ .לֶא בח
 ,הָרָקַהְו הָמָמושַה

 ונקַת תֶא שב
 ...לֶלָתָה ףות רע שש
 הָליִתְּפַה רוא לַחְלַחְתִי וָא

 .לֶלָצְו ףֶצ בכ
 ופפורי םיִרּוקַה םג

 ...שיִבָּכַטָה רָדוגְתַו

 ,ָרְכ יִתְבַכְש
 + תיוזב םש חָדִנְו םד

 :םיִקְסופניִא םירירגפ
 תובְרַע לע ,תומיִשָי לע
 ,חנְה-דע דוע תועְּונ אל

 צה רַשַא םירערעו

 ...הֶנָעָשִמּ ןעָשמ יִלְִּמ

 .הגדורג

-, 

 . ןוראב הרובר

 .תופקה

 + (םינקו בשומ תיבב)

 ,הלפתה ררח ךותב םינקוה ונמרונשכ ,ברע תונפל רוע
 :ןנסו םהמ רחא רמע

 , םסוג יררחבש תישילשה הטמה לעב --
 :ךכ ירחאו
 ,הז הליל איצוי אלש .ינרובס --
 ,וקק ועבעב םשו הפ .הקיתש ךותמ וז העירי הלבקתנ

 ,תקסורמ החנא ,דורצ לועש עמשנ ,ןידרצל
 | ,םושבי -- םיבוהצ ץע-ילע ןיב תשגרנ וז  ןוגכ הסיסת

 קלתסמ ,םהיניב עגר ףרפרמ ,חורה די לע רושנ ,םהמ רחאשכ
 ,טמשנו

 -ערתשהש , בחרה הדשה ךותמ ,רתויב רופאו ןנועמ םוי .היה
 .םיקולמ םיבשע םשו הפ וצבצב ,םייקנעה תונולחה ינפל
 .ףטפט םיהכ"םיכומנה םימשה ןמ .רבעש ץיקה ירירש -- םיסורדו
 .ץעה לש | ויפנע תא  העועז הרק תינופצ חור ,ףוכת םשג
 יי יסירת תא הקפרו העינה ,רצחה ךיתב דמועה ,ידיחיה
 ,ייהבוראה ךותב הללו

 .,ישוקב .תבשוימ הער ךותמ לכה ולכא ברעה תחורא תא
 תא םינשה ירסוחמ תויפה וסעל הרחוימ תוניתמ ךוהמ לבא
 םידורצ תולוקב וכרב ןוזמה תכרב תא ,לשובמה רשבה תוכיתח
 0 ,רתויב םישביו

 .תורבב תועיספ לש םומעה  ןדהו ,תותלרה תקירח העמשנ
 וררג הז .יקירהו ךוראה רודזורפה לש וריוא ךותב ךורא ןמז העה
 ולפת ל !םיפופכה םיפוגה ירחא תושביה םילגרה תא םינקוה
 .ססוגה לש וררח לא דחא רחא ופנכתה בירעמה

 .םרע היה
 וציפה ,ןחלשה יבג לע וקלדש ,םיקדה תורגה ינש

 לע וחטתשה םירוחשו םיכורא םיללצו רדחה ךותב רוח
 לע רעגתה \ תוטמל תחתמ וצבעבו ולחו ,םירופאה םילתכה
 ,רוגתה לע  ,הרקתה

 ,הממד הררש
 פופכ | םיפוג לש תורשע ובשי ,םיללצה ילצפ ,םמוד

 ותולוגע תופנצמו םירוחש םיכורא .םיטלחב םיפוטע ,םימונצ
 ..הסיסג 2 תויועה ו עוערומה ,שביה ףוגב % ובשי



 ,ונתרות רפס תא ןאכל ואיבי -- ןאכל וסינכי = ..,ואיבי
 ,..רפסה תא

 רשפא וא ,םסונה לש הנורחאה ותוצמ--ותרחנ תאז התיהה =
 :וללה םילמה וקרזנ ימ .יפמ ערי אל שיא--?רחא ןקז הז עיצה =

 .ייתופקה ..,הרותה רפס תא --- :
 ,ףאהאדאה --
 הוכנ ,תחאו םיעבש ןב ,םלוכבש ריעצה-ןקזה 11 ומוקממ

 .תורוחש .תורעש שלש-םיתש ןיירע וריהבה ונקז ךותב ,שו
 םנכנ החמש לש .טסר ךיתמ ,ודכנ תא קבחמה אבסכ

 :רדחה לא םירחא םיעגר רובעב -
 ,הנושארה הפקההב םכלוכ תא ינא .דבכמ -- :

 ופקזנ .תושבידתוקדו = תודעורדתומונצ םידי לש תוגוז-תוגוזו =
 תושמשממ הרותה-רפס תא תוקבוח -- ןהמ ,ריואה ךות .לא-
 -- .ןהמו ,"םייחההיצע,ב  תוקיזחמ ,וינומעפב תופטלמ ,ותפיטעב
 תולקתנ ןהשכ ריואה .ךותב תוששגמ-תושפחמ ,תופרפרמ תועות
 :םירועפ תויפב ,םיחרוקמ םישארב

 ...ונא םנ ,ונא םג --|
 .םיאמופה --- םינקז רתויה לש םהידי ויה .תונורחאה ולא
 וברקתה םיפונה ,וזב וז .וללה םידיה .ובלתשנ טעמ-טעמו

 : ליחתה דוקרהו ,לונעל ופרטצנ ,דחא ןטק חטשל ופנכתה
 ,אנ העישוה 'ה אנא
 .אנ החילצה 'ה אנא

 ,תוחוטב יתלבו  תודרוב ,תונותמדתובהר  תועיספ ועספ
 ,הקומע םוהת וזיא  העיספו העיספ  ןיב  תצבור התיה .ולאב
 :ויניכבדקנוחמ ,עטוקמ-דורצ תונורגה ךותמ אצי ןוגנהו

 ,אנ .העישוה 'ה אנא
 : . ,אנ החילצה 'ה אנא

 קונתכ ,םישלופמו  םיכועמ םיבע .יערק ןיב  הכז הנבלכ
 :הלחלחכה ותפיטע םע הרותה-רפס ושכע ריהבה הכב ,םילודג ןיב =

 םיפוגה תרובח ןיב םישקשקתמה ,םיבהומה וינומעפ םעו הקיהבמ
 תטמ תא םיפיקמו םיכלוה ,םיפפוטו םיכלוהה ,םירוחש םיפוטעה
 םישומכ ,תויפה םיריר"םירועפ ,םידיה ויה תואופק-תופוקו ,ספוגה
 תונובלח וריהבה םיסירה תורסוחמ םיניעה ךותמ ,םינפה םיכועמ |

 תוגלש-תוררוב  תורעשו = ;תויכוכז-תומק = תובב  ,תוהכ"תויאלגומ
 ,ופנפנתהו ריואה .ךיתב ופנפנתה =

 ...יהדיהדיהדיה ,הרותדתתמשב וחמשו ושיש ,יהדוהדיההוה --
 ,הסיסג .ךותמ רבכ ובהכה תורנה לש םהיתובהלש יתש

 תא ושבכו וכלה ,ורכלתהו וכלה םילתכה יבג לעש םיללצה
 תיפונכ לכ התיה תיארנ הז לפא-יצח ךותבו ,רדחה לש וללח
 תורעש ,תועעונתמ-תומצע ,םייח םידלש לש לודנ  לגכ םיפוגה

 ,םיטוטרמסו תובחסב םשו הפ םילברוכמו םיפוטעה | ,תונ
 תא הצצמו הפרדש רחאל הירזכא היח וזיא הירחא הריאשהש

 ,םישנא םינפל ויהש ימ ,הלא לש פו
 חתמתה ,רוחש ,ןקז לותח ומוקממ ץפק תיוז וזיא  ךותמ

 הזיא ,תעעונתמה היפונכב וטבמ תא ץענו הנקו לש השליח ךו
 םוזמז םזמו ,הרקתה לע עוערוה ,רבעש ץיקה רירש ,שלח ב

 רוע הממורתה ןורחאה רנה לש ותבהלש ,קתתשנ בושו קסורמ
 ,התבכו העקש ,

 , תמלאו הבע הכשח הררתשנ
 ךותמ ,לפאה הלילה ןולחה תושמש ךותמ ץיצה .רוחש קנעכ =

 + תורה ללי .ץוחב . הגושמ הרחנ הָעמשנ .ססוגה

 ,ןאמכיפ בקעי

 ,םיסומרש

 ג

 . ןוסלנצק קחצי
 . ןעבעל עםייוו סאד | ;"תורפס, ה .המיאופ , אטיל = תולובגב

 . "רחשה, גאלרעפ .רעדעיל ןוא ןעגנולהעצרע
/ 

 .ךלוהש הו  ,ןופלנצק קחצישכ ,דאמ םיבר םימי ינפל רוע
 ,םישרח הריש לש םידב םויל םוימ חלושו וניניעל התע לדגו
 ותסירעב רוע .בכושו ל'קחצי םשב ארקנ ,ןטק קונית היה רוע
 שמשה :ינרק השורק:רזכ רבכ  והופיקה ,םיכזו םינמק םירכ לע
 תומב ,ברעה רעו רקבה ןמ ושאר ילתלת םע וקחשיו תונבלה
 רואל ץוחב ומא תועורז לע דוע אשנ היהשכ ,זא רבכ יכ ,ינא
 < ולוק תא םירמ יאדוב היה ,םירוהטה תלכתה ימש תחת שמשה
 = הצפחש העשב ,וחכ לכב תונטקה וילגרו ויריב רפרפמ היהו יכבב
 < יכ ,ינא תוטב הזב םגו ;לפאה רדחה לא התיבה םנכהל ומא
 = תורוחש | םיניע .רשא ,הרענ ודי לע תרבוע זא  דוע .התיהשכ
 הרבע לא םיכסומ וינפ ויה רבכ ,םימלוחו םינבל | םינפו הל
 = ..םיעונענו הדמח אלמ טבמב התוא תוולמ ויה ויניע

 יעושעשו םילולעת לש םלש םוי רחאל ,הלילב הלילבו
 ושאר תא וילא הניכרה ומאו ,ןשיו ותסירעב בכוש היהשכ
 קוחצ.זוב רשא ,ביבחה הדלי ינפמ םיניעה תא  בסהל הלכי אל
 םיכאלמ יכ ,תאו  ןיא, , הלילה לכ םהמ הקלתסה אל הריאמ
 יארוב התיה --"הלילה םולחב ינב םע עשעתשהל םיאב םירוהט
 אובל ריתעל ררושמה ,ןטקה דליה יכ ,העדי אלו ,םאה תשחול
 "/ תאו .בהוה ינרק תא ומולחב זא םג האור היה רבכ
 א ,קחושהו ןבלה םלועה לכ תאו םיניעה תופי תאו
 ייחה םע םימתה בלה תריש ,וירוענ תריש התע האלמ םתכרב
 : ,םב רשא לכ םעו

 ארונה רבדמה תא ,ונומכ ,רבע אל ןוסלנצק קחצי
 .תולילה תא ,ונומכ ,ערי אל ,םירוזטה "תיחונמה ימ, לא ואוב
 ל .םידבכה ,תומולחה ,םינשה?תקירחו הנשה>ירודנ לש םילפאה
 לצהו ,רחשה וילע ריאה רשא רע רקבה רעו ברעה ןמ והותעב
 אל ונושל + הריהבה :וכרר לע םיקחרממ ותוא הולי אל רימטה
 ארק אל ההלבו ןוממש לש העשבו ,הלואגל ןואמצמ וכחל הקבד
 ירק = לוקל וילא האב המצעב ,תובואכמו שואי  ךותמ הילא
 רשק הבח לש קוחצ:תבבו השאר תא רפחב וילא טתו הנושארה
 ש טבמב םעפ הטיבה ויניע ךות לאו הרוא לש רתכ ושארל
 מוקבו ,ןהילע שורפ היה רשא ,לקה לפרעה ןמ ןתוא רהטתו ןימוחנת
 מ ,ונל רפסל והתחלש הריהב המשנבו תורוהט :םיניעב ,הפוקו
 ...המדאה ינפ לע םייחה םה םיפי

 ה םיפי המ :ןוסלנצק קחצי תריש איה תאו ןכא יכ
 ! המדאה ינפ לע םייחה

 ו!

 פ לע םינבלה םייחה תא יכנא בהואו ינא לארשי-ןב,
 .המדאה

 סכ-בכוכ רעור םיצצונה בהוה יבכוכ ןיב ,לוחכה קחשה ינפ
 םיהלא ינכרב אוהה בכוכה לע ;ילש יבכוכ -- ןבל דחא
 7 2% ונממ ךשמנ "רשב,ו ןבל



 וכות לא גפס ותורלי ימימ דוע ךא ,תועמדה תועבונ היקמעממ
 .תלכתה ירה תא האר "רדח,ה ןולח ךותמ .,םימלענ תורוא וזיא |

 ינועה .ייח םג  וינפל ולנתה המחנ יורו  רהוז-יכופשו ,קחרמב
 תוצוצינו ,הלקה ולגר ףכ הכרה רשאב םיללצה ודער דוער ,רע

 ...הלפנ רשא לכ לע וניע הערז םירָיא
 רשא ,ונלצא םיטעמה םיררושמה דחא אוה .ןוסלנצק ..קחצו >>
 אל רשא ,תולגה לש השקה הדי תחת ומכש תא הטנ א
 המעוה אל וניע רשא ,ונייח לש םיקיעמה .םהיללצ םע םחל

 ןושארה- עגרה ןמ ונילא אב רשא -- ,ביבפמ רשא הכשחה
 ..."םינבלה .םייחה, תריש ויתפש לעו לט .אלמ ושאר

 לעו .םיריהבה םימשה לע .רפסל ונילא .אב םיקחרממ אלו
 ילהא,מ םא יכ  ,םירהל רבעמ הערתשמה .הבחרהו הלודגה
 ךוה .ותריש .ןיעמ: רבוע םילפאה | םהיתואובמ ךרדו .אצי "
 נע
 + וילא .עינה ךרדה  הזיאו רואה אב ןיאמ =

 -יברעב .ןחלושה לעש תונבלה תבשה"תורונמ תא יתבהא, =
 ,ררושמה רפסמ---"תותבו

 ."תותבש-יברעב םינבלה .תורנה .רואכ רקבה ריאה אל דוע,
 ויהש םיבורככ = םיפנכדילקו .םינבל  םיבורכ .קחשל | ןיא, <>
 : ."תותבש-יברעב אבא תובב .םיפז
 תבשב :םילחוז = ויה אל .םירוחשה | וניללצ םג :יל  המדנ,

 | ; + ."םינבלה/ םולתכה ונפל
 רואה ינפמ וניבלהו :.ורוח םה םג  םירוחשה םיללצה ,ןכ

 רשואה תא םא יתלב המדאה ינפ לע ואר אל  רשא הפ
 רבכ הזכ ןויזח .יכ ,ןימאא אל רשא | שי -- תומילשהו

 ,םשפנב אלו םפוגב אל םותמ ןיא רשא ,םי
 ינאילפמה .רברה .אוה ןוסלנצק לש ונורשכ :תוריהב אל :יכ

 םיקזחו םילודג םיריעצה .ןיב םג תונורשכ ונתורפסב שי -- דתווב
 םיאירבהו םיזולעה  םייחה = תוצרפתהמ אל ףא  ןונממ  םימלש

 המו/ ,הברה * וילע  ינלצא  םילועש שי הוב  םג --- לעפתמ
 ןי אש הז אקוד 3 וזכ תוצרפתה אל םא ,הריעצה ונתריש לכ 0
 םא יכ .ה קזחב ץרפתהמ ןוסלנצק קחצו תרישבש םייחה-ןושש |

 שדחה וקה .אוה = ,ריהבו 'טקש  הברעדלחנכ ול חלקמו 'ע
 יב .אוה תוא ,םיצרפתמ | םויחחשכ | .ונורשכבש ירוק
 אלש רשפאדיא רורחשה תרישב ,הכ דע םימותס ויה םהיתוניע

 .++ תורבעה לש :התוהירמ תצקמב רוע השובכ | ה
 !ןירוח-ןב דלונ רשא שיאה ירשאו"
 :,תררחתשמה המשנה לש: זועה-תעורת .ןיא .ןוסלנצק תרישב

 םיננעה, םג ןיא ךא ,םילבכה רובש לש רבכה ולוצלצ עמשנהאל
 ונייח תללק הצבר אל ובבל לע ,ושאר לע םיליפאמ "םינו
 םויחה ןיבו וניניב תדמועה "הציחמ,ה החוא ןיא ךכיפל ;ם
 הב וניע אלמ לבל בחרמה וינפל הלגתמ ךכיפלו ,ודעב תצצ

 " ,ףוקשו

0% 

 רתוי אוה ןופלנצק קחצי .לש רומוהה + , רפב"ןב  תומכחתה לש

 םנ-- תצקמבו שא םולש לש .רומוהה לא בורקו  םימתו יעבט

 ,ונממ םג תצקמב אוה ןורחאהש .יפ לע ףא ,גרבנסייוו לש הול

 < הלקה הציקעה  תא) .בל-בוטמ ךכדלכ אל  עבונה רומוהה = והז

 רעינ-תוכבוש .ךותמ םא יכ ,(םיקוחר םיקרפל אל ןוסלנצק .בהוא
 טעמ .ללוהתהל םא יתלב תרחא הנוכ הל .ןיאש ,הרוהמו תלהוצ

 ,חמשו .אלמ בל .ךותמ קוחצלו
 -. .תולגה תלילש הנני ןופלנצק .תרישבש רוהבהו םיענה .וקה

 היה רבכ הוב םג טעמ ונשפנ הצק רבכ ףוס ףוס .לעופב
 לע שיקחל ,שדקמה-תיב ןבריח תא עגר לכב  רוכזל .ארול ונל

 טעמ | תונהיל ונא םיצור ,ונידיב רשא םידודנה-הטמב לעש לכ

 ןוממש קר םהב םיאור םירחאש | ,םייחה םתוא לש טויזמ םג
 < הרוחשה הננעה ןמ עגרל ןיעה תא בסהל ונא םיצור ,העומ
 = יכ ,תעדלו תולגה תדרח תא טעמ חוכשל  ,דימת ונילע .היולתה

 < ןוע רשא ,םייחב םיעגר .שיו הבהא שיו "םלועב  םירוענ שי,

 י .הניכשההתולג לע םהב לבאתהל אוה ילילפ
 םתורירמ תולגה:תונויוחל םג דבאת ןיפלנצק .קחצי תרישב

 , רבוע .אוה .ללכ םהילא בל .םש ןופלנצק ןיא בורה לע :\הריתיה

 , הבוט | קוחצ:תבב קוחרמ הידיהי תא .האורו הנטקה | הריעב
 םייחה ןמ קלח קר סה ירה קוחרמ .םנהשכ הלאה םידוהיה
 ,םילקלוקמה םהייחבו  םהב .תוערגמ שקבי יכ ,םהלו ול המו ,ללכב
 ,םהמע םחלנ וניא וא םג ,בורקמ םתולונ תא האור .אוהשכו

 ומלוע םע טלמנו םהמ שרופ םא יכ ,םהילע עיפשהל אב :וניא

 < ויפמ הצרפתמ יפויו תומולחו םירוענ תעפש ךיתמו הפיהו רישעה
 ] : תחא האירק קר

 ,י."!םתומכש ידוהי :ינא .ןיאש בומ המ,

 וץ.

 ולכ ןכותה לכ והז--"!םתימכש ידוהי ינא  ןיאש בומ המ,
 , םינונחו םירחוס ייח דבלמש ,ביט המ ,ןוסלנצק קחצי תריש לש
 .רשפאש ,הפיו בחרו אלמ םלוע דוע שי "שדק>ילכו,  הרות-ינבו

 .רשפאש ,בוט המ , םיעונעגו תודידב לש העשב וילא  טלמהל

 .םהיקסעמו םהייחמו "םה,מ לדבומו .שורפ תחא העש תויחל ךל
 -. תא .תוארל ,ימינפה ךרשע תא ריכהל ךל בוט המ ,םהיתויונחו
 . .!לכה תורמל ,לכה תורמל ,םייחה ינמכמב לשומ מצע

 ..התואמ תולגה ייח לא ןופלנצק קחצי לש ותוסחיתהב ןיא
 .וקיפסה רוע רואינשו ןהכ ,רואינש ,זו ןהכ בקעי לצאש תורירמה
 .םתוא הולמ ריחשה הלצו ,תולגה לש הלער תא טעמ םועטל
 .רועיכה תא בטיה עדוי ןוסלנצק קחצי ,םירהב םהילע ףרפרמו
 .תא בסהלו םהילע רזכ רובעל לוכי אוה םלואו ,םייחה םתואבש
 .ןיא "!םתומכש ירוהי ינא ןיאש ,בוט המ, : ןוצר:תאירקב וינפ

 ..,ונילע םהל התיהש ,וילע הטילשה התוא םייחה םתואל םהל
 םיהכה םיללצה םג רמה םדוס תא  ןוסלנצקל ול ורפס

 תמהנמה לוקה:תב תא םג ונזא איה תעמושו ,ברעה ימורמד םע
 ורחפה תא םישיגרמ ונא וירישמ םיברבו ,תוברחה ןמ הלועו
 הבהא אלמ ריעצה בלה ךא ,העיקשה .יעגרב ותמשנ תא זחואה
 גצעב ומצע תא עיקשיש ירמ  רתוי יפוי .תורוקמו רשואל-ןואמצו
 ,"ולילכח ונתומ םג אנ יהי, ,תומל :ונילע .רזגנ םא ,הברה
 הנורחאהו הנושארה ונייח תריש תא תעקושה שמשה  ינרקל אנ
 ..,התכרבמ .הור .הנורחאה ונתמישנ יחתו

 םירוענדתנרע איה |
 טו ה



  תרכמתמ איהש העשב  העורי היצארגו ןח לש טוח אוה ח
 השארו \ טייחה הנוי ןיבש "טקילפנוק,ה ,..התוא דמוחה שיאהל
 לצא השענ היהש ,הכוסהב חלצומ:אלה "שודק,ה ליבשב ותשא

 םשל, הזילע הקישנב ןופלנצק לצא רמוג ,הנטק "המרר,ל ןעוייר
 תבשב אצוי ונבש העשב ,ברה תיבבש ינרטה בצמהו ..,"הפוסה =

 ונררושמ לצא ךפהנ אוה םג  ,ינויצולוביר םואנ םואנל הרעיז
 .("םינמאע ..,הטקש הילידיאל

 הדהחד ןמ הב" ןיא .,תאזה הרישה איה הלקו הריהב
 הטיכמ איה ןיא ., ,םיקומעהו םילפאה םימה ןמ תפקשנה ,המלענה
 ,יולגה םלועה % אי האמצ יאדמ רתוי ;םוהתה לא
 ךורה תא איה תבהוא יאדמ רתוי ;ויקמעמב טטחל ליבשב
 וונמרלו לפואה-רש לש קוחרה ולוקל עומשל  ליבשב  ,רהוזה
 , .. םירירחמה

 ביבאה-ירא רשא שיו ,ךכ-לכ ררושמה ריעצ רוע ךא
 יללצ רוקמ הדרחב רפרפי ךרה בלהו ,וילע ונחי .דיע .םירבכה
 -תפיטע = ונינפל | עיפית .ותרישדתב רשא שי א .תושמשה-ןיב
 בתכי זא . ןימוחנת שקביו םיאכנ ףיטי  ןידעה  הלוקו ,םירוחש
 םוקמב ,"םינשושה,ו "המחה ימודמד םע, ויתומרד תא ןוסלנצק
 ןועטה ,םותיה בלה תולוק תא ולצא הנושארב םיעמוש ונאש

 הממוד הנחתב תוחוטמשה םידיה תא ולצא םג םיאור ונאו ,םימחר |
 ...םירוחחו םיכרה ברעה-ימש לא

 םיכר  הכ םיללצה םג: םיהנ םיבחרה רהוזה:תודש לע ךא
 םידליה רדחפ | אוה ןוסלנצק קחצי לש דחפה ,  , ,םימסק-יוורמו
 ... ברעה תילולפאב םידיחי ענרל םראשהב ,רחאכ ארונו קותמה

 םיפופצ ויה רשא ,הלפאה תיוזה ןמ ומוקי ןושארה רנה בהל םע "
 וקחצי .לולצה .םקוחצבו ,ליג ןואשב םהיניע תא  וככחו ,םש
 ..,רבעש םרחפ לע םמצעב

 םיארומה | תאו הרקה תוקירה .תאו תמלאה תודירבה תא
 .ןוסלנצק עדי אל הלא לכ תא - - םייולגה

 ,וניניב  םיריחי רבכ םנשי יכ ,בוט המ
 +, . םתוא

 םיעדוי  םניאש

% 
 ונייתב

 , תונויצּב

 3 ןושח .ח"ר דע .רמגהל ףירצ םילקשה ץובק
 תושקבתמ םילקש ושרד אל .דועש . תודוגאה ,  רבוטקוא =

 הז רברב תוויות

 .לקשה דע רחוימ ארוק לוק איצוה יזכרמה רעוה --
 .נחה ימיב הצפהל ושרדל תושקבתמ תודוגא

 הנכהה תורובעל ושננ  רבכש | םיעידומ  גרובמהמ --
 סרגנוקה תכשלו ,םישוררה םידעוה ורסיתנ :יעישתה סרגנוקז
 ,םיבורק .רתויה םימיב חתפ

 התיה הו עובשב --
 ג"הפוה תבישיל עגונב תוטלחה לש המלש הרוש הלבקתנ .,
 פש תישימחה הדיעוה תא ,/ובקל ןכ םג טלחוה .סרגנוקלו ה

 לכ בשומב יזכרמה רדעוה תדיעו

 לש םויה רדס ,רבמצד 5/7 ימיב גרובמהב היסוה
 ,םרעומב ומסרופי ו תוריחבה ילל

 7 תוכרעמו יזכרמה לעיה לש םחכ אב רותב 'הדירפ תגיגח םירחא רובצ
 + ןופלדיא .א רמ הגיגחב קלח חקל "טיוסורה,ו

 םינןיצה י"ע .ךרענ  ,רבמטפס 6  ,'א םויב --

 ,הנליוב עקתשהל אציש םיובנורג ,ו דובכל
 ה ירבח ל ושגנ הכטלופבו ץילריסב םיכלפה םורעוה --

 ,הדובעה רודסו הלוכעת םשל תודחא םירע ורקב רב ב
 ויתשלפב ירבעה בושיה ד"ע האציה למוהב הצרה ןוזניפומ ר'ר --

 גויצה הריעוה הפסאתנש םוימ הנש 38 תואלמתמ רכמבונ שדחב --
 ועל הטילחה הנוילעה היזלשב תוינויצה תוצובקה תדוגא ,ץיבוטקב הנושארה
 חל .תנמזמו (שדחה רפסמה יפל) רבמבונב 7 םויב הזה םויה ןוהכזל גח
 , קלח .וחקלש הלא תא  רוחיבו .ינויצה .לאיריאה םהל רקיש הלא לכ תא
 םהיתובתכ תא .דעוהל עידוהל םישקבתמ גחב ףתתש הל םיצורה ,וז .הרוטוב
 שקבמו הריעוה ןורכזל .רפפ איצוהל םג הצור דעוה ,תונמזהה תא ולכקיש ידכ

 ירחאו דעוה לא וחלשל הל עגונה רבד הזיא םדוב שוש הלא לכ תא

 ולשל ,הדועוהב ופתתשהש הלא םישקנתמ דוחיב . הרזחב והולבקי
 יקסואטס | ,גו ברניו ,מ  ,י :אוה ןילופו הופור ליבשב הסירדאה .םהיתונורכז
 , :איה ץיבוטקב - הפירדאה | ,בוקורטיפ ךלפ יציבונסוסב
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 וש יצח לש הדיעו התיה הילגנאב תוגויצה היצרדפהל --

 :תלבק תא שיגדהו היצררפה תלועפמ ןוכשחו ןיד ןתנ גרבנירג רמ
 םימואנה ב ןיקרותה טנמלרפה לש היצגולדה רוככל היצרדפה הכרעש
 .ותוארהב | ,םידחוימ  תוחוא לכ האור אוה ןיא יקרותה טנמלרפה יריצ
 .סרגנוקזובש ותוקת תא עובמ אוה ןוזפלו אישנה לש הריבכה ותדובע לע
 וגו םיפפכה:בצמ .ד"ע ןוכשחו ןיד רבזגה ןתנ וירחא .הילגנא יריצ וב וכמתו
 ואבש  תובדנה .תמישר המסרפתנש ירחא .היצרדפה תונקת תרקבל הדעו
 /אר:בשויהל הדו ת לש היצולוזירב הפפאה הרגפנ ל"הקה תבוטל .הנשה:יצח

 " ר'ע הטלחה הלבקתנ יאסידואה דעוה לש  תונורחאה ויתובישיב --
 80000 --ו פי ב תורענל רפסה תיבל : בצקנ .י"אב םינוש תודסומ תכימת
 ₪ 2 דעב תוירחאה תא םג וילע חקל רעוה) 5000 --היסנמגל .קנרפ
 1 תובל .'רפ 1500--הקיתוילביבל /רפ36000"ל הלועה היסנטגה
 ש שדחה רפסה תיבל ,.רפ 500--ה פי ח ב םידליה ןי- 0
 וירבע .הרומ תקזחהל .'רפ 500---תוריבב םידליה ןגל ,200-- הקיתוילביבל
 וומל ,.רפ 500--הירבטב םידליה ןגל ,,רפ 1200---סנאילאה לש רפסה
 = -תפצב םידליה ןגל ,200--הקיתוילביבל ,900--פנאילאה לש ם"היכב
 וטל ,500.-- םילשוריב םידליה ןגל .'רפ 1900--הזעב רפסה תיבל
 יב ם"היבל ,.רפ 800-- םעה תיבל ,,רפ 300--תירבניה ןושלה דומלל ברעה
 0 --הרדג ,.פ 1440 - - הניטסק :תובשומבש רפסה יתבל ,,רפ 3000--
 ןינח ידו ,.פ/ 600 -- אצומ ,.פ 1620 --הרדח ,'פ 1900 --ףוטרא

 י'פ 1900--םינחמ .'פ 750 -- בקעי ראב
 הו "רמועה, ,תלהק ,"ריעצה לעופה,ב ךומתל דעוה טילחה הז דבלמ
 דבעל י"אב םירבעה םירומה ינפל עיצהל טילחר דעוה

 וה .,וז הנשב חותפל רמוא דעוהש תוננגל = םוירנימס לש ביצקתו המרגורפ
 ,ירפ 800 היתובשומבו י"א ירעבש םילטעתמה תודוגאל בצק

 :הז בתכמה תא ונלבק יחרומה תכשלמ
 / א"א ןיתרזמה דעב ופסאנש םילקשה חולש  רחאתנש ינפמ

 ועידי  יפלש ןעו  םלוא ,יחחזמה לש | היצרדפה תא רוציל ע"ע
 "רוע היהי כ'ע הזל שרדנה ךסה ןמ םילקושה רפסמ לדני רככ

 כקל הצורש ימ ,סרגנוקהל תוריחכה ןמז ינפל היצרדפה תא ונל רוצול
 ישקכמ םג ,ירשפאה םדקומב תאז וןנל עידוהל הבאי  סרגנוקה לא
 ! / ,םיפסאנה םילקשה חו"ש תא רהמל םישרומה
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 השדח תיבוח רואל האצי "הקיתוילביב הקיפוקה , חאצוהב--

 ₪ הוה רפסה .יקסבודורב ,ג תאמ ,110ע0018 [1800788תו*
 םויה דע ץראה לא לארשי תאיבל תמדוקה הפוקתה ןמ ןמוה
 "דאס  בושחו לודג רמח הוה רפפב אצמי י"א ימי ירבדב ןינעתמה

 : הוה בתכמה תא ונלבק "םיעטנ תדוגא, תאמ --
 הרשע .םיתשה הדיעוה, לש ח"ודהב ו"ב מ "םלועה ב |

 תרירפ ףשנ השרוב



 ןיא יכ , םיאור ונחנא הזמ .8,950--םיעטנ תדוג אל, \'
 תדובע ; אוה המ תאזה הדוגאה בוט ללכ תעדוי הקירמאב תל היצרדפק
 תוווח א, תרשכה י"ע בושיה תבחרה :איה התרטמו ,ט"נדנא---תאוה הרזגאה
 לחנתהל םיצפחה הלא דעב לקהל ידב "לכב תוללכושמו תונכומ
 ; ץראב בשיתהל םמצעב ואובי םרטב דוע לכה םליבשב ןיכתש , הזב ,תרי לע 0

 תרשע תב תחא לכ ,תוינמ קנרפ ןוילימ דעב הדוגאה האיצוה וז תילכתלו
 ,רחסמה ךוד לע אוה הסיסבו הדוסיש הרבח איהש ונייה , קנרפ םיפ
 440.000 ךס דעב היתוינממ הרכמ םויה דע ,םידבכנ םידעצ הוב התשע רב

 300.000 לש ךס דעב חונלבקב תועיטנ לע תונמזה הלבקו ,(תוינמ 44) קנרפ
 אליממו ,תונוכמו םינינב דבלמ םנוד 3635 לש חטשב המדא הל השככו , קנרפ
 ןיאו , תובדנ לש קסע םושל םוקמ ןיא ווכ הדובע גוסבש רחא לכל ןבומ

 תיטרפ הרבח יב ,רובצה יפסכ לש דצ םושל תוכויש לכ תאוה הדוגאה
 בושיה תא ביחרהל --- תוללב התרטמו , דבלב הירבח שוכר אוה השוכרש
 + רכונה .ןפואה .

 םלועב .םדא םושל | השרמ ל תדוגא, ו םיעידומ . ונא .הזבו

. 

 וויא הזב ןיא םא) הרובכה .הוצרדפה י"ע הגמ - הבדנהו .,הדי ל)
 תדוגא, יב ,רחא ירובצ דפומ הויאל תתל היצרדפה אנ ביטית (תרח ג
 + רובצ לש ףסכלו .תובדנ לש ןינע םושל תקקונ הניא לארשי-ץראב :
 . ט"סרת לולא חרו

 .לֶאְרַשידָץֶרֶאְּב
 ירחא ןושארה ןוילגב , שדחמ תאצל ליחתה ןמול קספנש "יבצה,

 תכרעטה ןיב השענש הווחה יטרפ לכ תא םיפדהל ץוחנל ךרועה אצמ הקספ
 ךורע ל ביוחמ יבא-ןב 'הש 0 תא ו ו 'ה שדחה ל"ומהו הנ

 היהי ונכת םגש הוקנ הבה

 ארק אוה .(ילגי-ןב יקוב) ןוסלנצק .ל .י ר"דה תעכ ההוש םילשורוב--
 תרשעש תויעדמ תויארב .חיכוה הבש , םימבשה תרשע ד"ע האצרה םעההתיי

 הדוהי ינב םע וללובתנ אלא , ודבא אל םימעה ךותב וללובתנ אל םיו
 תושעור םיפכ .תואיחמב ולבקתנ האצרההו חרואה .רצנדכובנ י"ע הלבב
 , ימלשורוה להקה

 םייחרזמה לש הפסא םולשוריב | התיה הלאה | םימיב-

 םירמשמה וחצנש ירחא הוקנדחתפ תא בזוע שב הי
 ר"דה ידדצמ לע תואכהב ומיאז ףורגאה-ילעב .תא וחלשש הוב םירו

 -תיבב ךמות דעו ןילרכב דסיל תולצה דניקלב רמש םירטוא .תוכוסה גח ירז
 םלוא . םימדוקה תובוהה .קולסלו םינינבל םישורדה ףפפ"ימוכס ףסאו
 תת ה הל הזכ דעו דסיל דניקלב רמ ידיב חילצה הרבעש הנש

 . םעפה דוע רבדה הנשי אל םא ,עדוי ימ ...העודי איה ירה ולש רפ
 תרגכ השדחה הווחאה לש ןרוגה תא .וריעבה ,לולא ג'י .,'ב םויב

 ועצפו תונולחהה תא ורבש םה .םילנו הברהו םיניוומ םיבנ
 + רדעה תא הרוחב וחקל םולפנתמה .דחא לעופ לק
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 ןבושהל ידכב ,תשובל תורכמנה תורענה תא ררחשתו שופה םהב השעת
 . ןהירוהל

 הקורימאב םינבר הברהמ תורגא לכק יב ,הז וכתכמב רפסמ ישב-םכחה
 תורכמנו הקירימאל  היקרותמ תואבומ תוריעצ תוידוהי תורענ יכ ,ותוא םיעידומה
 "יתבב היצילופה ישופח תעשב יכ  ,וצפח | תא עימה ישב:םכחה .ןולקל םש
 בצמל ושרדיו ורקחו רשא ,תיללכה:תונברה יתרשמ םג םשל התוא וולי ןולקה
 .ןלרוג תא בוטהל המב תעד ןעמל  ,תוררחושמה תורענה

 השעי יב ,ללוכה ברה תא חיטבה החפ טיקוויש דומחמ סומיסולאריניגה
 קפוע אוה יב  ושב-םכתה תא עידוה הז םע  ,רבדב הלועמ השירדו | הרוק
 ,ןולופרטמב קר אל בעותמה תושפנה:רחסמל ץק תמוש רבדב העצה תכירעב התע
 ,הרשה ירע לכב םג םא יכ

 .  םידמוע לופונוטנאטסנוקב ללוכה ברה לש ןנותע עירומש יפכ --
 " | השדחתהש זאמ .תודככנ  תויכלממ תורשמל בורקב תונמתהל םיבו םירוהו
 תא םונימומש דועב יכ ,םידוהיה דצמ תונולת ועמשנ היקרותב היצוטיטסנוקה
 תתע , ירמגל םהילע םיחפופ ,הכלממב תולודג רתויה תונוהכל םינימר א ה
 + תקדוצה םתנולתל בל ףוס ףוס םשוה

 יד  םוירוק, תיקרותה ןילופרטמבש דבכנ | רתויה ימויה ןותעה --
 תא עובשב תודחא םימעפ האיבמה תדחוימ הקלחמ ולצא הצקה "טנעירוא
 ,םידוהיה ייחב םישענה ,םיבושחה םישעמהו תוערואמה

 .םינמותועה םירוהיה לש

 היקרות ידוהי לש םינוש םיגוחב ןויערה ררועתנש , טעומ ןמז הז
 רוהו לעש ,ךודה ד"ע םוינמותועה  םירוהיה לכ לש יללכ פרגנוקל אורקל
 ידוהי לכ ןיב תחא ןושל תעיבקל עגונב לכ םדוקו , החעמ הב תבלל היקרות
 ּ ואטבמ>ולכ , "ןויצאנ הל, ןותעה לש ןורחאה  ןוילגב  ,תינמותועה הכלממה
 "| תלאשל שדקומה ןיינעמ .רמאמ ספדנ ,  וקינולסב "םיטניא סעד בולקה, לש
 | ,הזה .םרגנוקה
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 ימואל פרגנוק

 הזרכוהש םוימש ,הז לע ורעצ תא לכ םדוק עיבמ רמאמה לעב
 ., המידק דחא רעצ ולופא םינמותועה םירוהיה  ורעצ אל ץראב היצוטיטסנוקה
 ןכ .תולהקה ייח לולכשל ןויסנ םוש השענ אל הנידמה:ובחרב םוקמ םושב יב
 +תוערה תודחא לש תוא ול יפא ןב הארנש ; םוקמ ןיא יב ,רעצב ריעמ אוה

 הלאש עיצמ אוה וללה םירבדה לכ תא ל לעב טרפמש רחאל
 : תוולארשיה תולהקה ירכח תא סרגנוקל אורקל העשה התע העיגה אל םא
 "  ררועמ אוה וירבד ףוסב ,תוחכה תודחאתהל ךרר אוצמל ידכב ,הנורמבש
 , ,וז הלאשב םתעד תא ווחו יכ ,םירבעה םינותעה ירפוס תא

 .ופילאב םידוהיה
 לופונוטנטסנוקב ,  םוחנ םויח 'ר ,ללוכה ברה לא ונפ ופולא ידוהי

 =  םמה םולשתמ םתוא רוחשתש הלשממה ינפל םתבוטל לדתשי יכ ,  השקבב
 .ינפמ ,יקרותה אבצב םתרובע ףלח הכ דע םהילע לטוהש םשפנ ןוידפ רפכ
 + הוה סמה תא םלשל תגשמ םדי ןיאש

 "יכ | , לנפל | לדתשהו םיפסכה רטסינימ לא ףכית ךלה םוחנ םייח 'ר

 "םירשע קה םירוהיה תאמ הבגו יכ ,הרוקפב ופולאב ןוטלשה לא ףרגלטי
 .םודוהיה תא = םירופאה-תיבמ ישפחל איצוי יכו םהמ  עיגמה בוחהמ םוזוחא
 \ .סמה תא הכ דע ומלש אלש ליבשב .אלבש

 :תלפמלו רואמל .תירטקיליא הנחת קשמרב | הדסי תיגליב הרוגא - -
 םולושכמ וחינהו - האנשב לעפמה לא ריעה יבשות וסחיתה הלחתב ,לזרב

 .בטוה רככ- --."ץנעדנאפטעראק:טנעירוא .טוידה, עידומש יפכ---םויהו ,וכרד לע
 " רואמו ,םישדח םישרגמ ינשב  תרבוע  הליחתה  לזרבה:תלסמ ., הברה .בצמה

 + ריעבש  םינסחמו םיתב םישמחו תואמ עבשל סנכוה ירטקיליא

 : תאוה העדומה תא םסרפ היקרותב םיפסכה רטסינימ --
 ופילאו היריס טיליובש הלוה תוצב שוביל ךורא מול היפצנוק תנתינ

 דע הרוגס הפטעמב ויתועצה תא חולשל ךירצ וז היסצנוק תא לבקל הצורש ימ
 .עובקה  דעומל . ירוינ  אלד  יסכנ לש היצרטסינימראה לא  רבטבונ ףוסל
 אנה תא עיצהש הול ןתנת היפצנוקהו ,תופטעמה תא תדחוימ הדעו חתפת
 , א ליבשב .םיחונ רתויה
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 סח. 137 6 911) קוצי יב ,השקבב ףלפה רש לא קסניטב אקי תרבח ישרומ ונפ
 עסמ-תדועת םדיב רשא ,םידדוגה םידוהיל תתל ךלפב רשא היצילופה תודוקפל
 ,א"קי תרבח תאמ הדועת םע ל"נה םישרומה תאט השקבו היגאה-סיטרב ,ל"וחל
 לכב םידדונה וגישי הלאה תודועתה י"פע . ל"וחל םידדונ םה יב הדועת
 רשא םידליהו , ריחמה עברב לובנה ירע לב דע העיסנ יפוטרכ תולפמה תו
 + םתשקב תא אלמ ךלפה רש . םנח ועפי ,רשע ינבמ םילודג םניא םא ,םתא -
 . הלאה םימיב וו החנהב רבב ושמתשה קסגיממ םידחא םודדוג =

 ןוטלשה להנמ ינפל ןאמרירפ ,מ ,ג ידוהיה םטופידה תולרתשהב -- <
 ס"היב לש רוטקירידה לא הדוקפ החלשנ | המדאה:תדובע | ינינעל ישארה
 םודוהיה לכל ןחבמה לע רומעל ונתיש ,בילהומ ךלפב יקרוה:ירהבש ימונורגאה

 + הז ןודינב השקב:יבתכ ושיגהש

 .היקרותל םיעפונל תורפוח

 העדוהה תא יקרותה ישארה לופנוקה תאמ הלבק הסירואב למנה תגהנה
 + תאוה

 ו'ע | וחקבתי .הנוילעה  תירטינפה הצעומה תטלחה י"פע
 לופוטסבוס = ןיבו [= הפודוא | ןיב | תורבועה | תוינאב | םיעסןנה לכ
 םיצפחה | לכב < הוצקופנויד ושעי תאז 'דבלמ = + תוינאה יתרשמ ןכו

 ויהי הלאה םירבדה לכ ,תוינאה יתרשמ לשו תישילשה הקלחמב םיעסונה לש

 רזגמה די לעש ח"היכב וא יפוניסה םילוחה-תיבב תועש ר"כ ךשמב םישענ
 + .(ל ופוניטנטסנוקו הסודוא ןיב) יזגא

 רובעל הינאה הפכמ לעו תישילשה הקלחמב םיעפונה לכ םיבווחמ םש

 םג םשל וכליש , שורדל ירטינפה אפווהל הנותנ  תושרו .םילוחה:תיב לא
 הקלחמה יעפונל ךא + ץיוחנל רבדה תא אצמי םא , הינשה הקלחמה יעסוג

 + הניפסב ראשהל תושרה הנושארה

 םיאפור

 ."רימ יקסיירוועי,ה לש הנורחא ה תרבוחה הרוזניצה םעטמ המרחוה --

 טטופידה םע ןיפילוטס .א .פ/ םירטסיגימה.אישנל התיהש החישב --
 תא רשאת אל תינוריעה המודה יכ , ונוחטב תא עיבה יקסלוקינ יאסירואה

 - .םידוהיה תאמ וללשוש ,תוממורה םש לע השקב תשגה רבדב םיקינוויסה תטלחה
 ,הלש היצנטיפמוקה רדגמ אצויה רבד אוהש ינפמ ,הריחכה"תוכו

 ד'ע קוח>תעצה לש  תינכת ךורעל הלכ ץיבקשירופ המודה רבח --
 + היברסיבט םידוהיה לכ שוריג

 , תויטסיחרנומה תודוגאה לכ ירבחל תיללכה הריעוה לש המרגרופב --- -

 ! םידוהיהרתלאש ד"ע הזה ףועפה םג םגכנ הבקפומב גורקב תויהל הדיתעה -
 ףסכ םוכסב םירוהיל אבצה" תרובע ףולח , בשומה םוחת לא םידוהיה לכ שורוג <

 לע רופאל :  היפורמ םידוהיה לכ שוריג רבדב הלאשה רובוע ן םשפנ ןוידפ

 םגו ,תוקיתפא , רפס:ותב חותפל , תויכלממו תויירובצ תורשמ תאשל םידוהיה

 קיזחהלו  םילגרו'זו םינותע איצוהל , תיסווה  ןושלב םיבתוכ  םירפופ תויהל
 , םירפפ לש םינפחמו תויונח

 הטיפריבינואה לא הלחתב םחוא ולכקש ,םידוהיה םיריעצה םישש --
 בוש רחאל רביטנפ 9 םויב הילא בוש ולבקתנ ,כ"א הנממ | ובלשק
 םילבקתמ יכ ,רבד .רוריב םפרופ םויפ וב ,גרוברטפל ןיראווש הלבשהה רטסונימ
 ללובה ךסה לא םאתהב המרוגה ןובשח י"ע אל םינוילעה ם"הב לא סידוהי
 :םישדחה םידימלתה רפסמל םאתהב פא יכ ,םיטנדוטפה לש

 :םינוגיבה רפסה.יתב לא םידוהי תלפק יללכ ומסרפתנ --

 -השמח רפסמב םידוהי ולפקתי ןילופוטמה ירעבש םינוניבה ס'הב לא
 ,םיזוחא הרשע --בשומה-םוחתל ץוחמ  ;םידימלתה לש ללוכה ךסה ןמ םיזוחא
 םייטרפ ם'בל םג העבקנ תאוה המרוגה .םיווחא 15 --- בשומהיםוחת ךות]
 לא םידוהי םילבקתמ | תולבגה ילב . הלשממה לש ם"התב תויכו םהל שיו

 יתשרחל ,רחסמל ,תוגמאל םינוניבה ם"התבל םגו תויכו םוש םהל ןיאש
 ס"בל ,רחסמה רטסינימ לש ותושרב םיִדמועה ,תונמואלו הקינחיטל ,הש

 םוירטסינימ לש ותושרב םידמועה ,םיכומנה םיינחיטה ם"הבלו םינש יאפורל
 תדידמל ס"הב לע םג הלח הלעמל האבומה תיטנצורפה המרוגה ,הל
 םירמועה ,םיינחיטה םינוגיבה ם"הבו רפכה.קשמל םינוניבה פ"הב | ,המז

 ".תוהלומלו םושכוחל ם"היב םגו  הלבשהה םוירטסינומ לש

 תיאבקפומה הטיסריביגואב העבקוה ו םירוהיהל המרונה

 מה ינש שרגהל םידמוע רוטנרבוגה תרוקפבש ינפמ רגפהל בורק ,םידימלת

 ,הבישיה תוכו רסוחמ םש רשא םורבעה |
 ינותע רכממל להאה לא הבמוב הכלשוה הנשה שאר ברע םויב --

 הפידוא ידוהי תא הרשה הוה ערואמה . הסידואב םיקינוויופה לש םירפסו

 1 ןינעב רמאמ םיפדה ,םיקינזווסה לש םאטבמ-ולכ ,"שטיר סורה, .דחפב

 .םידי'וה ד"ע הבמובה הבלשוה וכ ,,ורמאב ו ארוק אוה ובש

 רשאתנ טנאמעד ןויצ ןב ףסוי ברה יכ , ּונל םועידומ לופורפמיסמ --

 טלאי ריעב הלשממה םעטמ ברל םינפה רש תמכסהב ךלפה רש םעטמ

 . + הביבסהו

 בל הנפ ירוטלוקה ירבעה םרגנוקה לש ןיבמה רעוה -- 9

 : הוה רווחה בתכמב ע"ע םירבדב ומע ואבש ו

 טילחהלו ןודל היהי הילע רשא הצעומ הפ דעות בורקב יכ ,בל םישב

 ירבעה הרוטלוקלו הפשל סרגנוקה לש ונמזו ומוקמ רבדב תורומג תוטלחה

 אפוא םירבכתמ וננה ,הזה ןינעהל תועגונה תובושחה תולאשה רתיו

 ה לע תוקיודמ תובושת דימו ףכית וגל תונעל אנ  ליאוי יכ ,ודובכ

 דובכ אביה (ב ?ירבעה סרגנוקה לא אבל ללכב ודוככ בשוהה (א :וללה

 .3) ךליאו 1909 רבמצד חרול 16 םויב ןילרבב ףסאתי םא ,הזה סרגנוקה

 <> ועיבקל תירבעה תונותעב העדה העבוה רשא ירחא (ד .(ןשיה רפסמל רבמצד

 0 רשפא םא ודוככ תא םילאוש וננה לארשו"ץראב ירכעה סרגנוקה .םוקמ

 יאבה ביבאה ימיב לארשי: 8 ףסאתי םא ,סרגנוקה לא אבל ול

 יוהמ .תובושת ןוכמה רו ב"ג תונעל םישקבתמ ןילרבב ןיכמה דעוה

 איה תכתכה ,הלעמל תומושרה תולאשה

 0 מ ₪ םטהס(ג [םע וע 100 0-0

 ]זמ 0. /080ח 1118100802. 25.

 ,תּונָמָאבּו תּורפְמַּב
 ,השרוב םירפס:רכומ ילדגמ יבר לש וינפ תלבק

 הרדהג .'םינפ = תלכק הב ענ |
 + םורפס:רכומ
 שנא תואמ אלמ בובו'זגה בוחר לכ היה  ברעה ל

 רקפו .ורמע היצילופ ירטוש ןומה ,םירכעה םורפוסבש אבפה | ינפב לכתסהל
 היתושגר תא עיבהמ ץוחב םיפסאנה תא ועירפה אל לבא ,רדסה לע

 . הלענה רפופהל
 . ,רדהו ראפ ברב טשוקמ .היה טקנבח היה ובש םלואה

 ש - ותנומת היולת התיה .ירטקליאה- .רואמהו םילתכה לעש | םילודגה

 .תאמ והלשגש ,םיבר םיחרפ ירז הירבע לכמ הבפסומ אבפה

 ל . םינוש תודפומו

 תואמ שלשמ רתוו ואב לבא ,שיא םיתאמל ךורע היה ןחלשה

 ניעבו הגושאר פופה תא התש אבפה ,יתפומ רלס םלואב ררש הו

 ,ליגר תועמר
 ולרנמ תא רייצ אוח , ןילטיוצ ללה הנושאר רבר כ"חא

 טקנבו

 ידימלת | תרבח יריצ , םיטגדוטפח

 + הביתב:ילכ
 תוחפחה לכמ ןאבש , םינוש םוריצ) דוירפ רמ ושרה םהירחא

 :םיירובצה .תורסומהו

 רוש הרש רשא  ,"רימז,ה תלהקמ התשע ראמ ץרמנ םשור

 + תידוהיהו תירבעה

 סע הפ : - הפורדא = אבסהל ו ם"הצ

 .וותמא יתונמא ירכע ןורטאית תריציל הוקת שי התעמו , םירפופהו
 .תורפסהל גח .םו\ היה הז ,דאמ ריבכ םשוה השע  טקנבה



 ,'תונמאה,, "רימזה,- -תונוש תורוגא ודחאתה ונריעל "אבס,ה אוב ונפל םווז
 ."םיקחשמ תרכח, = ,'הרות רומלת, ,"ןויצ יריעצ, = ,"םירומה = תודוגא, ,"בגועה,

 ,םונפה תלבק תא ךורעל ידכ הועו ד
 הנחתה לא האצי תודוגאה לש ןחכ יאב תפסאב הרחבגש היצטופד

 ,חרואה ינפ תא  לכקל יקשוו
 ,בר ןומה םש ףסאתה ודולב תוביתנה תיב לא עפמה אוב תעשל

 תא דיערה קוחרמ עסמה הארנ רשאכ  ,תוגלפמה לכמ ,שיא םיפלא תרט
 ילדנמ 'ר ..,'!עדייזה יהי, | "!רדיה, "!אבה ךורב, :ןומהה תואירק םער ריואה

 רמא ,האור ינא .ול וקלחש לורגה רובכה לע 5 הרוהו הבכרמה ו

 ןומהה ךרע ,ילדנמ 'ר רס וילאש ,ןולמה תיב לא ליבומה ךררה לכב
 ותוא שגפש בר ןומה ול הכח ןולמה תיבל ביכסמ םג ,תורעוס תויצבו
 ,הינשה  המוקב ונולמ רדח לא להקה ותוא אשנ םיפכ לע המוצע תובז

 םלואב ,הפל הפמ אלמ היה ןורטאיתה ,יתמרד ילקיזומ ףשג ורובכל וכרע בי
 רמזב ילדנמ 'ר ינפ תא הלכק בגועה תלהקמ ,גח לש חור תוממורת

 רעד, ןויזחה תא הגיצה תונמאה תרוגא ,חרואה רוככל רבוחש ,"ערייזק
 ,וירויצמ םידחא םוקרפ םיפסאנה לכ תשקבל אירקה ילדגמ 'ר םג ,
 ,הדעה יריחב ופתתשה ובש | ,טקגב ילדנמ 'ר רובכל ךרענ .ק"שצומב

 ,ונרוע תא הלענה חרואה בזע םיולמ לש לודג להק | רמעמב ₪

 רפוסה לש  םיעבשה:תדלוה  םוי תא הסידואב וגגח הז עובשב -- | .
 םירפוס הברה ויה ורשבל םיאבה ןיב . יקצוניל לאוי קחצו םסרזפמה | ינוגר'ז

 םשב .,דועו םיריני'זגיא ,םיטסירוי ,םירומ , םיאפור , םיירובצ םינקמע ּ

 + יקסניול רפופה לבויה ןתח תא ך
 בהז לש טע הרושתל ןל ושיגה לבויה:ןתח ידבכמ

 --"רבחה, רואל תאצל ליחתה אגורב >
 . בויבט ה .
 םשב ידוהי ןועובש רואל תאצל 0-0 הנוטנגראב--
 ,לאירתב -

 , דועו ףסכ קתת ,
 ,םירוענה ינבל .ריוצמ ןועובש

 ,'ערהע .ןוא טיורכע

 !תכרעמב ולבקתנש םישרח םירפס
 ,ם תאצוה ,ע"רת ,םילשורי ןושאר רפס , רנרב  ,ח ,י יבת
 ,'ק 96 ריחמה ,גרבמל ,ץיביקציא ,ח .תופתתשהב ,ופי ,,בּו

 ךורע ,1  תרבוח ,םירוענה נבל  ריוצמ  ןועובש ,רבחה | <
 , אגיר ,בויבט :י"

 "רחשה, גאלרעפ , ןעגנומיטש = בוטדםוי , ראטקעפס
 .'ק 90 ריחמה , 9

 גאלרעפ ,טדיומ א .רואונש +
 'ק 70

 ריחמה ,9 ?רחשהב גאלרעפ ,אמעאפ ,הנתמ א ,רואינש

 9 ו "רחשה,

 ןוא ןעגנולהעצרע .ןעבעל עסויוו םאד .ןהאזנלענעצאק קחצו <
 1909- אשראוו ."רחשה, גאלרעפ (רבחמה תנומת םע)

 ו
 , ןערהאי רערניק , גרעבנייפ 2
 ,'ק 50 ריחמה 3

 "רהשה,  גאלרעפ

 יירחשה, גנולמאז .רעדעיל ,ןעמיורט כ ל
 .- 80  ריחמה

 ,המיא וילע .םוליפמ תוירחאה יבר םילודג םיקסע ,ורובדב דומעי אל הלילח -

 , יקסניול .ל

 .ןומיליפ

 .ּנַת חמש ןמ םיִאְרונה םיִמָיה

 (תוכס לש איפוסלפ טעמ)

 תולפתה ימי = ,תומוצהו תויכבה ימי =, םיארונה םימיה .ןרבע | ופלח
 יל .ןיא ,ללכ רעטצמ יכנא ןוא  ,תמאה = ריגהלו = ..,ורבע  ופלח ;תוחולפהו

 -- ידה םוי תא דחפמו םתוא יכנא אריש ינפמ אלו .םהילע םהש . םיעוגעג
 הדערו ליחנ ןוזפחי םוכאלמ םאו ,ללכ ינתדחפמ הניא הוה םויה תמיא ,הלילח
 םניאש ,הלא "םירוהטו םיכז, םיעדוי אמתסמ- -!ןידה םוי הנה :ורמאיו  ןוזחאי
 יולג רופו .רחפל המ םהל שיו ,םיבשוח ונחנאש ומכ ,םירוהטו םיכז ךכ לכ
 "< .המכו המכב הפוטהו ידמל הכלכולמ "הלעמ לש אילמפ, לכ ,רשא ,ושכע אוה

 | ,היאר איבהל ןיא "הלעמ לש אילמפ,מ ,היהיש  ךיאו  ...תופו יתלב תוישעמ

 : : ,.,התודוא רברל אלש בטומו

 םיבתוכו  ,םיררבמו םירקבמו  ,םוכרענ .תונובשחו םוחתפנ םירפס | םאו
 ולואב ,חוטבו  ולש ל ןיכנא ,םחור לע הלועה לככ ,וקחמיו ובתכי --םיקחומו

 ןיידע עדוי ינניא ,ה"בוקה תא ןובשח אובא םא יכ ,רשאב ,יל עגונ רבדה ןיא
 יל שי .ןיידע השולקהו העורגה יתודהי לכב רשא ,רשפא דאמו ,ומל בויח ימ

 ,ולצא ףדוע הזוא
 יכנא האור ,אברדא ;אתוילעמל וא ל יל תאז בשוח יכנא ןיאו

 אימשד -אלימב םג ןכ אעראד ינינעב ומכ רשאב ,אשלוחו לודלד לש ןמס הזב
 ןמס םנה ,בורה יפ לע ,םילודג תובוח .לודג בוח לעב תויהל יאדכ םימעפל

 לעבו ןקסעו זירז םדא .תוזירז לש  ,העונת לש ,םייח לש ,הבורמ תוינקפע לש
 ול אקיחדו ונובשחב העט םאו ;רתוי דוע .בויתו הברה ול שי תוריבכ תולועפ
 0 .רבכתהל היוארה הכיתהב ,ןוגה םוכסב תוחפה לכל---"טימשיו, ותעש

 ילעב, תא .רשפתהל רמאי םאו ..םיאבה םימיל ול םג רואשי רוע --- ותוקחד
 רשא ,ןלטבו טועפ םדאו ...דוע וב  ונומאו] ודמע ורשפתי לקנב "ויתובוה

 < הגשה וליפא ול ןיא ,ויתוטורפ יפל רחוס ,ויתוחכ יפל "דָבּוע,, ,םימצמוצמ ויקסע
 < ןפ ,הריתי "הנמזה תושעל ,  רחפמו םירחא תטורפב אוה ריהז .לודג  טידרקמ

- 

1 

, , 

 < ותונחב אוה לפטמו ,לודגה לגלגה תא בבפל הכה אלו חמה אל ול ןיא
 הרצ לכ לעו ,תוטורפ אוה בייחו ולשמ ול ןיא ,החונמב ןשיל ידכב קר ,המוגצה
 ילעבו .,םיטעומה ויסכנמ יקנ  ,ופגב אצוי אוה ירח---ודי הטמ תעל ,אבת אלש
 :ּ .ירמגל וגממ םיקחרתמו ותוא םיזבמ ויתוב וח

 \ המ  ,םכומכ ,ינומכ םישולק םירוהי  ,םיארוקה = יביכח ,םכשפנב ורעשו
 ?אוה ךירב אשרוקל  םיבייח תויהל םילוכו ונחנא המכ ,אוטחל םילוכי .ונחנא

 והוליו אבי תולל הצורה לכו. ףיקמ ינונחהו ,החותפ תונחה רשא רבדה תמא
 ןיאל ,תוריבע ,תוריכע  ,יוה---תוריבעו ןהפו םג ,רחכנ המלו םלועה אוה לודג

 מ ,וב בחר ובלש ימ ,וילע ףיקת ורצוש ימ ןלודג .טידרקהו ןחילכת ןיאל ,הצק
 זזה םלועב תוולל הצורה לב .אטחיו .- לעב ימ ,רתויב ןדחפ וניאש
 -.יתונלל סולוכי ךומכו ינומכ תוריבע ילעב המ לבא ...הוליו אבי  ,תוולל לוכיה לכ
 ילגופמ  ונחנא המכו , ןויע יאנוש לכ לע --- ?הפקהב םישרוד ונחנא המכ

 וכ לב וגיתוגשהו = ,םיטעומ  ךכ לכ "הזה םלועב לעכל לתיבול
 "םירמסמ,  וזיא רתויה לכל --- ?ונירפסב בזתכ וויספ הזיא .תוטועפו תוינע
 . ידכב ,הער תוברתל ונאצו רשאכ  ,ונתוריקפה ימיב ונלכאש *תירובב םינגוממ
 "םג ,אענצבש םירבד  וזוא ,דיגהל רחפו  ,םימימתה וגיתובא תא םיעבהל

 אימש יפלב

 0 תא םיניבמ ונחנא ןיא אלה ,יעבדכ הטימש אוה ךירב

  ונחנא אושל רשא ,רחא םוקמב וו יתפקשה תא יתראב רבכו
 ל .תוריבע ילעב ונחנא ןיא רשאב , אתיב אפלאה לכ לש "+ טח לעב,
 שמ וטכ ,תוצמ יאלמ ירה אלו .ןומרב תוצמ םיאלמ ונבש םינקירה וליפאו
 יירמגל לטבמ  יכנא "תוריבע  תישע,ו .,אטחל וניתונורשכ תא . .תוריבע
 לבא .,היהוש = ךיא היהי , םירחא  םימעמ ינפמ וא השוריה לבס ינפמ
 נו הלוגב ונאצוו ,שדקמה תיב ברחש םוימו . אטחל | םולגוסמ רנחנא
 לועה .תומואל .ותלוגסו אטחה ןורשב למיג רנתמדא 5



 םירחתמ יכ ונתוא םידשוח ,םיעשפבו תונועבו םיאטחב ונתוא םינומ ,םכרדב
 ...םליבשב טעמי הלילח ןפ םיאריו ,תולודג םהיניעו ,הריבע ירבדב םהב ונחנא
 אוטחל םה וקיפסיש המו ,ודחפי אוש דחפ יכ ונא םיעדוי אלה םנמא ונחנאו
 --גרטקמ ןטשה םאו ...המלש הנשמ ידוהי שיא קיפסי אל , תחא המישנב
 ונל ןיאש ,אנקסמ ידיל יתאב רבב הז יכנא .וחור לע הלועה לככ ,גרטקו
 ,טורטורפב ויגורטק תא תעדל ץפח יכנא ןיאו ,ןטשה לש ויגורטק תא םשחתהל
 תורפס לכ דעב תחא הטורפ וליפא ינממ ושקבי םאו , גרטקמ אוה המו ךוא
 ארקל חור , תחנ ול השעא אלו יתטוופ תא ול ןתא אל ,איהה תיגווטקה
 ותכאלמו ,גרטקמו ןטש אוה ירה ,וחור לע חלועה לככ , חבני ,וירבד תא
 ,אטחל ללכ םילגוסמ ונחנא ןיאש ,תמאה תא םיערוי אלה םנמא ונחנא ,ךכב

 .טפשמ השעי ,ףוס ףוס אלה ,ץראה לכ טפושו
 ימי תא דחפמ יכנא ןיא ,ליעל םיראובמה , הלאה םימעטה ינפמו

 . החונמ יבלו ,ןידה
 ,ינדיחפת אל םיארונה םימיה לש םתמיאש יפ לע ףא ,ןכ יפ לע ףאו

 םימיש רשאב ,ורבע רבכש המ ,יל אחינ תאו לכב  ,"רופכ ליחמ יתמיוא, אלו
 םימיה ירחא ומצע תא | שיגרהל םראל האנה ,בטומ .ןורבעי יכ בוט .הלאמ
 יטפושו ,יבירב יכנא קידצ יכ ,םנטא יכנא עדוי .םהינפל רשאמ  םיארונה

 ,םימשאנה לספס לע תבשל םג םיענ אל רשא ,ורות אלה לבא ,ןידב ינוקודצי
 לקנה ,ותכאלמ יפ לע  ןילתו ותוהמ יפ לע בצק ,ירזכאו סג רונטק הויאו
 אלו םניא וינועב  ךדובבו ךויח .ןיד תיב תותימ לכלו הילתל ךרסמל ויניעב
 תחת תפזו תירפג ; ןידב ךבייחלו ויחלוש ינפב ןייטצהל קר וצפח לכו ,םולכ
 ךיתודוא רפפמו ,תולילע לילעמו ךילע תובד איצומו ,ויתפש לע לערו ,ונושל

 םיגרטקמו ,םתורוא תמלח אל וליפאש םירופסו  ,וארכנ אלו ויה אלש םורבד
 --?םתוא ערוי .וניא ונתאמ ימו ,םיבר אלה ,גורטק םשל קר םיגרטקמש ,הלאב
 השגרהה ,דבלב איהה השגרההו --- ?םתוא עדוי וניא לארשי ינבמ ימ דוחובו
 הביאכמ---רוגטק לכל רקפה ךנהו ,םימשאנה לספס לע בשוי החאש ,הנושמה
 ןהצולמהו גורטקה ימי ,טפשמהו ןידה ימי הלאה םימיה ורבעש יל אחינו .דאמ
 ךלמל,  תולפתו תונחתו ,תויצלפאו תושקבו םיכורא הבושת ימו תרשע ירחאו
 ,ונתחמש ןמז עיגה ...ארזל טעמ יל ויהש "ןוילע

 ---?השוע וז המ החמשלו ,ונתחמש ןמז דיגהל ךייש יכָו---!ונתחמש ןמז

 תלוכמהו רבה תא ? הנרוגה ונפפאש תואוכתה בר לע ונחנא םיחמש םולב
 לע ילוא וא ?וניתותגב ונכררש שוריתה תאו ןייה תא ?ףרוחה תומיל ונוניכחש
 ? ונימוב ונל ועיגהש תומחנה לעו תועושיה לע ?ונחלצהש תולודגה תוחלצהה
 לע---?ונישעש החילצמה הקיטולופה לע ?םייחה יפנע לכב ונשבכש םישובכה לע
 ,.,!ונלדגש םינכה לע ?ונל ונמקהש רשויה יצילמ לע  ?ונמעל ונעטנש םיעטנה
 תא ?ונגשהש תויפצנוקה תא ?וניתובא ןיראב ונלחנש תוברה תואלחנה לע
 םימוצעהו םיכרה םימוכסה תא ?ןנללפ רשא תולפמה תא | ?ונינבש םיפוחה

 ?ןניחהש הפשה תא ?ונכחרהש תורפסה תא ?ימואלה דנופה תבוטל ונפסאש -
 וז המ ,םכתא לאוש יננה ,החמשלו -- ?ונרשכתנש תובוטה תורושבה תא
 2 - -?ונתתמש רוקמ ויאו ,4השוע

 ףסלפתהל בהואה ףוסולפ טעמו םיחקפבש הקפ ,יל שי ךתא ריכמ] ,
 תא םיררבמ םה ותעד יפל רשא ,רהנ יגס ןושלבו םיסכודרפב רבדלו דימח
 היה הנושמו ,םיליגרה ,םיטושפה ןננושל יכרד רשאמ רתוי רבודמה .ןינעה
 ,רלדנפ ונוא אוהש דחאה .לע ריגהל היה ץפח ,לשמל המורכ .ויוטב ןפוא
 אלהו ,טייח---ןיל ריבסמ היה --- ,דיגהל ךייש .,"טייח, אוהש .וילע רמוא היה

 םיואר םניאו  רופתי יכ םוסנכמו ,יעבדכ טחמ קיזחהל ידכב ולופא עדוו וניא
 אוהש המכ יכ .טייח אוה אירולדנפד יכגל- -?טווח אוה יאמ .אלא .הכאלמ לכל
 וןנממ .עורג דוע .רלדנס אוה חלצי:אל טווח

 וירבדל םעט שיש יכנא אצומ ,הזה יוטבה ןפוא הנושמו רזש המכו
 תכירא המכו המכמ רתוי הברה םינינעה תא רחא סכוררפב ררבמ אוה םימעפלו
 םלועב  ,ונחנא ונמלועב םינינעה .תגכהל םיאתמ "הזכ ןונגס,, דוחיבו ,םודכד <

 .םיכסכופמ ךכ לכ ,םיברועמ ךכ לכ םיגשומה רשא ,םידוהו
 וניא אוהז ,ןרמל דיגהל ךויש ,ןדמל אוהש ינומלא לע םירמוא ,לשמל המורכ

 -- -?ןדמל אוה יאמ אלא ,"תואיגש עבשב חנ, בתוכו ,ותרוצכ קוספ םגרתל ןלופא עד
 ,ןדמל אוה ירה  ,תירפע זחא תוא וליפא עדוו וניאש אתמר םעטמ ברה יבגל רשא

 ךייש . גלפומ רושע  אוהש 3 ןירחא םינגרמש |, ריעב רוכגה וא
 רישע יתייהש יארוב תורישעל רפח אוהש המ יל היה ולו , רושע ריגה
 ו יתויה אלש שוכרה ותואל  הכוז יתייהו 8 לש ונובר יאולהו 8

 רשא שוו . ונתחמש ןמוב תנינעמ  רתויהו הלודג תליה -- .םונימה ב

 ;,,םידפפנו םיכלוה ,םישמכנו םיכלוה ,םילכו םיכלוה םהבש

 ונמלוע אלמו ,הנושמ הקדצ לעב  ,לודג ןבדנ --- "ונומלא, רישעה
 ורימ  וניאר אל יעבדכ הבדנ ,הנוגה הבדנ לכו---,'ןבדנ, דיגהל ךויש ,ותלהת
 לכו- -?בדנש תוימואלה תובדנה ןיאו ?רפיש רובצה ידסומ םיא! .ונעמש אלו
 < תוטורפו םויה תומורפ ,םש תומורפ ,הפ תוטורפ ,תוטורפ יאצחו תוטורפ---ויתובדנ
 ,ונלש .םירישעה רתי יבגלש אלא --- ?ןרזפ אוה ,בידנ אוה ,יאמ אלא ...רחמ
 ,ןרזפו בידנ והנה ---םילוונמ םג םימעפלַו ,םינצמק ירמגל םנהש

 < | םורדגתמ ריעבש םינויצהו * ,"קודא ימואל, טנגוליטניאה ,דמולמה ינולפ
 | --ןימואל אוה דינהל ךווש יכו | .ותנמוא ינב רתיל תפומ ותוא םוגיצמו וב
 "אל תפנכה תיב תא ..,ותוימואל תא בדנמ יתייה םויחושמל תסנכח תיב ןינבלו
 .דמלמ ןנניא וונכ תא ,קלח חקי אל הרבח לכב ,ערי אל  דעומו תבש ,רקבי
 רתי יבגלש אלא ?"ימואל, אוה יאמ אלא ןםיוגה ךרדב םתוא ךנחמו תירבע
 ,ימואלה אוה הגה םידמושמ רתויו תוחפ וא םירומג םיזג םנהש וירבח

 וופ לע םיכתחנ ריעה ינינע לכ  ,ירובצ ןקסע אוה "ףיקתה , ינוטלא
 דחא סנרפרפ וליפא אוהו , ירובצ ןקפע דיגהל ךוישו ; לכ יפב ארקנ םמורמו
 .  הליבשב עירפי אל הדעה לכ ברחת םג םאו , הלהקה יכרצ ליבשב לטב אל
 < .וארקיש ,םיפופב ףקוז תרבחל השרהש איה "ותונקסע,, לכו ,םירהצה תנש תא
 אלא -- ?ירובצ ןקסע אוה יאמ אלא , שאר בשוי רותב הילע ומש תא
 .ירובצ ןקסע אוה ,ונממ םיעורג דוע םנהש וירבח רתי יבגלש

 < היגהל ךייש . םיטסרופמה | ונינויצו וניבבוחמ הברה | ,וומ הלודגו
 <  ,ובדנ אל םינוגה םימוכס ,ורקב אל לארשי-ץרא תאו ?  םינויצו ןויצ יכבוח
 המו ?םתכח היאו .םימצמוצמ םהילקשו .המועו לארשי-ץרא בושיל םתמורת
 < ללכ םינונעתמ םניאש םהירבחמ הברה יבגלש ,יאמ אלא -- ? םתונויצ איה
 ריגהל ךייש . ונתחמש ןמז ןידה אוהו . . . םינויצו םיבבוח םנה ירה ונתעונתב
 < םוארוג םימוד יבגלש ,יאמ אלא ?חומשל המב שי םאהו -- ונתתמש ןמו
 <  ,תוחילס רשאמ תונעשוה ארקל בוט אלה ,היהיש ךיא יכ , ונתחמש ןמז אוה
 תא ענענלו ,םירופכה םויב םוצל רשאמ םיענ רתוי הכוסב םוכה לע ךרבלו
 ,"אטח לעב תוכהל, רשאמ חדבמ רתוי םינימה 'ד

 | ,םינפל והוראתש ומכ ,ארונ ךכ לכ דוע וניא "אטח לע ה םגש ,חיננ
 ...רמואו ,אטוחה אוהש העשב ,אטח לע רמאל שנ רפל ול אחינ רשא שיו
 החמשה , םינימ 'ד לש םיעונענה ידיל עיגמ וניא לבא ,  ינומלאו ינולפ לע

 2 וומדה תפוקתמ דירש,םהב םילפטמ ונחנא יוארה ןמ רתוי הברהש ,בשוח
 טשה ןיא ואל םאו ,םינימה 'ד לכ תא אקוד דגאתהל ונרדנ רדנש , ונלש
 ,איהה החרטה תא ונחרט ידככ רשא ,יכנא ששוחו .הפי "הלוע

 : ויפכנמ דרי  ,לדלדתנ בלולה יכ ; רוצעמ לכ-היהי אל יאדוב ,הגונעהו הפיה
 דבועו .שעמ "כהטצנ, ,גורתאה ,ונלש רדה ץע ירפה ;ושאר תא טעמ ףפכו
 הפדההו ;תורוש רכש ליבשב יינוגד'ו ןגרואב , תוירבה םיננומש ומב
 ול 80%, טו תוומ] ץןוסתא] ,התמות תא אל םא ,הרבא ,האגהו ונלש הפיה
 םולמלמטש וטכו ;הדבא העודי הדמב ,התעפי תא ,םיענה החיו תא לבא
 דגאתהל קשח קר ול שיש ימ לב םע דגאתהל איה הנוכנ , םיעודי .םיגוחב
 לש 'האמה יצח, רש ;ונלשמ "רוטקומורפ, םע ,םיוגה ןמ "רבִח, םע ;המע
 הלא דצמ ,רוציקב ;הברה תרקבמ הניא ללכב ;זיצקאב דיקפ וא םיקזק
 = לבא , בוכע לכ .היהי .אל ,הארנה יפכ ,םיסחוימ  ויהש ימ וא  ,םיפחוימה
 'הניא ,הברעה ; תפחיתמ ,תברברתמ , תחפנתמ .הברעה ,אקע אד -- הברעה
 ובנ תא בלולה ףוכיש ,רמולכ ; רומג ןויוש אקור תשרודו ,הז ךורשל תמכסמ
 .רשא תא םיחא ורכוו .לארשיב םיפחוימ ויהי אלו , גורתאה לקלקתיו ןץמחתיש
 " וחתפתי  ךיא עדוו ינניא .חצנת הברעה רשא ,ואבי םימי + םכל אבנמ יכנא
 ..תוחתפתהב ,םיוגב ,"ןכשי דדבל םע,  ,לבא ,םלועה תומוא לצא םינינעה
 < םומיו . ,., לארשיב "סוחי, לכ דיחכהל ,וכרדב ודבל ךלוהו ,בשחתי אל ,םיוגה
 ,"ץראה ימע, לש םע ,"רחא אתיירואד-רוב, קר ויהי לארשי תיב לכ רשא ואבי
 ארב ה תא ללחו אלש ימו ,ארקי "יבר, .ןוגר'וב קוספ .ארקל לכויש ימו
 ,..בשחי קידצ ילג

 .. . םיגורתא , םיבלול ., םיסחוימו לארשיב םינדמל דוע ויהי אלו
 ,אוושרוב ,טרקוטסירא יתוא וארק ,ינופרח ,ינוללק ; ודיגתש המ ודיגה

 : םיבלולה לע יל פח : ,ריכומ יכנא יאטח תא לבא :הטודכו רוחא גוסנ ,רוחש
 הועו ,םתמוק הפפכנש ,םהילע ורשנש ,םתע אלב ושביתנש ונלש םיגורתאהו
 םקיוחמ .יתייה יחכ תיראשב ,ובהטצנו ושמכנ ,םעבצ תא ודבאש לע רתוי
 תועיטנה  ,הלאה םירקיה םיחמצה ןדבא לע ישפנ הכוב םירתסמבו . םמייקמו
 - .םיתבושמהו םיבוטהו ?םינימה 'דב חמשל ונל שי םאהו ,לארשי תיכ םרכמ תופיה

 0 0 --!ונתחמש ןמו :םירמואז םיאב ןיידע ונחנאו

 רשא 0 ?השוע וו המ המשל .ןונתחמש ןמו ,ריגהל .ךויש םאהו =
 . ארונה .םימיד .יּבְגְל



 = הנאול .ר 25 וועלהאמ ךלפ ,ידאיל ;,ר 50 ןילבול ;,ר 1 ןילהאוו ךלפ ,למאבול : תועט ןוקת
 גיס 25 .ר 89 אשומאל ;.ר 2 ץילדיס ךלפ ,אציסאל ;,ר 8 לודופ ךלפ ,ןוראקצ = מאמב , תודחא = תואיגש = ,ונרעצל ,ולפנ 38  ןוילגב

 *אמ ;.ר 10 הומול ךלפ ,קצעוואואמ ;.ק 90 ,ר 27 קלבוס ךלפ ,לאפמאיראמ 5 0 כ
 ףלפ : ,עיצעריזעמ ;ור 15 בלסונירטקי ךלפ לאפויראמ | ןר 14 בויק ךלפ ול חת 3 תש ה םוקמב הנורחא הרוש 5 רצ םיקווטילה םימש

 ךלפ ,אנצעדאלאמ .ר 43  .בוג וועליהאמ :.ק 95 .ר 68 קסנימ ;,ר 110 ץילדיס 5 דצ "םידירחמ תיתוא, רמאמב ,תוידוהיה תועונתה ל"'צ .תידוהיה |
 ןיק 48 ,ר 140 יוקסאמ ;.ר 0 לודופ ךלפ ,וועליהאמ ;.ק 90 .ר 7 - הנליו = ינויצ הודיעו, רמאממב 4 ל"צ 4 םוקמב תישילש הרוש

 יישוח-אוואנ ;;ר 10 לאקייאבאו ךלפ קסנישטרענ ;.ר 20 הזמול ךלפ ,ץענישימ = ,לורוח ריעה תא ל"צ הריעוב ופתתשהש םירעה תמישרב "הבטל
 ךלפ ,קפנימיאוואנ ;,ר 15 ןופרח ךלפ ,אקוואצנאראוואוואנ ;.ר 9 לודופ ךלפ ,אצ
 59 רנאקואמאס ;.ק 13 .ר 6 בוגינרצ ךלפ ,אקוואסאנ ;:ק 50 .ר 10 השרו

 יימעס ;.ק 1 .ר 50 לאפאטסאוועפ ;.ר 50 לודופ ךלפ ,וואנאטאס ;.ק 95 .ר 0
 ' 94 קלבוס ךלפ ,אנמיס ;.ר 45 אנדורג ךלפ ,יציטאימעס ;,ר 10 קסניטאלאפ , גרבדלוג 0 0 ל"ומה ה

 | ור 25 בויק ךלפ ,יקשאראמאקס ;,ר 15 השרו ךלפ ,יצווענרעקס ן.ק 48 .ר
 ךלפ ,קצולס ;.ר 100 אנדורג ךלפ ,םינאלס ;.ר 10 ןילהאוו ךלפ ,אנשטעוואלס
 < וואגינרעצ ךלפ ,קסוואנס ;.ק 50 .ר = 88 הנליו ךלפ ,ןאגראמס ;,ר 20 קסנימ

 ,ר 31 בוגינרצ  ךלפ ,בודאראטס | ;,ר 100 בוקרטיפ ףלפ ,אציוואנסאס ;,ר 5 + (רבמטפס 18)
 ףלפ ,וואשאטס ;,ר 25 קסנימ ךלפ ,ינאראד-יראטס ;,ר 40 ל אפארוואטס ;.ק 0 :
 ' קסנעטערעטס ;.ר 55 ,קלבוס ;,ק 30 .ר 18 קסנימ ףלפ ,ץביוטס ;,ר 8 םאדאר : , / 1
 .  .ר 16 דאוואו-יקסוואקארטעפ ;'ר 20 .בוג וואקארטעפ ;'ר 10 קלבוס ךלפ . ןשיה רפסמה יפל רביטנס 1 דע =  ,אוואפיליפ ;,ר 20 בויק ךלפ ,וואטסאפ ;.ר 15 ןילהאוו ךלפ ,ןיצלעמע ;.ר 1 וסנכנש םרגנוקל ב"י תנשל םילקשה לש ףסכ-ימוכס תמי

 = ןוק 90 ,ר 68 הנבוק ךלפ ,שועווענאפ ;.ק 30 ,ר 17 .בוג אוואטלאפ ;.ק 0
 ךלפ ,בושירפ ;.ר 8 םיאטוק ךלפ ,ימאפ ;.ר 10 אנבוק ךלפ ,ינאילעפאפ
 ]אטשע י'ע שופרפיב קיסרפ ;.ק 98 .ר 9 .בוג ויאקפפ ;וק 84 ;.ר 29 הירבט
 בולוהומ ךלפ אנידאק ;,ק 50 ,ר 23 קצאלפ ךלפ ,וואנאבעצ ן,ר 10 אטשולאמ

 , 6 2 - ו 2 .- / 7 2 9 5 !יק 35 .ר 4 קסנימ ךלפ ,עישטערוא ; .ק 19  .ר 5 בוגיגרצ ךלפ
 7 ל 0 1 היברפכ 75 = -ונווא ;,ר 35 ןולהאוו ךלפ שטורבא ;וק 88 .,ר 23 ןילהאוו ךלפ ,ר
 ן,ק 25 .ר 87 הירכט ךלפ ,שטרעק ן,ר 35 הנבוק ךלפ ,ימלעק :ן,ר 10/ הנבוק ךלפ ,וועינאנא ;.ר 75 היברסב ךלפ ,ןאמרעקא ;,ק 4 .ר 6 ,קלבוס .ךלפ
 = ןור 48 בוגינרצ ךלפ ,יצנילק :.ק 85 .ר 9 היברפב ךלפ ,אילוק ור 200 וועיק = ךלפ ,אטלאב ור 200 וקאב ן.ק 70: .ר 9 אבוק .לכח ,ריוזאמרא ; 1

 ךלפ אלק ןיק 48 - ,ר 101 .בוג הנבוק ן/ר 10  הבטלופ ךלפ  ,יקאילעבאק ןיר 80 קסנימ ךלפ ,ישטיוואנאראב ;,ר 11  לודופ ךלפ ,ןילאב ;.ר 20 לי
 * ףלפ ,וואניטנאטסנאק ;,ר 25  בוגינרצ ךלפ ,פאטאנאק (,ק" 37 .ר 68 שילאק = ,וואוערעב ;,ר 14 םיאאטוק ךלפ ,םוטאב ;,ר 10 הבטלופ ךלפ ,אקוו
 ץענעמערק ה-10 אנרורג" ךלפ ,ןוציראק ;,ק 95 \ר 36  וואלסאנירעטאקעי = ךלפ ,וואלפוהאב .ק 70 ,ר 25 לודאפ ךלפ , דאשרעב ;.ר 35 ןוסרח ךל

 115 אסידוא ;,ק 50 ,ר 105 קסטוקריא ;.ר 4 ןילבול ךלפ ,דאראננאוויא "
 ,ר 1 דאראגוואנ ךלפ * ,אקוואלוקא ;.ר 15 ןילהאוו ךלפ ,קסוועלא ;,
 אנדורג ךלפ ,אילרא ;,ק 58 ,ר 14 לאירא ;.ר 21 הנליו ךלפ ,ינארא

 :ענוא :,ר 100 בויק ךלפ ןןאמוא ;.ר 60 הנליו ךלפ ,ינאימשא ;,ק 6

 ךלפ ,ןימזוק ן,ר 15 אוואטלאפ ךלפ ,וואקוירק ן,ק 50  ן.ר 36 ןילהאוו ךלפ .על.איאשלאב ;וק 50 .ר 19 בלסונירטקי ךלפ אקוואראצעשואב ;,ר 5
 .וילאטארב ;.ק 43 .ר 79 קפנימ ךלפ וואסיראב ;,ר 10 הירבט ךלפ אח

 ידורג ךלפ .קסנאירב ;,ר 180 אטילד קסירב .ק 80 .ר 14 ןוסרח ךלפ ,
 ר 4 קסרוק ךלפ דאראגלעב ;,ק 50 .ר 8 הנליו ךלפ ,יצנאמירטוב ;.

 | ן(ק 54 .ר 95 היברסב ךלפ ,ינאשוק :,ר 35 .בוג יצלעק ן.ק 50 .ר 1  לודופ
 ךלפ ,ןירבאק :.ר 9  ,לורופ ףלפ ,אמידאק ן.ק 96 ,ר 25 וואכמאט ךלפ ,וואלזאק

 5 קסנימ ךלפ ,וואקאר ;,ר 35 הנבוק ךלפ ,יקשיליוווזדאר ן,ר 25  ןילהאוו ןלפ = עודו ךלפ ןיסווג דור 15 קסבעלגאםיראב תק 50. .ר דפ קסגו ךל8 ו רפאל נק 0 ו :באב ן.ר 55 ץילדיפ ךלפ ,אלאיב ;,ר 115 אנדורג ךלפ קוטסילא

 גאה ;,ר 100 ן להאוו ךלפ ,אנוואר ;,ר 100 לעווער ;,ר 10 קצולפ ךלפ ,שזנאיצאר = -אנ ;ק 80 ,ר 10 קסנימ ךלפ ,קפולג :,ר 1 ץילריס ךלפ ,ןילאווראג
 וק 50 אנדורג ךלפ ,ינאשוור :,ר 105 ןאד:וואטסאר ןיק 20 .ר בליהומ ךלפ ,זואצ = -אטסאנראג ;.ר 10 השרו ךלפ = ,ןיבמאג ;.ר 35 הירבט ךלפ ,ןאטסי

 ואצינביה ן,ר .5 בוגינרצ ךלפ ,יקפער ן,ק 50 ,ר 13  קסבטיוו ךלפ ,אצישוער = ףלפ אוועיארג  ;,ר 24 ןילהאוו ךלפ ,אצינדאראג ;,ר 21 הירבט ףלפ ,אק
 וואלסאר ן,ר 85.ר 10 לודופ ךלפ ,וואקשאר ;,ק 20 .ר 19 ןאזאיר ן,ר 25 לודופ ךלפ = ;,ק 50 ,ר 96 השרו ךלפ ,קסדארג ;יק 50 וקב ךלפ ,אנישירג ;.ר 7
 ןוק 40 ,ר81 הנבוק ךלפ ,ילוואש [,ק68 .רכפ ןילהאוו ,עצשיזאר ;,רלל קפנלומס ךלפ = ;יק 82 .ר 99 קפניווד ;.ק 50 ,ר 15 אנדורג ךלפ ,ודנאינאג .ן;ר 0
 0 2 - . ו :ראוו ::ק 50 .ר 20 קצאלפ ךלפ ,ןישורבאד ;.ק 79 ,ר 77 לודופ ךלפ פ ,ןישטושטש :,ק 75 ,ר 71 בויק ךלפ  ,אלאפש :.ר 43 הנבוק ךלפ ,וצנאש "17 גיר 25 וואקירטעפ ךלפ ,אווארבמאד :;,ק 88 ,ר 8 בובסט ךלפ א

 6 45 קלבוס ךלפ  ,אוואלאבשורעוו ;.ר 15 ץילדיס ךלפ ןוארגנעוו ;.ר 0 ?יק 97 ה 18 הנלווו /
 י'ק 81 ,בור 7705 לש םוכס םנכנ רביטנס 1 דע לכה ךפ 100 לודופ ךלפ אצוניוו ן,ר 10 הנליו ךלפ אקויליו .ק 80 ,ר 98 הנ

 5 110 קלבוס ךלפ ,יקשיוואקלאוו .;,ר 46 .קאטסאווידאלוו .;\ר 100 קסבעטיוו
 ןיר 15 אקטאיוו ;.ר 80 שוענאראוו ;,ק 85 .ר 14 לודופ ךלפ ,אקראונפא

 , הסידוא יח ר ה ו מ תאצוה לודופ ךלפ ץענאווו ;,ר 20 הזמול ךלפ : ווארבמאו ;.ר 0 שילק ךלפ
 תדחה ההדחה הד דה הודה ההד ילארז ;יר 20 בוקירטפ ךלפ ,שורענו ;,ק 8 .ר35 ןילבול ךלפ עיטסאמאו

 הריכמל אצמנו רואל אצו :ר 55 ןיבראח | ן.ר 20 השרו ךלפ םיצארקאו  ,.ר 15 ןילהאוו ךלפ :או
 ךימעט ;,ר 91 אטישט ן,ר 90 וואבמאט ;,ר 14 הבטלופ ךלפ לארא)

 יי -- ;וק 70 ..ר 17 ,ריביס ,ינאשט ;,ר 5 דאראגוואנ ךלפ ,ןיווחיט .;.ר 10 ארו
 0 -ה7- ה ף ג א 4 ב ₪ ה ;.ר 4 .ראגוואנ 'פ ,וואדושט ;.רפ0 בוליהומ 'פ קסרוצשט ;,ר18 בויק 'פ ,סאקר

 רי י , . עי ןר 17 לודופ 'פ ,לאפשאמאט ;,ר 15 בויק 'פ ,אציוואנראט :,ר 0
 םישרדמו דומלתבש תורגאה רחבמ יפ ,ץעלעי ן יק 84 הר + קסנלומס 'פ ,אנלעי ;.ק 76 .ר 9 וואלס
 (רפסה תיבלו--בא תיבל) .לופ ךלפ ,יצוואקפוי ;.ק 14 .ר .28 בלסונירטקי ךלפ ,אקוואווי ;,ר 0
 80 ,ר 18 הנבוק ךלפ יקשינאו ;,ר 5 הבטלופ ךלפ ,וואקשוטלאי ור

 רי:לע תוד קונמ ו .תושרופמ תורורס ור 5 אנדורג ךלפ ,אקוואנעפאי ;.ק 50 .ר 43 לודופ ךלפ ,יצנילאמרא
 / . 5 ּ ךלפ אציצנ ל ;.ר 2 הנליו ךלפ אוואראוודנאל ;.ק 88 .ר 80 דארנטעוואו
 : קילאיב וב חו יקצינבר :ח היברסב ףלפ ,ינאקפיל ;.ר 50 ,הנליו ךלפ ,אדול ;.ר 100 יובול ;.ר 5 ש

 '(תורבוח :'ד) .ן.שאר .רפס >> 80 ,ר 8 השרו ךלפ ,שטיוואל ;,ר 15 ,קצולפ ךלפ ,אנפיל

 א



 שבלתנ הבש ,הדגנאה עוצקמב הנינקו המואה ישרקל
 ןיאש ,דחוימו ירוקמ ןפואב הנש תואמ המכ ךשמב המואה חור
 ךשמב וירוענבו וינקזב ונמע ךנחתנ הילעו ,םיאבה תורודב ותמנוד
 ,תורוד המכו המב

 רימלתל .תלוכיה תא םירדסמה ונְתנ "הדגא ירבר, רפסב
 ,איהש ומכ הדגאה תא תואמגודה רחבמ י'ע ריכהל ירבעה
 הרכהה הז םע אהתשו החונה הנושלבו הפיה התרוצב

 , הפי רדסבו תנקותמ ךרדב היונקו ,רשפאה יפכ ,האלמ =
 ךוהל ףופאל םירדסמה ולדתשה תאו תילכתל .

 דומלתבש  הדנאה תועוצקמ לכמ הו םרפס
 יפל ,תואנה לכ תאו הפיהו בוטה לכ תא םישרדמבו.
 .,םודליל ,םמעטו םתעד

 לודגה "הדגאה רפס, לש ותנכתמב יושעה "הדגא ירבד, רפס
 םנ תויוארה תורגהה רחבמ ובוסנכנשו םילודנל
 וינינע ןכות יפל אוה ףא קלחנ םינטקל םנו םילודנל
 :םיקלח העבראל

 לע ורמאנש תודנאה רחכמ ואובי וב ,ןושאר רפפ (א
 ,שרוקה יבתכב םרכו אבש ,םינינעו תוערואמ ,םישיא

 תוערואמ ,םישיא לע .תורגאה רחבמ .ינש רפפ (ב
 , רומלתהו ינשדתיב ןמזבש םינינעו

 םיימואלה םינינעה לע תודגאה רחבמ ,ישי לש רפפ 0
 הלואנ ,תולג ,שדוק ןושל ,לארשי ץרא ,לארשי םע) לארשי לש | =
 ,('וכו ה"בקה ,האוכנ ,הרות ,חישמו =

 דיחי לש םייח ינינעב תודגאה רחבמ .יעיבר רפס ד
 וכו .םלועהו הרבחה ,םדאה ,תודמו רסומ ,רובצו

 הפי היטמוטפירה אוהש דבלמ הוה רפסה |
 ידוב שמשל לוכי דוע ,הנונגפו הדגאה רומלל
 ירופסל םיפי םיאולמ ןיעכ םירימלתהו םירומה
 ןתרוצב .דאמ  תולקו תוחונה ,תודגאה בור א תויהב ,ארקמה
 םע ימינפ רשק . תורושק  ,ןנכתב בלה תא תוכשומו ןנושלבו
 ילביבה ןוננסה ןמ וילאמ רימלתה רבעי הז ןפואבו ,ארקמה ירופס
 ,השרחה ונתורפסב טילשה אוהש ,הדגאה ןונגסל

 רשאב ,הלמה ןבומ אלמב םע רפס תמאב אוה הוה רפסה
 דקונמו תולדג תויתואב ספדנו ,תויממעה תודגאה רחבמ וב וסנכנ

 ,רימלת םע הרומל םינטקל םגו
 : ,חלשמה אלב .ק 80 תרבוח לכ ריחמ

 החירכב דחא ךרכב (תורבוח .7  רפסה לכ ריחמ
 .ק 140 הפי

 11 המיסה 0 110 1 * 0 000-0100888

 ,השרו "הישות, תאצוה

 הלוחנ הקיתוילבוב
 ,הריעצהו השדחה ,הנשיה  תירבעה תורפסה רחבמ

 םירפס (54₪) םישמח
 -== .הנש לכב ==

 .רפס לכב ףרעב ןגוב 5-4 ו 8 טמרופב ,עובש לכב רפס |
 .(הנש לכב םידומע 4000--3800 רעב)

 .לעפמ תמשגהל התע םישגנ וננה תודחא הנכה תונש ירחא
 וז ונשפנ תא ונאשנ וילאָש ,לודג יתורפס |

 'םילודגל הנבהלו ארקמל חונו אלמו םלש דוקנ ולכ

 ,השרח תירבע הקיתוילביב תאצוהל םישגנ ננה
 ליכתש ,תירבעב ונלש תירוקמה | תורפסל תשדקומ היהתש
 ונירפופוונימכה יבוט לש םיבתכ תוצובקו םירפס
 . ,היפופוליפה :תורפסה תועוצקמ לכמ -- םויהו םינפלמ
 -ילבכופה ,הירוטסיהה ,ירבעה ערמהו הריקחה
 ןוותהו רופסה ,הרישהו צילמה ,תרקבהו קיטסיצ
 : .רועו רועו

 < שגרומה לודגה ךרוצה תא אלמת הלודגה הסיתוילביבה
 לכ תא ףוסאל : ונתורפסב רבכ הז

 לכמו הלש תופוקתה לכמ תירבעה תורפסבש בוטהו רחבנה
 הא תינבהב ,תחא הלודג הצובקב -- הבש תועוצקמה
 : ,תירלופופ תיממע הרוצבו דחא ררסבו
 שוכרל ירבעה להקל תלכיה תא ןתת הלודגה הקיתוילביבה

 בטימ תא םילק םיאנתב ול
 .תורודה לכמ ,תימואלה ונתפשב תירוקמה תירבעה הריציה
 .שרחתש המ םגו ,םויה דעו התישארמ ,םינמוה לכמו

 + תורפסה

 : .םגישהל ןיאש תואיצמה ירקי םיבוטה םירפסה לכ
 ןרע םהל שיש םינינעהו םירפסה לכ םג ,דאמ בר םריחמש וא
 .,םינותעו םינוחרי ,םיפסאמב םירוזפה ,בושח יתורפס
 עמכ וחכשנש ,התע רעו םחנמ-ןב ימיבש ןושארה ףסאמה ןמל
 רה הקיתוילביבה י"ע תינחור היח תל ומוקי- ,להקה תאמ
 התואנ הרוצב לודגה להקה ןינקל התעמ ויהיו ,תאזה
 ,,תיחמומ הפירעו ןוכנ ררדפב םיפסואמ םיבתכ תרוצ

 ע תוקיודמ תואתפונב ,תחאכ תירלופופו תיעדמ
 ומת םע םג םירבחמה תודלות ,םיריאמ םיאונמ
 .תוראבמ תורעהו (תירשפאה הדמב)

 ושמו  העורג הרוצב קושב תעכ םיוצמה םירפסה םג

 ובמהו = תורעהה ,םירואבה י"ע .תואחסונה קויר י"ע ,תיחמומה
 2 .חבושמה רינהו תופיה תויתואה י"עו

 ;הכ דע םיזונג ויהש י"תכ פ"ע ואצי םירפס הברה
 הירוזנצה י'ע םינפל וטמשנש םיקרפו םירבד םג ,םיויכ

 ,ןוכנה םמוקמב תעב וספדי
 וירפסה תכירע תא וללה םי מ כ חה .םהילע ולבק התע רע

 : הלאה .םיבתכהו
 ממ א"יר ירפס ,"ינרה ררלא, ; (הניו) רציבוטפוא ,א ר"ד

 לש םירחכנ םיבתכ ,אידנקמ ר"שי ירפס ,אנ
 ,ןמפייר י'רו םולש שיא מ'ר ,ןידמע

 יבג-ןבכ ,דיננה ש"ר יריש :(גאופ) ידארב ,ח ר'ד

 י"רו ינומכחת ,ע"באר ,ע*במר ,יולה י"ר
 נארפ הירכו 'ר ירפס :(טשפדוב) ןמטוג מ"י ר"ד 'פורפ

 ראבו י"ר ,יתב ש 'רב י"ר ירפס :(קווידויג) ןוזדיוד ,י ר'ד
 הראננ י"ר יריש ;פומינולק ןב םומינולק 'ר
 . ,ונאזנול מ"ר ירושו (י"תכ פ"ע לודג

 = .ק"נרל "ןמזה יכובנ .הרומ, : (ןילוב) ץיברוה י"ש

 ינינפה י" רל "םלוע תניחב, : (וונוטפ) יקפבוזרז ,א ר'ד

 < ,לאונמ ע תורבחמ :  (ץנרולפ) תויח .נ"צ ר"ד "פורפ

 . ,ש קשרק ח*רל "ה רוא, :(יוקיק) ןוהט ,י ר'ד

 עה םיקמה פיע) ארי פ-ן ב תמכח ; (הפיוא) אגהכ דוד
 2 / , . + ('הזינגה, /
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 3- םלוע

 .ןדקנה ב"ר ל "םילעוש ילשמ, .(גרובמה) לאהטנעוואל ,א ר'ד |
 ג" פ ר ל "תועדהו תונומאה, 'ס :(היפלדליפ) רעטלאמ יבצ ר"ר 'פורפ

 ,(טשפדוב) רעבאב ז"ב ר"ד 'פורפ תאמ (םיאולמ םע)

 ,יולה ד"ב אר ל "המרה הנומאה, :: לנה

 ,"הלבקה תלשלש,ו *הלוצמ ןוי, : (גוובוטפ) ןאקראמ דיי
 :יחאו תוכזל "ןיפחוי, ירפפ :(קרוידוינ) םכראמ .א ר"ד .'פוהפ

 ,יולה דיבארל "הלבקה רפס, ,לאיטלפ ןב ץעמ
 םייח רוקמו ןוליפ ירפם  :(יטאנוסניס) קראמיינ ,ד ר"ד 'פורפ

 לירי בנמל

 .תיחוכוה תורפסה :(הניו) יקסנאנזאפ ,ז ר'ד

 ירפס ,ןואג אנכש בר תרנא :(השרו) יקסנאנזאפ ,א ,ש ר'ד
 יבתכ ,ןואג םיסנ ברל תוישעמה 'ם ,םינש םיארק
 ,רגיג םהרבאו ריש

 הרומ) ם"במרה יבתכ :(קרוידוינ) רעדנאלדירפ ,י ר"ד 'פורפ

 .(דועו "םיכובנ = >

 ,גרובשננרמ היחתפ 'ר תועסמ , (יושעלאה) ןאמיירפ .י ר'ד
 .לירב םוחנ 'ר ירמאמ ץבוקו "םידיסח רפס,

 ."דוד חמצ,ו "שפנה ןויגה, :(הפידוא) יקצענעמאק .ש ,א ר'ד

 ,"מעמ שדקמ,ו "אכבה קמע, :וטוסאק ד"מ ר'ד 'פורפ

 א"ר ירפס םדעומב הכירעל ורסמי ולאה םירפסה דבלמ
 ,"'םירקיע ,  ,"ירזוכה, ,"תובבלה תובוח, ,ילאספק א"ר .,וגירמלוד
 ,"ינומרקה לשמ, = ,"ךורע ןדע, ,"ףסכ תרעק,  ,"םיפוצ .תפונ,
 "םימע רוא, ,"םלוע דופי, ,"ךורע התפתח, ,ג"בשרל "'ה תומחלמ,

 .דועו רועו "הרוהי טבש, ,"םיניע רואמ, ,ונרופס

 ,יצנמלא ,םיובנשא ירי ;השדהה תורפסה ןמ
 ח"מר ,וטאצול םירפא ,ל"כימו ם"דא ,ל"להי ,לזיו
 וגרפרמ ,ןוקלדנמ ,רדלומ ,םירטל ,ל"דש ,ומאצול
 :נארב תאמ םירחכנ םיכתכ ;ן"קז ,םערנימ וקורפ ,לחר <
0 

 :רלאה ,ט"אמ גרובצניג ,לירב ,פעדורב ,רעטאמ
 ,אנהב ר"ר ,טסוי ,תויח ,ש קז ש"ר ,םייוו ה"אר ,םייה
 ,ריפס ,בונטס ,םסשלרנמ ,ןוופלךנמ ,ןוזניול 'ש
 :בורק ,לפייווצ ,ןאיגנולפ ,שיליניפ ,ןיפ ,קאלוו
 ,ר"שיו ילונאמור ,ןיכוה ר"ד.לא מ ה

 :השדח רתויה תורפסה ןמ =
 :ורוה ,ןיפנג ,יקסדשרב ,ןיניירב ,יקסבצטידר
 ,ןוהט ר"ר ,בויבס ;ץיבוקילו ,ץיוורוה י"ש ,יקצד
 ,גרבמונ ,ץיבורזייל ,יכראה ישוח) ןיטנבל ,ץיבובוקעי
 :זופ ר"ד ,ןיוטשפע 7 ,יקפבטם 'מ ,קראמיינ ,דר"'ד
 ,קבק ,ןילמייצ ללה סנופ נ ,ןאמכיפ ' ,יקסנא
 גרבניטש ,ץיבוניבר ,ריעצ בר ,ןוסלנצק קחצי
 .נראב :ךרעה יבר םישדח םירפס םג ןרואינש ,בקעי
 ברה, :'מ םיובלעטייט ;"רובעה תודלותל, :'י 'ח ןיטש
 םיאולמו ןילטייצ ל לה .תאמ" אובמ םע) "ד"בח תגלפמו .ידאלמ =

 אובמ, : רד 'פורפ ,'ם תוילוגרמ ;(ןייטשנרא ב "ח תאמ
 ;"םירבעה תודלות, :ר"ד יפורפ ,רוד קר אמיינ ;"שדקה יבח
 ?י ןאמכיפ ן(םירויצ םע) "הקירפאב עסמ, :ר"ד ינ ץשול

 ,םילשורי, :בקעי לע קנ ע ר פ ;"היגולותנא) "השרחה :ונתריש,
 : -- + "לבבו הונג

6678, 0 

0 // 

 . = לש םירחבנ םיבתכ

 םימכחו םירפוס םע מ"ומב םידמוע וננה הז דבלמ
 . הלודגה .הקיתויליבבב םהיבתכ תאצוה רבר לע םינוש

 הנוש אר .ולבקתיו ורמגיש הלא .תו פי לח ואצי םירפסה
 .הנוש אר ואצו

 םירופס הברה רבכ םינכומ  תכרעמה קיתב

 , פ"רהבל עורי רדסב םירפמנה םיבתכ תוצובקו

 ,תופי ל"ח לש תויתואב ספדות הלודגה הקיתוילביבה
 .הפיו בט ינרדומ רינבו האנו הלודג תינבתב

 רוקמל .היהת תאוה תי לו כש א הו הלודגה .הקיתוילביבה
 תיתורפס תורישע לש רצואל ,םעל ינחור ןוזמ

 ,ירבע תוב לכל יונלו ראפלו
 'פָאק 86 חולשמה םע ,'פָאק 80  רפס לכ ריחמ

 הלעי םימתוחלו
 י'פאק 4 0 , 'פאק .9() ריחמב קר רפס לכ

 , 1910 תנש תישארמ רדפה לע תאצל ליחתת הלודגה הקיתוילביבה

 :תלבקתמ המיתחה
 ,לבור 1% חולשמה םע ,לכור 10 ריחמב הנש ל :היסורב

 0 תי הנ יצחל
 7 550 6 הנש עפרל

 , חולשמה דעב הנשל לבור 1 תפסוהב :ל"וחב

 77 ה --- ה-7

 הלודגה הקיתוילביבה ימתוחל הלודג החנה
 11010 תנש תישאר דע התעמ :

 הלודנה הקיתוילביבה לע םותחל וורדויש הלא לכ

 רכזנה ךשמבה ש דחה

 לע םג םותחל ולכוי
 (תורפסה תועוצקמ לבב םירפס ם י תא מ)

 :ןירועשל ןימולשתב םיתנש ךשמב הלבקל (1
 :בוצקה ריחמה ןמ 409 לש החג הב
 ,חולשמה םע לבור 46 תחת לבור 54 ריחמב
 .לבור 8 הגש עבר לכב םלש ל

 רוע םתמיתח ימדל ףרצל םיכירצ וז החנהב תוכול םיצפחה םימתוחה
 הקיתוילביבה ליבשב , ןושארה עברה דעב ןושאר םולשת רותב , לבור 3

 = 'לביבה ןמ םירפס ינש הלודגה ילביבה ןמ שדח רפס לכ םע רחיב ,תירבעה

 + תואבה תוינמה קולסב האלה ןכו , תירבעה

 (שארמ ריחמה לכ קולפב) תחא תבב הלבקל ₪

 : בוצקה ריחמה ןמ 50. לש החנ ה ב
 .חולשמה םע לבור 40 תחת לבור 50  ריחטב

 תולשמה דעב לבור 4 תפסוהב ,ןירועשל ןימולשתב ; ליוחב)
 0 0 ו תחא תבב

 - םיכרכ םישמחב רדה 'כמ תירבע הקיתוילביב'ב חחא תכב םוצפתה
 = + לבור 8 קר -- םיכרכ םיעבראבו , תוכירכה דעב 'ר 10 :ףיסוהל .םהילע
 םיכרכ םיע בראב לבא ,םיכווכמ כ'ג גישהל רשפא ןירועשל ןימולשתב
 + ריחמה לע לבור 8 תפסוהבו ואצוש םירפסה רדס .יפכ

 :"הו שות, תבתכ

 0 וו סת
 סה ו

 1 רָאזַאבווָאנָאוויא ,יקוועלאנ : תקלחמב וא ,ל יקפילובונ :פ"עב
 י רתאו רתא לכב םורבעה ס"המב .לכב םותחל רשפא

 סקפ-1טתהלסהמ 11, 1, [סהפת60קע 88888, '[עמסנקהשוה 9.

\ 
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 = תירבעה הקיתוילביבה



 1!! ךרדיירבועל.הותיבו לכל הבכי
 רשבכ רשבמ םיבריסנוק

 השעמל היפורב = ריחיהו  ןושארה  יגרובמהה  תשרחה-תיבט
 םשב רשכ רשבמ םיבריסנוק

 א 2 ₪ 5

 לב ןיכמ רשכ רשבמ םיבריסנוק .השעמל "ןז, תשרחה-תיב
 יפיב ,(ספולק) תיתב.רשב ,ץומח-רשב ,.ילצ : לשמל , קרמו רשב ילבאמ .ונומ.
 ,םיוואדרב  ,םיזוא ,תולוגנרת ,םילגע , םירוש לש :רשב ינימ לכמ ,דועו סקומש

 : םינויו םיידוה"םילוגנרת

 ךשמב םימייקתמ "ן, המריפה לש רשכ רשבמ םיבריסנוקה
 לכו ,אילפהל דע  םלכוא ךיחל םיברע םנהו םלועל םילקלקתמ םניא ,בר .ןשע |
 ומב םוקמ לכב ,לובאל תלובוה ול שי םירשכה םיבריסנוקה תא הגוקה שוא =

 .םמעטב םיבוטו םיאירבמ ,םייח םילכאמ ,  ותובב-
 ,ארטיל יצחו .ארטיל לקשטב ,םינוש םיזגראב  םירכמנ םיבריסנוקה

 *וק תורוחפ רכממל תולודגה תויונחה לכב םגישהל . דאט םיעצוממ םוריחמל"
 .םנחב םיחלשנ םינוש םינברמ .םירשבהו םיטנרוק-ןיירפ --- ,םיגדו תוילאמול 4

 ? תאו הסירדא י"פע  תונפל תונוש תועידי רבדב תושקבו .תונמוהב

 דג16קת0608 ג18080-א08600 ₪80 80005 <3011כ>,

 6. 110600880, 1. 3. א. ₪. :

 ףתוש בכ"ג יננהש ,ןעוורעסנאק השעמל "ןז  תשרחה- תיב יכ ,עודי .ווהל
 הלועמ החגשהב יתחגשה תחת והנה -- רבד םוש השעי אל ידעלבמו ןצ

 ששח םוש ילב הלאה ןעוורעסנאקה תא. לוכאל רתומ לארשי שיא לכלו ..דאמ
 . ללב .קופקפש 2

 4ש לאומש םואנ

 רצ יווצר היד וס ל

 יקטמאבו ןיבראחב בר םינפל ןיוועל לוא

 תקסהה 80108 א

 דס ₪00 עוז 1
0 0005 

 קסתוסקה 0 065-7ה080ה5080085 ₪15, |[
 אפנסמ 0  תעצהנסהמהסו5  ץאהההוסמנסה |[
 תע 155063005 6ק6ת6105, הסה 8 .

 זס 008 0

 080 ק6200%080 ₪8 תאקס.

50 0 0067508 

 הגט ₪ תו
 6תמ ע6תה6ך6 ת660תא 6בא(זאז<

 10 נ

 ו

1 3 

 : הודס  ץמסדק66תהד6 הק

 הס ו 0 3 יי ודו : יי 7
 7 וז ה 3 וז" םס30ה0780-קה תה תו 0 בג

 לולה, ההדווה וס קונוווזפז הז םת46ז 5 אסואל החמה 60008 ₪ 100.
 םפסתהוזס רו 000 1 א הת 1010 5 ו
 מ דמ]6ה%הא 5 םמססאר הקטתטד אםווד6תטותוומפז חקסאקהסווהזס חסתה 0

 תתקפד5 ן. ,א \3 || וי 38 670 6השסזהמ66 א306ק 00
 4 תטסז וה ₪ וצו שמ ווא< 6

 ת (התוםו0אאבדספר. 06ק3ווג8ק6 060606 םומוא הוו 6 ₪8 656 ד תהא סזקהואתשו|ה 6664 סד< הסאץחאא והמהבעו8ה6אוז0 תת
 תקטכובאמ (ק6אה ,א ה 3 הו ן[- וסדהוטקשטבה: 1) אה םווע זעוווווש 0

 %% 2 גז 16% הדפו

₪ 

 613700, ק6ה(קווץוס את ה 1

 2) קוסץאסאב זפתסמאת טפתפרתצמ <5 יוגגהה(00 .86010000ו00084 0
 1896 זץ." א 4) הקאהסא(וואווה 6הא5 קאטץוסא< ,₪0109%ן1845 שאו

 דדפ6קא תשנה \6םהקד. דסקז. 8 1בווע 0 בוד. 38 6

 "סלוע הע תכרעמ לש היצרטפינימדאה
 הריכמל יםלועה, תונוילג - םיחקולה הינכוס .תא .תשקבמ

 שדוחל 3 ,> "םירמונה םירוכמ .יתלב .םדיב :וראשנשו :םידחאל
 וליאוי .יכ  ,טסוגיואו ילוי ישרחל 89 98,  םירמונה ןכו ז"ש ראוני
 ,ירמגל .תכרעמב וספא ל"נה תונוילגהש ינפמ ,ונל םאיצמהל אנ

 םניאש הלאל ונייהו ,"םלועה, ימתוחל כ"ג .הכורע וז השקב
 הנשה לכל םיטקלפמוקב כ"הא םכרכל יידכב תונוילגה תא םירמוש
 ,םינשי תונוילגב .ךרוצ דוע םהל ןיאשו

 ,א"כל .בשות הרומתה

 .- "קלאפ עשידיא אר
 , שודוא ןיא גנוטויצ עשיטסינווצ עגיצנויא יד

 שמשו כ רך א ה | יכ ןיא ךילטנעבעוו  נניישְרע  ושאשמממששממ
 ,ןאיצארעדעפ רעשיטסינויצ רענאקירעמא רעד ןופ ןעבעגענסיורא
 עשידוו עטסעב יר ןופ גנוקריווטימ רעד טומ

 , אפארויא ןוא (--
 : אקירעמא רעסיוא ןיירפ.סטנעמענאבא

 ,טנעס 86 רחאי בלאה א ,,לאד 1,50 רהאי א
 רעטערטרעפ רעזנוא ייב ןעטוקעב דנאלסור .ןיא ןעמ ןעק ןרעמונ ענלעצנויא

 5. ותרומה, 3 דזה 119800 8.

 אקירעמא ןיא .רעלעטשמפירש

= 

 =---.םיריש :קינבזל .ב מ .
 םינתונ .,םיממורמ .םיריש  :םתודא לע .ובתכ א 56 "הפצמה,ב
 לכל םיפנכ םינתונ  ,הזה ןמזב .ירבע בל הנה לכל שדח בינ
 המ לכ םיאטבמ םה ,היחתה יריש םה הלא ,הפיאשו ןויער

 ,רבעמה = ןמזב וניתובל ושחרש
 רצ

 הרדוהמ הכירכב ,'ר 4 :(רחבומ -רונ לע רומע | 160) רפסה ריחמ

 כ ו תולשמ רג :
 :תבותכה

 [ו8ההד. .,ד / 11 | ה", הו.
 רווה 1,, ג801ו1] 85 \7 880

0 5 
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 2 ב 2 ו רם
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 ב 5 = תר ץתם 5 55 פב ו ור .5 מ ב ד ₪

 ה ם 55 תה 5

 קעניללעי ףיטמה תושרר| . \ששו עפ .רואל " "רפסה תיב> יש
 ןרעדיינש ,ב ,זמ תאמ ,תינש ההשל
 ןדבועמ ,םירויצ פע ,תיפור ארודהמב
 ןכע .'פאק 50  וריחמ ..ירמגל .שדחמ
 לכב רכמהל אצמנ--,פאק 60 חולשמה

 + הסירדאה \-- . םירפסה רחסמ יתב
 א. ם.זת6תה6קק,

 חהפאה, 008880888 6.

 "םלוע ה, ןכוס
 :טרפב  התביבפו  קראיונ ריעלו .ללכב אקירמא תנירמל

 % 'םימיכ ןאמרעקורד ,ם רמ
 8. תוססת וו -1008, 0 0808] וז.

 . "באר םכחה תקתעהב

 ,פאק 50  ריחמה

 :ל"ומה

 תת. 3ח6תפ, ותפס.

 לש ₪ש6 טקס \5א ₪ השש סא(- סשפאש 0

 רוד[ ויחס יש סטוט 09 0אפ' סט שטס אה 09 0% 0006 066 ₪ סט

 ו

 תש אס \סשטסש 0 6 סטפ סיס 6א- \ט26 ס\סט 4 .ט0\ס וסט 6 0
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 ישהל .,פ

 יקאשה .ר'באה גרעבסנעלפ ו
 | ל

 וש6תמ 845 ה6רהדא א ה 87 0701800 | ==

 3 תהווופוה חסה קסההווטוסה 5. \. [0ת6 = ז

 אג 1909-1910 (05. 5670-ע"רת)

 ו
 (00000ודמ 160  סד]ק.)

 ךסגע5 063פמתא אהב6אההקמתזא, 1081080-20ה02080ה2785 4

 תקקפאאמ סהקהמסצמתאמ 6מ'5ה5מ18 א הסה כמ 38:00 ממ

 0665 650116 סה

 בכ סמק. הה00הסא]ה ג 0035 80ג5'18001 זוז .

 פ) 4 60850 הא חד6 ה מז מזא5 6901084 000
 3) 0610000018 סטנט

4( 0 

 5) ומק60888 301008
6( 010070888 0008 

 * 7) םפק6תסאןוה ם0ה03]א ת'כ [[900 5.

 8) סתאססשפ 0קתההסמפ 600. תסצהקימ.
 0 ל 0108067080 6

 10) תקהעמהה ץאהפהנ0ה5 העצ6קהדץקפמ 0 810
 010 ק דז 100

 < 11) 0םאססש 3הקסססממ 0108807088צ-5 801881007 2 ()6-'
 הזו.

 19) 786ה888 6₪ק. טוקו
 18) 76השמב סעסמא00דה האחוה א התמהד6הה0ת5 610806-

 דסנזאיפ כס ה ק1א

 11588 ההתסאתהקה 10 אסח., ח6ק600ותוה 4 אסח- 2

 10 988.--1 כ. 10 אט, 05 6060. 25 988.--5 ו. 50 אס. 05 6

 900 + לכ מ 0100 ב-7 0
0 38838 005 

 םותפמס, ₪. 8. 051697.

 ָאדילב רשא הלודגה הבישיה
 םישרחה םג  םתיבל .ועסנש םינשיה םידימלתה םג .יכ  ,העידומ
 האשרה ולבקי םרטבו ולאשי םרטב אבל וניהי אל סנכהל םיצפחה
 ןפוא 'םושב ולבקתי אל ךכל ועמשי אלש הלאו .אבל תשרופמ
 ,הזה ללכהמ אצי אל דחא םג ,םנח םהיתואצוה תא  ודיספיו

 =-םדקתמו זירזה לכו םידחא םיונפ תומוקמ דוע םנשי הניבמב |
 .םיעודי המיתחה :יאנת ..הכוזו .םדוק
 הץצסמה. סהפממהק ₪. ה. ק08860ץ, 01ההה ה. 4

 ה

0 0 

 0018005 ₪63₪8%/ד675006 0
 . טא30ההההק0מ5 זס:

 ו 10 טז 6605 010800
 סע 0802011 0ןכעתוהה המה זז 0090. ₪8

0 

 ט0א0ג06 פה 816 ₪3 החסוז600 1
 . ב6010 5 - ---
7-5 000006 

 וו. יעל מ 6עת4סצ80 0318 1. 6.
 קססא0מזמ06 ו3ההע16 עגו5690 9 ן.-- 50 ₪
 010018006 - 1 ו-0

 (1יפוה 608 11600188 .)

00 38388801 0 

 8%. תכ-סה5260קזל, ותפס.

 הישות
 ומה ה 080 ד זז 1 5 זהה

 88 118 0 1 ] ב 1" הפ
 +1 יקוועלאנ םגו ,7 יקפילובונ

" 

 , םיריוצמ  םיסיטרב ,םירפס .ינימ לב

 לצא גישהל רשפא תונוש תונוטתו םימובלא

 םירפסה רחפמ תיב
 הישרתה

 (81:59) ןָאּפעְלעט רָאזאּב וואנַאוויא יקוועלַאנ , השרו

 תועוצקמ לכב םירפס ינימ לכ לש לודג רחבמ דימת אצמי
 +תונוש תויזעול תונושלבו ,תידוהיב ,תירבעב ,תורפסה

 , הרישעו הבחר ,הדחוימ הקלחמ שי "הישות, םירפפה רחסמ תיבב

 םידליל ארקמה ירפס ,דומלה ירישכמו דומלהו ךונחה ירפס לבל
 ותואצוהה .רתי לשו "הישות, תאצוה .לש -- םירוענה ינבלו

 -- ,םינושה ל"ומהו
 ,הרושת ירפס לש לודג רחבמ שי "הישות, םירפסה רחסמ תיבב

 ,םילודגו .םירלי דעב--רדה.  םיכרוכמ ,םינוש םימובלאו םירפס

 הונומת לש לודג ףסוא שי "תישות, םירפסה רחסמ תיבב

 ₪ | הרמז יותו םעהיריש םע םיפיטרפ ,םיריוצמ הטסופ יפיטרכ ,.םירויצ

 1 . ל"וחו היסורב תונוש תואצוהמ -- (ןעטָאנ) הרמוו .הניגנ ימעט

 / דרשה ירעמ תונמזהה לכ תא אלממ "הישות, םירפסה רחפמ תיב

 : ,הניוצמ תונקידו תווירזב

 : ןויסימוקב "היט ?ו, פ"המיבל םהירפס תא םירסומה םירּבכחמה

 : .ץר נ קוידב םועובק םינטוב םהיקולסו םהיתונובשח םילבקמ

 םנח חלשנ "הישות, םירפסה רחסמ תיב לש  לודגה גולטקה

 ,שרוד לכל
 .רבזנה גולטקהל השרח הפסוה אצת בורקב

 :הםיודאה

 ךואטקתחתהה גזגתהבתהזש 1 11
 תגסגםגהה|וה< ,[1[0801ג ק*

"5 

 שם תם טשסש

 ה

0 

 11 תיִרָבָעָה ָאָרּוהַה תּורפסּב הָשָדַח 1

 ,ינש .ךפס ן וש 0 קָך רואל אצו
 רב 2 -

 הלק הטשב תירבעה היפרגותרואלו קודקדל ,הפשל  דומל .רפס
 םידימלתל  תרדוסמ תימצע הדובע םע

 .ןודרג .,ל .(ש  תאמ
7777777776 

 ; ןויחאכ ורודסבו ונכתב אוה .שדח ינש רפס 'ןושלה,
 לכ תא ףיקמ אוה אלא ,דבלב ארקמ רפס וניא .אוה ..ןושארה
 ; |רישעה הנכתב  תניוצמ  היטמותסרח (א :וננושל תארוה יקלח
 ןושלה קודקד (ב .םירדוהמ םירויצ םע ןנערה הנונגסבו
 :|,ןהיתויטנל פחיה תולמו רפסמ םש ,םצע םש דבלמ ,ליכמ.הז .קלח
 :ן:ותרוא 0 ,םהינינבלו םהיתויטנל םילעפה לכ תא
 קודקדה יללפל המאתהב םיררופמ (הדנטקד) הבתכה יקרפ ..היפרג

 .|פימצ ע הדוב ע םע .המיוסמ הטשב לכהו  ,םהינפל םיאבה
 | ,רועש לכ ףוסב םידימלתל תגרדומו תרדוסמ

 .יפאק 12 הטרופ ,'פאק 80 ינש רפס "ןושלה, ריחמ
 -- ..תואקרמב 'פאק 60 ריחכב אמגורל רפס םילבקמ םירומ - -

..-+-*- 

 ;|ה ה ג ו מ תישילש הרורהמב ןושאר  רפס "ןושלה, רואל .אצי

 פאק 10 הטרופ 'פאק 60 וריחמ ,בר רודהבו תנקותמו

 1. ת. זטקהסה<, ₪30₪888, שח. 7.
 8. 1. 607000, 1/3080 טק. 7
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 .ירבע עובש 2 - ""ע  חוטּבדטלקמ שוכרל תפאוש < תונויצה
 < לארשי  ץראב  לארשי  םעל | יולניטפשמ 3% |

6 9 
7 

 :ןכתה

 .הפצמה לע 1

 ."םיהלא תשקב, (א

 .הז תמועל הז (ב

 .םתדובעב םיללובתמה
 = מינמלמולה. םיהודצה <

 ו . בג 9 0 ,השעמז 1

 . .יקצרורוה א .ש = | .בושטידרבמ קחצי יול יבר 4
 . ןאמסיפ .י ,(ריש) ברעב 6

 . רזעילאדזב מ ,(רופפ) םילוחה תיבב 6 .

 הכה ללה ןב יכררמ : .ןויצ ישרוד .

 1 ,יחרז א : , תויפרגוילביב תומישר 8

 ; חרזסב ; לארשי.ץראב ;תונויצב) : ונייחב 9

 + (תונמאבו תורפסב ; לארשי-תוצופתב

 י'פוק 88 שדחלו ,לבוו 1 הנש עברל ,לבוו 5 הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל :היפורב "םלועה, רימפ

 ,רלוד 8 %/2 הקירימאב ,גגיליש 9 הילגנאב ,קרמ 8  הינמרגב , םירתב 10 היראננוא.הירמסואב : ל"וחב

 ..תנש קפרלו יצחל הז ןובשחכו ,קנרפ 19 תוצראה רתיבו היצגרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראג

 ,ק 30 הסירדאה יונש דעב

6 
 פק 40 םידומ;ה ראש לעו .'פוק 69 ןושארה דימעה לע -- ,םיתעברא הקליחמ טיטפ הרוש לכ דעב : תועדומ ריחפ

 : :הפירדאה

 , ץפתהתהוה ,[80ההע", 20858, 01ץתתמנאמ, 008170088 8. ש 608000ם ,,1180132%, \ג!ם4.



 .םלועהלשהיצרטסינימדאהתאמ
 | .ה נכושלו הימתוחל

 :םתמיתה ןמז רמגנ 606 )80  יחכנה ןוילגה םע

 ,רבוטקואשדה דע "םלועה..לע ומתחש הלא לש

 . פוס דע יעיברה עברה ליחתמ - אבה ןוילגה ןמו

 | .1909 תנש

 ןשידקי סרגנוקה עבר ,הזה עברה תונוילגב
 םרגנוקה דע ח'ודו תואצרהל רחוימ םוקמ "םלועהע

 ינויצ לש תישימחה הדיעוה ,גרובמהב יעישתה
 | ירבעה ו םש היצנרפנוקורפהו היסור

 .ירוטלוקה
 |ךרע יפל תלבגומ תומכב הלחתכל םיספדנ "םלועה,, תונוילגש ינפמו :

 , הלאו "םלועה,, ימתוח לכ םישקבתמ ןכל ,תיראשו ףדוע ילב תונמזהה =

 ,םהיתונמזהב זרדזהל וליאויש ןורחאה עברהמ וילע םותחל םתעדרבש
 םג ה תוירחאה תא ונילע תחקל םילוכי ונניא רחא ןפואב יב <

 | .הזה עברה לש םינושארה תונוילגה תא
 ; תא דעומ דועב איצמהלו עירוחל ןכ ומכ םישקבתמ םידחאל הריכמל תונוילג םיחקולהו םינכופה

 + םינשיה םהיתונובשח תא םדוקמ תוושהלו םהיתונמזה >>

 - סור ימתוחל רבמבונ שרוחה רע קר רוע ךשמת "םלוע ה, ימתוח ליבשב "ףפאוחא, ירפס לע הלודנה החנהה .".

 6- . ל"וה ימתוחל רבמצד דעו =

 96- שדחה רואיבה םע שדקה יבתכ .תאצוהמ

 שרפמ ארקמ

- 

 ָארילב רשא ו הבישיה

 י\שרחה םג .םתיבל ועסנש םינשיה םידימלתה םג יכ  ,העידומ ןיול נו קיטונ :ד  ,שוווהט .א -,י תאמ

 ,האשרה ולבקי םרטבו ולאשי םרטב אבל וגיהי אל סנכהל םיצפחה .ק ?5 וריחמ - וגרוו תירבע לתורוהחמ ותשב) דרש שר רפס רואל א

 ןאא םושב .ולבקתי".אל ךכל .ועמשי אלש הלאו ,אבל תשרופמ = ומשפתנ הוה ןיוצמה .רואבה םע םינושאר  םיאובנ = ירפס .

 \הוה ללכהמ אצי אל דחא םג  ,םנח םהיתואצוה תא ודיספיו  חבשל ומסרפתנו[םינקותמה םירדחהו רפסההיתב .בורב רצק .ןמוב

 5 . 0" ,םירקבמה יבוט ידי לע

 .  ףרקהמו וירזה לכו םידחא םיונפ תומוקמ רוע םנשי הניכמ ו למ לה

 |[... ,םיעודי .המיתחה יאנת ,הכוזו םרוק הומה עא בושהל ,

 1 יי וי יקס יש ש ס"המ וקסו ואקנפר ףס 2 ל 2 ,רולא 0% רג םטרש הרש ל ₪" מב . אנלוווב = =

 7 םהממממק ₪. 8. קסקווטסע, 1תתה חה. 6. ו ו .
 ==  ,םורפסה רחפמ יתב לכב רכמהל אצמנ םג



 == .ע"רת ,ירשת ו'כ ,הנליו =<

 זז א ג, 11-06 000000 9.

 "פא 77

 תשקב, רבה לע םירבדמ ונלצא םג  וליחתה .ןורחאה ןמוב
 : ,"םיהלאה =

 יהלאב תלחיתה הבזכנ ."םיהלא ישקבמ, .אלמ יסורה םלועה
 ווקש םייחה ירדס :,םימשה לא ןיע ואשיו ,לבתה ינתיאב ,ץרא

 ;םייארפ ,םיקיעמ : ויהשכ וראשנ ,רימג יונש םתונ של , םתוא ךופו

 -ירדס תריקחב וקמעתיו  ,ואצמנ אל ץראהדויח  תולאשל תונ
 ,תוימלועה .תולאשל םינורתפ שקבל וכלהו תישארב

 תורמל ,"םיהלא ישקבמ, רפסמ ןטק רוע ונא ונמלועב םלוא
 םישקבמהמ ונלש םישקבמה םינושו ,םיסורה םייחה לש םתעפשה
 היצנגילטניאה תשקפמש .םיהלאהמ םהוהלא וה הנוש ,םיפורה

 יהלא תא אלא ,ונלצא םישקבמ םימשה יהלא תא אל ,תיפורה =
 תולאש תא אלא ,רותפל םיצור .םלועה .תולאש תא אל ,ץראה
 . םייחה

 ,םיהלאה תא ונלצא ללכ םישקבמ ןיאש ,דיגהל רשפאש טעמכו
 היצנגילטניאהל הל םירפחש ,םימלש םיירבע  םייחרתורוצ אלו
 ,ונלש

 לש תושרח תורוצ תולגב .אורבל וז לש התלחות הבוכנ
 םהל ןיאש ,םילפתהו םישביה םייחה הלאב השפנ הצק ,םיירבע םווח
 לא םיעוגענה הב ורבג ,המשנל ןוזמ םוש םינתונ םה יאש ,הרוצ םוש =

 אל .תשקבמ .הליחתה ,ןהירחא .תרזוח .הליחתה .,תונשיה תורוצה <
 , = +, תירוהיה  תולגה יהלא תא אלא ,,םיחלאה

 השלתנו הערקנש / השיגרה ,התורירבבו הנויפרב וז השיגרה =
 רידא ץפחו  ,םויטויפהו םימלשה וייח תא יחו ןימאמה םעה ל

 ,ויהלא םע ,ותמשנ םע רכלתהל ,וב קברתהל בושל הבלב
 הל דבאשו ותוא החינוהש ,ןשיה .ותוא לא םיעוגענ אלמנ"

 .ונלש םיהלאה=>תשקב לש התמשנו .הכות .יהוז
 הלאמ םה יאו = ,ונלצא "םיהלא: :ישקבמ, = רוע שי לבא |
 לא הבושתב םירווחה 7 תונשיה .םייחה?תורוצ לא םיעגע

 ,הרבעה האמה
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 הלא לכל ארוק לוק הירחאו ,ץינוקריפירפ תאמ המסרפתנ הערומ
 . תירוטמרופיר תידוהי הלהק. אורבל דגאתהל .םישקבמה

 =  .השעמה לא רימ םישגנו םירבדב םיקפתסמ םה ןיא
 יל לכב המוד  תויהל ךירצ , םישקבמ םהש ,םיהלאה

 שה תדה = תורוצל --- הלפתה תיבו" תרה תורוצו , לשומה םעה |
 ,היתולפת יתבו

 .םהל הרזהו ,המואהל השודקה | ,תירבעה | ןושלה. םוקמב
 =; תיפורה---ה] לש הנושל אבה  ,לשומה  םעה ןיבו םהיניב תלרבמו
 תדובע תא = וגיהנו- -ירבעה םעה לכל השוהקה , תבשה םוקמב
 ואצמנ ; ראה םעל ומכ םהל .שדוק אהיש ןושארה .םויב .םיהלא
 'לע .תורבדמה תובר  ,המואב תולבוקמה , תולפתה ךוהב
 ילו הנערפת אלש :ןתוא * ואיצוי ,המוא רוהב הישרקו
 :הוב םילדבנו הלפהה>יתב 'ילתכ םה םיקיר ;העימטה לש לאיריאל
 םג רכז היהו  ,םיפי  םירויצב םתוא .ופכי = , םהיתולפת:יתבמ
 2 ןינוקיאל

 .ותד :יהוז ,וללה םישקבמה שאר: עיצמש םיהלאה םה /
 .םירזוח םה םג \. תושרח הד תורוצ ולא ןיאו ,שדח .הולא הז יאו

 ..הריציה חכ ןויפר ךותמ אלא ,םיעוגעג ךוהמ אלו ןשיה  ירחא
 :.לש ןושארה \ היצחב זנכשאב "המרופורה, ילעב = והואצמש הולאה

 ינמרגה .ושובל תא ונממ משפ קר  ץיבוקרופירפו
 . תיסור א

 ל ץראב 0 תלה איה ה ו ב רלשל
 מעהו  תיהמאה ,  קטלשה תוההיהש ,היסורב םוקמ הל אצמת
 ? םיקומע .ךכ לכ םישרש הב התכה

 ווקל רשפא ירה .,.תומור  תואצותל תומרוג תומוה תוכס
 :...ןשיה:שרחה םיהלאה הז השעי , םינהנמהו ןושלה תלבק התשע אלש

 וויבז :ווושל .הפיאשה התמשנו הכות -- ו םיהלאהתשקב
 רימט רתויה תאו שודק .רהויה תא : איה הנורחא .הלובחת

 ןותמ .םילקוע םה ןיא ..קושה לא םיאיצומ םדא לש ותמשנל
 , רחאב םיריממו .ותוא םיבזוע םה ןיא ,םהלש םיהלאה תא
 .,, םיטלושה : םיהלאה ינפל םיעינכמו םוליפשמ

 - 29 האג|
 דונכ ,םפרפמה ,הניוב ב הלהקה ןומלש

 , .ץובשב תורהיה ןמ ואציש םישנהו םישנאה תמישר עובשו עובש
 .םנבהל .ידכ .םבור) ₪ ה
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 ימי תרשע, לש עובשב תורהיה תא ובוע רשא ,םירמומה רפסמ ת
 -- הנורחאה םעפב להקה ןוטלש םפרפש ,הזכ בר רפסמ ."הבוש
 .הניוב םג היה אל רוע --ףמה דבלמ השמהחו םירש

 הירטסואב תולודגה םירעב .תרבגתמו תכלוה הרמהה יב ,קפס 1[

 קר החיכש הניא הרמהה :רתויב ביצעמ אוהש המו ,םיי
 תאז השועה ,היצנגלטניאה ברקב  ,"תובושחה תוריפסה, ברק

 ,תוינוריעו  תינירמ תויורש ליבשב ,תירמח האנה | תבוט םושו
 הרבחה לא תפסהל ירב ,לארשי הנחממ םיאצויה ,םירישעה ברקבו

 בורה יפ לעש  ,תוינומהה- תוררשה ברקב םג אלא ---
 , יתרבחה ןבצמ תא אלו ירמחה ןבצמ תא אל הוב תוחבשמ |

 .וב ץפח :ןיא ילככ תודהיה תא ךי ל ש מ ומחה
 םש שיא ןיאו ,"םוי לכב 'םישעמ, רדגב םה הלאה םירברה

 : ליחבמ השעמ הניוב עריא םינורחאה םימיב לבא , בל רוע םה
 ןב ןקו ,םיובסכוב דלופואיל ירבעה תרה-הרומ
 םירופכה םוי תרהחממ תערל ומצע תא דבא  ,הנש

 ,ותוט ינפל .רפסמ תועש , וינבמ רחא רימה :יכ לע רעצ
 עשיביירעטסא, תכרעמל בתכמ בתכ = ,רופכדםוי ירחא
 םירורב םירכרב עידוה ובו הלולצו תבשוימ הערב "טפור

 ותערב רמג ףלוחה ץיקה לש רמועל ג'ל םויב רוע  ,ותומ
 ר"ד אפורה וונּב יכ ינפמ ,רופכדםוי ירחא תערל ומצע

 ינפל ללמואה באה בתכ ןכ) "ומש חמי, םיובסכוב ףסוו =
 ומעש רמאמב ררב רבכ יב ,דוע ףיסוה וז .תרגאב ,רימ
 ,"שלושמה טוח, םשב םי

 םצְו תסנכה-תיבב היה כ"ויב -- ןמ .וייח תא לוו

 -השעמ רחא רקבל ושכע אובי ימ ,שגרה יפ לע וו

 השרומ-תדל ףרוע  ונב הנפש םוימ רשא ,דבוא בו
 ונא ןפוא לכב , םויח דוע וייח ויה אל ,תרחא יה ח

 הבחא ,ונימיב אמ רקי .והומבש

 ,יח ותנומאב .הזה ל .הרהטב ושפנ מ ירחא אצת ך

 . תמ :ותנומא
 ,תמה באל תעכ רוע רונל ךרוצה ןמ ןיא יכ .רשפא <

 םשור .וילע .השעי הזה ליחבמה ערואמה םא -- יחה |

 לכב םישעמ ., ללכה ןמ אצוי תמאב :אוה הוה ערואמק
 רשא שו ,םהירוה תמבפהב םיריממ תונבו םינב

 הדמה ןמ הז יכו הז לע םירעטצמו | םימיכסמ םניו

 םירעטצמו הז לע םימערתמ % תרחאב הפילחהלו תדה
 + םהימחר תא ףאב ותיחשיו ופצקי םלועל יו .ןמו לכל ל

 סומינ  ינבל  יוארכ ,דוע \ ורכזי אל .םהישעמ תאו
 .ונימי
 ,הז .ינפב הז :ושייבתהו ,"החפשמ .םגפ, הז .היה םי
 יררחבו ה םא וליפא ,רימהלמ ו ועגמנ השובה

 רוע שיבתו יוז

 * .שיאל ןווע ןיא הלאכ םיאנתב יכ

 ' תאו םהינב תא םילבקמ םה בוש ,ןושארה זגורה רו

 = אלא ,רבלב וז אלו .םחרכ לעב "םינלבס, ושענ הז םעטמ ,הל
 ינפל דוע . הלא ומכב רוע םיקיירמ ןיא םיירובצה םויחכ וליפא
 תא קלפמ היה ורימה וינבש בא יכ ,םיגהונ ויה רפסמ תונש
 : תוירבה ורמאי אלש ,תילארשיה הלהקב תירובצ תוריש לכמ וידי
 . ערוי היה אל ותיבבו ,ותד עב תורהיה םויקל גאוד ינולפ
 :םיקיידמ ןיא ושכע , תדה תא ויתונבו וינב .ומייקישו ,תורמ גוהנל
 לכ ש  ,הינמרגב תולהקה תחאב עריא השעמ , הלא ומכב רוע
 באה אשי םאה ,תמאבו .תונברמ רפוה אלו ,ורימה םבר לש וינב
 םג ;רימה יסכורותרואה םיאנרב קחצי 'ר לש ונב םג +ןבה ןוועב
 ,לטנרירפ בקעי םסרופמה ל לש ונב 4 ,שקו לאבימ לש ורכנ
 אוה באה יכ ,לארשי תולהקב גהנמה תעכ טשפ ןכלו ,רימה
 וינב תאו | ,תודהיה לאי "ושפנו ובל לכב רוסמ, | ,"רשכ,  ירוהי
 אוה ,תחא תבב הזכ השעי אל םאו . תירצונה תֶרל רפומ אוה
 לא םינטק םהשכ ויתונבו וינב תא סינכמ ,אעמיק אעמיק השוע
 םה ךכ ירחא םאו ,'ךה ונייה, ירהש | ,תירצונה תדה ידומל
 , "אניד אתוכלמה אניד, הנה ,םמצע תער לע םיריממ

 ,תעדה ייקנ לש הרמ ,הבוט הרמ הניא תאזכ תונלבס
 םירמומה תא ףודרל שי .יכ ,ונרמא ולא , תירפומ תולפש אלא
 ןיידע םגמאו) .הנוגמ האנק ללכב ו ירה = - םהייחל םמע תדרלו
 ינבל םחיתהל לבא .(וניניב .תעכ תגהונה תונלבס .ןיממ הפי איה
 ןיאו ,הליעמו הריגב יהוז -- זבח לש סחיב םמעב םידגיבה םרא
 םיבשוח ולא .םולכ םמצע םידגובה ןיבו הלאכ "םינלבס, ןיב

 .םישועו םיבשוח ולאו ,]
 < אלא ,וז הדמב "ןלבס, היה אל ,ןקז ידוהי ,טושפ םדאו

 = . וכ ,הלולצ הערב .בתכ ותומ .ינפלו ,תערל ומצע תא דבאו ךלה
 ":ומעבו ותדב .דגב "ומש :חמי, ונב וכ :ןעי ,הזב השע

 + הזכ יאנק ונימיב הארנה

 / < נתגומצג .(|ןמהופ |

 .,ינובוקובה גטדנלהל תוריחבה רבדב עודיה קוחה תעצה
 < ;תדחוימ הירוקבו  דחוימ םואל רותב םידוהיה ורחבי היפ לעש
 עיירפ עוינ,הב םג- םהיניבו  ,םייללכה םינותעה \ לכב המסרפתנ
 העונתה תוטשפתה, : שוריפב רמאנ העצההל רואבהב ,"עסערפ \

 ,םיזנכשאה תא דחיב ורחב התע דעש  ,םידוהיה ןיב תינויצה
 + "תודחוימ תוימיאל תויכז .התע םישרוד םהש ,הזל האיבה

 לא : םהינימל םיללובתמה .וררועתהו --- העצהה המסרפתנ
 תיפי המ, םירמזמה הלאו םיזנכשאה ילגר רפעב םיקבאתמה
 וטמה .םשל ורחאתהו  םהיניב םולש ושע | ינלופה .בולקהב
 "םיידוהיררטניא,ה םיפרטגיאה לע רומשל : השורקהו הלורגה
 'הריפחמ,ה העצהה דגנ םוחללו השמ תר ינב םינלופהו =יזנבשאה
 . + תאוה

 ה ,טקידנב ץירומ ןוראה .בציתה םימחולה שארב
 ו "פ  ,פ* ב, ןותעה לש

 ולג"ירוהי לש םינפ לעב ידוהי . והירה טקידנב = ןודאה
 למשמ  ,הניוב תונצלו .קוחשל םישדקומה , םינועובשהלו ,יסופט
 נב ה לבופ הברה ..תוימשיטנא תורוטקירקל רמח ותרוצ
 + "ותודהי,\ ליבשב

 ופרח, ל תל לדתשמו ויתוחכ לכ תא .,ב ןוראה רגוחו
 : אה יסרטניא .לע ןנהל "שא תובהל םיבצוח, םירמאמ .בתוכ

 .םימחולה םירחא םימעבו םיכ'צהב הרגחמ ,הימה



 ויהיש אופא רשפאהיאו ,םלועב םירוהי שיש ,רברה רקש ללכבש
 ,םיידוהי .םינפ"

 הלמה תא טעמכ .ואצמת אל ,ישארה וכרוע אוהש * ,ןותעהבו
 : ."תונויצ, הלמה תא כ"וכא .לעו ,"ידוהי,

 םירמאמ ומשל ושדקוה "עפערפה,'ב ,לתננוז ןופ ףלודא  תמ
 ,ןהיטרפ .יטרפל ויגהנמו וישעמ..לכ .תא ל ,םיבר  םינומילופו =

 ,ידוהי הזה לודגה שיאה היה וכ ,לבא -- לודגה וכרע לע .ורבד
 :ירמגל "עסערפ,ה תכרעמב וחכש

 "עסערפ,ה .התיה החרכימ--יודרונ סכמ לש לבויההגח היה =
 ,ידימתה הרזוע אוה יודרונ ירהש  ,םירמאמ ינש ודובבל שידקהל =

 'לבוידלעב לש  ותורהי תא יכ ,תושעל ישארה ךרועה .אילפהו
 ! תחא הלמב ףא ריכזה אל הז <>

 ,אל ותו !םלועב םידוהי :ןיא
 תרכוה ץירומ ןוראהו ,תיניבוקובה "הירורעשה, .האב הנהו

 רברה דגנ המחלמל תאצלו "םירוהיה תלאש,ל ונותעב םוקמ תתל
 לש ימשרה רושיאהו לארשידםע תיחת דגנ ,הוה .םוואהו ארונה
 ,תאזה .היחתה

 םימעה רגנ השודקה .המחלמב םיקסועה םירמאמה ךותבו
 ךותב ,הירגנואב םיטסיטרפסה דגנו הירטסואב רשא םיבלסה
 תתל חרכוה ,הניוב םיכ'צה דגנ םיזנכשאה תא םיתיפמה ,םירמאמה
 תוימואלה תא אלא ,םידוהיה םש תא קר אל ריכומה רמאמל םוקמ
 + תידוהיה

 - -הרזעל ול ארק אלא ,םיפצוחמה דגנכ אצי ומצעב אל ,םלוא
 ..ץרפמוג .רורואית תא -- "עפערפ,הב שוריפב רמאנ ךכ

 -- ?ץרפמונ ,ת תא אקוד עודמ
 רישעו רפוס ,םיליצאה-תיבל רבח והנה ץרפמוג ןודאה הז

 ,ידוהי .אוה ,רקיעהו -- ידוהידסחוימ
 .לכ תא סורהל תריתעה ותאטשה העצקה תא רבקל רשכומ
 . ורשא ןינב

 ופיפדהו ,רמאמ ץרפמוג ןוראה .בתכו
 ."תוריחבל ותיגה, -- ול ארק

 דחוימ ץובקל םידוהי תלרבה .יכ ,ץרפמוג .ליצאה חיכומו
 דיתע לש ןינע (ב ,הפואש (א :איה תונויצהש ינפמ ,ןכתי אל
 ןינע ןה ירה יניבוקובה גטדנלהל תוריחבהו ,ר ז םוקמבו (גו קוחה
 בשחתהל ןיא ןכבו ,0"עלב טאמייה) ונתבש םוקמבו ,הוהבו ,ילאיר
 .הינשה רופיל התושעלו הנושארה םע

 ורמאנ ןויגהה ךרד פ'ע העצהה תא םילטבמה הלא וירבד םלוא
 תוילרבילהל .. ,תקזמ וז העצהש :אוה רקיעה לבא ,בגא-ךרד .ךא
 -- !תיזנבשאה

 + תוטרפבו הבחרב םיראובמו םירמאנ הלאה םירברהו
 ,רחבהל הניבוקובב םיזנכשאה םילרבילהל םירֶזוע ויה םידוהיה

 + םילרבילה לש םלרוג אהי המ ,רחוימ ץובקל םיִרוהיה ולדבי םאו
 רקיעה ,"ינוציח רודיה,ל אלא תשמשמ תילרביל הלמה ןיאו

 ילעב,ש :וילע  רובעל ןיאש .אוה :קוח ירה  .םיזנכשאה -- אוה
 םיזנכשאה תמחלמ תא םוחלל ,םיזנכשא תויהל םיביח ?השמ תה
 יפ לע ףא ,םתוימכשא לע גרהילו םהינכש םימעה לכ םע

 שפנב וניאנוש המה טרפב הירטפואבו ללכב םיזכשאה
 -- !םילודג .רתול

 ליבשב ,םהייוגל הניבוקוב ץרא יבשות רפסמל בל םישל ידו = =
 ,.וזה ההרחה לכ םנחל אלש ןיבה
 41 :םהמ ,שפנ ףלא תואמ הנומשכ םירג הניבוקובב = =
 9  ,םידוהי םיזוחא 18  ,םונימור ו 85  ,םינותור .םוווח

6 

 םשו  ,"עסערפ,הב

 ותאנש לע "יבלסה,| "ינלופה, .גילבהו ,החוימ .ץובקל -רהוו :אוה .ירהי ודוהו  רותבו

 החכוה וז ןיאה ,םתעפשהו םכרע םיזנכשאהל ודבאי : ,הניבוקובב
 + תוריחבה קח תעצה תא לטבל .ליבשב .תערכמ

 .:ירוהי ץובק = . השרח איה ןיאש אלא  ,החכוה דוע הנשיו
 םירוהי לש םהיתושירד  אלמל : דסונ. ולאכש ,תוריחבל .רחוימ
 .לש הכרר איה ףכ .תולבגה -- לש הלחתה 'אלא וניא ,םמצע
 = ,םודוהי לש םתבוטל | דחוימ קח םיאיצומ הנושארב :תוחתפתהה
 < הירחא תכשומה ,הקיעמ הלבגהל ךפהנ אוה הנהו םימיה ךשמבו
 , "תוריחב . לש ותיג, אוה הז ןכא .תולבגה רוע

 רוחבל תלוכיו תושר םכל .ונתיש ושקבת לא ,םירוהי ,ןכבו
 רפסהיתבל ופאשת' לא ,םתא םכמשב ארקהל ,םתא םכחכדיאב
 < ,הלא לכ יב ,םתא םכנושלב רברל ,םכתושרב ויהיש ,םכל םידחוימ
 הוחכל רופא --- .ןהיתואצותו ,תולבגה אלא .םניא ,רבדה רקיעב
 - תוגלפמ שארב ץופקל תורשפא-וא הזמ אצויהו ,י"ע רחבהלו םירחאב
 'רבדל ,םירז רפסדיתבל םנכהל ,רז .םשב ארקהל רופא ,תויללכ
 ...הרז ןושלב

 ? השעמהו . הרותה יהוז
 .ינש .רבכ  םיעיפומ | ומוקמבו ,ותכאלמ תא רמג : ץרפמוג

 ,לא .."תולבגהה, | ינפמ  "םידוהי, = לע םיניגמה | ,םירחא םירובג
 ּ 0 הבורק .ןיטשניול "ינלופה, רבכ הולנ אדנארוק "יזנכשאה,
 ,םיבר םינויצו םיבר םידוהי ןכ םג .םנשי .הבו ,היצילג לא
 ה ,קרפה לע תדמוע םייסה לא תוריחבה קח יונש
 ל היופצ הלודג הנכס זא -- הניבוקובב תוריחבה .קח תעצה
 מ .הלחמ - אמגודה ירהש ,הזכ קח הב םגוניהני אמש
 / ,ושילש ףסוי ץראב םימואלה ינש לע : םחרי םיחלא זאו ..אוה
 :הברה בוט היהי אל תיחרזמה היצילגב = םינלופה | לש םלרוגו
 -םידוהיה תא ולידבי םא ,הניבוקובב םיזנכשאה לש םלרוגמ רתו"

 ל םּוירטסינימה שארל ךלהו ותא רבחתהו = "ינמיוטה,
 6 תעצה תא רשאל

 ופה םעו -- ,םתא ומיכסי .םילאיצופה" םירצונה םגש ,רשפא ,הז
 + םידוהיה ליבשב םהלש "ולוקח ו

 היה .המואה לש .המויק תא תרשאמה ,קוחה תעצהו
 ,העצה ראשהל הלולע ,תונידמ תויכז הל .תנתונהו

 ו .לע םה םידמועו שאונ ודמא אל ד'ע .םידוהיה םלוא
 ילע םיניגמו  ,רשאתנ אלש = ,קחה .ךרע תא םה םיניבמ
 :םיחומו תוינומה  תופסא םיפסאמ הניבוקובב | , רשפאה
 ודמעי םהו ,םיניתורה םע הזוח רבכ השענ רעכיורמש ר"דל
 : . ימואלה םמויק לע םתמחלמב רזעל

 רמה ורע לכב רדסמ היצילג ינויצ לש יזכרמה .דעוה םג
 \\ ,םוירטסינימה תוטלחה דגנ תוחמל .ידכב תוינומה תופסא
 .םידיחי רצ לע אלו םידוהיהדינומה רצ לע היהי ,וחצנהש
 ,הרבא אל ןיידע

 ,םעפה םג וחצנו ,וז םתוקת המיקתנו ,ןחי ימ



 .םיִנָמְלַשְּומַה םיקודִצַה =
 הצור ונניאו ,וצראב ידוהיה םעה תא םכשפנב ורעש |

 יקוח יפ לע לכה להנל ףיסוהל שקעתמ אלא ,לובוורפ .ןיקתהל
 ,תועקרקה ינינק תא  ,רכממהו חקמה לכ תא ,לבויהו הטימשה

 ירוהיה םעה תא .וא  ,תוריכחהו תוריכשה ,תותכרדאהו תורטשה =
 הצור ונניאו ,האולהו תונפלח יקפעב קפוע--תורחא תוצראב |

 קרקדמו .דיפקמ אלא ,אקפיע .רתיהל  ם"רהמ תנקת לע .םיכסהל
 יקרותח םעה בצמ תא וארת זא - - תיבר. תוכלהב הרעשה טוחב =

 הצור ונניא ,יקיתופא יקוחב הצור ונניא אוה .התע ותיוהב
 -תוכז הל היהתשו ,המש לע םינינק הל ויהיש הרבחל תושר .תתל
 לכ תתשוה הנממש היתשה ןבא וו--יטרפ םדאל ומכ םילעב <

 אוהש ראפתמו דמועו :תעכ רחסמהו הישעתה םלוע לש ובוש
 ראשנש המ לכ ! םירואנה .םימעה לכ ךרדכ ומצע תא ןיקתמ
 השלוחה דגנכו ,הוה םוחתב םצמטצנ תינמלשומה תוקידאהמ דוע

 ירפסו ,הירוזנצה הלטב ,ןאכ רבגתנ םירחא תועוצקמב שלחנ
 תא םג תיקרות ןושלל  םגרתל התא לוכיו ,ריל דימ םירבוע :םיני
 הרתי הביח :וז ףא וז אלו ,לקיה לודגה  רפוכה לש וירפס

 האצישכ לבא ! םלועה רקפ .םיריעצה"םיקרותה .רצמ לקיהל העד
 ההוא ונד תועקרק לע האולה ר"ע ב לש

 ,תועקרקל ענונב הפוריאב םיעובקה םיררפז
 'התוא .ןיבמ .ינאש ומכ  תויקודצה תא :יתוניבה אל םלועמ =
 הרותבש תויתואה לע הנידמה ייח תדמעה התיה תויקורצה ,ת

 םיזז ויה אל .םיקורצה .ןמזה תועיבת :לאו חורה לא :ןווכתה
 רטשמה תא  קיוחהל וצר םה ,בותכה ןמ הרעשה "אול
 םוש לע םימיבסמ ויה אל יארובו ,הקיתעה .ותנוכתב .יטאר ואוח

 יהל .תושעל תע, םוש לע * ,ןימיחת  בוריע  םוש לע  ,לו
 ."ךתרות ורפה =

 וקיתעיו םישורפה ואב .זא .,תויקודצה המע הברח הנורמה
 יקוחל :םירחא תועוצקמל .תיתרה תוקידאה לש .דבוכה תדוקנ תא"

 תורופא .תולכאמ  ינידל ,החפשמ ייח" תוכלהל - ,םייטרפה םיי
 ,ירוטסיה  דירש .ומכ קר .ראשנ : יליביצה קלחה .הזב אצו
 קוסעי םיכחיש הצורה | ,השעמ לש אלו = ,דומל \ לש עוצקו

 םיקוחב הרתי תוקידא .התיה אל םלועמ לבא | ,תונוממ יג
 ןבא, ללכב .וסנכנש םוקוחב םא .יכ ,"טפשמ ןשח, ללכב וס
 ."העד הרוי,ו "םויח חרא
 השקו הרימחמ איה .תינמלשומה היסקודותרואה .הז .תמועל

 --שדקה איה המדאה בור ,"טפשמ ןשח,ה יקוח = לא עגונב .רת 8
 לכ ועזערזי ,ףוקוה תא לטבל | רוטמרופיר :הזיא רהרהי םא

 וקינולפמו ודוה דע .לופונימנטסנוק ןמ "םישדוה,ה לכו  "תומילוא,ה
 םג .ואצמ תינויצוטיטסנוק הלשממל ךמס . יסרפה םיה ןושל ד
 ,"ץראה ול .יכ, ,ואצמ אל דוע .תואקיתופאל ךמס לבא ,ןרו לאב

 ,"לזרב ןאצ .יפכנ, ,"גולמ יסכנ, ד"ע םינידב ונינוב רוע קדק
 | אמלעב ידודחל םייָכומלתה .םהב םיקסוע +"רכז יצח רטש, וא
 "העד .הרוי, לש ןיד .הזיא ותוארב .עזערזיו שגרתי ידוהיה "השדוה,

 םירכרה ראשב לבא ,ותוא םירמוש ןיאש (ןושארה קלחהמ |
 ,ינמלשומה ."טאיריש,ה .ןכ אל . וגהנמכ :גוהנל .םלועל. חינמ

 םלועה םישד הלא תא לבא ,תורוסא תולכאמ תוכלה ול םג שי
 ,עמשנ לוקחשכ קר רגת םיארוקו םישגרתמ ,ריפקמ .ןיאו ,םבקעב =

 הפוריא .תוצראבכ ל יקוח תא הפ גיחנהל ןוצר שי יב
 ..תו

 ,ןויכ :הנידמב הרושק התיה תויקודצהש ליאוה

 -יא  ;םינינקהו תועקרקה יקוח הפ  ונקותי אל םא ,ל"וחמ ןוהה
 לטומ היהי שוכרהש ןמז לכ ,שוכרל שממ לש ךרע היהיש רשפא
 ריחיה-ןוטלש  דגנכ היצולובירה ייחא  ,ןיכפוה הל ןיאש ןבאכ
 ,םישביה ,םישקה םיקוחה דגנכ היצוליביר אובל הכירצ חרכהב
 לכ .בכעמהו תועקרק ינינעב .ברעתמה "טאיריש,ה לש םינשונה
 ', תוחתפתה לכו העונת

 יי שצש רו

 | לבש . 0-22 ל
 תוצראה לכב וררחתשנ | ורבחל | םדא * ןיבש = םיקוחה

 םיילכלכהו = םיידמעמה | םיסוחיה = , תיתדה  תוספורטופאהמ
 תדה , ןשונ חסונ הזיא לע | , קוספ הויא לע םיפסבתמ םניא
 יררס לעו בלבש םירברה לע הדיפקמ איהש המכ לכ .תירצונה
 + תוזוחאו * םינינק תוכלהב לכו ללכ תברעתמ הנניא | ,חיסנכה
 ,איה הצור םא ,עיגהל  תוינמלשומה | הסונא הזה רורחשה לא
 התע תעל ,יללכה בושיה םלועמ םישורפ ויהי אל הב .םיקיזחמהש
 אלפנ ךכ לכ ןפואב ושעש | םיריציפואה = ! בבעמ "טאירשה, רוע
 הלוע תא .ושיגרהש ינפמ - ,תוצירעה רגנכ הכפהמח תא חלצומו
 ירדס לוקלק תא קומע ךכ לכ שינרהל ולכי אל ,הלוקלק | תאו
 לבא .הנומאה לש ז ונשיה תוינכתה :ןתואב םטנחה לגרל שוכרה
 ' הרכה ידיל רתויו  רתוי ועיגי = ךכ ךותמו : ,לושמל וליחתה .םה
 טיררקל רשפא יאו ,ןוציח טידרק ילב וז הלשממל רשפא יא ,וז
 תעכ רסונש ילנויצנה קנבה !שוכרה | יקוח רודס  ינפל ןוציח
 היה .ךירצ + חיכוי םיתפרצהו םילגנאה םיטסילטיפקה תו פתתשהב
 ,התע קר דפיתמ אוה לבא ,הנש ינפל הז דסוהל הוה קנבה
 םיקסע .תושעל תוכוה ול שי .יכ ,זמרנ ּויתונקתןןיב , לודג ישוקבו
 רשפאש םירבד םה הלא לבא ,ידיינ אלר .יפכנבו  םילטלטמב
 אלש ידכ ,זמרב רברה רמאנ ןאכבו .םינפ הברה םהב תורוהל
 ,הנומאה יפפורטופא תא םינקהל

 ,ארול .ןוילמ העבש תולוק  ילוקב היקרות תעכ הל הולו
 !םיה ןמ הפמ: איה תאז אלה לבא ,אצמי ףסכהש 'הוקת שיו,
 יעבטה רשועל ךרע תתל ירכב ,םינוילימ תואמל היקרות הכורצ
 ץראה יבשוי , תלעות םוש ינממ ןיאשו ,ןכוה אלש ,ףשחנ אלש
 אל םיסומנהש .ןמז לכ ,ואובי אל ץוחה ןמו = ,םיינע םה םמצעב
 ,ןוחטבהו הבורעה לכ תא ,הרובעה תוירשפא לכ תא ונתי

 איבהל = ךירצש .ןושארה  דעצה קר .אוה תוצירעה  לוטב
 , "ת"יב םג .רמאל ךירצ ף'לא רמואש ימ, , םירחא םירעצ ידיל
 , ושיח תיבחרתהב הצר אלש ינפמ ,תויסצנוק ןתונ .היה אל ץירעה
 וא ול ונתנ אלש ינפמ וא ,הנידמה תבוטל ובל ןתנ אלש יינפמ
 ןואמ יקומנ םה הלא ,ךרוצה לככ רחוש :ולש אכניפ יכחלמל
 < קוחל םיריתמ ןיאשכ , ןואמה יקומנ םה םהמ םיהובג | . םילפש
 לע שוכר תונקל יטרפ םדא לככ תיאשר היהת הרבחהש .קוח
 היהת הזכ בצמב :!םיריתמ ןיא : איה תחא האצותה לבא - - המש
 | ,ןימאהל רשפא יאו  ,הכאלמ-יצח | קר היקרית לש המרופרה
 : . ךרדה יצחב ודמעי םיקרותהש

 ,םיימואל םינינעב הרושק איה תאזה הלאשהש המכ לכ |"
 לטיפקה הל השעי אמש ,היקרות תרחפמ ,התוא ןיבהל רשפא
 ונניא הז רובעש םנמא ,הנידמה תא דבעשי אמשו ,םינרק .רזה
 תויצלוטיפקהו  םיריצה תלשממ י"ע רובעשהמ לודג .תויהל לוכי
 לבא =- ,םייקו דמוע ע"על .אוהשו םויה דע היהש : ,'וכו .הטסופהו
 - שי הז דגנכ .ןכא ,ןיבהל רשפא הוה רחפה תאו ,היקרות תרחפמ
 -=- היקרותב קופעלו .בשיתהל םיצורה םיכירצ + תורימשו  םירדג
 בור הל ויהיש תוינמ-לש-הרבח הכירצ ,םיקרות םיניתנ תושעהל
 ,םעט שי .הלאב תויטילופ .תולבגהל < ..היקרות \ יניתנ םיגיהנמה
 ..הוהה .ןמזה לובסי אל .תויתדה תולבגהה תא לבא

 וו כב תו רכיב



 :ןימאהל ןיאו ,לכות אלו ץופחת אל  רוחא .בושל ,רחבומה ןמ
 היהת הלשממה קר : רמאה היקריתש רשפא ,היצקאיר תורשפאב
 לבא ,םיבר י'ע אלא דיחי י"ע אל הגוהנ היהת ,הרשי רתוו =

 ,תואקירבפ הברה הנבנ אל .;םיכירצ | ונא ןיא םילודג םימוכסל
 ןפואב רחסמה תא םירנ אל = ,לזרב תולפמ הברה לוסנ אל <
 .זרוזמו קזח =

 הלוכי  תיטופסיד תוכלמ = ! תויעטבש הלודגה היהת תאז
 רמואש ומכ) האלה בחפהל התיה הלוכי .ש ו ח ל לו ] וחנ ל התיה
 תינויצוטיטסנוק  תוכלמ : לבא = ,"ןרעטשרואווטראפ, + יזנכשאה
 ,םילודג  םיירוטלוק םישעמ תושעל הכירצ איה .,הלוכי הנניא
 . הלשמ הטסופ דפילו תוינוציחה תוטסופה תא לטבל איה הצור

 תשרוד הטסופ תנקתה לבא ,ומצע תא אשונ הטסופ לש המויק
 ,תויצלוטיפקה תא לטבל היקרות הסונא ..הדופיב לודג ןוה תחנה
 , םירדופמ  םיניד :ותב : דוסיל: חירכמ תויצלוטיפקה לומב לבא

 ןיקתהל אופא ךירצו ,"רושעה, סמ תא קיזחהל הלוכי היקרות ןיא =
 ריבח שיש םוקמב אלא ,הכרעהו  היבנ = ןיאו * ,הכרעהו היבג
 תוליסמ ןיאו  ,לורב תולפמ ילב םיכרד לש רובח ןיאו  ,םיכרד לש =

 .לורג לטיפק  ילב לורב
 יפלכ קר אל היתואבצ תלדגהב לודג ךרוצ .היקרית האורו

 -חולשל איה הכירצ רבכו ,ימינפה .בושיה לע ןגהל םג יכ ,ץוח
 תא םש טיקשהל םירהנ םראלו ןמיתלו  הינבלאל תונחמ תונהמ |

 אבצ שיש םוקמ לכו ,םמ םלשל | םינבלאה תא ףוכלו םיטבשה
 לכ .תויולת ןכ הנח ,רדוסמ ביצקתל  הלשממה  תכרצנ  ,לוחג
 , וזב .וז תולאשה

 לש הפיקה ךותל הסנכנ היקרותש ,רברב קפס םוש ןיא
 רוצעמה, .וק לע יעבטה קוחה | י'פע תכלוה תוחתפתהה .םינוקז

 :ירה רצמ תעכ .אוה לודג .רתויה רוצעמה ..םהב לודג .היצקאירה
 ;ישה ךותב הרצכתנו הכלהו .םירחא תומוקמב השבכנש היצקא
 ךירצ הזה רצבמה תא םג לבא .םינינקה .יפומנ לא עגונה טאיר
 ,שובבל היהי

 :ירואה .,םיקרותה םידמולמה רחא .יל רמאש רבדה .ןינעמו
 המדנ .הברה ונל עייסל םילוכי תיברעמה הפוריא לש םיטסילטנ
 + תויטילופ תולאשלו םיטסילטנירואל ןינע המ ,סוסכוררפכ רברה יל
 *םישרוה,הו "תומילוא,ה ירה + יל ראבו ךלה אוהה דמולמה לבא
 םניאש תואסרג  לעו תואחסונ לע  ,םינשי םיטפקט לע .םיכמוס
 ,הדמולמ םישנאי תוצמו הנומא י"פע אלא ,הריקח י"פע םיניבמ
 ,םיקויד י"פע םירבדה תא םיטסילטנירואה םירקוחה םהל וראבי םאו
 . םהיתוששחל דוסי ןיאש :וארי זא

 תוריקחה וליעוה אל---רמאל הזה דמולמה ףוסוה- -םדוקמ,
 םג וליחתה .םויה לבא = .די .רחאלכ הוא  ולמבש :ינפמ ,ולל
 תא וליפאו = ,העידי :ירפח רוע םהש הלא ,רוקחל . תרה < ילעב |

 היהתש. הוקת שי תעכ .;בטיה םיניכמ .םניא קלע םהיתורוק
 ,"ץוחמ םילודגה םיטטירוטבאה לש .םתעד תווחל הלועפ

 ,תוימיטפוא לש :בוטרוק הז רברב שיש ,רעשל .ינא המונ
 תדה לש המרופרה .תמא .לש ןיערג .םג וב שיש קפס ןיא

 וליחתה .ןילכייב ת-וקתב םירצונה םימכחהש ךותמ האב תירצ
 לש  .המרופר :םג  אובתש :רשפא | ,םירוהיה יפמ \ארקמ םידמול <

 ,םיטסילטניריאה :ילודג .תאמ .תוינמלשומ

 תווקל שי  הברהו -- היקרות תאמ תווקל רשפאש המ לכ
 היהי 0 ,תיללכה התוחתפתה .ךותמ קר תווקל רשפא --- הנמ

 גניא .הז רבד -- ירוטסיהה הנוצרב הצור המואהש המ
 . רצמ .רוצעמה -ןיאש , .תועוצקמה תא תשבוכ רמולכ ,"ןטק רתויה

 יארכ הז <

 ועיבהה ןמסה -- קח קחוה : הנטק המגוה ירה , התחימצ

 תויכזה לוטב תפוקת איה ושכע לש הפוקתה : קיודמ
 : ,תודחוימה

 שי  תודחוימ | תויכו * ;הפוריא יריצל שי  תודחוימ  תויכז
 .ןמ  םיקרותל תעכ אונש רתוי רבד .ךל :ןיאו , תונומאה יקירטפל
 = ןתחא םעפב ןתוא םילטבמ ויה התע יב ,ולכי אול ,הלאה תויכזה
 הו ליבשב לבא ,ףכית ןתוא םילטבמ םניא ,םילוכי םניאש ןויכ
 ,םייחמ םירבדה עבטש ומכ ,קוח רתוי דוע אוה ימינפה רוגנה

 .םינויה לש םקירטפ ,לשמל ,ןיא המ ינפמ רברה תכס יהוז
 האבו  רבכמ תודחוימ תויכז הברה ודיבש ,היצוטיטסנוקה ןמ לעפתמ
 ןהילע הרבע לבא ,ןתלמב אל -- ,ןהינפ לע הרבעו היצוטיטסנוקה
 ְ ,:"םויה 'רדס לא,

 םנואמ | , םינמלשומה םיקודצה לא םג . חכ ןתונ הז רבדו
 יתד ןואמ אוה הזב . אצויכו הרבח לש םילעב תוכז לע םיכסהל
 2 ,םיימואל םימעט םע ברועמ

 < ךומפל .םיפונאו םיכירצ ונחנא ,ירמגל לדבנ אוה ונא ונבצמ
 . ונתדובע ךכיפל ,תיללכה תיחתפתהה לע קרו היצוטיטסנוקה לט קר
 ,ונמצע .ליבשבו היקרות לומשב היקרותב .איה .תורקיעה

 יכרדה לע לכתסהל םיכירצ | ונא :וז .תרפופש :ךותמ
 ירברמ ונא םא  ,תינויצה הרטמה תגשהל = םייצרה םינפואהו
 וא ,  תינוציח הקיטילופ השוריפ ןיא --- הקיטילופ .תודוא .לע
 / אולמב העובקו הרידת תימינפ הקיטילופ אלא ,תקרופמו
 ש .הב םילעופה תוחכה לש םתועצמאב היקרית .ךותב
 לוחלדו קומצ ,םישנאה ןמ .המכ םיבשוחש מכ  ,הנניא
 :תמרוקה הטשה לש אתבר| הלדגהו לולכשו עפש אלא ,הנטקהו
 הרשכ -- הקיטילופ איה וז קר אלא ,הקיטילופ איה וז םג .אל
 -ונילא םחיב = תמיוסמו האלמ םג העש התואבו יקרות יבגל

 ו

 יַ הז" רבד לע ,הקימילופה רדג א הז רבד :,םינודנ רנא יא
 ש "המ איה הקיטולופ ,תונשל םיצור = ונא \ ןיאו  םילוכי
 ב קר םילוכיו .םיצפח ונא תושעלו ,תושע ל םירמוא
 מאנ .םא .היהי קיודמ רתוי רועו ,םיעובקה םיכרעה לש
 אניד בצמב תעכ ,אצמנה ,ססותה ,ךתוהמה רוסיה ותוא םע
 ישעמה, תיעקרקה הקיטילופה ,תיקרותה תימינפה הקיטילופה :אוהו
 לכה ונממ .לוטילו לכה ונל תתל וז .הקיטילופ הלוכי ,תיבושיה
 א וא ,הז םךא אל -- וז .הקיטילופ :רמאל  ינא קיידמ
 אנא : רמול ךירצו ,רמול רשפא תעכ- ,וז .הטיש אלא .,וחלוז
 ומאי םא  ,אנעדי .אתונתמ :אנא ,א:עדי קליב אלו .אנערי .קליח
 אל ,דגנתמ אוהש רחא םדא וא ,םיכסמ אוהש הז 0

 0 םירבדמ 0 םהיניבש .הושה .דצהו הז

 וו ריח וא הז .דיחי 0 וגל .החו םעה תוגלפמ לב לש
 ינע לא .המיאתמ איהש .תימינפ הרוטקנוינק אלא ,ליעוחל לובי
 .קיזהל .הלוכי איה .המיאתמ הניאשכו ,ליעוחל ונל .הלוכו
 \שפאה לככ עיפשה | ,תעב אופא איה הקיטילופ תושע
 :העיגיה --וא ,תוימינפה תורוסקנוינקה לע
 לה תורוטקנוונקה לא תונויצה תא לגפלו
 ושרוה .םהינש .,ראמ .ראמב .םישק םה הלאה הדובעה יגוס
 | הרובע ןיא "לבא ,לבסה חכ תא : רתויב םירסח ונאש
 -ימל + המוד איה המל הז ןינעב ץקה .תקיחד לכ .טתלוז
 רזל ידכ ,תחמוצ :העימנ זיא :לא הנטק = תרעוב  הרונמ

 ב רשא תורבח רפיל- תושר ו



 יפל .תימינפה הרוטקנוינקה לגרל ,תויללכ תובס לגל םא יב
 ,חיננ ,'וכו ןויו הטירק ןינעב םיקומעה םיכוסכסה י"ע .התוהתנש
 לדתשהל החא לצאו הז לצא םיכלהמ ונייה כ'חא וא הול םדוק יכ
 % ליעוהל .הלוכי .תאזכ תינלהתש התיה המ ,ונלש תורבח ליבשב <

 לדלורמה .רבאכ .היקרפיש .רשפא-יא הילע םידמוע ונאש הלאשה |

 רשפאהיא הז .ןיממ תולאשה לכ .תלשלש ךוהמ תררפנ תעבטכו
 הלאש "הרקמל הרקממ,ו .יערא ךרדב ע רכת הלודג הלשממ וזיאש
 לכ שיש םוקמב ,תחא המוא ,תחא הגלפמ-,תחא הרבח רבדב

 ,הגלפמה ,הרבחהש קר רשפא . תומואו תונלפמו תורבח *
 ןפואב .יללכה קוחה תרוצי לע היהיש .ןפוא הזיאב עיפשת המואה
 הנטק איה המואה וא הגלפמה ,הרבחהש ,חיננ ,הצפתל שורד
 :ילופדאל הבשחמ לבא ,הוכ ןפואב עיפשהל תלוכי .ירכמ רתוומ
 .החכ תא הסנת לב הנטק איהש ךותמ : רמאת םא ,היהת תוט

 הרורב העידי תערויה וז וליפא ,הנטק רתויה הגלפמה | וליפ
 םא -- בורב לטבהל הדיתע איהש ינפמ חילצת אלש הל
 ,.וז הלועפ לועפל איה תביחו הכירצ םיטילופ םייח היח \

 אלמ םלוע .ברקב םג וכרצלו : ונוצרל לעופ אוה יחה .םדאה
 קר םא תונטקבש הנטקה ת טילופה הגלפמה םג ןכו ,םידננתמ
 םיללכה תנבה-יא איה הזה לודגה ללכה תנבה-יא ,םייח הב שי

 תעיגי ירחא -- תינשו ,תחא תאז . הקיטילופ לש םיידוסי .רת
 ךירצ .,העובק הבוח איהש ,החלצה .ילב וא החלצהב ,העפש

 תוירשפא תא אוצמל ידכב ותנוכתו ותרוצ יפל דמעמה לא ל
 ,הלודג הרובע וב ערתשהמ רצק עצמהש םוקמב םג הדובעה
 תוחקפו תוריהז תשרור וז .הדובע בושו ,םיוצרהאל .םיאנתב :םג

 : , יטולו
 תושעל היה ךירצ הב .רשא הפוקת תונויצב רוע התיה אל
 היצנגילטניאה תא תשרוד ךכ לכ  ,תבכרומ ךכ לכ הקי

 ,הלולצ רתויה העדה תא ,קומע רתויח ןויעה תא ,חהונ
 . התע ומכ. ,רימהמ רתווה
 תודליה ילותח ךותמ .טעמ .אצת ונלש להקה תערש ךי

 המ +םיקרותה םיחיטבמ המ : תולאש לואשל ףיסות אלו .תוש
 ,ו"הפ י"השו יאבה לש תו"אש ןה הלאכ תולאש + םיקרותה

 לע אלא ,רמוע רבדה תורימאה לע אלו תוחטבהה לע
 ,תודירומ .אלו תולעמ אל אמלעב תורימא | ; אוהש יפל ב

 היקרות יקסעש המ -- קר אאוה ווילע תונבל םילוכי .ונאש םיס
 תא םיאתהל קר איה תושעל םילוכי .ונאש הקיטילופה \ ,םיש
 ,םישרוד היקרות יקסעש המ לא וני
 םרז .:ןוימרב רויצל .ךירצ .היקרותב בצמהי תא ןיבה ןעמל <

 לכב םיאור ונא תאזכ = , וכותבש םינטק םימרז הכרה ם
 השוע םהבש תומוקמ שי" ,םשו הפ ,רהנה ךותב .
 םיעלסה | י"ע .םינכוסמ תומוקמ שי = ,תוירדנפקו םובו
 ינשה רצהמ אב ינשהו .ךלוה רחא םרוש שי ,לוח לש ם
 וללכב .הטונ םרוה .ןכיחל \ ,אוה .יולגו עודי  ללכב לבא

 ,תאזה היטנה לא ונוכתיש הקזח --- תוינאב רהנה ידרויו ,י
 היתונירמ לכ םע  תכלוה איה : תשרוחמה היקרותב רברה וה כ

 רשא בצמ לא ברקו ךולה תכלוה איה ,תוחתפתההו תופיחה
 בצמ ךכ ליבשבו ,השעיש השעמה ןורשכ יפ לע םע לכ
 ושוריפ ןיא הז רבד .היהש בצמהמ בומ ול ל כב אוה

 ונאש שי העש יפל ,ךפהל ,העש יפל בטוה רבכ בצו
 ,םיבכועהו םיתועמהו םיבבפמה םינטקה םימרזה םתוא ךית

 אלו ,וללכב תוחתפתהה /םרז תיטנ | :
 == + תיחרכהה .תוחתפתהה י'פע א

 תובוט = תורושבב קר להקה תעד תא םנרפל התוחפ | רתויה |

 ,הוהתיש דמעמה <

 כ"ג .וז ירח--,הב םיולת ונחנאש תוחתפתהה התוא לכ תא םא
 ריטרופיר לש הבושת : םינפוא ינשב הילע בישהל רשפאש הלאש
 : .יניִדמ הפוצ לש הבושתו

 םילאעמשיה תופיטע ,לורג "םישדוהה. חכ :רמאי ריטרופירה
 תונשל תישר ונתי אל "תומילואה, ,טנמלרפב "םיסיפה, ןמ תובורמ
 +הו עוצקמב שגרומ יוניש םוש דוע ןיא ,ד'וי לש וצוק

 רש פא יאש ,טלחהב חוטב אוה ינידמה הפוצה לבא

 תוצראה לכב לבוקמהו יחרכהה קוחה תא לבקת אל היקרותש
 ותלוז רש וא ,תורצואה רשש ינפמ אל ,םילעב תוכו הרבחל שיש
 ןכו ,תיגיגב רה יופכו  ,רזוג חרכההש םושמ אלא = ,ךכב הצור
 תא ולקיו ורשפאיש םישדח םיקוח ולבוקי אלש רשפא יא םג
 הריכמל .תונטק תולצפל םלוצפ תאו םתינק תאו תועקרקה תריכמ
 , םהילע .האולהה תאו

 ,ונכוה רבכ הלאה םישרחה םיקוחה לכש ,ףיסוהל רשפא
 שאר .םיכסה רבכו ,הלשממה המיכסה רבכ .םלוכ לע טעמכו
 לכב םג ילואו תועד בורב ולבוקיש הלשממה החוטבו | ,תרה
 ,תיריטרופיר העידי היהת בוש וז העידי לבא -- טנמלרפב תוערה
 חוטב תויהל רשפא יא םלועלו  ,םינוב ונא הז לע אלש ינפמ
 הקיטילופה איה וזו ,םיטרפלו ןמזל עגונב הלאכ םירבדב ןיטולחל

 קיוחהל ךירצ . ער הרקמ וא ,בומ הרקמ י"פע קר ןודל .הליגרהלו
 ,תעכ םהילע ,רבדמ יגאש םה םהו םילודגה םיוקה לע קר להקה תעד תא

 . .,תינמלשומה תויקודצה לוטב חרכה איה הלאה םיוקה רחא
 ילמלא , םירבד לש םתולשלתשהו םלוגלג :ךותמ ףעתפמ חרכה
 .- אל .ולמלא .,היקרות לש הבצמ קמועב חנומ הזה חרכהה היה אל
 ..רנלש יטרפה ונכרצ היה לוכי :אל.יזא  .,יללכ ןינע הז .ןינע .היה
 ,הז רצל איהש-לכ ףכה תא דיבכהל םג לבא עירכהל קר אל
 '  םלגעל םירכזנה םיכרדה ינש ונל שי יללכ ןינע אוהש ךותמ לבא
 < .רשפאה לככ תיערמו תילכש העפשה י'ע עויפה :הקיטילופה ליבשב
 לא ,ונלש םיעצמאה לא : ןוכנ .רתויו  ,תורטמה לא תולגתסהב

6 
 ו

 ,:יקפנאוקימס מ

 ..'הָשַעַמ,ת ןוחְצְנ .
 ( .הכימתה תרבחל תיעיבשה תיללכה הפסאהל)

 0% ,א

 הכימתה תרבחל תיעיבשה הפסאה לש ןובשחוהןידל ותמדקזוב
 ויללכה תופסאהש ליגרה ןמ : ןינעמ ןויזח לע רנזולק ,יר'דה הארמ
 יצור  םידעוהו ,םירחבנה :םידעוה לע .תורתי . תודובע .תוליטמ
 רמע רעוה :ךפיהה היה םעפה ..הרובעה ןמ םמצע תא טימשהל
 הברה :תקמה לע הרטע הפפאהו ! ילע הרובע וברה --- שרדו
 . ! הברה ירמ .רתוי

 ו ןויוחו -- שרחכ רבכנה רפוסל הארנ ןשי .ןויזחש ,ינמודמכ
 הנוש םעפה התיה ותרוצש אלא  ,וימי .הכימתה תרבח .ימיכ
 , + תימדוקה תופסאבש

 םע היציזופואה הנדו הרמע הרובעה תו מ כ לע אל |
 גנ אל ,התוכיא לע םא יכ



 תוברהלו תוינולוק רסיל ןהמרא תונקל :תינויצזינולוק הרב
 לא םימיה לכ ופאש םירבחה םהא : בושיה לש ןיסולכואה תא =

 םימיה לכו .םהלכיו םתפיאש תא ךירעהל ילבס "הלודגה, םהרטמ
 אל :ןעמו םעהה רחא  םשארבו דעוה ירבח לש טעימה דמע
 ל ןינעל רגנתה הזה  טועימהש ינפמ אלו  !ךרדה וז
 ,'םירבא ילבו .עקרק ילב  ,תוינו"וק ילב , ונצרא הא תויחהל ןימאה

 לש וחכ יפ ל אל וזו הריבכה הרובעה יכ ,בשחש ינפמ אלא :
 לא הכימתהה תרבח תא ךושמל שקב טועימה ותואו . איה דע

 םיירמוחר ויתוחכל רתוי המיאתה ווש ,בושיה לש תינחורה והרובע
 , דעוה לש תינחורה ותנכהל

 הירובצ - תיכונח הדובע וא תיבושי  הדובע

 הבימתה תרבח ירבח םינשל וצפונ וילא רשא עלפה הנה
 תיללכה 'הפסאב םג .תוערה וקלחתנ וז הכודמ לעו , םימיה לכ <

 ."הנורחא
 ?טעיווסזאר ,ה  ירזוע .אקודש ,ונאצמ םאו

 ,םעה:רחא | לש .ויתוער
 לע  וניגהו ורמע

 דצל ותמכפה תא  ןתנ  רנזולק ר"דהו

 : היאר .אהו
 תולועפל  םידגנתמה םיגוחמ האבש  ,"היציוופוא,ה קר אל

 רצב הדמע ,תולופכ תואכרמב התוא ןמפמ רנוולק  ר"רהשו ,העוה

 ךוהמ םירבח :םג םא ייכ  ,דעוה לש תוינויצוינולוקה  תופיאשה  רגנ
 טיעמהל הרז  הנוכב םידושח םניאש יאדוב הלאו .ומצע דעוה ותוא

 + רעוה לש ותומד
 םירבחה תפסאב םירברמה ישארמ דחאו דעוה ינגסמ דחא
 ירבח .ןיב .לרושה .תועדח . קוליח לע .שוריפב . הארמ ,טסמייר |

 םנש | ,,דחאה דצה לש םטבמ הדוקנ תא ראבמ אוה הככו .דעוה
 .םהילע יבשחנ ומצעב דבכנה םאונה =

 ריתעב הוקמה הז. םג דעוה לש יחכונה ט'ודויבה םג,
 תינויצזינולוק = הרבח = תויהל .תלוביה תא דעול = ונתי אל בח
 אב היה .תועקרק תינקל ויעצמא .לכ תא דעוה שידקה ול ,הנו
 ויעצמאב . םינוילימ םישורד וזכ הדובעל יכ  ,תוידמג תואצוה יד
 קר החלצהב רובעל דעוה לכוי---לבור 50,000 ךרעב---םירעצמה

 .."ךונחה הדש
 ךוהה ירומעמ  דחא| םינש המכ היהש , בוניורד .א .רפוה

 :ומואנב רמא , םויה דע וילע "ביבח .דעוהשו ,רעוה ל
 ןינע---תיאלקחה הפקהה רודיס ,אניהשלפב תועקרקה תינק

 יפל אל וללה תודובעה לכ לבא ..היחד לכ רוע לבוס וניאש .דב
 קר .היהי .הוה עוצקמב תושעל לכויש המ לבה 1 דעוה לש תו

 דעוה זכר ול ומצע ןמז ותואבו . ןוגה השעמ לש קיחצמו לד
 ינחור חכל השענ היה יאניהשלפה .ךונחה הרש לע ויתוחכ \

 ."הבורמ .התיה .ימואלה .ונלעפמל ותלעותש ,לו"

 תופסאב םעה:רחא לש וימואנ תא םיריכזמ וללה םירברה ןיאה
 = .?תומדוקה תויל

 הוש לע דעוה לע הינורטב אב  ומצע בוניורד .א .ותוא
 הקפואבו ופיב קר קפתפמו י"אב ויתולועפ גוח תא ב יח רימ
 הפסאה הנד דעוה תדובע .לש ה חו מ כ לע אל יב ,תאו ןיא

 ינפל עיצמ היחו דעוה אב ול יכ , ינחטבומ .הטיעמהל השק
 לש .תשר תובשומה .לכב שורפי יב ,ול .תושרהל .תיללכה הפסא

 הלודג תירבע תורדתסה ץראב ריי וכ ,םינקוהמ
 ה וגל .תילארשיצרא
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 הקרצר עבקת ןפ ,הגארמ תאו השוע התיה !הברה קדטצה לא
 .דעוה שפנ תא

 ההה ןמ ..הרסוימ יהלב התיה אל היציוופואה לש ההנארו
 ירבח ןיבש "םיינחורה,ו  "םיישעמה  ושגנתהש ,השרחה
 יתש .םשאר לע "ןוחצנ,ה רוו םינושארה ואצי ,הכימתה
 ימצעב | םייחה = . םיינחורה 4 יפלב  וטנ .הנורחאר ינפלש - תויללכה
 = תיכונחה הרובעה : םינורחאה רצ לא רעוה תוחב תא .תוטהל ופיסוה
 'גלגה ךפהנ בוש הנהו . דעוה תודובע  ןיב ישארה םוקמה תא החקל
 כלוה היעצמא בור הא לכוא רחא רפפס:היבש ,הרבחה
 יקרק:קנב רסיל תכלוה ,הפימל (םטסססצאצ) "תונטק תובשומ , דסיל

 ימרוג  םנמואה ? ימואתפה יונשה הבס לרבדה תבס המ
 9ךכל .םייחה

 הרבח תא וריוחה םייחה אלש ,הככ רבדה ןיאש ,רבוס יכנא
 . , תוירקמ תובס םא יכ ., תינרוחא הכימתה

 רוסי לע קרצב אובל לובי היה  דעור .תולועפב רכזנה .יונשה
 ,וללה םימעטה

 ותה צ"וחש ,תויכונחה תולחתהה יכ , םייחה וחיבוה ול (א
 ..היווד :תולבוסו תוקחוה ןניא ,ןהב

 וינולוקה .ןורשכה יכ ,םינורחאה תונויסנה יחיכוה ול (.ב
 : וז וכרד .לע והוא הולט .החלצהה יכו , החמתה דעוה לש

 לוד םיירמוחה  םיעצמאה יכ ,ה פוקה החיכוה ול (.ג
 שנויצוינולוק .ת לו כי .דעול םיחיטבמ םהש וזכ הדמב .םילודגו

 !תכונ\ הארנ הבה ?רבדה אוה ךכ םנמואה

 ב ;ּ
 "םיישעמה, | ןיב םיידימתה םיחוכיוה

 1 יול םעפה .ףא ואב אל ,הכי תה .תרבח +
 םינפ .תונתונ ויה תויללכה .תופסאה לש תומל ו

 ורה שארל ןוח צנה רז תא ודנעיו םייחה ואב הנה לבא
 4 : !תוטלחהה קיחב לטומ וניא םייחה לרוג

 אנ ועמש ,ץראב םיבבוחה לש םהישעמ תא אני ואר
 ה הפסאב העמשנש תנינעמו הרישע -רתויה האצרהה ירבד
 .םתעדיו ,טסמייר ר"דה דעוה ןנס לש וז תא ,הנורחאה

 תבש ..-

 ורה, וא "תישעמה, םא ! םיבבוחה תרובע לש תרתוכה תלוג
 | םהיעצמא בור תא צ"וח ושידקה ןורחאה ןמוב

 רובכ | ןתונה ,יריחיה ."השעמה, | ,י"אב ךונחה ינינעל
 .ךונחה השעמ קפס ילב אוה ,ץראב

 יאר ,,אניטסוק לע תוארהל םמורתת אל עבצא םוש
 :תוישעמה לש םיגוקוהךןב = ,בקעי-ראב לעו = ,םינואה
 ב לע  קפס ילב הארת עבצא - .תפומ ישעמ לעב
 ןפיאב --תויתפומ תול חתה לעכ תירבעה היסנמיגה לעו
 = -ןבומכ

 םילודג ,םיבבוחה לש ףונחה ישעמ םילודג םא לבא
 ישעמל סחיבו םיירמוחה םהישעמ לא םחיב :יסחי ןפואב
 .םהילע טופשל אבנ םא לבא | ,תויכונחה תורבחה רתי <

 7 םה םיקוחר דועו דאמ- םינ נטק ויהי םמצעל

 ..שוררל רשפאש הממ
 תומכ ב םינטק םיבבוחה לש םייכונחה םהישעמ
 גירדחהו = הרותה"ירומלת ,רפסה-יהב תורשע ןיב

 ש קר שי ,י"אבש םירעב לארשי ינב םירמלתמ

 ה .םיבבוחה לש  םתוכזב םימייקו
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 =- ונידיב ןיא םיקיודמ םירפסמ = ! םירלו 500 קר םיבבוחה לש
 ונא .ךרעב לבא---הלוהב עקרק הנרוע תיאניתשלפה הקיטסימטסה |

 .םיבבוחה לש ךונחהמ םינהנ םירעה ידלי לכמ 89/0 קר יכ ,דיגהל םילוכי
 ! םיב הפט

 םינבה  ךונחב .םיחקול | םיבבוחהש | קלחה הזמ .לודג אלו
 , רפסדיתב =-- םינושה = ךונחה-יתב םישלש : ךוהב = . תובשומבש

 לילגבו = הרוהיב וניתובשומב .םיאצמנה ---  םירדח = ,הרותיידומלה =
 =- יאניטסוקה --- .ירמגל דחא :ם"יב :צ'וח תופח תחה םידמוע =

 :רֶמאל -- ("הרדחו ןינחרידעו , הרדגב -- יקלח .ןפואב הש
 ךרע לש לודגה להקה .ךותמ .  רפסה*תב לכ לש ינימשה

 רפסההיתבב \ הרות :םילבקמ ,  תובשומב".םיכנחתמה ,  םירלי 0
 !?9/) רמאל .םידלי 156 ךרעב צ"וח י'ע .םיכמ
 +תוכיאבו ,תומכב הו לב

 םירעב םיבבוחה לש תויכונחה .תולחתהה יכ ,ונרמא רבכ-

 ךונחה הרשב צ"וח לש םתדובע הנמק םא .תובשומב תינ
 , תוכיאב איה התוחפ רתוי דוע  ,תומכב תובשומב *

 רפכב םתדובע ןיבו ריעב :םיבביחד לש תיכונתה הרובעה ןיב
 .הוה ןויזחה לע .דומעל ידכו ,םוהת ||

 ירחאו הבשחמה םדוק :צ"וח יבגלש םכסהל רברה הָיַה רבכ
 םהישעמ לכב םהל שי .יכ ,םמצע לע םיזירכמ 'צ"וח  ,ףפכ

 אברוע אלא הז ןיא השעמל לבא ,אוה ךכ ,הרואכל ,העוב

 (,אבו ךשמה)

 + יקצדו

 . בּושָיִדְרֶּבַמ קחי יול יִּבַ
 (ע"רת ירשת ה"כ ,ותומל הנש האמ תואלמל)

 ,הזה שיאה תמגוד םיאצומ ונא ןיא תיתולגה תודהיה לב
 תיתולגה תודהיה לכב ;םידוהילו תודהיל הלודגה ותבהאב יו

 ,בלה .קמועמ | ,בלה ןמ םיאצוי .הכ .םירבד םיעמוש
 שפנה תוכפתשה ,ףוס ןיא םיעוגעג םהב םישיגרמ ונאש
 יול יר יפמ םיעמוש .ונאש ומכ  ,לארשיו םיהלא .םע ה

 ,"בושטיררבמ ברה,
 םירבד םיעמוש ונא וינפל הנש תואמ עבשכ רוע  ,םנמא

 ורפסב יולה הדוהי ר לודגה ימואלה .יפמ = םוד
 היפוסוליפה תוחתפתה ןמזב .דחאהו ןושארה היה אוה

 תומכסה ירחא שקבל ךרוצ ילבמ םהש ומכ  םידוהיה תא
 הברה ושעש ומכ  ,תילוטוטסיראה וא תינוטאלפה .הפופול

 וארבנ המה ;שפנה ןובשחו תוננובתה ירחא ,שאר

 םנמא :אנוש ,יולה הדוהי 'ר ,אוה ,םהילע םג ,םרמוא ןוצר

 יפל ,ףס לפת מ אוה םגו ,אוה םג הנממ טלמהל לוכי :וניא
 ותבהא .קחצי יול 'ר ןכ אל .םירוהיהו תודהיה ד'ע ,

 תיעבט םידוהילו \
/ 

 :תודהיל . .תוקפרתהו הבהא  םיאלמה  םירבד = ,םימיענו  ם

 ..,המתוח תא החינה איהו תילנויצר-תיפופיקיפ הרפסומט

 . לכ ףוס לבא "םיחרפ םא יכ ירפ הל ןיא רשא, היפוסוליפ

 = ,שאב רעוב בל  ,בלה ךותמ תאצוי ,איה
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 השרשו הרוסיו .תישגר הרפסומטא ךותב הארבנ :איה ...הי תבהלש
 , תויעבטדיאו תומכחהה לכמ. רוהטה = שגרה ,בהלנה שגרה .אוה
 םוקמב .םידוהיהו תודהיה .ד"ע תופסלפתהו ןובשח עדוי :וניא .אוה
 יול 'ר לבא ,קפס לש  לצ היהי ול ,קפס שי תופסלפתה הנשיש
 = ענונב קפסב יורש  תויהל לוכי אל וייחב דחא עגר ףא קחצי
 ודחאתה םהו אוה .ול ץוח ,ותלוז םניא םה = ,םידוהילו תודהיל
 :המה םה ., וייחמ רתוי ,וייח המה םה  ,רחא ףוגכ הרומג תורחא
 רבדמ .אוהש העשבו .הלענ לכמ הלענו .שרוק לכמ שורק ויניעב
 וניא .אוה .יתמו -- ףתורוא לע בשוח .אוהש העשבו ,םתודוא לע
 ,שגר ולכ = , בל ולכ איה .-- + םתודוא לע .בשוח וניאו רבדמ
 תבה א ,הלענו הרוהמ הבהא ,לובגו ץק ילבהבהא ,הבהא ולכ
 .םיהלאו לארשי

0% 

 הנהנש םשה הז "לארשי  רוגינס, וא "לארשי  בהוא,
 + רוד .ךודל ורכז הזו ומש הז  .קחצי יול יר" הביבחל  תודיפחה
 תא הנב וילעש רוסיה הז : בחרה ויפאב טלוב רתויה .וקה הז
 ,וייח ימי לכב. תיזכרמה הרוקנה וז :ולש תודיסחה לכ

 ומע תא בחוא אוה ,לובג לכ הרבע לארשיל ותבהאו
 ףא ומע תא בהוא אוה , ויניעב ביבחהו שודקה רבד לבמ רתוי
 ואסכמ  םיהלא תא רירוהל | ןוכנ אוה , ויהלא .תא רשאמ רתוי
 < ==קחצי יול 'ר םעפ ארק--םלוע לש ונובר, . ומע לארשי ליבשב
 לטבנ םיקירצַה ונחנא וא לארשי לע תיער תוריזג רוזגת םא
 התא חרכומ םלוע לש וגובר, :רמא תרחא םעפב 6",  םתוא
 םאו .בוט ירה םתאטח אשת םא , לארשי לש םהיתונווע לוחמל

 < יכ יח .ןילוספ ןיליפת חינמ .התאש רוסה תא הלגא ,ו'ח אל

 = דחא יונ לארשי ךמעכ ימ : ןוהב .בותכ המ .אמלע ירמר .ןילופתב
 7 ,דחא יונ םיארקנ ויהי אל ו"ח םהיתונוע .לוחכת אל םאו ,ץראב

 2 , 5 "תורשכ .ןניאש ןיליפת חינמ לוביבכ .כ"או

 -.,לארשי לע הבוחו לוע םוש  ,לצ םוש האור .וניא .אוה

 "םימעה ןמ םיבוט .ונא כ"ג ת"ו ונוצר םישוע-ונא .ןיא :םא .וליפאו,

 רומלל קר ער רבד םוש לארשי לע .רמול יאשר .דחא םוש או
 < אוה ,רבד לכמ הלעמל ויניעב :אוה לארשי  ,(*"לארשי .לע .תוכז

 < הלעמל אוה שודק םע לארשי, ינחור לכ לע הלענו רוהטו שודק
 ל ,(+"תומלועה לכמ

 < אוה , הלוכ .האירבה זכרמ לעכ לארשי לע | טיבמ .אוה
 אוהש המ לכש ,םיהלא לש םיעושעש דילי לעכ וילע יבמ

 לארשי ,וביבח ונב ליבשב קר אוה השועו השע ,ארובו ארב
 (*"וארבנ- לארשי .ליבשב = ,םינותחתהו םינוילעה .תומלועה לב,

 .ןבהש המ לכ  ,ויבאל ביבח ןב .ומכ אוה םיהלאל ופוחיב לארשי

 < לכב :גהנתי  ת"ישהש םיצור א לארשיש ומכ, :השוע באה ץפח

 . . (\ "ומצע גהנתמ תייישה  לוביבכ ןכ  תומלועה

 וסיו  תורצ לש הלודג תלשלש המה וייח ימי לכו

 בז .לודגה ובלמו םיקומע םיעצפ האלמ התיה הלודגה .ותמשנ
 ויתורצ ליבשב אל לבפ אוהו , דאמ לבס ,לבפ אוה ,דימת

 לארשי םעו םיהלא םע רכוחמו רשוקמ רימת היה אוה ,תויטרפה

 ורצמ לכס  אוה -- המלש תורחא םהמע דחאתה אוה .ומע

 [--- . ללכה
 ויבא .רשא באקאסוה ריעב קחצי יול 'ר דלונ ק"ת תנשב

 + אראו םיקידצ יתפש (1
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 ₪ ו יל

 ריעב | ותנותח .ירחא . ובשיב , ד"בא :םש היה ריאמ יר -ןואגה
 דחא .ץיברוה אקלעמש 'ר ."ןואגה תא תערל ריבה בומרביל
 ריעב .ד"בא היהש ,ץיריזעממ "דינמה, רב 'ר ידימלת  ילודגמ

 :עמל ותא קחצי יול 'ר תא חקל אקלעמש 'ר  ,ליווציר 'הכומסה
 ,ט"שעבה "םיקמ .אלממ,ל  ,ץיריז

 ריעצה .דימלתה ,שדח םלוע קחצי יול 'ר ריעצה האר הפו
 ףכית וב .אצמ אוה .שרחה "הרומ,ב ץימא רשקב ףכית רשקנ
 ריסחל השענו רבכ הו הנידעהו הכרר ושפנ השקב רשא תא

 . בהלנו .קודא =
 ,ידיפחה יחורב .אולכל לוכי אל קחצי יול. 'רכ שגרה שיאו

 לכבו .ופוג לכב .הזחאו התלע ותובהלתהו ,בהלתהו .ץרפתה :אוה
 . . , ותמשנ

 ותמשנ ישנה לכבו ובל םיח לכב תוריסחל רכמהה אוהו =

 ::תודיסחה  רואב הכלנו וכל בקעי תיב : לכל ארק המימתה ותנומאבו

 ליבשב  ,האידיאה ליבשב | לובסל = ,.לובסל לחה = וא ינמו -
 .ושפנ תאשמ = תוריפחה

 , ןלכבו .באחיליז קסניפ =, ליווצירב בר .ב"חא .השענ .אוה
 .תוריפחה ליבשב ראמ הברה , הברה לבס  ,תונורחאה םירעב רוחיבו
 ךילשהו  תונולחה תא  רבשו .ותיב לע :ידוהיה ןומהה לפנהה .קסניפב
 ..("ותיב .ינבו .קחצי יול: 'ך בהה לע ןולקו ווב

 םנמא .ברל םש תויהל ,בושטי דרב ל אב ה"מקה תנשב
 אצמ הפ יכ , ךכ לכ ול שודקה ןויערה .ליבשב לובסל לדח הפ
 רעב ובלש  ,והומכ' שיא לבא :, תוריפחל .ןמוזמו .ןכומ םוקמ .-רבכ
 אוצמל < , תונל לוכי אל ,םידוהילו תודהיל הבהאה שאב דימה
 + תולגב :ויהלא םגו .תולגב תורהיה ,תולגב ומע> העשב ,עוגרמ

 אתוירואו ה"בקה : ןירוהפמר תא הארב "תישגרה . תודהוה
 אלא ודבל אצמנ לארשי ןיא הזה ןירוהפמה יפל , "אור דח לארשיו <

 תירבה , דעבו ,םיהלא תא  םגו תודהיה תא רשוקמו בלושמ
 .וייח ימי לכ .קחצי יול ' לכס .תאזה "תשלישמה

 האור אוה . רבעו דצ לכמ ףררנו הזבנ תולגב ומע תא האור אוה
 לכמ הלעמל, ,לכ לע הלועו לכמ הלעמל .דמועה | ומע תא
 ,שאב רעוב בל ,ובלו ,לעשו דעצ לפ לע :עוצפו הכומ  ('הומלועה
 לארשי  תורצל | םימוחנה = אצומ אוה ףוס ףופ לבא וברקב םמג
 ליבשב ,לאיריא -ליבשב ןה ולא לארשי תורצ ףוס ףוס | .הלא
 רמחנ המו, ,םירוסיה םה םיביבח אלה זאו  ,ויהלא ליבשב , תורהיה
 לעש םירוכיהו : תואכהה . לכ ברע .המו. יכחל .קותמ המו םיענ המו"

 אוצמל לכוי אל .לבא ---  (*"םלועב לודגה ומש שדקתיו לרגתי .םהי
 ,,תולגב  לארשי + תולגב איהש לארשי לש תרי ג חורה לע םומוחנ
 הלוגב ךלהו .וצרא תא לארשי דפא . תולגב םיהלאה ,תולגב .תודהיה
 תוחהיה = (ל"תולגב = הניבשה  םג .תולגב הפ, = ,רחי ותא ויהלא
 . (1% "וע רבוע .ולאב ל"וחב רדה לכ  ,היוקל  הניבשה , היוקל

 ,םומיל קבחמ ,ינחור ולכ. ,לאידיא ולכש שיאה .קחצי יול רו
 םהילע וכילמי  תומואה לב, םהבש , םישנאב  לאידיאה םשגהי םהבש =

 הנייהת אלו ץראה. ןמ רובעי האמוטה חור, זאו ,"ךרבהי םשה תא
 .חישמה ימי :קהמה אלהי ,(11 "ללכ תוריבע

 , הלואגה אובת , חישמה אב םויב ,אוהה לודגה :םויב זאו
 ,םיהלאל הלואנ - , לארשיל הלואג ,  תודהיל הלואג ; המלשה . הלואגה
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 + תומש יול תשודק (*
 .יחיו םש (%

 +, י"ק  תובותב (3'
 יקלב יול תשודק (י*

 3% םלועה *
 השש קתנוכהההעההטהמאההההההטהההההנהטאקומקהההההטאטהמתההקשהמהההההההההתההמהההההמהצמהמששהממהמ

 לארשי  בושי  ,חישמה אב םויב ,  אוהה לורגה םויב או
 ּ .תובא ץרא ,וצראל

 ,םשגתהל .המלשה הלואגה הלוכי , לארשי ץראב ,םש קר יב
 "לורגה לכשבו, "השודקה תינחורב .הובגה, ,  תובא ץכאב םש קר
 הלודג הגרדמל לארשי עיגי זאו (1? "הניבשל הילע, היהה םש קר
 םינפלו  ינפל אה, = לארשיו ,םיכאלמה ןמ הלעמל הגררמל דאמ
 - ,(1ל"לא לעפ המ םיבוולמה םלצא םילאושו

 . . תוכחל ערי אוהו .קחצי יול 'ר הכח הוה לורגה םוילו
 .חישמל הכח ,אאוהה םויל הכח עגר לכב ,העש .לכב = ,םוי לבב
 . דיע טעמ דועש ,המ ל ש הנומאב  ןמאהו תומב היה אוה
 תוחהיה ,לארשי תורצל ץקה אבי זאו ,הווקמה ,או ה אבי טעמ
 . םיהלאו

 ,ברע  תונפל --- תוריסחה תרפסמ --- באב העשת ברע םויבו
 ץראה ןברוח .לע תוכבל ולש תסנכה תובל םידוהיה .וסנכתהש העשב
 ,ותיבב 'קחצי יול 'ר דמע .תאוה הרמה העשב | ,"תוניק, רמאלו
 ולכ היה אוה  .הצוחה ןולחה דעב טיבהו ,טעמ .ךושחה ורדחב
 ' האלה ןולחה דעב ףיקשה אוה .ול ביבס שא הגונו ,תובהלתה
 הטה עגר לכב ,המ רבדל הכח אוה . ףופ ןיא קחרמל , האלה
 רבכ אוה ילוא .,קוחרמ םש ךלוה אוה ילוא ,וידעצ תא עומשל ונזא
 .תישמל -- הכחאוה ..:, ךומפה בוחרב

 ---באב .יעישתה םוי ,לודגה ימואלה לבאה םויה ,סרהה םוי
 לש ומויל , החמש לש םויל .ךפהי --- תידומלתה הדגאה .תרמוא
 תישמה .תאיבל .םוי לכב הכחמהו ןימאמה קחצי יול 'רו .  חישמ
 : ,באב יעישתה םויל  ,אוהה םויל .דוחיב הכח

 :. אביש ברל םיכחמ הסנכה תיבב םירוהיהו ,וטנ ברע .יללצ
 ,. . הכחמו ויתובשחמב עוקש :ןולהה לצא דמוע .אוהו

 ןמזה .עיגה  רבכ .ןיבר = :שחלב ארק אב שמשה
 : %   ,םיכחמו ץראה לע רבכ םיבשוי םירוהיה . תוניק

 אוה ,לודגה ובל תא הלאה םירבדה וצחמ  לגלגב"םערב
 :המויאו הארונ המ---וביבס טיבה אוה ,תוקומעה ויתובשחממ ררועתה
 , תולגב .םיהלאה , תולגב .תורהיו = , תולגב םידוהיה = : תואיצמה
 : הש בגיא אהל

 ,ולש תסנכה | תיב לא ץרפתה תוילכו בל .רדוח ארונ לוקבו
 הכיא, .:קעצ תולליו תויבבבו "שרוקה  ןורא, לצא ץראה לע לפנ
 2 ..., "םילשורי א. ליעה רדב הבשי

 רמאל

 ,קחצי יול .יבר 'לארשי רוגינס,ה תמ ע"קת ירשה ה"כ םויב
 / 2 ,"יבושמידרבה ברה,

 = ךות לא החרפ השודקה המשנה  .קופרל לדח לודגה בלה
 ,..וקספנ םילודגה םיעוגעגר ;םלוע לש וללח

 ,האמוטב ןיידע העוקשה .ץראה תא בזע .םירוסיו תורצ עבש
 : <.,:אב אל ןיידע לודגה .םויהו

 םעפב :"לודגה עגעגתמה , טיבה םד?תועמד  תואלמ | םיניעב
 [/ תולג  ,תולג ..הבוהאה  תודהיה לעו בוקאה  ומע לע .הנורחאה
 0 , רבע .לבמ

 + ..ונניא חיש מר :.. . אב אל .ןיידע לודגה םויהו

| * 
 ,שגיו ,תומש ,אציו יול תשודק (:
 + תישארב םש (9

 .ע"רת ירשת יןרב



 .בֶרַעָּב

 הָבְּכ המי שא קי ער יל רוע
 ;הָכַעָדְנ איִהְו - עגר ּומְלָח בֶרָע תועָבְִ

 .םָמַעְו רָוָח בָרָע .םאתפ חַכָשנ לפה

 , םמּוה קָחְרְטמ אב םֶלְעְ ב .הָעֶאְ :
 .םלעיו לפה כל םיִפָשֶנ תַשָרּב

 ,םיִלָלְצ טיפ םיִמָרְו םידרוב םיִצַע זיא
 ,םֶלּע תורבק לט דוע םש רעו יאשנתה קר

 ...םֶלוק עמָש אל שיא ךא ,ול ודָפַס ילּואְ

.₪ 
 פ -

 רזעילא*ןב

 .םילוחה תיבב

 םילוחל .רעוימ ,"העבהא, .רפסמב ןמוסמה = ,לודגה  רדחה
 רתיב תררושה .המויאה .תובצעה התוא .םש ןיא ,הנכס יינכ נואש"

 . םילוחה-תיבבש םירחחה
 באוכ לכהש, םולוח וא הביקה"ילוח םה םש םיבכושה בור
 ףוגה תא םיכרפמ וב .םייחהש -לודנ  ךרכב  םייוצמה הלא ,

 ' ;םדאה חכ תא םי
 תוחנא :ןוא ,חמלש .החונמ בור יפ לע םש .תררוש הלולב =

 תויכב יא = , ןכיסמ הלוח ללנב תימואתפ הלהב ןיא  ,תוח
 8 + המשנה תאיצי רחא לש

 הזיא לע םימש יריב םינודינכ .םמצע תא םיאור  םילוחה
 ושפחל .איצוהל - - אפורה --- "חולשה, .דיבו ,רצק. רסאמל אט

 : .ןוועה הצרנש רחאל אלכה
 תאו .החונמה תא םיבבחמה ,הלאכ םילוחה ןיב שי ךא

 יכ ,םוללפתמ םה םבל רתסבו ,םילוחה"תיבבש  :תוגארה-רסו
 ,םתיבל םחלשל רחמי א אפו

 םהו = ,םילוחה לע תובורק . םיתעל ריבכמ םומעשה קה
 םהילא אבה םשור לכ .המוצע הקושתבו הבר הודחב ם
 + ץוחה |

 -תיבב עובקה"ררפה לש 00 0 0 הזמ  רתויו

 ,םילבוקמה .םיללכה דגנכ םילקבש לק אטח לב לע טו
 ,הפצרה לע קוריל רוסא יכ ו ךב .יתרהוה םימעפ תמכ ==
 . ךתומבש
 םויה לש תועשה מ תחאב תונוזמ עבות ש ד/ח הלוחש שי

 : הפיזנ-הנעמ  לבקמ "או
 םולכוא ו נ לצ א ,העש לכבו תע לבב דעסת ךתיבב :

 . תישילשה העשב םירה
 םיוצ מו ןורטקליאה"תורנ תא םיבכמ ברעב תיעישתה העשב
 :וב תפזונ "תרמושה, לוק .עימשהל ויעמה הלוחל ול ייואו
 ,ךיפ םולב % הפ םולוחהתיב יכ ,תחכשה --
 אלא רוע אלו  ,תורמ  םהילע . םילבקמ  םינקוה םילוחה

 םימעפל םיאב םיריעצה ךא ,םהיתודוקפו םינוממה תא םיקירצ
 = ץםילדנקס, םישועו םדגנכ םיפירתמ ,"םיריקפה,
 :לוחגה םלועה ךוחב ןטק םלוע אוה םילוחה-

 + תיבה תא הבוע םרטב .תוטמה תא עיצהל הביוחמ איהש ינפמ
 ו . ברפמ הלוחה ךא

 , 5 ג לוקב הארוק איה ;הל .עמשנ וניא-

 ..וינכש יִניעב םנו.

 -תומוערת זיא שיגרמ  "בלענה,

 םיצואמו םתנשמ .םילוחה תא םיררועמ .רקבב תיעיבשה העשב
 . תירחש-תפל םמצע תא ןיכהל םהב

 =םוצא םיתרשמה ..הערפה ,הלילה ךשמב הררשש ,הממהה
 רדחמ , עגר לכב + הריצ לע 'תבבופ תלדה ,.רדחל .רדחמ םיצר
 , תירחש תפ םש םיניכמ . תודעקו תופכ לוצלע עמשנ תולשבמה

 תא םיצחור ,םככשמ לעמ ףכית 'םימק םינתיצה - םילוחה
 <","תטמה .לעמ םודרויו "טאלאח,ה תא םישבול ,םהירי

 .םיקבוח ,םיקהפמ ,םוקל .םיהמהמתמ  םילוחבש- םינלצעה
 םיפדגמה ,םיהרשמה תמח תא .הזב םילעמו :םירדומתמ ,םהידי
 . , םרילע .םימיאמו .םתוא

 < .תלעב המונצ המלע ;] י יט ש תרמ ,הלילב םילוחה-תרמוש
 - = ;המיערהל םיצור םהו ,םילוחה לע האונש ,תוקורי םיניע

 " | ,הטמה לעמ תררל. וב הציאמו םילוחה רחא לא תשגנ איה

 , . תעצומ יתטמ הנה :,יאר ,ךכ .אהי --
 הלוחהשכי , וב תרעונו תימעווה היניע תא וב תנתונ איהו

 ! גיוודול : ,גיוורול --
 :יזנבשאה <> ,ןקוה .תרשמה ברקו ךלוה קוחרמ הארנ ךאו

 תא אלמל ןשקעה הלוחה רהממ זא ,דימת 7 :םסובמה , גיוודול
 . הדוקפה

 הוורש איה דימת . לחה לכ תא האנוש ןי יט ש תרמ
 ילואו ,הרוחשדהרמ תלעב- העבטמ איה ילּוא = , תובצעבו 'זגורב
 ומש .םילוחה .ךא - . הלילב תּורעה תמחמ הער חור הילע הרוש
 + םתמח .תא הב .תולכל הרטמל התוא

 העשב קר .האב איהש ,םילוחל םג הל םג :,אוה לודג םנ
 "םע | אשמו"ענמב האב איה ו העש> קרו: ,ברעב .תינימשה
 \ , םירע .םישנא

 תא הרמנ ןייט ש תרמ ,רקבב תינימשה העשה העיגה
 " = , תיבה תא בוזעל המצע תא הנוכמ איהו  ,התרובע

 המלע ,רללימ תרמ ,םויב "תרמושה, תסנכנ רדחה לא
 ו לע בימת היוצמ קוחצ-תבש ,המוקה תנטק

 . ! אבט .ארפצ ---
 ,הֶתוא םיבבחמ לכה . ליגב .הינפ תא  םימדקמ  םילוחה

 ,.איה "םימחר ךאלמ, יכ ,הילע םירמוא .םינקוהו
 "ןיי ט ש תרמ םילוחח"תובב םויה זולשממ הליחתמ האוב םע

 ,.המלענ רבכ

 םיאפורה ינפ תא לבקל תונכה םישוע תירחש-תפ רחאל
 , תיבה תא ."רייסל, םיאבה

 םיפקשמו ףוק לש םינפ לעב ,ץוג םדא ךלוה שארב
 םיררגנ וירחאו ."רופיפורפה, ול םיארוק לכהש ,וממח לע תובוכר
 ושארב ול .תחרקו  ,ינפרכ  .,םילוחה-תוב לש .ירומתה .אפורה
 ,"םידמלתמ, םיריעצ םיאפור השלש םינש רועו

 :הלק העש ההוש - ,הטמו- הממ לכ. לא שגנ  רופיפורפה
 פורה ירבד לא :ןיזאמ ,הלוחה יתושארמל יולתה "חול, ןנובתמ
 א .ושארב ענענמ ,"השע רשא תולורגה לכ, .תא- ול  רפסמה
 : ' . תועוטק. תורבה ויפמ איצומ

 0 לאוש  ;הלוח .הזיא תטמ רי לע .בכעתמ אוהש שי
 מצע יניעב בושח השענ הזה "רשואמה, | הלוחה = ..ותוא קרוב

 ללב וולא ןנובתמ ניאו הלוח ינפ לע רבוע אוהש שיו



 < ערהל בער ץמאתמ -- - + םיאפורה םיערוי םה המ == =
 .."םתמכח; .לכ רעב .הטורפ .םכל .אה -- ומצע

 הויא .רסוה וכ םישיגרמ לכה :םיאפורה לש רוקיבה רמגנ
 .השק לו

 . םתושרע לע םיחורפ הלק העש םיבכוש = ןוידע  םילוחה
 "תחנ תושעל ידכו םילוח לע הלטומה - החונמ .תוצמ םיקל .ידכ

 . ןואש ומיקי אל יכ ,תננחתמה רלימ תרמל חו
 , החונמה- תא ,עירפהל םמצעל םילוחה .םיריתמ טעמ טעט

 םיאפורה תועונת תא םיקחמ | ,תוצלה הזל הז רפסל םיליחת
 :והערל שיא םינכש ינש םיערותמ ,םונוממהו

 ,הכורא החונמב תחנ .איצומ וניא ןטקה םלועה םג

 םידוהי םש שוגפל רשפאו ,לודג ךרכב .רמוע .םילוחה-תיב
 םיקחרתמ םה הזה .תיבל ץוחמש | ,תונידמה .לכמו תוצראה לכמ
 .םתוא תברקמ "תפתושמה הרצה, קרו. ,הזמ הז

 םיעדוימ םהל שיש ,םישנא ינש םש םישנפנ הרקמבש שו =
 םישענ םהו ,החמשה הבר זאו ,תרחא וא וז ריעב םיפתושמ
 .וב  תונעל -ןינע םהל שי רבכו ,הול הז "םיבורקב,

 לעב .םינכש םישענ הול הז םירז | םילוח ינשש שי םלואו
 םיאב ,ויחא תא שיא אונשל םיליחתמ םה טעמ טעמו = ,םחרכ
 ,הז .ייח תא הז הנוכב םיררממ ,ךכבההמ-לש-רבר לכ לע בירב

 ,שלחו ןקז ,יאצילג .ידוהי  בכוש תיעיברה הטמב םש הנה
 ,ךל .המדנ ,רחפ זיא םיררועמ םונצה ופוג לכו םישוחכה וינפש <

 . תומצעה הנרזפתת --- עונתי ךאו ,הפ לטומ תומצע לש לג יב
 םיאפורהו  ,םידחא | םיחרי הז םילוחה-תיבב = בכוש אוה

 -י-+ < תבלל .וב ןיא תב .ךא .,אוה "אירב, .יכ ,םורמוא
 ,ומולשל לאשל דימת ליגר ."רוסיפורפה, =

 ,יוארב וילע םיחינשמ םניא םיתרשמה יכ  ,וינפל רימה
 + אירבא יתמ ,אפורה ינודא --
 + ךל באוכ המ ינו --
 ,יב .ןיא .אוהש-לכ חכ לבא ---
 ןושמש, םע ךא ,הטמה לעמ דרת בורקב ,קוח ,קוח --

 ,: + קבאת אנ לא "רובגה
 , רוסיפורפה "תצלה, עמשל לוקב םיקחוצ םיאפורה

 הטמ רוע | תרמוע ,לתוכה די לע ,הוה הלוחה תטמל ךומס < =
 םיננער םינפ לעב ,הרשע-עשת ןבכ םלע בכוש הילעו ,תחא

 ךותמ תוצצונ תורותשה םיניעה ,ןח םהילע ףיסומ ילילכח םדואו
 ,וינפ לע הכוסנ תוזילע וזיאו  ,םייחה-ןושש

 םדאל המ .הזה ריעצה הארמל םמותשי ץוחה ןמ אבה
 + ןאכ הז איר

 אוה .הוה םלעה יכ ,םיערויו םיריכמ םילוחההתיב ירג ךא
 םע רבדל ,ותטמ רי לע בכעתהל ליגר רופיפורפה , שונא-רתויה הלוחה
 + הזה םיקמב בכוש אוה :הנש יצחמ רתוי הז . יכ ףא  ,וילע םיאפוהה <

 ,םיאפורה ורמא .הלחתמ , וילגר תא הזה םלעה .אוה הלוח =
 אל חותנ ילב יכ ,ותכונ |כ ירחא ךא .  החיכש הלחמ איה וז וכ
 ,ונתואל .הלוחה בושי

 םישחלתמ םילוחה ..עובשל עובשמ םיחוה .חותנה תא םלואו
 + הז יוחד תבפ תא ראבל תורעשה םירעשמ ,םהינ
 יאטילהו ןקוה יאצילגה ,הלאה : םינכשה ינש =
 םיפדגמ | ,דימת םיטמוקז

 -- :בירה תא םיטיקשמ ויתורעגב גיוו דו ל. וא הינונ
 (אבי  ףופ) ְּ

 ,ריעצה

 .רפסממ תוחפ אל ןמז שורד הזכ .בצמל . הלחנה .תא .איבהל םלואו <

 *ןנואתמ הלוחהו

 (רללימ תהמ קרו .תז תא הז

 + ןהכה ללה נו וכחהמ =

 ףויצ שרודע
 (ןיקריס רמל הבושת)

 ה  דבכנה ירובצה ןקסעה ,"ןויצ .ישרוד, הרונאה .אישנ
 בח לא (80/ ןוילג  ,"םלועה,) = ורבד חלש | ,קסניממ  ןיקריס
 וע - האצמנה 0 לא בל םושל םתוא ררועיו הדוגאה
 " איהה ההלחנה ..הרדיח הבשומב םתלחנ לא -- ,איהה הדונאל
 השא .סדרפה תא ולידגי םאו ,הבומ .המדא םימנור- ףלאכ הליכמ
 'תואמ שלש דע - ירפ יצע .ועטיו ותוקשהל ,וימימ ובריו הכותב
 תעד יפל ,זא ,םחלו ךבל הראשנה המדאה תא ודבעי םנו םנוד
 תאזה הלחנה תמרא לע לחנתהל םישנא הרשע ולכוי ,םידחא

 םישורדו ,ירפ םתושע דע םיעומנה םיצעה ולדגי רשא דע ,םינשה
 .תא אלמלו" איהה .הלחנה .לעש .תובוחה םולשתל םילודנ .םימוכס
 .עירומ. הדוגאה .אישנו .םיקנרפ םיפלא האמ ךרעל- -תודובעה לכ
 כרקמ ואצמי יכ ,םהילא אֶרוקו םירבחה להקב הלחנה בצמ תא
 ושנא הרשעל ארוק אוה ,ץוחנה ףסכה תא ואיבי רשא םישנא
 שמב .קנרפ םיפלא תרשע שיא שיא ואיבי רשא םירבחה ברקמ
 לא קר | ואיבי רשא םירבח האמ ואצמי .יכ וא ,םינש " שמח
 ולואנל הוה .ףסכה  היהו ,אוהה ןמזה .ךשמב רחא לכ" קנרפ
 ותב  הרובעה קשמלו ףסכ הב םישונה םישנאה ידימ הלחנה
 הלחנה | תא ןיקחהל ידכב ,וניכה רשא תינכתה יפ לע הלחנה
 : * ,םישנא הרשעל הליחנהל תרשכומ התושעלו

 א וב. :,םורבחה . תא ..שקבמו .לאוש .ןיקרוס .י"רהו
 .םתלחנ לע חמש תא ומיקי .יכו הובזעי לאו .םתרונא
 גואתמ שפנ רמב ,"ושפנל ותבומל ץא שיאב אל, םהל
 .ארוקה לוקל םירבחה .ואצמנ אל .רשא לע ,הזה רבכנה
 ,ח"פרת רייא שרוחב 0 םירבחה .לא רפס תלגמב חלש
 , ה אושנ האלנו ושפנ הפיע רבכ
 ,דיעי דעה םג  החיגאה אי 2 ..הלובחתו הצע אלבו םיתפש
 רלפב .ח"ר .םוי -דע ותוא = ונעי רשא שיא האמ ואצמי אל םא

 .שאונ :רמאי "ןויצ .ישרור,  תלחנלו .הדוגאהמ או יקנ יב
 לארשי .ץראב * יכנא בשוי :,"ןויצ ישרוד, תרוגאל ינא רבח

 הו ,"ןויצ ישרוד, ינינע לא הרקמב. יתברקתנ הנורחאה הנשבו
 רמוא נאו  ,ותאירקב ןיקריפ י"רה שרד רשא לא אצמנ
 < ,רבכנה ונתדוגא אישנ .תצע םעפה הבוט אל :םע

 ",הבוט המרא םימנוד ףלאכ .לוכת הרדיחכ ונתלחנ
 "המראה רתי. .םיבנע םרכ-םימנוח םיעבשכו .סדרפ םימגוד םיששכ
 שע תאוכ הלחנ לא .ואיבת ךרדה הויאו ,הסנכה לכ איבת אל
 ,רחא סררפב ופתתשי םישנא הרשע +ת וה פש מ רשע  ,םישנא
 ובכ םאהו,י"אב תופתוש לש פדרפ םתואר רבכ םאה- -,וףחי והולכלכי
 םולחלו תובשחמ .בושהל תושר שי םא ?אוה בוט יכ םתנחבו םתיאר
 :תעה חיסהל  ונל רופא זא ,תועצה עיצהל ונאב םא לבא ,תומולח
 .וניאר אל דוע הזה םויה דע יכ ,עגר ףא חכשנ אנ לא ,תואיצמה
 !ת = יכ = ,תודיקפ י'ע- תלהנתמה ,תופתוש לש תחא .הלחנ ףא
 ערוי ."ןויצ ישרוד, - הדוגאה - ךעו ,הילעבל הפנרפו חויר
 ,יתערי ,יתערי ;תובס ויה םנמא .ונצראב ותדובע לכמ ,ורשבמ
 .ונדיל .עקתי אל .ןיקריס  י"רהו  ,םלועל .הנייהת תובס .לבא
 ייר לש .ארוקה לוקל < = םירבחה .ןמ ימו- ,הנלרחה תובסה

 ורק לע וחינהלו |



 רתי תא םינש וא  דחא וטיפי ףוס ףוס ככ ,הוקתב םהי
 הרשע | םינש וא דיחי תלחנ ראשת הלחנהו | ,םופתושה
 תא םישוע ויה ילוא ,םישנא הרשע ,ינא רמוא ,םישנא
 ףוס :ףוס  יכ ,ועדי קר ול  ןבומו ,קסע םשל הזה  רבדה
 רשא םישנא האמ לבא ..הושה חקמב הלחנ תחקל םרי גישת
 עקתי םא ףא ,םלועל ואצמי אל קנרפ ףלא שיא שיא ואיבי

 לכ ךרדב ךלי .יאדוב הוה ףסכה יכ ,לודג רפושב דבכנה או
 המודב  תודוגאה לכלו "ןויצ ישרוד, תרבחל ויה רשא ,םיפסכה
 אל,  ולוקל ואבי יכ .ותדונא ישנא לא ארוק אישנה הנה ,הל

 לכב האמטוה םרט דוע ,הנקז תעל םג ושפנו ,רוהט ובל
 ,עשוהי = יבר ישיא ,םיבידנ לא אל .ןה לבא .םייחה תובע

 איבהל םינובנה ןויצ יבבוחב : םיבידנה לא אל ,חולש ךרבה
 לא קר ,ךירבדב הנופ התא לארשי ץרא בושי תבוטל

 םמולח ומלח םימיה רבכשב רשא הלא לא ,"ןויצ ישרור, ירב
 ,רצואה לא ואיבה רשא םילבורה :תורשע ריחמב י"אב .לחנתהל
 תא םהב ררועל אב .,ינודא ,התא םא םלואו ,זג .אוהה םמולו

 ,"םתואמוט ךותב ןוכשל, ךילע זא ,אוהה םמולח תומשגתהל
 ,ךתאירק לוקל ואבי םשפנל םתבוטל םיצא םישנאכ ךא .יכ תערל <
 תובוח םיצבור הרדיחב הלחנה לע יכ ,חוכשל לבל ונילעו = =
 ףלא םישלשכ עיגמ .(ןופנרהא רמ י"ע) גרובראוו 'פורפהל ,םילורג /

 ףלא רשע םינש ךרע -- אסידואב י"א בושי תרבח דעול ;קנרפ
 תובוחה ילעב לכ .קנרפ ףלא םירשעמ רתוי א"קי תרבחל |

 עודמו = ,םהיתובוח  ימוכט לעו םהיתויכז = לע ורתוי אל .הלאז
 יכ ,הלאה תובוחה .ילעבמ רחא תאמ שורדל לכונ תוכז ןזיאב
 םיאב לארשי .ינבמ  םיינע אל ןה = +ויתויכו לע" ןרתו "הי
 םהל תונקל םיאב המהו ,ןוה םהל רשא םישנא קר -,לחנתה

 םיטרפ םישנא הנתמ ונתי הלאל םאה ,סררפו םרכו הד
 -ןיעבו \ בקעידראבב רשא  םיינעה תאמ םג ןה + תורבח
 תאמ שורדי אל עודמו' ,םהל הולה רשא תא דעוה שרו

 רוקממ יל עודיש יפכ ,א'קי הרבחה םגו +םישנ תא .ןויצדושר
 צ"וד תלחנמ הל עינמה תא לבקמ תשאיתמ הנניא ,דאמ
 לע האיצוה רשא םימוכפה ןמ השאיתה א"קי .

 ש

 ,הרדיח
 תאזה הלחנה יכ ןעי  ,םיתיז-ןיעב רשא  "ןויצ ישרוד, תלו

 ,תובר תוחפשמ לש בושיל = קיפסמו בחר החטשו ,איה
 א"קי .האיצוה רשא ףסכב ,ןהיפכ למעמ ןרי תיח הנאצמ
 לבא ,השדח הבשומ דוסיל הרוע ,תבשוח איה ,םותיז-ןי

 םיסדרפ עוטנל הכימת תתל  היתורמממ אלו א"קי יצפו
 א"קי הזה = רבדה ללגבו = ,תורוגא  םג וא םיריחי .וזיא

 רשא הרדיח תלחנב השונ איה רשא ,ףסכה םוכס ת
 ,חוטב ףסכה רשא טרפב ,אנייבונ ידיל .אוביש בוחל ,ונ
 'פורפה לש ופסכל עגונבו ..,המש לע הבותכ הל

 םלשל ךירצ הזה בוחה תא יכ ,רברה ןבומ הנה ,גרובל
 ,תעדה לע הלעי ךיא ,ןכ םאו ,וילע חמוצה ,תיברה םע ואולמ

 ,"ןויצ ישרוד, = תדונא ינפל תרחא ךרד ןיא ןכ לע רשא
 רשאל 'התוא רוכמל ,דחא שיאל הרדיחב התלחנ תא רוכמ'

 ןיקריפ רמ חלש רשא רפסה תלגמב רוע ,םנמא ,הריחמב הנ
 אישנה ריכזמ ח"פרתה רייא שדוחב "ןויצ ישרוד, ינינע ר
 ואצמנ יכ ,עידומו ,תאזה העצה
 צ .ישרור, .דימ .הרדיחב .הלח

 - ,תורוגאה יתש .' : לח

 . ] ] ,ןיקריפ רמב אנקמ ינא .הלורג האנק ."ושפנל ותבוטל ץא שיאכ

 ' לע .ולעיו .םיאירב םהילע םהישארו םישנא ואצמי הזכ

 .בוט המ  ומוקמב רבדו ,םישדקה <
 תונקל  תונוכנה ,תודוגא

 ריחמב | תועיצמ הלאה תודונאה יתש םלואו ,גרבנזייא א"רה לש
 .תויצקא-ירטש = ,תודונאה לש תוינמ ךא ,ןמוזמ ףסכ אל הלחנה
 יכ ,ןבומ  ,"םיעטנ-תדונא, = לש" וא "פמאק-לעוועד-ךנאל, לש
 | קר .םיפילחמ ונא יכ ,הריכמ המש ואל הוכ ןפואב- הריכמ
 < "ןויצ ישרוד, .לש תוינמה םוקטבו ,"הללהא, תרומת "הכיפנא,
 ,תובוחה = ילעבל = ,תושדח תורכח לש תוינמ ירטש ונל ויהי
 תויצקאב םלשל לכונ אל ,ףסכ "ןויצ ישרוד, תדוגאב םישונה
 ראשת ואו ,ןוממ ךרע םוש הלאה תורמשל ןיאש ירחא ,הלאה
 היהת אל הרדיחב התלחנ : ןאכמ חרקו ןאכמ חרק ונלש .הדונאה
 תיראשלו םשל םאה -- ,םדקמכ הילע ץבור תובוח לועו ,הל
 רשא תחת !+"ןויצ ישרוד, לש דבכנה רסימה ושפנ אשונ הלאכ
 וא יבמופב ,יטרפ שיאל התלחנ תא "ןויצ ישרור, רוכמת םא
 המכוא הל שי המכ הדיגאה עדת זא ,רחא רכממו חקמ ךרדב
 םג ןה ,תחא םעפ רמגו ץק היהי ."ןויצ-ישרור, ינינעלו ,הל רפח
 '  רשאב ,"ןויצ-ישרוד, הבונאה ייחב הלעג רבכ ןיקריפ רמ שפנ
 .להק ןיא םא ,המלכו השוב לש םימי ךרוא קר ,םייח םניא המה
 ,םישנא הרשע ףא וברקמ איצומ ("ףלא תדיגא,) םירבח ףלא לש
 םאה -- ,דבכנה .אישנה תשירדל םיאצמנ תויהל ,הזמ תוחפ ףא
 םיאור ונא הנש םירשע לש ןמז ךשמב םא | + הדיגא איִה האז
 תולועפ ,םיחלצומ יתלב דימח ,םיחלצומ יתלב םישעמ לש הרוש
 יכ ,בושחל שאר דבוכב רוע רשפא םאה --- ,תונונתהו המדרת
 ויניע .רשא .ימ .לכ אלה + תיראשו םש היהי תאוכ רשא הרוגאל
 תאוה ףירחאה היהת אל עודמו | ,התירחא תא האור ושארב
 "ןויצ .ישרוד, הרוגאה  רופיב ןה + רובכ :ישנאל | יוארכ  ,רובכב
 יברח לכאתו .הלכא תאזכו תאזכ ,עשפו אטח ,לעמו ןוא .לכ ןיא
 רוע ,'חילצי אל רשא השענ דחא ןויסנ רוע אל / ;-רובצ תרובע
 'אל ועו. ,המינפ לכיהה לא עיננ רשא דע ,רובענ םיבר םירעש
 עודמו .בחרמב בציתנ רשא 'דע ונילגר תא ףוגת תחא ןבא
 אלו --- "ןויצ ישרוד, תדונא ,ףלא תדוגא דסיל וניסנ  ששוכתנ
 שוכר :תא רוכמנ = ,קפעה תא רומגנ ןכלו = ;ונריב .רברה הלע
 הז .,םיבייח ונחנאש  ימל םלשל ונילע רשא תא םלשנו ,הרוגאה
 ךררכ .היהי הז ,ונתרוגאל .הדבכנ תיראשו = רובכ לש םש היהי
 תא םיקרובו םינחובה 4 ,םיבושח םיתב ילעב גהנמכ | ,םלועה
 < וליפא אתיירתב | אלוביז דע םהיתובוח תא .םימלשמו  םהיסקנפ
 הקרצ וזיאבו המ ןעמלו ימ ליבשב יכ  ,יהופתכ לעד אמולגמ
 % רפח תורבח לש םג וא םידיחי לש ןה ,םירז .ןוהונתדוגא לכאת
 %הזל תואלתמאה ,תובסה הנה וזיא

 : רבכנה ונאישנ לאו ."ןויצ ישרור, דעו לא :ירבד הז .ןכלו
 : ! הדוגאה .תלחנ תא ורכמ --
 'םע תונובשחה רמגו םיאנתה דובע ,הריכמה רבד תא

 .תיאניתשלפר .הצעומהל .רוסמל ,יתער יפל ,ךירצ ,תובוחה ילעב
 ישרוד, לש תובוחה ילעב לכ ואצמנ ,ופיב ,המש  ,ופיב רשא
 .,אסידואב הכימתה דעו השרימ ,א'קי 'ח לש השרומ -- "ןויצ
 " "פורפה לש הנמא - שיא ,ילארשיצראה רעוה להנמ ,ןיפור ר"דה
 תיאניתשלפה הצעומה | ירבח המה םינורחאה ינש = , גרובראוו
 < תא ררפל ןוכנה ךררה תא אצמי הזה דסומה יכ ,חוטב ינאו
 . רשפא יא ,קסניממ | ,קוחרמ | ,םיתואנ םינפואב הלחנה תריכמ
 . .ךבסב הדונאה .איבת רשא ילכמ | ,תאוה הריכמה תא רדסל
 ינוקה רצמ ןהו .תובוחה .ילעב רצמ ןה .תושרח תועיבתו תונעט

 ילוא ,ע רוי ימ ,זא .,הרדיחב .ונתלחנ תא ורכמת רשאכו |
 + ורמשמל הזה ףפכה היהו ,ףסכ םוכס הזיא םכל



 הלועפל | איצוהל .תיטרפ םירפס:תאצוה =

 האמטיה-אל תיראשו הפרח"ילב םש ,ונתדוגאל ת יראשו םש היק
 ,. .זחילצה .אלש הדונא תוכחל .לכות אל הומ תולורגל :ןה
 , הרדיחב הדוגאה תלחנ תא ורכמ -- :

 ,ע"רת ,רושעל אסב ןיב

 שש -

 .תויַפָרְנויִלְּביִּב תַומיִשְר
 הפסאב תולוק ילוקב םהילע ווירכהש  ,םירברה ןמ רחא:' =
 םוגרת .אוה -- ,הרבעש הנשב ץיבונרשמב  התיהש ,העודי
 השענ אלו ,הפלח המלש הנש ,ןוגר'ול ,תרבורמה ןושלל ך"נתה
 םקופס יר .םירבדמה ישאר םהל ואצמ ,הארנכ ,הוה רבדב םולכ
 תימואל ןושל .תרבורמה ןושלהש ,לארשי יטבשב הכר הערומב
 םתיבל ובש וז תראפת תרטע ןוגר'וה תא ורטעש ןויכו = ,איה
 הפסאה דע אנפדיירז לע חונל לולגה םניחצנב םיחמשו םיששי
 הכאלמה לא השגנ ,םיזורכו שער אלב ,התע  הנהו .ל"עבה

 ןתוא המצע  תוירחאב
 רואל האיצוה רבכו ,תיציבונרשמה הפסאב וילע .זרכיהש ןויערה
 , (* תידיהי ןושלל שדקה:יבתכ .לש ןושארה רפסה םוגרת

 תיובודמה וז ןושלל- ,ןוגר'זל שדקה:יבתכ .םוגרתב ךרוצ שיח = >
 דחא דצמ ולכוי וז- הלאש לע הלילשב בישהל ? ונמע ןומה :יפב
 יתש) ינשה רצהמו ,הנחמל ץוחמ םירמועה העימטה ילעב :קר

 רבדה תוציחנב וקפקפיש רשפא (!וזב וז תועגינ .םימעפל- תווצקה =
 .הנחמה לש וכות:ךותב אקוד םירמועה ,הירבעה וננושל יאנק :םג
 "= םתבהאמש ;םיבהלנהו םינוציקה הירבעה יאנק ןיב םא עדוו לט

 האנש תילכת םיאניש םה לארשי םע לש ריתעהו רבעה ןושל
 םג ואצמי אל- -,האנהב םהל איה | הרוסאו ,הוהה ןושל תא
 לש םוגרתה השעמ .דננ המוצע תובהלתהב | וררועתיש הלאכ

 ינויה םוגרתה לע ל"זח רמאמכ : וילע ורמאיו ןוגר'זל שדקה-יבתב =
 ולאכ | ,לגעה וב השענש םויכ לארשיל השק .אוהש ,יתעשב

 ומוקמב םישלו קיתעה ירבעה ך"נתה תא זונגל הזב םינווכת
 ,םייח ונא םיאנקה ינוציק יפמ אל לבא ...? ינוגרו שרח ךינ
 םוגרת :בוטה רבדה , תלחתה לע חומשל אלא = ונל ןיא יונ
 עוצקמב ןושאר ןויסנל ובשחל רשפאש ,תרבודמה ןושלל ך"נתה

 ירפס ילושב ספדנש  ,עוריה = "שטייט-ירבע,ה רבלמ ירהש
 .םולכ וניריב היה אל ,ך"נת

 שרקה-יבתכ תא םגרתל ושכע דע וסנ אלש הז רבדו
 ונלש הלכשהה תפוקחל ער ןמיס .המאב אוה -- ונמע ןומה ןושל'

 םיניע .חוקפל וניליכשמ .וגאד ,דאמ המילכמו הביצעמ הד
 תורו
 לש ותורפס ךיתל \ םינכהל בל לע םש אל שיאו = ,"םימשה

 ,ךינתה תא  ,ונלש דמחנו  רקי רתויה רצואה תא ונמע ן
 תיכזל ולדתשהש םילאוג ואצמנש רועבו ,ונושלב .ןוגה .םוגְרת "ו
 שרקה"יבתכ םינרתב םיאר5ה .םיטבשהו .םימעה לכ תא .טעמ
 םישנה /ינפל םירגוסמו םיריגס .ונלש .ך"נתה יזנג הנה --- ,םנושל

 ן / קבש 'ץ ו ושל ,תירוקמה ןושלה תא םיניבמ םניאש ,ונברקבש "ץראה:ימע,ו <
 תרבודמה הטושפה ןושלה תא אלא  םיערוי  םניאו | ,ונשדק

 ?התוא .רעשל  ןיאש ,הלודנ .המלכו הפרח תאז ןיאה ,םהי
 ןושלב ךכ ,לכ יוצמ יוטבל "םונעוצ לש םע, .יונכה היה למל

 ל - ..ומוקמב .אלשו ו יב שמהשהל םיברמש ,ונירפו

 ןיק .,הוח .וארקנ המל ,תימשה ימעט

 ' :תכ, הלכשהה לש השמש םילפאה תואובמכ " חירזהלו

 1 .רברש ,רמוא .יתויה --- ,ותופירחו .וצקוע למינ רבבש
 . ,,.תונעוצ לש קהבומ :ןמיס

 הש הכרבה לע "רחשה, 'צוהל הרית םיבייח ונא ןכבו

 גרול .שדקה"יבתכ םונרתב = ונמע ינב ול איבהל השגנ
 ,ונינפלש ןושארה ןויפנהש ,רמאהל הכירצ .תמאה םלוא
  לכמ הפי הלעיש ול היה רשפא"יא םגו הלע אל ,תישארב
 ק" הפאלמ ,עודיכ ,אוה תרחא ןושלל שדקה-יבתכ םיגרת
 ובעה .ןינעב  וחתפתהו ולגתפה תויפוריאה תינישלה | .רתויב
 םיפדנתמ תוחיר הברה כ"פעאו ,תורוד המכו המב ךשמב תאוה
 שלב רברה ךכ םאו ,ילכ .לא 'ילכמ הקרוהב רוביאל .םיכלוהו
 /!המכו המכ תחא לע  בולעהו לדה  ןוגר'זב -- תורישעה
 םירפוס לש הרובחב םוגרתה השענ ילמלאש  ,וילאמ
 ץיבוגרשמ תפסאב םיעיצמה לש םתכשהמב הלעש ומכ ,ךכל
 ןויסנ רותב לבא ;ללכישמו ןקותמ רתוי רבד ,יאדוב .אצו
 וניא םא ףא ",חבשל שדחה םוגרתה יואר רחא שיא ידיב
 : ,תוערגמ הברהמ

 ,לדתשה < ץיבובוקעי 'ה .םגרתמה
 לאי ,הל --- ומצע תא אצמש ,השקה ותכאלמ תא
 .איצוהל ןפוא לכב רשפא יא ונינפלש ןושארה רפסב ןויעה
 ירקיעה תערגמה , וז הרובעל רחוימ ןורשכב ןיטצמ .אוהש
 תכאלמב  העובקו הרורב המיש םורתמהל ול התיה אלש
 א הלמב הלמ קוידב : ותרוצכ .קופפ םנרתמ אוה בור
 הוקמה תא עדוי וניאש | ארוקהו ,םימותס םירברהש
 ( ךירצ .הלאכ .תומוקמב ,.רבסהו הראה אלב = יוארב םניבהל
 ו םונרתה ןיא ירהש ,קיפסמו רצק רואב ןוילגה .ילושב םישל

 השי :ינב .ידמלמ ליבשב דבלב ישומש רפסל
 גוע .א*א  ,םהידימלת :ינפל הכלהכ םילמה תא םגרתל
 לו אורקל | תלוכיח תא .ונמע .ינב ןומהל .איצמהל | אוה
 "םילוכי םניאש ,םימושפה םיאריקה ינפלו  ,שדקה:יבתכ
 ,םותחה רפסה ירבדכ םיבר תומוקמ ויהי ,רוקמה ןמ בואשל
 םמ תורעהל םיכירצ ןכ ומכ ,םרצב 'םרואב ואצמי אל
 םיבורמה ,םוימרפה םימצעה-תומש דוחיבו .,תומש ישורפ

 ,המורכו

 רה :תא .ביחרמו ולשמ םגרתמה רתוומש שי הז תחה
 וו = ךיא,) ."ותעדי- אנ הנה, : לשמל ,ללכ .ךרוצל אלש
 : זיא סע יו "האל איה הנהו רקבב יהיו, = ,('טוג
 זיא סאד זא ,םיורא ראנ ךיז .טזייוו ,ןעגראמהירפ רעד
 ידנאל .ןופ. רעטרע עטניטסעפעבנוא עבאווש יד) "ץראה תורע,

 . .(טפאשרעה יד רעהעג
 -- םוגרתב תואחסונה ייונש םג אוה רכינ ןורסח =

 . ..הנושארה םעפב 'עיִקְר, :אמגודל ,םינוש תומוקמ
 ן"טייהפייטש, וא ו כ"חאו גנו
 // 0% ,"עגיזאר יד, ,"יד, 0 8 ,ייטביזעג,

 . .הלאב אצויכ הברהו ,ןעראוועג
 ,,ןוכנ אל  םוגרת ול .רחיב  םגרתמהש שיו
 ןעבאמ וצ גיטסול) | "ליבשהל ד



 .ןע
 ןעלעיפש) = "רונכב. שפות, ;(םהענעגנא ןייז .וטסעוו 5 'ם

 ;(לעטנאמ | רענערייו = רעגנאל א) "םיספ תנתב,  (ןעלדעיפ
 ןעלאז *ירוה .תוברב לע ורבג,/ ;(ךעלרערניק ענעש) "רפש <

 ןע רעוו  טפעה תוכרב = יד = טומ
 7 הלב ל

 ומכ) = תוינבשאה םילמה = תצק לע  דוע  ריעהל | ךירצ
 !ךרוצל .אלש - םוגרתה .ךותב וברעתנש | ,(המודכו = "דנערהעוו

 ,(פעראטס ,עטיראק ,ןאראב ומכ) תויסור םילמ תיבורעת לע דו
 םינכמש שי הז תמועל. ,תועדה לבל הז םוגרתב םוקמ .ןהל יאש

 "תינוגר'זה ןושלה  תרהט לע, 'תוזרפ ומוגרת ךותל
 --'הזחמב םהבא לא 'ה רבד היה הלאה םירבדה . רחא,

 םרבא וצ טנאזעג יוזא טאג טאה ןעשינעהעשענ .עניזאד יד .ךא
 טנעלרעפ ענשימוא טאה רע --- "וירי תא לכש, "שינעהעז א

 . ןח-תיול םוגרתהל ללכ תופיפומ ןניאש  ,(המודכו .דנע

 ךרדב .ורמאנש םירברה לש םמוגרת לע ריעא הנורח

 וינבל בקעי לש תוכרבה תשרפ .רתויב םוגפו אוה עורג

 ,םעטדרסחו | .הנושמ | ץ יבובוקעי לש וטע תחתמ האו
 ומוגרת תכאלמ תא הוה םגרתמה חיבשי םיאבה םירפס
 םוגרתמ וירי תא ק"םל וילעש ,קפס ןיא .לבא ,ך'נתה ל
 < ,ללכו ללכ ךכל לגופמ ומע ןיאש  ,םייטויפה

2 % 

 :ּונייַחְּב
 . תונויצב

 ₪ ןושח חי" דע רמגהל ףירצ םילקשה ץו
 תושקבתמ םילקש .ושרד אל דועש | תודוגאה <,

 .הז רבדב תוז

 הגהנהה אישנ דמעמב גרובמאהב ויה = םינורחאה םימיב |
 שאר היהש ,ןיגנינורג:ןייטשנירוא ר"ד- רוסיפורפה  ,ןוספלאוו
 ריגריב ריכזמהו  ,גאהב .ינימשה ינויצה . םרגנוקה .הא .רדס
 תונכהה רבהב םיקרפהישאר ןהב וטלחוהש ,תודחא תוצע

 .יעישתה

 גיולב .עסורג .בוחרב ,גרובמאהב "יעישתה ינויצה . םרגנוקה
 והשלש לש . םוירוטקיריד יתגהנה תחת .האצמנ איה 5
 ושגנ רבב םהמו = ,הברה םידעו םידבוע = הזד םוירוטקי

 םלעפל "עסמה | תשרפ  תכירעלו תונועמ = תאצמהל | םיד
 ּולכויש .םימלש תונולמ רוכשל לדתשי תונועמל:רעוה =
 התלע םג = ,והלכיו וצפח יפכ = שיא שיא םהב ןסכאהה

 תונועמה רבדב .תוטרופמ רהוי .תועידי .םיגרובמאהה םינוי
 2 2 2 . בה

 טסעוו .וד ביו ןער) "תאש ביטית םא אלה,  ;(ררעוו

 < (רעטלע = עניימ = ןופ

 ו" 5 ד

 פ"ע .גישהל .רשפא = םרגנוקהל עגונה לכב תוטרופמ תועירי
 ה :תאזה הסירדאה

 טעספמ 608 ]3 210ת00-00768308(180 11הו00ז8, = 10880 =
 ךווסו6הסת 1.

 :תומרגלטל .הסירדא
 . 0 פגז 118 נז 0

 :ירבח .תפסא ןליקב היהת שדחה .ןינמל רבוטקוא 1% םויב
 פ"העוה ןובשח (א :תאזה המרגורפה פ'ע לודגה ינויצה פ"העוה

 .יעישתה .סרגנוקב הדובעה רדס לש המרגורפה (ב | .םצמוצמה
 =  רדסב .םיימנש (ד = .םרגנוקה - דעש = םימיב  הרובעה>תמרנורפ (ג
 תורדתפהה לש \ תונקתה רפסב םייונש (ה  .םרגנוקה לש | םינינעה
 : .תונוש (1  .פ'העוה :ליבשב םינינעה רדס רוביע  .תינויצה

 תולעש  ר"ע 19 = רמונ רווחה םפדוי אבה | ןוילגב --
 יה .שרחל 19/9%- 11/94-ב - גרובמאהב היהתש תישמחה הדיעוה
 ןוז 61 :הדיעוה לש םויה .ררס תא םינתונ ונא ע"על  ,רבמיצ
 ןרקה תבשל לש ןובשחו ןיד ,יסננופ ןובשחו ןיד ,יזכרמה דעוה לש ןובשחו
 = הדעו. .תריחב (ל .הרקב .תיאניתשלפה הדעוה לשו ,היסורב תימואלה
 ,(סרגנוקה לש (סושפואצננמריפ) תירידתה הרעוה ירבחו  תיסנניפ
 .טייבראפטראוונעגעג) הוהה הדובע תולאש (4 ,תורדהפהה תולאש 8
 :הלומעתה (ל  .תונותעה (6 ..הניתשלפ ליבשב היִסורב הרובעה <*
 < + אזכרמה דעוד ירבח .תוריחב 69  .םיסנניפ (8- . הדנגפו-פהו

2-2 
 .לארשי ץראב בושיה תרשכהל הדוגאה
 (ה10861ת6 8ם0 2001001024 00

 : :הזה ןוכשחהו ןידה תא המסרפ
 :וטשפתנ לכה ךסב (א

 לכ .דעב .  טקופסורפהב  םיטרופמה םיאנתה י"פע ואולמב ןריחמ םלחשנש
 'לש הינמ לכ ריחמבו גנילרטש ארטיל 1 ןמוזמ תועמב לבקתנ הליגר הינמ
 תוליגר :תוינמ 2500--וקלחתנש תוינטה רתי . גנילרטש תוארטל 50--םידסימ

 " +, םידפימ לש תווגמ .7:ו תוליגר תוונמ 8
 < = ןפואב םידפימ לש תוינמ 7 = ,תוליגר 'תוינמ 2,888 : וקלחתנ ןהמ (ב

/ 2 

 = = ,רחא ןפואב אלא ,ןמוזמ ףסכב הריכמ י'ע אל וקלחתנ םירסימ לש תוינמ 40.ו
 + םידסימ לש הינמ ש"ל 50.1 הלוגרה הינמה ש"ל 1 ריחמב

 המדא.יתטש תריכח לע | הנמא-ירטש ולבקתנ וללה תוינמה תרומת
 : + הניתשלפב

 < תוינמה 7-ו תוליגרה תוינטה 2883 ריחמב לכקתנש , ןמוומה ףסכה (ג
 + גנילרטש תוארטל 3,183 םוכסל הלוע ,םידסימ לש

 םומרפ םוי דע  הדוגאה לש היתואצוהו היתוסנכה ןה ולאו (ר -
 5: הזה ח"הודה

 2 תופנכנה

 גנילרטש ארטיל 0 תוליגר תוינמ 9,883 דעב ןמוזמ תועמ
 : , 5000 םידסימ לש תוינמ 7 דעב ,

 2 298672 0-- 5-0 72 = ה דה תואוולה
 0 44111 -- 0-0 0- - תונודקפ

 תורטשה רעשב םייוגשו  תיבר . 18
5 - : 

 תואצוה
 ,.תרנכ הויחאה דעב םינוש םורישכמ ילכ תינק

 וילעש ,הווחאה יכרצל ןיפור ר"דה רוטקירידהל םימולשת
 הו לע ןובשח תוצרהל

 | תואוולה תבשה
 העש יפלש תומדקומ תואצוה
 תינילרבה הכשלה י"ע  תונטק  תואצוה
 תינודנולה הכשלה י"ע .תונטק תואצוה
 .ירבעה קנאב.לאינולוקה לצא חנומ

 ל 0

8 
"|00 
0 

99916 8 
490 
78 8 8 

 ש"ל 691 9
 :העש יפלש תואצוהה ןובשהח

 ימשרה רושיאה תואצוהו אקנפשוגה פמ
 תויטפשמ



 השלש ךשמב הלוכ . םרכמנ "המירק,, חול לש הנושארה :האצוהה .--- ו
 : . : יהינש האצוה אצה בורקכו ,םימי

 בורב רחבנ ,יעישתה סרגנוקה לא םיריצ תורוחב ויה היסורואיפב .--
 . :רבילירטס ל א ריניזניאה תועד

 תרבח ירבח לש הלודג הפסא השרוב התיה תוכוס .ימ"הוחב --
 *הרבעש הנשב ץראה בושי, ד"ע | םיוכנפינ ;ו רמ ומאנ .םיומוקמה הכימחה
 ולבקתנ  םימואכה  .יודרונ םשל יגולואיב:ןרקימה  דסומה ד"ע = ןוזדינד ריד
 םימואנו תופסא ד"ע ןילופב םיבר תומוקממ .םועידומ ןכ ,תורעוס םופכ תואיחמב

 ,םיינווצ
 רלוח ןוולימ, םשב תרבוח םסרפ ןמדלוג ,ש רמי ינקירמא ינויצ -- .

 תלואגל ףסכ ימוכס ןיבקל  אקירימא ידוהי תא ררועמ אוה הבש ,"י"א ליבשב =
 ןמדלוג רמו , הז ןינעל תדחתוימ הדעזב הרחב תינויצה היצררפה תפפא .ץראה
 תינקל תוורוגא רבכ ןדסונ ןילקורב ,זיאול טיס ,קרוייוינב .הדעוה אושנל רחבנ
 רע הלעי תחא לכ שוכרש , תודוגא 90 רפיל םיצור ."הזוחאה, םשב תועקהק
 .רלוד 900 אוה הינמה רוחמ .רלוד 0

 תינויצה היצרידיפה יכ ,םיעירומ ,היראנלוב לש ןילופרטמ .,היפוסמ -- ]
 תרטמל הלאה םימיב .םש .התיהש ,היצניריפנוקה תרובע שארב 'קלח החקל םש

 םינותעהו .םינויצה = ,הירגלוביידוהי לש ס*הבל עגונב .תודחא תולאש רוהוב
 דומלו רפסה:יתכב תימואל המרגורפ תעיבק תוציחג לע ףקות לכב .וררוע םהלש "

 2 ,תירכעה .ןושלה

 לארשיל ק"הקה בולק לש 'רחואמה  דעוה יכ ,םיבתוכ  גרובסונהוימ --
 הרדחנ הגיגח טסוגוא 95- םויב וכרע חוינויצה םישנה תדוגאו תינויצה .הרוגאה
 אלמ הוה ינויצה בולקה לש םלואה .יוררונ סכאמל הנש םושש תאלמ םויל
 םימואנ ירחא = ,הפינכההיפיטרבל רקי = ריחמ .ועבק יכ ףא  ,הפל = הפמ םישנא

 תיפורבםידוהיה ייחמ תונומת וארה תילגנאו תידוהי ןושלב יודרוג.לש וכרע ר*ע
 ספדנש ,"רפופ לוק, םשב ירוגילא .הזחמ הבהאמ"םיקחשמ תקהל .י'ע גצוהו ,י"אבו

 תינויצה הרוגאה ירבח | ,,,11800021מ * םייאקירומאה םינויצה לש  םנותעב

 ףשנה תסגכה :,המבה = לע 'הגצהל .והורישכהו תינוגרא'ז .ןתוא ומגרת .-- 7
 רוסו תבוטל השרקוה (לבור םישמתו תואמ שלש ךרעב) גנילרוטש תוארטל 5 ,

 :תימוהדה הקירפאבש םינויצה לא יודרונ לש .וכתכמ םיפסאנה

 םיבוטו םוידימת םיסוחיב דומעל ידכב ,הרתי תוצירחב ונחנא םידבוע,
 תושעל תובוט תווקת  ונל שי .השדחה היקרותב םיינודמה םונקפעה ילודג םע
 םא ,המ:רבד עיצהל תורשפאה ונל היהת םא ,יאנתב קר לבא ,ריתעב ליח

 בורב וניתוחב תא .התע ףסאל ונחנא  םיכירצ ךכופל ,ישממ השעמ הזיא השענ

 :הבורמ רתוי הדמב וגיעצמא תא לידגהלו ןירמ

 . .י"יוחרונ .,מ ןויצ תכרבכ

 . לֶאְרְשְיץֶרָאְּב
 :הלאה םיובדה תא םסרפל תשקבמ | ןיעידומה תגשל --
 יבשוי י"כחא בלב ץפחה ררועתנ המב דע , ידמל התארה תפלוחה הגשה

 י"ע ומסרפתנש תורהזאה תורמלו ,וניתובא ץיראב בשיתהלו דודנל הלוגה תוצרא
 ץראב הפ ססכתהל תלוביו םיעצמא יד םהל ןיאש הלא לכש :בושיה ינקסע
 םע םיבר םירדוג ,.היפורמ רוחיב , הניפסו הניפס לכב םיאב ,תולעל וגיהי 'לא"
 םהיתובקע לע בושל םיצלאנ םהו הפ בשותהל .תלוביה םהל ןיאש םהיתוחפשמ
 םידרונה הלא :, םשקובמ תא ואצמ אלש םתואר ירחא  ,רצק ןמז רובעב
 םינתונ םניאש ץראה .בושיב םינינעתמה  םינקפעהו םידסומה  ירחא םינגרט

 בושיה ינקסע לע תונגואתהה תא ריטהל ידבב . בושיה ד"ע תוקיודמ תועודי

 תומשרגה ולאה תועידיה תא ומסרפיש םירבעה םינותעה לכ תאמ םישקבמ ונגה

 ,הנה עופנל םיצפתה הלאל ררבתוש ידכב ,י'אב םסבתהל תלוביה ד"ע הפ

 בושיה תוחתפתהל תלעות איבהל םגו ותיב תסגרפ הפ אוצמל לכוי ימו ימ

 : .לארשי . ץראב /
 הלעמו כ"ור םיפלא תושעמ םיעצמא ילעב  םיחמומ  םירחוס (א

 הנידמה תופש תאו םוקמה יאנת תא תערל ודמלישכ , ןמוה ךשמב

 והוחתפתהש ,לילגב רוחיבו = ,םיבוט םיקסע חתפל ,(תיתפרע ,תיברע ומכ) :

 . .ךאמ םיריהמ םידעצב  תהעוצ

 םינוש תועוצקמ חתפל םילודג םיעצמא ילעבל .םוקמ שי ןכ ומב (ב

 עבילטפאשריוודנאל) = תויאלקתה = .תואצותה עוצקמ דוחיב הירטסודניא

 היתרפו ,ץראה ירפמ םינמשה תואצות תא ןושארו שארבו :(עירטסוד

 - ונפל ארקנ ףשנה ףוסב = ,יודרונ :ש"ע .הניתשלפב יגולואיב:ורקימ  טוטיטסנוא 0

 תער יפל | אוה הול .רשכמ רתויה םוקמה ,"דכו  תוירפכה = תואצותה תאו
 8 ' + לילגה ,םיחמומה

 החפשמ לכל שורד הול .תורבאתה י"ע .י"אב םסבתהל םילוכי םג (ג

 ,המדא חטש תונקל ירבש ,ןכומו = .כ"ור םיפלא תעבש דע תששמ  תינוגיב

 תורפאתהל .רשכומ  רתויה םוקמה * .תודוגאל דגאתהל | ךירצ = ,הבשומ רוסול

 : + לולגה .אוה .תובשומ רוסילו

 ומ ,םיתמומ םינמאו הכאלמ ילעב םג דובכב םנרפתהל םילוכי (1

 תותפל ירכב םיעצמא םהל שיש הלאו .'דבו  םיטיח | םיחפנ , םירגסמ

 \דמלישכ םטיה וחיוריש  תווקל םילוכי טנובשח לע .הכאלמ תיב ןמוה 'ףשמב

 + הנידמה תפש תאו םוקמה יאנה תא תעדל

 הדובע י'ע םתיחמ יד אצמל םילוכי םפוגב םיאירְב םיקור םירועצ (ה

 לפאתהל םג הוקת םהל שי וא , הרובעב :וחמתישבו | , תוירבעה תובשוטב

 < םוקמה .ץראב דובעל תודתעתמה תווחא תויבושי תורבח י"ע וא א"קי י"ע

 [---- + לילגה ןכ םג- אוה חול רשכומ רתויה
 יאנת תא  םיעדויה קר אוצמל םילוכי תונכוס וא תירחסמ הרשמ (1

 . תיתפרצ ,תיברע :הפ תוכלהתמה תופשב םיבתובו םירבדמו םוקמה

 ""דכו  םירני'נא םיאפור ומכ ,םימלפודמ לש טעמ רפסמ קר (ו

 םוכורצ הפ בשיתהל םיצורה הלאו ,םיחמומו םיעודי םה םא ,הרשמ אוצמל םילובו

 םולפיד לבקלו הנידמה תפש תא דמלל .אטשוק הריבה רועב םדוקמ תבשל

 הלשממ תודסומב הרשמ וגישי חטב ואו תיקרותֶה  תוניתנה תאו יקרות

- 

 ,י"אב םג

 ,ןויס שרוח רע ןושח ח"רמ אוה י"אל אבל רשכומ רתויה ןמוה (ח

 .  ,םימילקאה ףוליחל .רתוו לגרתמ שדחמ אבהו ,טלוש םוחה ןיא זאש

 לולגה וכרט ,,הפיַח ףיחל תררל וילע לילגב בשיתהל הצורש ימ (₪

 4 הזה בהכמה תא "ריעצה לעופה, תכרעמ תאמ ונלבק --

 : !הרבכנ תכרעמ

 .:םיאבה םירבדה תא רבכנה הנותעב ףכית םסרפל שקבנ

 -תיבל == ופיל .תכרעמה תא ונרבעהש ינפמ !וניארוקל

 םינחה ימי םגש ינפמו. ,יוארכ רדתסנ אל רועש .שדח םופד"

 ומזב ירשת תונוילג תא איצוהל ונלובי .אל ,ההובעה .דעב םיבבעמ

 ונוילגה .םוכס תא  תואלמל .לדתשנ םיגחה .רחאל .ףכית

 6 2 : ,שדחה ךשמב ונרסחש

 השענש ,הוה ןטקה בוכעה לע ונל וחלסי  יארוב םיארוקה
 . ,ונתמשאב אלש

 7 7 הכרבו .דובבב

 .. .ץיבונורהא ףסוי  ."ריעצה-לעופה, תכרעמ םשב
 (,הוה בתכמה תא קיתעהל םידבכנה םינותעה רתי תא שקבנ)

 םולשורימ ""ריעצה לעופה, תכרעמ  תרבוע ע"רת .תנש תליהתמ = -

 תוחפו תוחפ השענ "ריעצה  לעופה, םילעופה 'תורדתסה לש  ןותעה , ופול

 " הו לע .תמדקתטהו הריעצה הניתשלפ לש ןותע רתויו .רתויו = יתגלפמ ןותע

 תנשב |, ץראב ץופנה םירלפמסכאה רפסמו וב םיפתתשמה םירפוסה םיחוכומ

 !םהמ ,םיולפמסכא 400 רפסמב הניתשלפב ?ריעצה לעופה, רכמנ ט'סרת

 :הוקת-חתפב ,42--ןויצל ןושארב ,58- -תובוחרב /80--םילשוריב ,85--ופיב

 /(15--המ'ב ,15--הרדחב 15, ---תוריבב ,19--בקעי-ןורכוב :35--ופיחב ,40

 < וידעו ב ,10--הנפ*שארב ,10--תרנכב ,10--הלותמב ,10--הרדגב ,19- -הר'גסב

 ' ה-חלעמה-רוסופ ,5--תפצפ ,5-- אניטסוקב ,5--הימחלמב ,6---חחפמב ,8--ןיגח

 .490 ה" ,4

 ול םישידקמש םיחמה*תונברק לע  םיקתהל ףיסומ = "ריעצה-לעופה,

 , .: האצו הה , ם'פרת ישל לולא --ןסיג לש ביצקתה :תיכומ הז לע  ,וירבחו .וידסימ

 רכש !3  ,קנרפ 870--הכירע (9 | קנופ 1996--הספדהו ריג 1

 644 --היצרטפינימדא (6 ,985- חלשמ (5 ,108--הבירכ (4 ,415- -םירפומ

 20 + קנרפ 8884 ה"ס ,05---ש"נהו תועיסנ. (8 ,71-- הלומעת ₪7

 :נרפ 700 -- תידדוב-הריבממ , קנרפ 1700  --םימתוחמ : הפנפהה /

 קנרפ 000--יאסירואה-דעוהמ , קנרפ 245- .םירבחה תובדנמ ,220--תועדוממ

 7 + קנרפ 8834 ה"ס .369--תורדתסהרמ

 ץומק יריל איבה חרכההו ,קנרפ 4,300: םוכסל הליחתמ ךרענ ביצקתה

 .ה"סב םורכמנ ע'ע ,תודבככ :תחתפתמ ל"וחב הריכמה . קגרפ 464 לש-

 יריכמה םגו , םירלפמסבא 900--אפוריא ברעטב , םירלפמסבא 280 --היסורב

 + תכרעמה לע  הדבכ אשמכ םולפונה םידובא תובוח הנתנ וזה .המועוה

 ע ביצקתה תא לידגהל הלכי ול יב ,תבשוח "ריעצה לעופה, תברעמ

 הא חבשלו ןוחעה תומכ תא לוד ֶ



 תכרעמה התיה ולו .תידרצ הרועמ .אלמהל ךירצ היהש הנשל קנרפ 0

 ! ךכל רבדה היה ידכ
 ףלא דולב שי תמיקה-קל .תמיקה-ןוקה תמדאב --%
 תרכחנ הטדאה .התיה התע דע | ,תורחא םינש הו המדא םנוד תואמ

 ,םנוד תואמ עברא לש לכח לע םיתיו ועטני הוה  ףרחה ..האובת
 .הלחה רבכ הדובעו

 רוגל אבהל ראשי ןויטשנרב"ןהב ר"הה "יבצה ל, םיבתוב ופימ--
 אפורה תא ןימזהל םמצע לע וחקל םיבר .תוחפשמ הברה תשקב י"פע ופוב
 הוקתדחתפ יריעצ ותוא םינימזמ הו דבלמ .יתחפשמ אפור רותב דבפנה

 \ עובשב תורחא םימעפ םתבשומל
 רובעיש ,ב ..ב 'רדב וב םיחוטב הברה .ןוגה אפור לש וגורסח שגרומ ונריעב = <
 םישנאה ולא םע רחאתי הז םע רחיבו ופיב תוורושה תולחמה דגנ תו

 רובצה- תבוטל  דוחיב
 ,יללכה ואו
 אל .הז וילע לבקש , םולשורוב םיזנכשאה םידוהיה תדעמ דחא ריעצ - =
 רותב אבצל והחפסל השקב ונריע תחפל שיגה , תינמותועה תוגיתנה תא

 תודובעל תוגוש תודחוימ תוקלחמ "לאלצב ,רפסה=תיבל םנשי עודיכ --
 ודבע ולאה תוקלחמה . םהב אצויכו םיחיטש תורובעל ,תשחנ תודובעל |
 יב ,ץ ש. רוספורפ ה לחנמה בשח תאו, לכבו -, ראמ הפיו הבר הדובע םויז

 לכ ףאש הילאש תומלשה התואל ןיידע ועיגה .אל ןהה תוקלתמהמ
 "ללב ידיקפמ ם'נש תא ,הלאה םימיב , יש רוספורפד חלשי ןבל :|

 ,בופר פ ןודאה תאו ,תשחנה תקלחמ להנמו הרומ ,  ןודאדרב ןודאה
 "יתב תא המש ורקביש ידב יטפל , ףסכההתודובע תקלה להנ

 השי ןודא"רבו בוסרפ  םינודאה .הלאת תועוצקמב םימסרופמה תו
 , תאוה ריעב ולאה תודובעה בצמ לא בטיה וקחתי  ,םידחא תועובש
 ! םילשורי םכושב |, םתא .ואיביו םיירקעה  םינמאה םע .ןתמבו אשמ)

 ,רלאלצבה רפומה תבוטל םרוקבב ושכרוש ןווסגה
 ריעמ ואב םה , םינמית תושפנ םיעבראב ופילואב רבב אל הז

 ולרתשה אלש לבח .םיריעצ הברה ויה. םהיניב  ,המילשורי םיעסוגו אנ
 ..תירבע הבשומ וזיאב ובשתי תוחפשמה ולא לבש ,ופו | ינק

 םידחא םישדח ינפל ,האלה וכרד .השועו ךלוה "דיתע, תשרחה"תוב =
 םילכהו .תונוכמה לב תא הריבעהו דולב תשרחה תיב תא הרבח

 םוי םוי תואב תושירד הברה .תירוכה השעמב חילצה  "דיתע
 , םויל םוימ לודגו ךלוה "דותע , םשו ,ולש תורובהל ללכב הירוסמ

 שוכרל רבב קיפסה ,חתפנ םידחא םישדח ינפל ךאש ,ימואלה קנבה
 .םיברעה םירחופה .ברקב

 -תלסמ ןינבל ושגי םישדח השלש דועב ."יבצהל = םועידומ הפיחמ =
 ןובשח לע הלשממה הגבת הלסמה תא ,םכש ךרד  םילשוריל הפמ לורבה

 .הפיחב למנה ןינבל ןוישרה גשוי דאמ בורקב
 השמח + םינכנו םיתבה  םיכלוה "הפיחב, תינבנה "הילצרה, תגוכ
 היהת הנובשה ,םיתבה תעבש רתי ורמגי הז ףרחב רועו ,ונבנ רג

 : | 9  י +תינכת יפ לעו רדסב ונבי םיתבה ,ק
 :ירבב הקנרפ לרק תינמרגה הרבחה ןיב השענש רשקה ספדנ "יבצה,ב
 'ךשמל תנתינ תוכזה .,םימ תורוגצ  תינב 6 םילשווי ריעה | -

 תואמ שמח םיאצמנ .אראב ןועו ראופ תוגיעמב םימה ינפש תויהב (ב <
 רתויה הרוקנה דע םומה תא ולעי  ,םילשורי .לש התועקרק  ינפל
 ל תלבוהל םיירקעה .תורונצה בחור ,עונמ חכ ירי - םילשו

 ,םימ םיבקועמ רתמ םופלא ת

 .בקועמה רחמה ע ברו -ק גר פ לע ריחמה הלעי

 / וא עיגמ היה טיציפידה | ,אילת .אהב אהש ,םירפוסה רבש תא לודגהלו גבו

 . .אבצה תודיקפל ותשקב תא רופמיו תופיחםינפדרבסב והלבק החפה ב

 .םינמותוע טפשמ <

 ר"ד .ונצראבש | םייתדה תונוכמה | לב תא התושר תחת טאל טאל ריבעהל =

 ן ידוהי אוהש םירמוא <

 ומי וי הלפמה תא וכישמו וא , ופיל הזע תא ורבחי םא ,קר איה \

 8 לכב הניע תואר יפל הרכחה ,םהל בצקתש ריחמב ורבמו םימה ד

 6 9 השעת הלאה .םומה תקולח  .הלאה םימהמ המואמ רכמלי לכו אל רועה
 :ךכדרחא הרכתהל רועה:ןוטלש רסמוש המיוסמ- תינכת

 ריחמה יצחב ריעה ןוטלשל ורכמי תובוחרה תצברהל םישוררה םימה (1
 הרבחה בייחתת םימה .תחיקל תא- לקהל ירכב ,םויל םיבקועמ רתמ האמ רע
 ןוטלשל .הנרפמת  ןהיתוחתפמו  ,תובלש םישמח ריעב םונוש תומוקמב ביצהל
 ךופמ .ונתניו ריחמה יצחב ןכ:םג ורכמו תורעכת תובכל םישוררה םומה ,ריעה
 ,תובוחרה תצברהל םימה

 4 ןונבה .ןמז  לכב  ,םיינכטה םידיקפהמ ןיוח ,הרבחה ידיקפ לכ (בי
 ,םינמותוע םיגיתנ ויהי ,קפעה תקזחה ןמז

 "סב ןתני אל הוה ןמזה ךשמב .הנש םישלש אה ןוישרה ךשמ (גי

 0 ,םילשורול םימ תאבהל רחא ןוישר
 ןתורונַצה = ,תונזכמה  ,תוכרבה לכ ורכעי = ןוישרה  ךשמ רמגישב (די

 : ,ימלשוריה .רועה*ןוטלש .יריל םנח ,'וכו םיתבה ,םונושה םירישכמה
 לע המיתחה ירחא .דימ ,םילשוריבש םיקנכה רחאב שולשת הרבחה (הי

 .ימלשוריה ריעה:ןומלש לש ומש לע קנרפ ףלא םירשע לש םוכס הזה רשקה

 תניתנ ירחא יצחו הנש רמגהל תוכירצ- םילשורי תוכרבל םימה תאפהל .תוכאלמה

 ,סנק שדחל קנרפ ףלא ןלבקה םלשי תוכאלמה הנרחאת םא .ןוישרה
 ףלא םורשע  ורבעי = ,דעוימה ןמזב ותרו:ע תא .ןלבקה ' לחי אל םא <

 ,לטבתו רשקהו .ריעה ןוטלשל .קנרפה

 לאשל הילע היהי רחא שיאל ןוישרה תא ריבעהל .הרכחה הצרת םא (וי
 תוגלכק תא ומצע לע לבקל ןאמי ןורחאה םאו ,רועה ןוטלש .תצעב הגושארב
 : ,רחאל .הנוישר רוכטל תושפח הרבחה היהת ,קסעה

 יריל א רכעת רחאה ןתיש םיכסה ןתוא הלשממה ןחת םא

 .הלשממה

 : טירכדהוי םינודח לכו = , תיגמותוע הרבח = .היהה  םימה.תרכח (דב

 : רותבל | ורבעו םיטרפ םישנא | ןיבל הניב וא רועה ו ןיבו הניב וררועתיש
2 

- 

 = םותרב והגה חו בולב ל לש "בולכ, :ופיב חתפנ ןורחאה , ןמוב -

 םילעופה תא אוה רחאמו ,ןייש ש לש "תשרחה"תיב, לומ ,םולש -הוג .
, 

 .לבב :חותפ תויהל ךירצ אוה ,  םירדופמ ללכ םניאש ולא תא םגו םירדוסמה

 + בולכה תלהנהל ירידת רעו םג החכנ ,ברע

 ונדש ופי יבשותמ םבור ,םידחא םישנא לש הפסא קתיה ש"ומב --

 .* תילגנאה הלשטמה תוסח תחת איה וז המדא .הועל ךומס המדא תונק ד"ע

 רקבל , םירבא ינש םג וסנכנ הבש ,םישנא השמח לש הדעוב הרחב הפסאה

 + רפמהל תדמועה וו המדא לש הביט חא תוארלו .אוהה םוקטה תא
 - הטולחה העודי תרמשמ הרבח איהש ,טרופקנרפמ "תושפחה הדונאה

 רד תא החלש איה .רפס יתב דוסי ידי לע לאושיי :ץראב ו לחהל

 .תא להנלו שרחל  ודיקפתו \, םינבר לש  העודי החפשמ ןב ,ךאברווא .,מ

 ילרבה = רנימסה ךינח אוה ךבריוא  ר"ד  ..הוקתדחתפב רשא הרות  רומלתה

 דתשת תיטרופקנרפה הדוגאה . ] ל ק ב "ידוהיה רנימסב הרומ רותב תרש רבכו

 ה לש התושדחתה תורשפאב אוה ןימאמו ותדובעל .תובהלתה אלמ ךאבריוא

 , םיאירב םויתד .תודוסי לע
 0 ןיב ל ןינע יכ ,האמ ןמאנ רוקממ עדונ "יכצה,ל --

 ,לפק ילגנאה לבקמ ןוישרה תא ,טלחמ ןפואב רמגנ טעמכ ,םילשוריו

 -ירחא ,דימ . םינוש םיימשר תוטוקממ המבסהל ושכע םיכהמ

 ה .הועו דיעס.למנ ןיב ךרדה, תמישרב ּולחי .תוצוחנה תונבהה

 4 ,ופיל םג תידדצ הלסמ ופעפי הזעמו

 (וזה המרגלתה תא לכק "יבצ,ה <>
 : .((ורבמטפמ גכ ,אטשוק

 קש ,"ןולקה יג, ,םודאה רינה יכ ,ימשר ךררב ועירוה
 ירטסינימה תדוקפב לילכ לטבתי ,ופי למנב םתררב םירכנה םירוהיה
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 ומה ירימו

 6 עטסו\ב טאבט םא\ק\\ם ₪40 ס6וסמ 206 < סוסטסש\ם 0606

 'םירפסה

 ךרעב .צורפ 15 המידק ימד ילבקב חלשא נ'נב =

 ! 1 תירָבַעָה הָאָרְוהה תּורפסּב השדת 1 תשחדח 1

 2 ינש רפס ] וש ִּפ ד .רואל אצי

 הלק המשב תורבעה , היפרגיתרואלו .קודקחל  ,הפשל .דומל = רפס
 םידימלתל .תרדוסמ תימצע .הדובע .םע

 ,ןודרג .ל  ,ש תומ

 ווחאכ :ורודסבו ונכתב .אוה .שרח .ינש רפס "ןושלהע
 לכ תא ףיקמ אוה אלא ,רבְלב .ארקמ רפפ וניא אוה ,.ןושארה
 רישעה הנכתב תניוצמ .היטמותפרח (א :וננושל תארוה יקלח
 .ןושלה קודקד ב .םירדוהמ םירויצ םע ןנערה הנונגסבו
 ,ןהיתויטנל םחיה תולמו רפסמ םש ,םצע .םש דבלמ ,ליכמ הז קלח
 *וןתרוא 0 .,םהינינבלו םהיתויטנל םילעפה לכ תא

 קודקרה יללכל המאתהב םירדופמ (הדנטקד) הבתכה יקרפ ..היפרג
 תימצע הדובע םע .המיוסמ הטשב לכהו . .,םהינפל םיאבה
 .רועש לכ ףופ ב םידימלתל תגרדומו .תרדוסמ

 .'פאק 19 הטרופ ,'פאק 85 ינש רפס "ןושלה, ריחמ

 == .,.תואקרמב 'פאק 65 ריחמב .אמנורל רפס םילבקמ םורומ = =

 תהגומ תישילש הרורהמב ןישאר רפפ "ןושלה, .רואל .אצו
 .'פאק 10 הטרופ 'פאק 60 וריחמ .בר רודהבו תנ קו תמר

 ₪. ת. 022080, 830888, לח. 7.
 8. 1. 009000, (/הע90 הו א. 7.

 ,הנליווב קרברש תמלש לש םירפס רחסמ .תיב י"'ע

 . ":םושדח רומל. ירפס רול ,ואצי
 שמח םע הפשה תעידי תישארו תיב-אפלא האירקהו רובדה (א

 האצוה ןיקרמות 0 יי. תאמ םירויצ תואט

 .'ק 40 הנקותמו הינש

 רפס ,תיבדאפלא רחא ןושאר רפסו תיב-אפלא תירבעה הפשה (ב
 ,1 תאמ םורויצ .םע .הביתכלו .האירקל  .ךומל

 ,ק 85 ריחמה גרבנוייא .דו יקסדיל

 י'ק 40 ן יו ל והילא תאמ םירויצ םע דומלו איקמ רפפ םייחהו הפשה (ג

 רנכל ב"| גרבנוטש הדוהי תאמ תירוקמ היתמותסירח (ד

 .'ק 90 .םיבר םינוקתו תופסוה םע--תישילש האצוה

 תונשל גובניטש הדזהי  תאמ ינש קלח תיתמותסירח (ה

 +1,20 ריחמה ,תונורחאה םידומלה ה

 ץיבוש ויה .א תאמ הקודקדו תירבעה היפרגופרואה תרות טנטקד (ו

 י'ק 80 'ב קלח ,'ק 20'א קלח ,םיקלח ינשב 2 :

 .בוורג הדוהי תאמ בתכב האצרהל רוע רפס ןוגגפה יליגרת (ט ח
 רפפ ,'ק 90 הרומה רפס ,קוצ לא יחי ..יו יקס

 י'ק 30 דימלתה

 ןיול .נ תאמ בתכב האצרהל רוע רפס כתכב םילינרתל רמח (או ו

 .'ק 60 'ב קלח ,'ק 80 'א קלח ,םוקלח ינשב | |
 ,'> 80 ב"ח /ק 20 א'ח ,ל"גהמ בתכב םילינרתל תוינכת (גי בי
 'ק 80 ןאמ דיר פ י"או ןי ול .נ תאמ תירבע היתמותפירח (רי

 תיעיבר האצוה .תיסורו תירבע םגרותמו ראופמו רצוקמ ורע ןחלש (ומ
 : י'ק 90 ריחמה רג ב ל ב"י תאט תופסוהב

 ,'ק 10/ םירועישה תא םוי לכב וב םשרל םידימלתה דעב ךיכזמה (וט

 .'ק 25 הבירכב םידלי דעב ינש קלח תופסוהבו 'ק 15 הכירבב

 י'ק 60 רוחמה ,ן יט ש פא ,א תאמ םידימלתל שדח קודקד (וי

 תורודהמ 'גב ש ר פ מ א ר ק מ םשב רצקרואיכ פע םיבותכו םיאיבצ (חי

 םיטפוש ,'ק 35 עשוהי ,תיפורו ןאגראשז ,תירבע

 'בו "א םיכלמ ,80 'ב לאומש ,85 'א לאומש 0
 .'ק 75 והיעשי 5

 ירבע רואיב םעו (םעטפיס ןעיניל) םירוטה תטיש פע םיבותכו םיאיבנ

 ,תיסורו ןאגראשז תורודהמ יתשב ארקמב הניב םשב , ג
 י'ק 40 עשוהי רפס ךיחמ

7 

 8 .ירחסמ תיבל הרפמג .גרבניטש עשה" םכחה ירפסמ תישארה הריכמה |

 ירפס לכ דימת >ירחפמ תיבב םיאצמנ .יתואצוה
 לכ ןכו  תואצותה  לכמ .לימורו = ןוגרא'זו הלכשה
 ,םירפסה .רחפמל \ םיכוישה .םירברה

 י השורדה םוכסמ

 3. ד .חהמה0 101 להב 18. .:ותבתפ

 ירפס  דבלמ
 ירפס דומל

 ןטצעי .טאה אנלוו ןיא םילעארזיא, גנולדנאהכוב רעד

 רואל .אצי

 ןושלה .יכובנ הרומ
 + תיהבע םיבתוכה לבל .ישומש רפס

 ךרע : ןהל .שיש ,ונתורפסב  תויוצמה ןושלה יקח דגנ תואיגשה לכ הנאכת וב
 +ןהב אצויכ לע ןהמ  דומלל ולבוישו יללכ

 . אריפש בקעי ןרהא תאמ

 . נרמנישש עשוהי םכחה תאמ ופופ דעו רפסה שארמ תוראהו תורעה םע

 םובר הז ינפמשו .ונתורפסב תויוצמה תואיגשה לע .ריעהל הרטמה דבלמ
 רבחמל .התיה = ,ירבעה קודקדה תא בטיח .םיעדויה הלא םג , ןהב ,םילשבג
 ןוא לבא ,.תירבעה .תורפסב : הברה ונשו וארקש םיבר שי !תחא הרטמ דוע

 םלועל םתלביב ןיאו םישביה קודקדה יללב לכ ירפס לע רובעל תונלבסה םחל
 הפסה תא בותבל רבחמה ןימאתה ןכ לעו ,תירבעה הפשה תעידיב םלתשהל
 המיענ היהת וב האירקהש ןפואבו ינוקיסקל רדסב וברעלו דאמ ירלופופ ןונגסב

 הוה רפפה ינפלע רבועהו ארוקה לע אשמל לופת אלו תנינעמ
 .קודקדה יללכ לב אליממ ול ועדו

 ןוב .,ריעה -רבחמה לא ובתכמב ' גרבניטש עשוהי רמ חונמה םכחה

 םירומל ,םורפופל ריאםה פנפכ תויהל יואר, הוה רפס
 ָ ."םהידימלהתל

 -ןב , ןהכה םדא : לארשי ירפוס תיברממ וב שי תואוגש לע תואמגוד
 ,/וטצול , םולבנילול ., ץבעי  ,בויבט ,ןודרג :,ןיניירב , הדוהידןב ,קילאיב בא

 +דועו ןמלוש ,גרבניטש , ץיבוגיבר ., ןיקסנלומס , ןרקלדנמ , ופ

 ,םאק 8 תולשמה םע ,'פאק 50 רפפה ריחמ
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 רון וררד

 ויפה תופה  טטוסס התה פס

 ,תוישרפה רדס .יפל הרותה לע .תושרד לש  רקי  רצוא
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 בכ ל ל
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 111ךרד-ירבועל .דוחיבו .לבל 'דבכנ
 רשכ רשבמ םיבריסנוק

 השעמל היסורב דיחיהו ןושארה יגרובמהה תשרחההתיכמ

 םשב רשכ רשבמ  םיבריסנוק
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 לב ןיבמ רשכ רשבמ םיבריסנוק השעמל "ןו, תשרחה-תיב
 :פיב ,(ספולק) תיתכ.רשב ,ץומח-רשב ,ילצ : לשמל ,קרמו רשב ילבאמ ינומ
 ,םיווא"רב ,םיזוא ,תולוגנרת ,םילגע , םירוש לש :רשב ינומ-לכמ ,דועו םקיטש
 + םינווו םוידוה"םילוננרח

 ךשמב םימויקתמ "]ז, המריפה לש רשכ רשבמ םיבריסנוקה
 לכו ,אילפהל דע  םלבוא ךיחל םיברע םנהו םלועל םילקלקתמ :םניא ,בר מו
 ּומכ םוקמ .לכב , לוכאל תלוכיה .ןל שי םירשבה םיבריסנוקה תא .הנוקה שיא

 .םמעטב םיבוטו םיאירבמ ,םייח םילכאמ  ,ותובב
 ,ארטיל .יצחו ארטיל .לקשמב ,םינוש םיזגראב םירכטנ םיבריפנוקה
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 ןדבועמ ,םירויצ םע ,תיסּור ארודהמב
 ןסע .'פאק 50 וריחמ ,ירמגל שדחמ
 ןלכב רבמהל אצמנ--.פאק 60 חולשמה

 + הסירדאה - . םירפסה רחסמ יתב
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 'ר 1,50 ריחמה ,רואל התע הז ואצי

 1 ל"ומה תבתכ
 ןואתעסקמה. 3. 11. 00060088,

 םאחפחא

 .השוו ,"ביבא,, תאצוה
 בורקב הריכמל אצמיו סופדב רמגנ

 ישילשה קלחה
 (םיניבה ימי תופוקת)

 "םירבעה תורוק, לש
 םידטלתמלו רפסדיתבל

 (תופמו תונומת , םירויצ םע)
 בונבוד ש"ל

 תירבע דבועמ
 םיבר םיאולמו .תופסוה .תיולב

 יקצישוביל ,א תאמ

 יקצישוביל ,א לש ורפס תיב
 (השרו) "ביבא, תאצוה תכרעמו

 |: רפסמ לורבר רעש רככ לא וקתעה
 .יסכוה ןנל ךומס

 (.םונשל םוקמ שי יקצישוביל ,א תיבב
 0 | תוחפשמ ינב םיכינח .השלש

 .'פאק 70 ישילשה קלחה ריחמ ו ו
 ,'פאק 19 חולשמ ןהינלופ  ,תיסור , תירבע : רובדה תפש
 תישילש הרודהמב אצי ןושארה קלחה |היצטיפר םג תירשפא .תיתפרצו תיונכשא
 ,'ק 19 'מ ,'ק 70 וריחמ 5 |רפשב םירועשו .היסנמיגה ידומל לכל

 .'ק 19 ימ ,'פ 70. וריחמ + ונמע .תורוקו התורפס תירבע הינש הרודהמב אצי ינשה קלחה 0 לב
 השדחה הפוקתה) יעיברה .קלחה .בתכמב םיטרפה

 , סופדל ךרענ (הנורחאהו
 "ביבא, ירפס לכ ,לש תישאהה .הריכמה

 . השרו יקסדיל וי ס"ומל הרסמנ
 : תכועמה תבתכ
 ךוהעעסעפה. .,18א8 , קמה

 דהסעז. 200588. 3קהגזפז 4.
 : היצרטסינימדאה תבחב

 ךואמנא. וה. |. תוותסוז0
 3 זפמה , 1170888 6.

 +! רפסה תיב תבתב
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 לש .ןושארה רפסה רואל אצי

 רנרכ ח.י -יבתפ
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 יהשרה וחשהדה
 םירפסה"רחסמהיתב לכב .רשאמ רתוי לוזב

 םירפס אנליווב "טילעארזיאו םורפש
 .אריפש תובב יקצינדור בוחר

 ירפס הברה *ןאזעס,ה :ימיל .התע :ןיכה

 םינימה לכמ ךונחו דומל
 ,לוזה חקמ ב לכה רכומו  ,תועודיה תואצוהה לכב רשא

 "טילעארזיא,, םירפסה רחסמ תיבב התע אצמנ םג
 ירקי םהש הלא םג ,םינימה לכמ םינוגרשזו םירבע םירפס
 םיפיטרכ , הרמזה יות + תוירבע תונומת סגו , תואיצמה

 .םינויצ םירישו םימובלא , (ןעמראק:פטכיונא) םיריוצמ
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 :ןבכתה

 ,הפצמה לע 3

 .ןושארה רעצה (א

 ,הריחבה תואצות (ב

 -.םידוהיל - "תוחנה, (ג

 ,(86 10 רווח כתנמ) תישימחה הדיעוה %-

 ]0 ,השעמה ןוחצנ

 5 0 0 0 4 ,הימטופוסמב ירבעה בושיה 4

 . רזעילאדב ,מ ,(וופפ) םילוחה תיבב 6

 + גרובליז מ : ...ברחש יתיב לע 6

 . זאפ  ,ממ .+ .הינמרגמ םיבתבמ ₪

 .ץיבורוטנק .י ,הנרימס ,היקרותמ םיבתכמ 8

 . לודגה לעופה דעוה תבישי =

 ; חרזמב ; לארשי .ץיראב ןתונויצב) : ונייחב (1 9

 + (תונמאבו תורפסב ; לארשי-תוצופתב
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 ,פוק 88 שרחלו ,לבוו 1 הנש עברל ,לבוו % הנש יצחל ,לבור 4 הנשל : היסווב "םלועה, רחש 9 ,

 ,רלוד ₪ */: הקירימאב ,גגיליש 0  הילגנאב ,קרשמ 9- הינמרגב , םירתכ 10  היראננוא-הירטסואב 1 ל"תב

 ,תנש עברלו יצחל הז ןובשחכו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראב

 ,ק 80 הסירדאה יונש דעב
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 .'פוק 40 םידומ,ה ראש לעו ,'פוק 80 ןושארה דימעה לע -- ,םיתעברא תקליחט טימע הרוש לכ דעב :תוקדומ וחמ |

 :הפירדאה

 תסתפחחוא ,[30המא'מ", הממ ר1ץהטתזשמ, 00הההד0אהא 8. (| 1260200 1130130 גן.
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 5 ךשמל "םלועה, לט המיתחה תלבקתמ
 .ר 1 ריחמה .הנשה ףוס דע רבומקוא ןמ .םישדח

 שידקי ,סרגנוקה עבר. ,הוח עברה  תונוילגב
 סרגנוקה ד'ע ח'ודו תואצרהל דחוימ םוקמ "םלועה,

 ₪26- הלורג החנה םירומלו םירפס :ירכומל דא

 ,הנליווב "טילעאריא, םירפס רחסמ תיב י'ע רואל ואצי

 . תרדוסמו הנקותמ דומל ירפס לש המלש היחס
 תונומת םע תיב אפלאה דומל רפס "ןושארה רטצה ₪

 פאק 85 --.-- 5-0 וריחמ . ,תובר

 , 60 תובר תונומת םע תיב .אפלאה רהא דומל רפס "ינשה .דעצהע =(

 , 75-- -- -- --ןושאו קלה "םידימלתל היתמותפירח, = 68

 םידומלה .תונשל ינש קלח "םידימלתל היתמותפירח, <
 , 90 -- -- .תישולשהו תונשה :

 , 80 תיעיברהו תישילשה םידומלה תונשל "תירבע היתמותסירח א 5

 ןושלב םיכוע םידליל .הרות פשב "ארקמה ירופסו 6
 ,א  תאמ  םיליחתמ םידימלתל  בותבה /

 20 50 0-- 0 הלו ה-5 ץיוואניבאר
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 ינויצ לש תישימחה הריעוה ,גרובמהב יעישתה
 .ירוטלוקח ירבעה סרגנוקהוהיצנרפנוקורפהו היסוח

 ע6- שדחה רואיבה םע שדקה יבתכ תאצוהמ 8

 שרפמ ארקמ
 ןיול .,גו .קיטונ .ד .,שווירט א .י .תאמ

 .ק ?5 !ריחמ .(תיגוגרזו תירכע :תורורהמ יתשב) ד י ע ש י רפס רואל אצי

 וטשפתנ הזה ןיוצמה רואבה םע םינושאר םואיבנ ירפס

 חבשל ומסרפתנו םינקיתמה םירדחהו רפסה-יתב בורב :רצק ןמזב

 . ,םירקבמה יבוט ירי לע
 +85 א"ב 'בו 'א .םיכלמ ,80 ב"ש ,95 א"ש .,30 םיטפוש .ק 95 עשוהי : ריחמה

 : ל"ומה לצא בישהל

 6 ישו וי קיפ ,רועיל יקר הקסונא כפר וי | .רקטל1לל יט ,רלילא |. ברש הבלש לש יהב

 יםירפסה רחפמ יתב לכב רכמהל אצמנ םג

 אנליווב

 רואל אצי .אנליוב "םילעארזיא םירפסה .רחסמ תיב ידו .לע

 ארקמה ירופס שלה
 ,איקו תש ,םל דלי ל ה רו תן םשב

 ,ץיוואני ב א ר ,א ידו לע ררסנ
 תורשפאה תא ןתונ  ,רפס יתבלו- םירדחל הרצק  הילביב .אוהש ,הוה .רפסה

 ירחא ףבית ,םינטקח םהידימלת םע .הרותה דומל לא .תשגל םידטלמלו םיֶרומל

 םיתואנ יתלכהו םישקה תומוקמה לב .הפשה תעידי תישאר תא םהל .ושכרש

 לע לקהל הליחת הנוכבו , יוצר רתווה. ןפואב הפ ונקתנ וא וטמשנ םונטקל
 ינפוא הזה רפסב ורמתשנ הו םע דחי םלואו , םדומל תישארב תוטועפה

 םאולמ . לכב :הרורפו הרותה חור  ,ארקמה לש ונונגסו ואמטבמ
 רפחה ילבמ ונירדחב "שמוח,ה םוקמ תא תמאב אלמל לכוי רפפהש ןפואב
 ,הלטבל  ונתרות ונינפמ תחא ףא איצוה ולכמו  תוצוחנה ויתולעממ תחא ףא

 ,בתכב םיליגרת ,תושקה םילמה רואב ,הקספהה ינמס ואב רפסב

 םיליעומ םירבד הברה דועו ,םיטקפסנקו תוינכת ,ןונשל .תולאש
 , וידימלתל .ותרבפהו .ודומל תעשב הרומל םיצוחנו

 תעשב הוומל תועיפמה ,  םיריצה ילודגמ תוילביב תונומת הברה ואב רפסב
 רפסה ריחמ .ריעצה דליה לש .יתונמאה יתטפאה שגרה תא .תוחתפמהו ,ותרבסה

 ! לצא גישהל .ק 0
 ונ6 רז. ,,(30 9תוד ד" 0אהמהס, יש תחהתמהה ץהי

 הישות
 0080 1 נז 1 3" 3
 ]הש רו 6 1 8" ה

 , 3/1 יקוועלאנ .םגו 7 יקפילובונ

 , םורווצמ  םיפיטרפ ,  םורפס  ינימ לב
 לצא  גישהל רשפא. תונוש תונומתו .םימובלא
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 ,הָפְצְּמַת לע

 .ןוטארפ 3303

 םינש .ינפלש = ,לארשי-ץרא ירוהי  תורדתסה לש ןויערה
 ליחתמ ,תוטטקו תיבירמל קר .םרגו .םייחב ומישגהל וסנ .תורחא
 ירחא ופיב < .ץוחה .ןמ הרזע םוש ילבמ ,םינפבמ םשנתמ ושכע
 רבכו\ .הלהקה ינינע .לחנמ רעו ףופל רחבנ תונוש תואקתפרה
 םירדתפמ םילשוריב ;וביצקת האו יתרובע תמרגורפ תא םסרפ
 טגלפ ברה לש ותומ ירחא אמש ,ורחפש ,םיזנכשאה םיללוכה
 הוקת-חתפב ןהלוגה .ןמ אבה ףסכה טעמיו ,םהב הנומאה לדחת
 תוכז לש התובחרתהב "םינקזה,ו "םיריעצה, ןיב המחלמה הרמגנ
 ודחאתה .הדוהי תובשומ ;הבשומה יבשות לכ לע טעטב הריחבה
 ,תקוחתמו תכלוהה ,תיתורדתפה העונת ינמס -- ,המכ הז וררתסהו
 לש  הסיסב הנבנו רבכ ךליהש ,תויקל רשפאו ,י"אב םיארנ
 ,הריתעה תיללכה .תורדתסהה

 ,םירדוסמ יתלב ךכ לכ הירוהיש ,ץרא ,המורמכ ,ךל ןיא
 ,תוילגה ץובק ,תוצובק םתסו תודע ,םיללוכל םיקלוחמו  םיררפנ
 תא םתא םיאיבמה  ,םלועה תוצרא לכמ םידוהי לש םתסינכ
 םתעפשה ,דחוימה יתוברתה  םביט תא ,היגהנמו .םצרא ןושל
 רוריפל  םרוג הז .לכ -- ,ןהיבידנו ןתדלומ .תוצרא לש תינוממה
 ןורסחש :,ץרא = ךל :ןיאו = ,תורחאתה לש  תונויפנה רעב עירפמו
 תלעב :,תחא הבימחל  םירוהיה תא השוע התיהש ,תורדתסה
 ןפואב ,הבורמ ךכ לכ רפפה איבמ היה ,ירובצ חכו העפשה
 ,שערה ימיב  ,הפפהמה ירחא :דימ הז רבה הארנ /טלוב
 תוארהל היה ךירצש העשב ,הנושארה תובהלתההו תורדועתהה
 לארשיהץרא לש החכ"יאב םגה ןטקה םהפסמ תורמל םידוהיהש לכל
 , תררופמהו .תירוטלוקה

 לש .תירובצה םתשלוח,.לכ ןיעל התארנו ,רבע הזה עגרה
 ..ררתפהלו דחאתהל ךרוצה דח ןפואבישגרוה הז םע דחיו ,םידוהיה
 ידוהיל היה רוש ינפמ ,תקולחמל תודחא םינש ינפל םרגש ןווערה ותואו
 שוכרל  ,תודבכב .יכ םא ,ושכע  לוחתמ  ,ללכ ןבומ . יתלבו וא
 ,הקולחה ילבקמ ,ןשיה בושיה ינב .לש םהיתובל תא םג ול

 אלו תושר לש .דוסי לע .תונבג תורדתסמו ורדתפנש תולהקה
 חירכמ חכ ןהל שיש ,תולה ק ןיידע ןה ןיא .הבוח לש
 ..בוטה * םנוצרמ = ןלועב | םיאשונ ןהירבחש = ,תוחוגא אלא
 ןתינש םיררפסה םע  ,הנוטלשמ ןהילע הליצאה אל ןיירע הלשממה
 ינוממה  םסיפבו  ,ודחאתה אל ןיירע הוה .חכהו  ןוטלשה  םהל
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 ופיב .ןוטלשה חכב הבגנה סמ אלו .םירבח תומורח אלא ונוא
 רבכ איה ופי תלהקש דינהל רשפא-יאו ,רתויב םלוב הז רצ
 ,םילשוריב :ןכ .ןיאש המ ,היוצמ חור ינפמ .לופי אלש ,קוח ןינב
 ;אורבל .חרכהה איה  תדחואמה תיזנבשאה הלהקה לש הסיסבש
 ) תמאב .םיזכשאה לכ לש םחכדאב היהיש ,רעו הלוגה ליבשב
 .הקולחה ףסכ תא ול וחלשיו הז ינפמ וב ונימאישו

 םאש ,םיניבמ ןיא י"אב וליפא ,רבדה םיענ .יתלבו אלפגו
 תודוגא :רתוי ןה םא ,הבוח לש רופי לע תויונב ,תולהקה ןיא
 לא .םנכהל ולכויו החורל חותפ היהי חתפהש ךירצ ,תולהק ןהשמ
 תויהל - לרחת .אלש רע = < הלהקה סמו ,םידוהיה לכ תורדתפהה
 ,ןוטלשו חכ .תולעב  תולהקל קר ,ןטק .רתויה תויהל ךירצ -- הדוגא
 םתורדחפהו םתודחא ןויערו ,יטרקומד .יתלב ןפואב גהנתהל רשפא
 ,ךכ לכ 'הזמ\ לבופ .וניא םידוהיה לש

 * ,הכותב תויכז ול שי םא ,הלהקה  תפוקל סמ ירוהיה םלשמ םא
 םא ",ןכ ןיאש המ . ירוהי אוה ךשאב הל רבחל בשחנ אוה + איה תחא
 ,הל אוה רו ,רבח רותב הלהקה לא םנכנ וניאש ימ ,תושר הלהקה
 וליבשב תושעל  תיאשר הניא הלהקהש ,דיגהל  םג רשפאו
 רעמצהל שי הברהו ,י'א ידוהיל רוע ןבומ וניא הז ללכ , המואמ
 ,ימואלה .דצה .ןמ .רתוי אלא ,יטרקומרה רצה ןמ קר אל הז לע
 ,םידוהיו .םירוהי ןיב הציחמ םיארוב םה םהידיב יכ

 ןפואב 'גהנתהל ןמצעל  תושרהל ןהל רשפא דוע תובשומה
 רבלב הב הבישיהו ,המלש תירוהי הביבפ איה וז הבשומה , הזכ
 אבה ,רפפהה םש םג םנמא ,.התלהק ךות לא םיסנכנש תמהונ
 תוחוה ולא תולבגה  ,ללכ ןטק וניא ,הריחבה תוכז .תלבגה יגפמ
 ,רובצה :ייחב ףתתשהמ יח רתויהו ריעצ .רתויה טנמילאה תא
 רספהה לבא  ,הויחו הבשומה דעו תא ,הז טנמילא לע ,וילע אונשמ
 ,ריעהל :ךירצ הפ םגו  ,םירעב .ומכ ךכ לכ בר" וניא ימואלה
 , 2( אל חרכהה -- םילשוריב ע'על תונתינ  תובחר רתויה תויכוהש
 לכות אלו רעוה לא המלש הנומאב םחיתת הלוגהש ךירצ : הנוני
 <, ףפכה .תקולחב ףתתשהמ תובחר .תוררש וחדנש  ,ריגהל

 ןקתל .שי הברה רוע ,השענ ןושארה דעצהו  ,היהיש ךיא
 יתירובצהו .הימואלה הרכהה תוחתפתהו ןמז שורד הולו ,ללכשלו
 הליבומה ךררה לע רבכ תרמוע .תילארשי-יצראה .תודהיה לבא
 .ךלתש חרכהב ןושארה דעצה ירחאו  ,המלשה | התורדתסהל
 ,אשנהו .םרה ןינבה .ותוא הגביש רע ,םיפחוד םייחה יכ ,האלה
 , ותנפ-ןבא .תחנהב םילמע ונאשו ול .םיכחמ ונאש
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 .הוהיחבה הואוה

 הבקסומב וליפא ,ןלוכבו ,המודה .לא םיאולמה תוריחב ורמגנ
 אלא .,דוע אלו ,םיטרקה רמולכ ,היציזופואה החצנ  ,הסידואבו
 םיטדקהו / ,ריעה | ידוהי והודימעהש ,ידוהי רחבנ הפידואבש
 , ול. ומיכסה

 הבקסומב וליעוה אל .הלאה םירעה יתשב ןוחצנה לודנו
 ! וז הגלפמ ישאר לש םהימואנ  ,םיטסירבוטקואה לש .םהיתופסא
 הז התיהש ,םינוילימ ילעב לש הירוקה .התוא ,הנושארה הירוקה
 ,הנושארה הידליגה-ילעב ,םידחופה הלא לכ ,םבגשמ תרוצמ רבכ אל
 הכפהמהמ ךכ לכ ולהבנש ,םירישעה םתסו תואקירבפה ילעב
 םיטסירבוטקואה לש .תוחותפה םהיתועורז ךותל .םמצע תא ובילשהו
 רע םהלש היצוטיטסנוקה ירחאו\ םהירחא :תומוצע םיניעב וכלהו
 םיטדקה יפלכ בוש ונפ הלא לכ -- ,וישכע תררושה וול  ועיגהש
 לודג רככ אל הז היה הרחפש ,םתמרגורפב קיזחמה םדאב ורחבו
 רתוי השע אוה ,בו'צמלוט וליפא ליעוה אל הסידואבו ,ךכ לכ
 ריכזהל ריעה ינותע לע רסא :תעד לע תולעהל היה רשפאש הממ
 םוש ררסל השרה אל ,םיטדקהו םידוהיה טדירנק לש ומש תא
 איהו  ,"יפורה .םעה .תדוגאל, םוקמה תא :הנפ  ,ותבוטל-הלומעה
 החונמב  תבשל םהל בטומש ,םידוהיב תורתהל םג .החכש +ל
 בירקה  ןורחא. יעצמא \ רותבו :,תוריחבב ףתתשהל | אלו םהיתבב
 השע יאשחב -- ,אושל הז לכו ,יקציבוניבא תא :וליפא \ ןברקל
 שממ שפנ תריפמב לבא ,םיחוכוו םירבד ילב ,והשעמ .תא רחובה
 + טידקהו ירוהיה יקפרורבל "ולוק, .תא ובורב :ןתנ

 ,היצוטימסנוקה ןושלב .שמתשנ - +תואציתה ןח ולא
 תובושח :רתויהו ו רתויה .םירע שלש .: רמאל .ונא םילוכי
 ךיאו ..הב םיכמותה .םיטפירבוטקואהלו הלשממהל ןתבושת :תא ונחנ
 ושכע :הנתינש וז הבושת : ,םהישעמו  םיטֶהקה לע  טפשנש

 ןמוס הב :תוארל : םינותעה :םיליחתמ  רבכו ,ידמל איה : הרורב
 הכפהמה ינפמ  רחפהו ,השלחו תכלוה תירובצה היצקאירהש ,קהבימ |

 םינמיסש : ,הדיחי .הבושת וז 'ןיאש : םוארמו  םיפיסומו .,גפו ךלוה
 ,.םינורחאה םימיב .םיברתמ .הלאב

 --תלשומה הגלפמה ינותעו ..היציזופואה ינוהע  םירמוא ךכ
 אל ,םה אלמלא :,םינלופבו םידוהיב המשאה תא םילות .םה
 ךירצ :,ןכבו ..הסידואב אל .יארובו ,הבקפומב .טידק. רחבנ היה
 הריחבה .תוכז תא .,םוחתל .ץוחמ םיבשויה :,םידוהיה .תאמ .תחכל
 ותעד תא .עיבהל :יסורה  םעהל היהי רשפא זאו ,םהל הנהי.ש
 הנקסמ :,"םיצרורוניא,ה התוא  ולבלביו = ובברעיש .ילב ,ההוהטה

 םינותמה .,םיינוציקה  םיינמיה = ,םיבהלנה = ,ןבומכ >> ,ואוצוה וז
 ינלופהו :: ירוהיהש = ,וארהש | הזב | וקפתפה = םיטסירבוטקואה
 .םשאה .אוה

 ,הנותמה םג ול ,היציזופואה החצנ :איה תמיק הרבועה םלוא
 דחיו ,היצוזופואה לבא ,ינויציזופואה- החיר טעמ :גפש וז םנ :ול
 ,טנמגרפ לש .ומוקמ לע  .המודהב םירוהיה רפסמ . הברתנ הז םע
 השעו < ,ותנלפמ הוב .התצרשכ ,םהיסרטניאו םידוהיה לע ןינהש
 ,תווקל רשפאש יפכש ,ירוהי .בשו  ,רצה ןמ .דמועה, םדאכ .תאז
 ,אוח ויכרצו אוה .ודובכ לעכ :וניתושירדו .וניכרצו ונרובכ :לע גי
 .םה םהיסרטניאבו םהיתוערב ,םיטדקה תגלפמב לכ .םדוק ךלמי אלו
 לש .התרובע ןמו .לכ ךשמב טעמכ . .ושחה .ונל  ויהש | םיריצה
 התיה .,םהירבד תא ורבדו םהיפ .תא וחתפשכ םלוא ,המורה

 !םעפד םג םישחמ ויה .ולוא  :השקב בלה .ךותמ תצרפתמ  דימת =
 אל תחא םעפ ףאו ,,רימה .ורמע םתוא הכמה .ןוראה ינפל רבעכ
 ךפהיל אלא ,ונָל ןיא .תורחא תוגנאר | םושש ,חיטבהל | וחכש
 . בושחל רשפא-יאש ,וז המודבו ,םיסורל .תירשפא .רתויה תוריהמב

 המורב : ,םידוהיל החנה .ץמש וב: היהיש ,קה .הזיא הב לבקתיש
 ומש תא הצמשל םינתונה ,ךכ לכ .םיבר םיהבד הב יעמשנש ,וז
 היה ךירצ ירה תונישארה  יהשבמ להוי וז המודב | ,ידוהי לש
 יד ול שיש ,ןירוח ןב .יהוהי לש  ,אג  ידוהי .לש | ולוק עמשהל
 ,תידוהיה .הבושתה תא וניביוא ינפב .קורול בל ץמא ידו חכ
 עגרב עגר ידמ עבשי אלו םינוראה ינפל לחזו אלש ,םד הוורמה
 תומרהל אלא ,וחמב תרהא הבשחמ ןיאשו ,אוה ןמאנ הבעש
 ,ונודא לא

 5ש ומש +ושכע עמשת .םאה ,ןידע  העמשנ אל :וזכ /הלמ
 ,בשומה םוחתב ונמע לש תובחרה  תוררשל עודי וניא .יקפרורב
 וב םינימאמ ,וילא הנומא לש םחי אהבנ םישמ ילכמ לבא
 וחיגשה אלש ,הסידוא ידוהי לש םשפנ תריפמ ירהש ,יקסדורבב
 םעה תדונא ינב לש םהיתוארתהב אלו בו'צמלוט לש ונוצרב
 ןפואבו הזכ בצמב רחבנש ,םדא ,איה אתרטוז אתלמ ואל. יסורה
 רתוי ..לודג רתוי ,קזח רתוי ומצע תא שיגריש חרכהב ,הזכ
 ובל תקיפר תא עומשל רתוי וננא תא הטיש חרכהב .בל ץימא
 .ירוהיה םעה לש

 .בשומה םוחת לש וריצ אוה ,הסירוא ריצ אוהש רתויו
 ידוהי לש םחכהיאב ןיעכ קר םעפה ויה ,הפידוא ידוהי ,הסירוא
 ינש םע רחי המורה לא םנכנ הסירואמ ישילש טידק אל ,םוחתה
 תואושנ  םיניעהש | ,ידוהי .אלא * ,הבקסומו = גרוברטפמ  םיטדק
 ,םעה לש ורבד היהיש םינימאמ ובש ,וילא

 ,בוח ליטמ הז רברו

 י0יבו9ו) "תוחגפ
 ,רובצה ךותב הלפנ הרבה
 ץראל-ץיוחבש = ףסכההילוא = םע  ןתמוהאשמב האב :היסור

 ,הלודג .תינוציח  האולה .רבדב
 תוירחפמה .תוריפסה ברקב אלו ה'זריבה .יקתכ = ךוהב אל

 תורהשה ..לכ- ברקב .הילאמ םואתפ .החמצ איה :,וז הרבה .הרלונ
 תא  הלכשהה + רטפינימ עיתפה ובש | ,םויה ותואב ,תוירובצה
 ,םירוהיל "תוחנה, תעפשב -רובצה

 ,הבקסוממ םידוהיה  םיטנידוטסה לע .למח םאתפ .עתפל
 םהל ריקהו ,ולבקתנש ירחא הטיפריבינואה  .םתוא :הטלפש
 םואתפ עתפל ;םיסנכנה םיטנירוטסה ןובשח יפדלע בשחתהל
 יםינוניבה רפסההיתבל .סנכהל םיאשרה  ,םירוהיה רפסמ תא  לידגה

 ןותלקע ךרדב ךומתל הלכשהה רטפינימ ןוכתהש אלא  ,הו ןיא
 ,םיפסכהה'וטסינימ .לש .ויתופיאשב

 ,ועטו -- םיבר  ובשח ךכ
 .תשקה לש הנוכנה תומדה התארנ ,םיננעה | ורזפתנשכ

 תמאב ויה םיטנידוטסה םישש .ירוטפו .הבקפומ : ןינע :יכ- ,הלנתנ
 ,והוחצנו .ץיראוש םע וכרש ,םורטסינימה תצעומ לש הטלחה דגנכ
 רפסמ יפל םירוהיה ובשחתיש ,קוחל עובקל סונא הז היה ךכיפלו
 רפסמ יפל אלו התע הז  םילבקתמה | ,םישרחה | םיטנירוטסה
 ירבכמ .םידמלתמה

 == םינוניבה רפסה-יתבב םידוהיל - תוחנההל עגונש המבו
 תצחמ הינשהו טעמ האפר תחאה ריה .הנומתל םינפ ינש הנה

 הרשע יפ \

 העובק התיה תיטניצורפה המרונה יכ ,גוהנ היה וישכע רע
 רפסה-יתב םתואב ךא ,ה לש םמל .רפסה-יתבב | קר  תגהונו
 םה םהילעב 'םא םג ,םיריחיה וא  ,ריבצה :ןובשה לע  םילכלכתמה
 אל .םהב ---יתווכז וזיא . םירמלתמל םינתונ רפסה-יתבו ,םירצונ
 ,םייטרפה .רפפההותב ילעב .בור א יפ לע .הרמתשמ המרונה התיה
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 ול ןויקנ

 ויה  ,םידוהי .םידמלתמה = ןינמ .בוה םשש = ,םוחתה :ירעב דוחיב
 ויה הירעלבמש יפל  ,םידוהיה . לש המרונה תא ביחרהל .םיצמאתמ
 םירצונה .יההש ,םרקביש שיא . ןיאב  ,םיקיר הלאה  רפסה-יתב
 עונל םהל .המלו .הלשממל .םייהבב :םהינפל .םיחיתפ םירעשה לכ
 ?יטרפה .רפסההתיב לע

 ינפל החוהל | םיחותפה ,תומיקמ שוש = ,הרכהה : .םלוא
 ,תינוניב .הלכשה -לש  תומוקמ \ ךא ולו ,הלכשה ישקבמ םידוהיה
 הבישי | לש > תווחרואה  תויכזה : ןתוא הילעבל תנתונ איה ןיאש
 -םינימהש ,ההובגה הלכשהה לא תורושקה | ,'וכו םוחתל .ץוחמ
 הלזג וז הרכה--,רמשמ לכמ הז ליבשב הרמשל .הוטצנ םוירמ
 אצמ דימו רברה תא ןקתל :שקב . .רטסינימה לש ותחונמ תא
 לע םג תועובקה תולבגהה תולח < וישכעמ והפיו הבוט הלובחת
 ,תויכז .םהל .שיש םייטרפה רפס .יתב

 הרשע תחת :םידוהיל החנה .םוירטסינימה השע ץ ו ח .יפלכ
 ןהרשע שמח--בשומה םוחתב רשא םינוניבה ס"הבב םיטניצורפ
 ירעב השלש תחת ןהרשע--םוחתל ץוחמש : םירעב השמח תחת
 ,םדספהב  םידוהיה רכש אצי .םי נ פ יפלכ לבא .השמח---הכולמה
 -ותב .ירעש :לע  םג  תכפהתמ = המרונה- לש ברחה טהל ירהש
 ,םירוהיה .ינפל .ושכע דע .םיחותפ ויהש ,רפסה

 םבצמ תא סורהל אוה ריתע  ,לעופב הזה קחה םשגתישכ
 ירעמ הברהבש ,םייטרפה רפסההיתב :רתיו תויזמיגה יקיזחמ לש
 יח  רבכו  ,םידוהיה  םידימלתה .תוכוב קר .םימייקתמ םה .םיחתה
 -סינימה  תוצמב המרונה .םש  הגהנוהש ,םידחא תומוקמב םירקמ
 ,;ורגסנו רבשמ יריל הלא ואבש :,םייטרפ רפסהיתבב םג: םוירמ
 אוהש אלא .,תאזה .הביטקיפסיריפה תא יאדוב עדוי םוירטסינימה
 ,"םוחר ה .תלחנל התיהו רקפה הלכשהה התשענש לע וב רווח
 תויהל אל וא. ,תימ ש ר אקנפשונ תלעב תויהל .הכירצ הלכשהה

 רי-הבה .ךכיפלו ,הלכשהה :רטסינימ לש .ותפקשהו ותעד ךכ---ללכ
 .תויכז םהל. שיש .םייטרפה .רפסה-יתב לע

 םהיקיוחמש = ,תויכו-ילעב .רפסדיתב לש .םלרוג אהי המו
 תא וגיהניש םחירכהל. רשפאדיא ירה ?םידוהי  םהידימלתו םידוהי

 הית  ךותל : םירצונ  לבקל .קחה יפל םהל רופאש ינפמ ,המרונה = =

, 

 הלאש לע .הבושת םוש תנתונ הניא המסרפתנש הרוקפה .םהירפס
 אל .הבושתהש  ,הלכשהה םוירטסינימב - וב :ונא .םיחוטב םלוא וז
 ,שארמ .ךעשל .רשפא הנכת תאו ,אבל רחאת

 םינוניבה רפס יתב תריב תא עקעקל .יארוב וליחתי טאל טאל
 לצ .תֶא םהמ  וללשיו םחכ תא ועיקפיו םירוהי ה לש םייטרפה

 -ריטסקיאל .םיררח לש תומר קר .םהל .היהתו  ,םהל שיש :תויבוה | ,
 ,רתוי .אלו םינ

 םירצונ  .םהיקיזחמש = רפס-יתבמ פה  .םיבוט המב \ יכ
 תויכז .הנייהת םיירוהו רפס יתבלש ןבתי .יכו ?םידוהי םהידיטלתו

 רפס יתבל .שישמ הלודג .רתוי  םויק לש תוירשפאו תובחר רתוי
 . ?םירצונ לש

 (א0 10 רזוח בתבמ)

 תא גהובטהל ארקל הנורהאה .ותבישיב-טילחה :יוכרמה - עוה
 ,םימי ונש ךשמת הריעוה .היסור ינווצ לש .תישימחה תדיעוה <

 ,וז הנש .רבמיצה 11-10 ימיב :למולכ
 ּופסאתי = .הנשב  הנש ירמש  ךירצ .ונתורדתסה : ,תנקת : יפל /

 ויתולועפב  ןודלו זכרמה לש ןובשחהו .ןידה תא עמשל תורינאה ורֶיצ \

 8 3%-םלועה <

 אל םישקה ונתדובע .יאנת םלוא  .קרפה .לע .תודמועה .תולאשבו
 תוהמל .תונקתה לש הז ףיעס ירחא אלמל יזכרמה | דעול ושרה
 יהחאו < . ןתוציחנבו  תויתנש תוהיעו לש .לורגה = ןכרעב  ותרבה
 רעוה םונא ,גאהב תועיברה הדיעוהמ יצחו םינש .יתש .ורבעש
 ומוקמבו ונמזב המוקמ תאו הדיעוה ןמז .תא עובקלו בושל יזכרמה
 ,יללכה .םרגנוקה לש

 הדיעול תתל ידכ ,םיעצמאה לכב ווחאל דעוה טילחה .םעפה
 תושרוהה .,היסורב  ונתדובע תולאשכ .החונמב ןודל .תלוכיה תא
 תא הריעוה לש םויה .רדסמ איצוה הז ליבשבו  ,המכ הז םינורתפ
 הנשמשת | .ןהש ..םרננוקה לא .תועגונה  ,תויללכה תולאשה .לכ
 ירחא ךימ .ליחתתש = ,היסור = ינויצ לש .היצנרפגוקרופהל  רמוח

 ..ברעב תוששה העשב רבמציר 18/,.- -תבשב רמולכ ,הדיעוה רמגתש
 םווקמ ונא ,היצנרפנוקרופהו הדיעוה ןיב םילידבמ ונאש .,הז לדבה י"ע
 '. תיעיברה .הריעוב ררשש םימוחתה בוברעמ לצנהל

 םיחירכמ היצנרפנוקרופהו הדיעוה לש םינושה םידיקפתה .םג
 ירבח לכ .ליבשב | בוח -- הריעוה \ תוטלחה | +ןהוניב  לורבהל
 םינד םאו ,ןה .תושר היצנרפנוקרופה תוטלחהש רועב .,ונתורדחסה
 ידכב קר הז םישוע < ,ןינמה לע .םידמועו .תונוש תולאשב  ןהילע
 םתעד תא ראבלו קרפה לע תודמועה םרגנוקה תולאש תא ררבל
 ,היסורב םיריצה בור לש .םחור בצמו

 ,תולאשה ןתוא קר הָריעוה לש .םויה .ררסב וללכנ .ךכיפל
 םה הלאו ..ונבשומ ץראב ונתדובע  רודסל רשי  ןפואב תועגונה
 ,ותלועפ .ד"ע .יוכרמה דעוה לש ןובשחו ןיד (1 םויה .רדס .יפיעמ
 היסורבש תימואלה . ןרקה . לש .ןובשחו  ןיד, ,יסנניפ .ןובשחו ןוד
 תיסנניפ .הרעו תריחב (> | ..תרקב =; תיאניתשלפה . היסימוקהו
 תולאש 64 .סרגנוקה לש (סושפיואצנמריפ) .תירידתה הדעוה ירבחו
 ; (טייבראסטראוונעגעג) .הוההדתרובע = תולאש | (4 ;  תוררחסהה
 הלומעתה (? ; תונותעה (6 ; היסורב .הניתשלפ ליבשב הרובעה 65
 ,יזכרמה דעוה ירבח תוריחב 69 ; םיסנניפ (8 = ; הדנגופורפהו

 הותפת הדיעוהש ,ונא םיחוטב זא ,הז ררס רמשי םא
 ונתורדתפה . ייחב קרפה לע תודמועה תולאשה לכ תא יוצר ןפואב
 'הפוקתב הדובע לש תינכת שרחה .יזכרמה דעוה ליבשב רבעתו
 . הבורקה

 ,םינורחא רתויה םימיבו  ,המכ הז שגרוה וז הריעוב ךרוצה
 תוררועתההו ,רופל טאל טאל הליחתה תימואלה היטפאהש .ירחא

 , רהוי .דוע .הז .ךרוצ לדגתנ . ,תוקזחתמ וליחתה .הרובעה . תקושתו
 ההיעוה .תוטלחה תא .קר ההשא נאהב :התיהש .תיעיברה הריעוה
 םנמא ,םולכ .ןהב התנש .אלש טעמכו . ,תיפרופגניסלהה . ,תישילשה
 ,עהל .םינתשמו םיכלוה .ונלש הדובעה יאנתש ,זא רבכ שגרוה
 ,הבחרה הטשה .התוא יפל .דובעל .היהי .רשפאדיאו .טעמ דועש
 םיאנתהל לגתפהלו .בושל היה ךירצש ,תישילשה הריעוה העבקש
 יתלב בצמה היה .ןיידע לבא ,וז הדיעול .םדיק וררשש  םיערה
 .םישדחה םיאנתה | םהוא  קוירב .ןמסל :היה .רשפאדיאו  ,רורב
 בצמה רבכ .ררבתנ וישכע .,ןהיפ .לע .הרובעה .ירדס .תא 'עובקלו
 תוהדתסהה :תורוצבו .הרובעה ינפואב םייונש .איבהל ךרוצהו  ,ויד
 / ..קחוד .השענ

 טה ה /

 עש השחלה :ההובע

 קל ילנה וולפה סוטה לוהק הש
 החוב א בק :תתוט :תריטבה =, זאהנקבפל |

 תוציבקה ....ללכב .ונמע \ ינומהו.טרפב .:םינייצה - ונומה .םע ,רשי
 ,ומויב .םוי .יהמ הלכנו .וצצשי ,תונושהו :תיבהה תורוגאה .,תונטקה
 םיהחבנה- ,םילקושההידעו רוסי לע .התנבנ  תוהדהסהו .\ ,ולטכתנ
 הוב .רעיש ,תווקל היה רשפא וא .,הילקושו .ריעה ונויצ .לכ .ו"ע
 ויתולועפ .דעב .יארחא היהיו ,תונויצה ינינע לכ תא .להנל לכוי

 רשפא ןוותולועפמ  ןובשחו-ןיה 'םהל ןתיו .ריעה .ינויצ .לכ .ינפל

00 
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 תומוקמה לכב  תינויצ  המב = וארבי הלאכ םידעוש *,תווקל 'היה
 תורדתסה ךותבש ,ןבומ ,תמאב תינומהל | העונתה תא ובפהיו
 םיפאושה = ,םינויצ לש  תוצובק םג .הנמיקתתש היה רשפא וזכ
 ןיידעש  ,דחוימ ויער .הזיא עב םידרצמה ,תדחוימ הרטמ וזיאל
 ,תורדתפהל רוסי ושמש אל ןה לבא ,תורדתפהב חרזא תוכו לבק אל

 לש ויתוערגמ \ ולגתנ ,הדובעההיאנת ערל ונתשנשכ ,דימ
 םעפ ידמ תתל ,םתרונע תא ביחרהל ולכי אל םידעוה .,הז .רדס
 םיבר תומוקמבו ,םהב ורחבש הלאל םתלועפמ ןובשחו-ןיד םעפב
 טושפה ינויצה ןיב ,לקושה ןיב רשקח ..רחבהל וליפא :ולכו 'אל
 תוצובק יריב :וזכרתנ תונויצה ינינע לכ ,דאמ דע  ףפורתנ .דעוהו
 תער לע הרובעה תא ולהנש ,םינקפע לש תולודג וא תונמק
 התיה אל יכ  ,רתוי דוע ער בצמה היה םיבר תומוקמבו .םמצע
 לע ירקמ ןפואב התשענ הרובעהו ,םינקפע לש הצובק םוש םש
 , םידיחו ידו"

 לש ןמזב ךכ לכ תושגרומ ויה אל הלאה .תוערגמה לכ
 ילגרל האבש תוררועתהה דע ינימשה טרגנוקה ןמ ךשמנש החונמ
 זא הזכרתנ  תינויצה הדובעה ,  היקרותב היצוטיטסנוקה תזרכה
 ולכו וזכ הדובעו ,םישדחהו םימיקה םירסומה תקוחהב בור פ'ע
 ליחתמ החונמה  ןמוש וישכע  םלוא .תונטק \ תוצוכק םג .רובעל
 היונב  וילעש רוסיה תא  ביחרהל ןמז אב םעפה רועו  ,רבוע
 לקושה ,טושפה ינויצה ןיבש רשקה תא קוחל בושל ,תורדתסהה
 שמתשהלו תוררועתהה תא קוחלו לידגהל ,תוררתסהה ןיבו ולקש תא
 ,וננויער  תבוטל הב

 תא ,תודונאה תא תויחהל בושל םיעיצמ שי הו ליבשבו
 תונונתמ ויה .קסנימ תפסא ימיב רבכש יפ לע ףא * ,תוצובקה
 ,םיינויצה םייחה ןהב וזכרתנש דחכל רשפאדיא .האז לכב תוכלוהו
 םג תויחהל רוע םיעיצמ ,וישכע .אוהשמ קזח רתוי היה םקפדו
 םירשיו .םיבורק רתוי םיסחי ויה םהל יכ ,םישרומה רפומ תא ןכ

 ,הקזח הלומעת להנל םירשכומ  רתוי .ויהו .תוריעהו םירעה םע .

 , וז הרובע =

 תונטק תוצובקב הדובע לש הנמוש ,םיארמו םיאב ינשה רצה :ןמו
 אל םיעירפמ םיערה הרובעה-יאנתש  ,ונלצא קר אל רבע רבכ
 לודג קפסו  ,איהש לכ הרובע רעב אלא ,הבחר הרובע דעב קר
 ,הנשיה ןתרוצב תודוגאה תא תויחהל וישכע רשפא םא ,אוה
 ---תררועתמ תחא הלאש רוע ,םישרומה דפומו זכרמל .עגונב םג ךכו
 םיסנכנ םהילאש םייכלפ םידעו לש המלש תשר אורבל :איִהו
 םילהנמה ויהי םהו ,םתדובעב םיצורח רתויה  םיימוקמה םירבועה
 ,יוכרמה דעוה לש ויתודיקפ ירחא .םיאלממהו הרובעה תא

 הכירצ .הריעוהש = ,תוירקיעה .תוררתפהה תולאש ןה ולא
 , םינורתפ ןהל אצמל היהת

 תרובע .תלאש ,הינשה .הלאשה :איה השקו  הכבוסמ .רתוי
 הרובע לש םיבחה םיקפוא ולגתנ תישילש ה הריעוה ינפל ..הוהה
 לש הבחרו המלש המרנורפ העבק איהו  ,ץראב תימואל  תירבע

 לש הסוחי תלאש תא ףוס ףופ הרתפ וז הריעו
 ,הדבועהו  ,יבויח היה ןורתפה = ,םהיכרצו תולגה יחל. תונויצה
 יכ .,םולכ הנשמ איה ןיא ,בוש ופכתנ .ולגתנש םיקפואה  .םתואש
 הז .ןורתפ .עגרה ותוא יאנתב יולת ללכ היה אל הלאשה רקיע
 יריל העיגהש ,תינויצה הבשחמה תוחתפתה לש הרשי האצות היה
 חתפתמו םקרתמו : ךלוהה ירוטסיה פצורפ  רותב | תונויצה תנבה
 ,הזב הז םיולתו הזמ הז .םיקנוי וידרצ ינשש םצורפ ,י"אבו :תולגב

 הביבס הנה ,המצע תיפרופגניפליהה המרגורפהל עגונש  המו
 עגרה תדילי אלא וז התיה  אלש םירמוא ,תולאש הברה תוררועתמ
 ,ללכ קפס ןיא הז תמועלו ,איה םג לטבהל הבירצ עגרה רובעכו ,אוהה
 ,תולגב תוימואלה וניתושירד לש םוכס וז. המרגורפ הליכמ הבורבש
 םיבשוי םשש הומוקמב ,תולגב תימואלה ונתרטמ הא תטלבמו תנמסמ

 אל .ךכיפלו ,םהש לכ םימצע םירובצ | םייח םייחו ונמע .ינומה
 לש :ןדוח תא 'קר הדבא איה ,וישכע םג. ללכ הכרע תא הדבא
 ,המלש המרגורפ לש ךרע הל שי הז תמועל לבא ,תוישעמ תושירד
 הדובע לש המרגורפ  ,הנורחאה ונתרטמ םע ינויגה ןפואב הרושקה
 .םירבע | םירובצ םייח םש שיש תומוקמב תינויצ הרובע :,תולגב

 םלוא .הדיעוה הב ןודתש תירקיעה הלאשה | איה וז
 תלאש לע הבושת  דוע ןתונ וניא = וז תירקיע הלאש \ ןורתפ
 ,רתויב בושח הז .רברו ,וישכע תושעל המ הלאשה לע ,הדובעה
 רשפא-יאש וחכונש ירחא אלא | ,ודלונ אל תוקפסה לכ  ירהש
 ,ונלש .תימואלה .המרגורפה לכ תא .תחא םעפב הלועפל איצוהל
 ,תולגב ונל ונייתהש ,תימואלה .הרטמה התואל הליבומה ךהרהש
 ונינפל .היולג ךרדה התארנ  ,ענר ותואב ,זא ,הרורב יתלב .התיה
 לבא ,תחא םעפב םישרח םיימואל םייח . תריצי ד"ע ונמלחו
 המ ,הלאשה הררועתנ ,םולחמ רתוי אל ראשנ הז םולחש ןויכמ
 .תושעל

 לש תינכת רוצילו וז הלאש לע תונעל היהת הכירצ הריעוה
 וכרל  הכירצ היקרותבו לארשיחץראב : קפס ןיא = ,תימואל * הרובע
 "ולש םינגרואהו םרגנוקה ,תי מ לוע ה תו נ ויצ ה היתולועפ תא

 חרכהב הנירמו .ץרא לכב תינויצה העונתה םלוא ,החכ-אב רותב
 רובעישכ ,זא  וליפאו  ,ןהיתוצרא ינינע םע פג קסע .ןהל .היהיש
 ונתוקת ץרא לאו ללכב חרומה לא ולכ םיינויצה = םויחה זכרמ
 הנלרגתש /רתוי = ,תולועפה  םש = הנזכרתתש \ רתויו = . טרפב
 ונלש :הוהה | תריבע קמעתהלו קוחתהל הלולע רתוי  הנבחרתתו
 תוצראמ יכ  ,ונמע ינומה םש םיבשויש :תומוקמב תולגה תוצראב
 םישורדה םיעצמאה תאו םיירוכצה תיחכה תא םיבאוש ונא הלא
 ,ונתרטמ תנשהל

 תכיש .הוהה  תדובע .תלאשב תורושקה תולאשה םוכס .לא
 הלועפ = ר"ע  תובורק : םימעפל התוא םירימעמש הלאשה ןכ םג
 בורקה ןמוב רובעלו לועפל תלוכיה ,ונתגלפמ לש תימצע תימואל
 םגש רע ,ךכ לכ ושלחנ היסורב םידוהיה תוחכ ,ךכ לכ .הלבגומ
 תושעל היהי רשפא יא םיימואלה םיטנמילאה לכ .לש ןתורחאתהב
 הטלחהה תא תונשל .ךירצש םירמוא שי -- הזכ בצמב , הברה
 ןודנשכו ,גאהב הרשאתנו .סרופגניסליהב הלבקתנש םיסכתה ר"ע
 אלא = תוינויע  תויארב .קר 'אל שמתשהל לכונ . רבכ וז הטלחהב
 רבלמו = ,הירטסואו היצולגב םירוהיה :ייחמ עבונה ןויסנה .ותואב
 ודמל = ןילופבו = היסורב ונייח לש = תונורחאה םינשה אלה הז
 +המ ךבד ונתוא

 תינכת רובע אלא םניא היטרפו ,ההוללכב הלאשה איה .תאז
 ,תימונוקיא = הרובע ;ןמזה יאנתל | המאתהב תישעמ הרובע לש
 ןניאש  םוקמב = תורדוסמ תולהק תריצי לש הדובע  ,תירומלוק
 ןתינכתבש חודובעה ןה ולא -- ,ןנשיש םוקמב ןלולכשו = ןתקזחהו
 + ןתוא .רבעתו תישמחה הדיעוה ודת

 תורובעה רדגב תינמנ ללכב .םיבויקה םימיב י"אב .הרובעה
 היסור ינויצש ,סרננוקה ןורי היתולאשבו  ,תימלועה תונויצה לש
 קוסעת הריעוה  ,,היצנרפנוקרופה  תובישיב וילא םמצע תא וניכי
 ךירצו רשפאש לארשי ץרא ליבשב הדובעה התוא תולאשב קר
 .היסורב התושעל

 .י"אל הרגהה תלאש תחקול שארב .םיקמ
 רתויה תולאשה תחא איה וז הלאש היקרותב הכפהמה ןמזמ

 תולבקמ א"קי לש ןיערומה תוכשל ,היסורב םידוהיה ייח לש תורעוב
 תרבוחה תא ןי"אל 'הרגהה ד"ע תולאש ןומהב  ןורחאה  ןמזב
 רצק ןמזבש דע .שממ "םיפטוח, "י"א .ןענעוו  :תועידי, ונאציהש
 םישנא תוצובק = תודפונ  תובר = םירעב ; תואצוה : שמח .ורכמנ
 םלוא ., תובשומ = רסיל ,עקרק 'םש תונקל ,י"אל .רובעל םיצורה



 1 3 םלועה < ול ןוילג
 מיה המנוהל הדואועווטנצקוקדהקנונ הטמונה נונו טמבשמ עחחאה היקס כי מנ ןכרח "המם ננטורשודזעקהיננצהננושהשוננווסנוקהקחווהיעחהטהטה קוט קקקוהההיכדוט-נקה הטאטמהוקרה הדחת הטנמטטמהווסו

 ונא ןיאש ינפמ  ,רוביאל תכלוהש טעמכ תאזה . הקזחה ,הפיאשה
 ןקתל :ךיא = ,תולאשה \ ,.הב = שמתשהל | םירשכומו | םינוכנ
 תוצובקה תא .רדסל ךיא ,ונלש ןיערומה  תוכשל | תא ללכשלו
 תעונתל | תודוה .תוררועתמה ,תולאשה ללכבו = ,תועקרק תינקל
 ,קפס ילב ,קוסעת הדיעוה .ןורתפל תוכחמ ןיידע ,י"אל .האיציה
 ןורתפה תא אצמת יכ ,םיוקמ נאו  .היואר  תוניצרב ולא  תולאשב
 ,תוליעומה תולחתהה ןתוא לכ תא םייחב םישגהל ןפוא הזיאב ןוכנה
 תואצות תרה העונתה תא רדפל ךיא | ,םינוש תומוקמב וצצש
 .ךכ לכ ךרע תובר

 דוחיב בל םישל הדיעוה היהת הבירצ הלאה תולאשה ןיבו
 אל .. תיבשומ רוסיו  י"אב .תועקרק :תינקל : תוצובק רודס תלאשל

 תומוקמב תוהדתסמ ןורחאה .ןמזב :םילעופה תרגה אוה הבושח תוחפ <
 תומוקמב ..י"אב עקתשהל  םירבועו םיכלוהה םירועצ תוצובק םיבר
 תוכמותה = ,הדוהנהתופיק ןיעכ ולא :תוצוכק  ןהל ורסי םידחא
 .םתריחב לע ןמזב :וב 4 תועיפשמו ,ץראה לא םיכלוהה ןהירבחב
 וב ןודתש קפס םוש יילב יואר הזה ןינעה בר  ןורחאה .ןויסנה
 +הריעוה

 ,י"א תא :ריסל תוצובק .רורפ תלאש בל תמושתל םג היואר
 הדבכנ הרועת הדיעול שי י"א  ליבשב הדובעה תלאשל עגונב

 ,הרטמה לא תומיאתמה | ,תולחתהה תא ללכשלו  חתפל ,דחאל
 רתויה תלעיתה תא קיפהל ; םיבר. תומוקמב ןורחאה ןמזב :ולגנ

 ,י"א ליבשב = רובעל ןוצרהו  היחה | היגרנאה  התואמ  הבורמ
 תוארוהו םיבושח / תונויער הברה רוע הז ןמוב וננחמב וררועתנש
 אל ירהש ,םינוש  תומוקממ ופפאתיש םיריצה ונתי ךרע תובר
 ןיבש רשקה ,ונתעונתב הררשש ,החונמה ןמז ךשמב קוחתנ םנחל
 ,י"א .ןיבו ינויצ לכ

 התוא רקבת הדיעוה ,ונלש תונותעה תלאשב םג ןודת הדיעוה
 םינוקתה ר"ע היתואצוהו ונלש םיניתעה לש םנכת לע המפשמ תא דיגתו
 ףאו ,םעפ לכב תדרועתמש תחא הלאש הנשי \ ;םהב םישורדה
 ןורתפה ןיא ,יבויח ןפואב םעפו .םעפ :לכב .תרתפנ איהש יפ לע
 ןושלב ןותע תלאש איה וז .. םיעצמאה רסוח ינפמ תולועפל אצומ
 םעפה םג לבא ,וז הלאש רריעתתש יארוב ושכע םגו ,תידוהי
 ,םועצמאה תלאשב איה הרושק

 תלאש איהו ;תונותעה תלאשב הרושק .תחא הלאש .רוע
 רבכ :וז הלאש ,ללכב זכרמה תואצוה .לשו ונינותע לש תונושלה
 הריעוב םג ררועתתש | קפס ןיאו  ,,תיעיברה הדיעוב  הררועתנ
 ,.ןורתפ ףוס ףופ הל אצמל הכירצ .הדיעוה , האבה

 תא קופעת איה םג הדנגופורפהו .הלומעתה . רודס תלאש
 ירחא לודג .יונש ונתשנ םה םג ונלש הלומעתה ינפא ..הדיעוה
 םיאנתהל .םרישכהל ךירצ בוש ושכעו  ,תישילשה | הדיעוה

 ,וללה תולאשה לע הדמע רבכ תינווצה להקה .תעד  ..םיררושה =
 לכ תא םכסל היהת הכירצ הדיעוה .הל .ונתינ םינוש תונורתפו
 םימיאתמ רתוי ויהיש םישרחה הלומעתה תודוסי תא יובעלו תועצהה
 ,.ררושה .בצמהל

 תאיצמ תלאש קפס םוש ילב היהת דאמ השק \ הלאש
 םניאש םיעצמאב רבוע יזכרמה דעוה . זכרמה תדובעל .םיעצמאה
 םנמא ,גאהב .עבקנש ט'זדויבה = לש ויצָח רע וליפא | םילוע
 ,ונלש תוררתפהה תקוחהל דחוימ .םמ תישילשה הריעוה הגיהנה
 דעוה;ירבח תצעומ י"ע ירמגל לטבחנו ,לבקתנ .אל הז פמ לבא
 קלחהש  ,טלחוה הז סמ םוקמב .1908 תנשב : היסורמ .לעופה
 םלוא , יזכרמה דעוהל = להקה . י"ע ןתני ימצעה םממ ישילשה
 הטלחהה ירחא,.אלמל הכ רע .ל"הקה . תכשל הלכי אל ונרעצל
 + רינה לע .תיבר .תוטלחה .תוראשנ | םיעצמא רפוח ינפמ | , וזה

 ..תרובעל םישוררה םיעצמאה . רוקמ אצמל .היחח .הכורצ ה /

 תוסנכה לש םג אלא ,תואצוה לש ביצקת קר אל עובקל ,יזכרמה רעוה
 לא .איצוהלו רובעל תלוכיה תא יזכרמה  רעול ןתילו  ,תועובק
 ..הדיעוהו סרגנוקה תוטלחה תא .לעופה

 תוכחמהו .קרפה לע תודמועה תולאשה לכ ןה הלא
 , םינורתפל

 לש הפוקת תלחתה לש עגרב תפסאתמ תישימחה הריעוה
 הדיעוה ןמז רעש  ,הקוח ונתוקת .החונמ לש ןמו ירחא הרובע
 תערו  ,חונותעבו תופסאב ןכרצ יר וללה תולאשה לכ הנררבתת
 רשפא הלאה םיאנתב קר .ןהילא הפוחי תא ראכת תונויצה להקה
 .תונקקות מ ו תויוצר תוטלחה .טילההל הריעוהל :היהי

 תורחוימ .תוריחב  עבוק .דעוה ןיא םישקה םיאנתה | ינפמ
 סרגנוקל ריצ .רותב .היסורמ רחבנ היהיש ימ לכ  ,הדיעוה לא
 הבריש אוה בושחש ומכו = ,.הדיעוה .לא ריצ םג אליממ = היהו
 = .הקוח המכ דע ,םלועה לכל הארנש ידכב ,סרגנוקל םיריצה רפסמ
 וישכע וארבנש = ,םיחונה  םיאנזוהמ תונהיל וננוצרו = ונתעונת
 תישימחה .הדיעוה ' ריצ .רפסמ הבריש אוה בושח ךכ ,היקרותב
 םיליחתמו ,רבשמה רבע רבכש ,ונמצעל ונלו לכל .חיכונש :ירבב
 ךירצש ,םיריכזמו .םירזוח  ונא םעפה דועו ,הירופ  הדובע :ימי
 . םילקש תצפהב  תוחפה לכ תא זכרל ושבע

 סרגנוקה לא = תיניצר הנכה  תדובעל  םגו וז  הדובעל
 םיראשנה ,םיבורקה םישדחה תא .שירקהל ךירצ תישימחה הריעוהו
 ושבע ,םיינויצה ונייח לש הלאה םיבושחה תוערואמה ינשל רע
 ,-= ונל .ריזחתש = ,היחהו הצורחה הדובעה .התיא ליחתתש ךירצ
 ,דימה הב וניטצהש ,תובהלתההו הינרנאה תא

 ,יוכרמה דעוה .1909 רבוטקוא

 . יקסנאילימס מ

 .'תָשעמ,ה ןוהַצְנ
 ( .הכימתה תרבחל תיעיבשה .תיללכה הפסאהל)

 (ךשמה)

 בושיה  יפלכ =- קדצבו - - רתוי  םיטונ | םיבבוחהש ,עודי
 תא \ תובשיתהה םיסבל םיבשוח םיבבוחה יכ  ,עורי  .יאלקחה
 .עקרקה לע. תוחרזאתהה תא ,תובשומה

 + השעמב םיאור ונא המו
 ריעה תחקול ךונחה ינינעל םישידקמ צ"וחש ףסכה  תפכממ

 ,םילד םירוריפ םיראשנ תובשומה ליבשבו- ,לודג .רתויה קלחה תא
 הזמו ,הנשל קנרפ 40,000 ךרעב ךונחה ינינעל םיאיצומ צ"וח
 < ,קנרפ 80,000 -מ רתוי ופיב םייכונחה םירפומה ינש :קר םיחקול

 , תוכיאה איה הזמ העורג ,תוטכב .הככ
 םוקמב = םהיתוחכ תא וכרל םיבבוחה ועדי ריעה ךיתב

 לא .,תפומל לבא ;טעמ םג םא ,אורבל וקיפסיש ידכ דחא
 תוחכ תא ךושמל םיבבוחה | וערי  ריעב | םייכונחה .םהיתודסומ
 םירופנ םיעצמאה טעמ ., ,רפכבו .םיננערו םיבוט רתויה .הארוהה
 רתויה םה הארוהה תוחכ ,העפשה ילב ,הטש ילב םימי עבשלו
 ,ירקמ הכ אוה ירפכה ךונחב םיבבוחה ושעש המ לכו ,םיעורג
 ורמע ,םהב וכמת צ"וחש  ,תובשומב .רפסה:יתב ,העפשה ללושמ הב
 רפסה-יתב לש ומ הלפש הגררמב וישכע םג םידמועו דימת
 - היוצמ חור לכל םיענ .דימת ויה וללה .רפסההיתב ,אייקיל רשא
 .תובשומב רשא * "םיתבהילעב,ה = ןיבש ףיקת הזיא .רצמ .האבה

 ' פלח ואב. תוכימתה  ;הנתשה .םידומלה-ןכות ,ופלחתה םירומה



 ,ירפבה בושול יבלב '
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 = -םירומה לש תורדתסהה ןוצר יפל אלו .ךונחה :יכרצ יפל אל .לכה
 לש התמח לעו הפא לע םימעפלו --- התואי  וארב : 'צ"וחש
 הלוכי .ףיקת הזיא לש פ"עב וא בתכב השיחל וזיא ?וז תוררתפה
 ךונחה ישעמ .תא רימעהל םיבבוחה ועדי .םירעב ! תואלפנ .ללוחל
 לשו חיייכח לש תיתפרצה היצנדנמה .ןמ זז אל רשא ,קצומ עלסכ
 םירמשמה לש תיקקרילקה היצנדנטה ןמו. תיאופיה "היטרקוטסירא ה
 *הקיטילופה, דיב רפסה-תיב תא ונתנ רפכפו ,"םיפיה םידוהיה, רהזו
 יתפומ = רתויה  ירפכה  רפסה"תיב .עלקה ףכב .ןבאכ .תימוקמה
 !א"קי לש םא יכ צ"וח לש ונוא

 םוזירכמה \ םיבבוחה םתוא + םיבבוחה לש :תויבקעה  ןכיה
 יפלכ "הינוריא,ה רשא םיבבוחה םתוא + רפכה יפלכ זרכהו םפשה
 םהימאונ לש המכ יפמ העמשנ הירטסודניאה יפלכו ינוריעה .בושיה
 רשא היטפמיסה לכב ,ימצעל ינאשכ :יכנא + הנורחאה  הפסאב

 םיטונה ירחא "!ןמא, תונעל ילבל לוכי יגוא
 ןוינההו ןויסנה יכ ,ילאירמסודניאה  בושיה  ,ינוריעה .בושיה  יפלב
 ונואיבהל םילוכי םיילאירטסודניאה םייבושיה םיעצמאהש, יל םיחיכומ
 תויהל :  וילא  םיפאוש ונאש  לאידיאה לא .םדקומ :רתוי .ןמוב
 תא חבשל ילבל לוכי :ינניא תאולו , ונתוריתע .ץראב ב ו רה
 תושעל :םילוכי ונניא :םא : ריעב .םיבבוחה .לש םייכונחה םהישעמ
 ,םיבוט רתוי םיינוריע פ"'הבל ונל ויהי םיינוריע ילב .ונתדובע תא
 תיכונחה :הדובעה ר ק י ע + רמואו רמוע :יננה תאז  תוהמל לבא
 ןיא .הוה - רקיעה .הגנכ  םיאטוח .צ"וח .םאו = ,.רפכב .תויהל .ךורצ
 , םתאטח תא םהל לוחמל

 תא בשחתש םינויצה ןיב .דחא  ףא ןיא יכ  ,יכנא רבוס
 ובצמ תא .ןקתל ,ירמוח יעצמאל קר .תיאניתשלפה | תובשיתהה

 הרבח קר אל :רמוא יטילופ רתויה ינויצה ףא ,ונמע לש ירמוחה .

 ,ןויצל .םילועו םיכלוהה .םילוחה .םתוא |
 הלוכי חונרוע .הֶרובעה קרו הדובעהיכ !הרובעה ישנאל יהו ריואה +

 רוי תירבע הרבח םא יכ הניתשלפב אורבל םיצור ונא .תירבע
 ,הבומ

 אל רשא ,דחא ימואל ידוהי שיא ףא ןיא יכ ,יכנא .רבוס
 קר אל הלוח ,אוה הלוח הלוגב ונמע יכ ,בל ןורבשב הרוי
 רתוי .דוע .תסרהמ תינחורה ונתלחמו .חורב םג םא יכ רמוחב
 םעל םייתולגה .םיאנתה לש םיטעב היה ונמע ,יירמוחר ובצמ תא
 . "םייריואה .םישנא,ה םעל .,םירפרפה םעל .,,םיטועפה-םירחופה
 ונידי = ,תוקד ושענ ונילגר ..הדובעה לע יח וניא  ובורב  ונמע-
 וישכע .םיפאוש לכה ..םידודכ .םיחופנ .ושענ .ונישאר קרו  ,תושלח
 תא ,טחמה תא לומתא וקיזחהש הלא םגו. ,"תוינרטסקא,ה לא
 תוינרטפקאהו דחאה רצמ טועפה רחסמה .םדיב שיטפה תאו עצרמה
 השענו ךלוה ונמעו ..הפ.לכב הלוגב ונמע תא םילכוא ינשה רצמ

 .+. תוירוואה .םע רתויו .רתוי ,הדובעה םע תוחפו תיחפ :

 ונידו הרצק . םאו ! אפרל םיכורצ, ונא .תאז ונמעדתלחמ תאו
 אפרל ונילע : ץבורה ..שודקה ונבוח .הלוגב םילוחה תא אפרל

 ושנא  תויהמ הלא  ולדחי

 ,ונמע תב רבש תא אפרל
 לש | קלחה . ותואל ינויצולוביר  רתויה ךרעה הז ןבומבו .

 בשיתהל אבה ,טנרגימאה .. רפכב תקסועה תיאנתשילפה תובשיתהה
 וא .הכאלמב ₪3 וא ןינקו רחסמב הב קוסעל ,תיאניתשלפה ריעב
 ,וייח .תא הנשמ וניא ,הדובע

 ךרוה טנרגימ:ה קרי השוע :הזב יו.ש

 . יאלקח .לעופ  ריתב םאו רבא
 טנרגומאה לש יתדועה .ונמצע תא תורי םיכירצ ונניא לבא

 םוי ןיב .תונתשהל לוכי ונני א אוה .דאמ השק :הזח .ירפכה

 הת דעה רב ככ הכס ננש

 שפנה טקה תהא

 הוְהְב

 םישרחה .םיירפכה  וייחש .,בקונה ירקיעה יונשה : ותיא הֶליְל. ןיבו
 ,ישילשה רוחל : ,ינשה .ךודל ,וינבל :תחאה ונתוקת ,ונממ םישרוד
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 םתוא וניכי אל םא ,ונתשי אל םיאבה תורודה םג לבא
 םישק הכ םהשו .ללכב םישק םהש ,םישדחה םיירפכה םייחה ,ךכל
 תא ןושארה ןמזב דוע  םיענימ = ,ירבעה ותינה יצולח ליבשב
 אקוד םהינב תא םג ךנחל ץפח לכ םבלב םיריאשמ םניאו .תובאה
 םתוריהמ .לכ תא הרהמ \ רע .םיחכוש  תובאה  ,םיירפכה םייחל
 לש תורמה תואצותה לכ תא םיחכוש ,ריעב םייריואה םייחה לש
 "םירצמב .ולכא רשא  הגרה תא, קר :םירכוז םה .,.וללה .םייחה
 ועבמ אוה .ךכ .יכ  .םירכוז םניא. "םינבלבו .רמוחב .הדובעה, תאו
 ,םיללצה תא חכשלו ורבע לש תורואה תא קר רוכזל ,םדאה לש
 יכ ,ןיבהל  םילוכי  םנואו םיניבמ .םישדחה םיירפכה תובאה ןיא
 הדובעבו  םיירפכה םייחב  םתודלי םצעמ  וכנחתי רשא  םהינב
 וערי אלו וללה םייחה לש םתוהירמב דוע ושיגרי אל .תיאלקחה
 םירדומ םה ,.בוטה תא קר ועדיו תאזה .הרובעה .דבוכ תא דוע
 בוש םליבשב םימלוחו םהלש הדמב .םהינב לש םתודיתע תא םש
 .םול ק :רתוי םייח לע ,םוונוריע  םייח לע

 םיזגא אל .תויאניתשלפה וניתובשומ ךותב .ץרפנ הזה .ןוזחה
 םייח לע ונב ליבשב םלוח וניאש דחא בא .ףא ןיא יכ ,רמוא םא
 -- ומצע :רפכב םילקו ."םיירוטלוק, םייח לע : פיהכל וא :םיינוריע

 ..התע .היהיש .רשפאדוא .תרחאו , רכא רותב אל
 ונדיתעל = םיגאורה הלא .לכ לע .שודק  בוח .ץבור .תאזלו

 םיאנת ונירפכב | וארבי :יכ ,ןמז רועב לרתשהל ,ץראב  יאלקחה
 םידיתעה = םיירפכה. םהייחל : ךנחתי אבה רודהש ,הלאכ :םייכונח
 ,םהיתובא ןוצר תורמל םג

 ,ינויצולובר השעמ אוה  תובשומב ךונחה השעמ
 ינוריעה באה לש = תויכונחה  תושיררה ןיב קולחה המ

 +םהב םיצור םינויצה ונאש ולא ןיבו .ליגרה
 לא והניכי .רשא הוכ ךונח ונבל תתל הצור .ינוריעה באה

 םיללכושמ רתוי ןיז :ילכ .ודיב ןתי רשא :,םידיתעה םיינוריעה .וייח
 ,'לק  רתוי ןפואב תויחלו ריעב :ומויק .תמחלמ תא םהב .תושעל
 ,ריעב = ,ירבעה  ןיסולכואה ובריש .המכ :לכ :,ךכב םיצור :ונא םגו
 לא .רתוי  ברקתנ / םיחונו םילק = רתוי ושעי םהייחש המכ לכו
 ,םירעה שובכ

 תובאה ןמ- הברה ןיבו וניניב תועד יקולח םג םנמא שי
 ומויק םצע לא םיעגונה םירבדב אֶל לבא . וישכעד םיינוריעה
 הכאלמ"לעבה ןב ,רחופה .ןב .יכ ,םיצור = ונחנא ,  ךונחה לש
 ירבע םג םא יכ .ןמוא הכאלמ"לעבו הסונמ רחופ קר אל היהי
 ,תירבעה יהת תירקעה םידומילה .תפשש םיצור ונחנא ., בוט ימואל
 ,ירבעה  רונצה ךותמ םהילא אובת תיללכה םגו םתלכשה לבש
 םהמ שיו ,ללכ רקיע הז לכ יא תובאה ןמ הברה יבגל ,םהיבגל
 תא םיריבעמה תורענ-ישעמל ולאה "תויסטנפה, לכ תא םיבשוחה
 אקוד םיצורה םהמ שיו ,תויש עמ ה םהיתובשחמ לע. םהירלי
 תירקיעה הפשל םהינבל יהת יכ תינמרגה וא תיתפרצה הפשב
 ,רומאכ = ,םניא לבא ,תועד | יקולח םש שי ןכבו ,םהידומילב
 לק .ןכלו ,ךנוחמה לש ויתודיהע םצע לאו ומויק םצע לא םיעגונ
 ונא .ןיא  תאזלו ,הושה קמעל אבלו .תובאה םע רשפתהל רתוי
 תחתמ והאיצוהלו ונידיב ינוריעה .ךונהה תא שוב כ ל םיביוחמ
 ם"יב' ונל יד  '.םיכנחמה \ רתי לכ לשו  תובאה לש  םתעפשה

 -יתב רתי לכ וארי ינטמ רשא רע :

 תא השעמל חיכונ וב .רשא /רחא
 תלעותב .ריבעל םילוכי .םירעה יב .. תויכונחה וניתוחנה תקרצ
 .ונחנא י"ארזע,ו  ח"יפח לש ךונחההיתב  ,םיטרפה .ךונחה-יתב הבר
 עגונפ = וגיתוחנה | ץקחצ |. לע .ורמעי .יכ  ,םהל  רוזעל קר םיבירצ
 *יתב .ףותב רימעחל | שקבנ םא יד וז הרטמלו :,תירבעה הפשל
 כנא. חבשמ אלו ,ונלש מ תירָכעְל םירומה הא וללה רפסה
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 -ותבל .תירבעל .םהירומ תא םינתונה .םיבבוחה ישעמ תא .דאמ
 ,ונירומבש םיניוצמה .ןמ .ר"פע הלא ןיאש אלא ,ח"יכת לש רפסה
 ץראב וניליבשמ יבוטמ .םידחא לש םתודגנתה תא ללכ ןיבמ יניאו
 יכ .הזב .האוה :יננה תוחכה :רוזיפ .אל :.הזה  השעמהל ל"וחבו
 רחא תירבעל .הרומ יכ םייחה .ןמ- עדוי :יכנא  ,תוחכה ץובק םא
 הז םא ,יסנילא .ם"יב .ךותב המלש תינחור הכפהמ ללוחל .לולע
 םירומה .םיעיפשמ המכו : ,ותרובעל רוסמו .ןיבמ ,לוכשמ שיא
 -יתב  לכב | ,םהיתובלב םיינויח .םילאידיא : םיאשונה ,םידדובה
 ויהו ,ס"יב לא :אובי יכ דחא ילאידיא הרומ ? םלועה לכב רפסה

 םילאידיאה .בטימ תא רשא ,ונומכ יימו .,ול םיכרה תובבלה .לכ
 תא ציפה רשא ,הלאה | םידדובה םירומה ידימ ונחקל ונלש
 !+הבורמה םתכרב תא םיעדוי  ,רופי א בו .ר תפ ב .םתרות

 הדמב איה :הלק ריעב .היוצרה :תיכונחה. הדובעה + ןכבו
 , , העודו

 ,רפכב ךכ ןואש המ |
 אלמב שוב כ תויהל .הכירצ תובשומבי .תיכונחה .ונתדובע

 ,תאוה הלמה ןבומ
 תמב ::ךכ .אוה לבא .,ביצעמו .םיאפמ רבהה .היהיש ךיא

 . םייאלקחה  .םיבושיה ונילאידיאל .ללכ השבכג אל תובשומב ךונחה
 ומכ | ,ארירג  ימואל .ךונחב .קפתסהל םילוכי ונא .ןיא .תובשומב
 וניאש ,ךונחה = ,ונלש = םיטסילאידיאה ' ןמ םיבר ותוא .םיניבמש
 . תוילנבה :תויטוירטפה  "תוזרפה, בובחו הפשה בובח גוחמ אצוי

 שווירט- רמ לש ןינע :אלמהו .רישעה ומואנ לע קולחל שי םא
 ונא םיטרפ המבו המכב .,חנורחאה תיללכה הפסאב .עימשה 'רשא
 /םייכונחה םינפואה םתואב : קדצ אנידד ארקעל יכ ,תודוהל םיכירצ
 בוטה המו .?ץראה תא שובכנ אל .םויה .דע םהב .ונשמתשה רשא
 לש ביצעמה םצמה תא םיטעמ םירבהב ןאמסוו .םונורגאה .ראתל
 תובשומבש \ רפסהדיתבמ .רחא לא .סנכת א, : תובשומב ךונחה
 - -'תחתור, הדובעה םימרכבו ההשבש.,חרופ לכה :ץוחבש . ,םימיב
 םאו .,.םהירפס לע םיפופכ םובשוי םידימלתה תא אצומ ךנה
 םעפה רוע אצומ ךנה ,רעוב .םיחהש  םויב סיב .ותוא לא סנכת
 םמצע תא .םיניכמ םניא | םירכאה | ינב .,,ןושארה  ןויזחה תא
 םהילא הָבורְק  תויחל .הכירצ .איהש הדובעה :התוא \ לא
 לא ןינע םהב םיחתפמ | ןיאו םהב = םילדגמ ןיא = ,רתויב
 , דאמ המועז םימעפל איהש הביבפה .לא .,םתוא .תבבוסה .הביבסה
 לבא ,תירבעה הפשה לש לודגה הכרע .לע הברה :ורבד לומתא
 הרדהנה הפשה תא -- תחא הפש רוע תעְרל םיכירצ םירכאה .ינב
 םיירפכה םידימלתל יירמגל איה .הרז טעמכ וז הפשו .עבטה לש
 ."ונלש

 םירכא > :.ךנחל .תירקעה -ותדועת יוצרה .ירפכה .רפפה-תיב
 םחלהל ,םיירוטלוק םיעצמא וידימלתל  תתל .ישארה ובוח .,םיבומ
 רתוי ,ירוטלוק  רתוי הז .םמויק .תא :תושעלו  יאלקחה םמויק דעב
 הגררמל ויכינח תא איבהל  ךירצ .ירפכה :רפסה-תיב  .ללכושמו לק
 .םייאלקחה םייחב | הנופצה הכרבה לכ תא אצמל ולבויש וזכ
 רפסההתיבמ :המואמ :לכ  לדבנ וניא .יחכונה = .ירפכה .רפפה-תיב
 לכב :ןקותמדררח .לכמ :הברה \ לרבנ וניאו  ,םיליחתמל ינוריעה
 הפש רותב הפשה תיחת תא ןובשחה ןמ :איצונ םא ,םוחתה .ירע
 ףורעל עדוי יניא יכ ,ינרשחי אל שיא םוש ,םידליה יפב תרבודמ
 הזב ונשכר  רשא | לודגה יימואלה שוכרה  ךרע .תא :וכרצ לכ
 םיאצוי ונא ןיא הזב לבא  ,תירבע םירברמ .תובשומב :ונידליש
 ,תירבע ירבוד קר אל :ונל םיכירצ וניתובשומב ,ונתבוח ידי וע
 הנועבו תעב םא  ,חכשי ירבעה רובדה ,םיירבע םידבוע םג םא יכ
 חתפלו ילרגל .ץמאתנ :אל .ירבעה רובדה חותפו לודיג .םע .תחא
 תא בבחל עדי אל רשא רכאה ןב ,תירבעה הדוכעה תא םג

 לע םינוגה  םייח = תויחל עדי אל רשא ,ותדובע תאו ותבשומ
 ותבשב םגו ,הפשה תא חכשיו הבשומה תא בוזעי ותרובע
 סלעתהל ובל :והנתי = אל :הורה  ונפג .תחתו הלרה ותנאת תחת
 . תירבעה ותפש םע םיבהא

 : חוכומ םירבדה בצמ ןכבו

 . דאמ המ ע מ ץראב םיבבוחה לש תינחורה הרובעה יכ .,א
 ךרע  םיבבוחה לש תינחורה םתדובעל שי םירעב יכ ב

 היפוא  ינפמ ,התוכוא  ינפמ ,איה הטעמש | ףא לודג
  ,ינגיצ.רפ םנ ומיה

 לכ  םיבבוחה לש תינחורה םתדובעל ןיא םירפכב יב .נ
 .תוכיאב העורגו תומכב איה הטעמ יכ ךרע

 ---םתעפשהל ךירצה ירקיעה םוקמה תא םיחינומ םיבבוחה .יכ ,ד
 ..רפכה

 ,םינויצה .תפעבש  רואשה םהש םמצע לע םיזירכמ צ"וח
 שארב ךלוהה ינויצולובירה טועימה םהש ,ספותה טנמילאה םה םהש
 -=- םיונע .םישנא םניא ,עודיכ  ,םיבביחה ישאר -- בורה

 ןינעב .,םהל בוהק רתויה ןינעב םהלש  הסיפתה  ןכיה
 ונא  וניפ אלמב +םהלש תינויצולובירה הלחתהה יא ? יכונחה
 לע ,רפכבש ךונחה ינינעב םתולשרתה לע צ"וח תא םימישאמ
 ,םויה דע ןיבהל .םיצור .םניאו .ןיבהל ושקב אלו וניבה אל ירשא
 האנ :רתויה הדובעה תא .,היוצרה םתרובע לש רביבה זכרמ ןכיה
 התע דע יתוע .רשא תא ןקתל :םיבבוחה ורהמי אל .םאו , וחינזה
 רפכה לא .שרח .םחיבו השדח ךרד לע םמצע תא דימעהלו
 ,היוש םושה .תפילק רפכה ותואל םתגאר לכ --- יאניתשלפה

 ! בוחל םהל םישל םיכירצ םיבבוחה
 ולדחי = :ןכל .םיטעמ  םיירמוחה םהיעצמא יכ  ,תויהב ,א

 לכ:'תא ;ע"על זכרלו | םינושה -רפסה-יתבל" םהיתוחכ תא רזפמ
 דפולו 'דחא .םוקמב = ,תובשומב ךונחה .ןינעל םישדקומה ,םהיעצמא
 ליבשב  ןמופלו  רואל היהי רשא יתפימ .ירפכ .ם"יב הזה םוקמב
 .םירחא

 םמצע .תא :ןיכהל : םיצורה | ,םיריעצ = םירומל \ רוועל .,ב
 תונקלו םינש וזיא ריבעלו דומלל ל"וחל תבלל ,םירפכ םורומ תויהל
 ,השעמלו הכלהל הרות .םהל

 תוילמיסקמה תושיררהו  .תוילמינימ רתויה תושירדה ןה ולא
 : תויהל .תוכירצ

 הלבשה | םהב גיהנהלו תובשומב רפסה-יתב לכ תא שובכל ,א
 ,ילנויצר יאלקח ךונחְו תימואל

 ןהל .רשאא ,תולודגה תיבשומה 'תחאב םוירנימיס דסיל .ב
 . םיירפכה רפסה-יתב ליבשב םירומ וב ךנחל ,תרמונמ תואלקח

 .םתמשנהל ףואשל םילוכיו םיכירצ .ציוחש םילאיריא ירה
 . : אחרוא בגא
 ונאש יללכה ךונחה תא :ןיבהל :לוכי .יניא רפכב םא

 םיכסהל  לוכי | יניא = ריעה לא עגונש הטב הנה = ,ילנויסיפורפ
 ךונחה יפלכ הפ םג .םיטונח וירבחו שווירמ רמ םע ןפוא םושב
 לש תומדה תנטקהל הזה יונשה המוד היהי ריעב ,ילנויסיפורפה

 תא

 ", הברה הז לע  חכותהל הצור  יניא * ,וירצימ תלבגהל  ,ךונחה
 ךותמ םא .יכ םייחה = ךותמ יל הרוחתנ אל הז | ןרינב = יתרכה
 טלקמ תויהל ךירצ  תויאנותשלפה םירעב יכ ,רבוס יכנא .,יתשגרה
 י תולגב = םינונתמה : : םיינחורה וניתוחכל ,תירבעה היצנגילטניאל
 םיוללכ םא יכ :םיילנויסופורפ רפסדיתב אל ונל ::וארבי הזכ טלקמו
 ,"לאלצב, רוסיל הברה יתחמש ןכל .םיבחר םיירוטלוק םינוח םע
 ןפל .ובש יתונמאה רצל םא יכ וב רשא ילנויםיפורפה רצל אלו
 יתדגנתה אל > ,תיהבעה  הופנמיגל .ירבח ראש .םע יתדגנתהשכ
 " הבשוח ינגהו היתבשח דימתש : ,היפנמיגה .ם'צ על םהמ םידחאכ
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 (* ת דמ ע ה ל םא יכ ,תיגוריעה תוחתפתהל יחרכה :ואנתל םויכ םג
 סחיתהל לוכי יניא ןכלו .יתעד תא חינהל הלכי אלש היסנמיגה
 .הטיסרבינוא לע םולחה לא םג .שווירט .רמכ הינוריאב

 הלא ואצמי = םיינוריעל < שורדה .ילנויסיפורפה ךונחה תא
 תאו ,םתוחתפתהלו םמויקל | יחרכה יאנת הז ירה יכ  ,םמצעמ
 הניאש ,וזכ  תיעבט הלונהל םיבשוח :ונא .תינוריעה  תוחתפתהה
 ןיא .ןפוא לכבו ,םירדצ  םירזוע לש םייתוכאלמ םיעצמאל הכורצ
 גואדל ,לכונ .םא> ,םיכירצ ונא ,יש ארה ונבוח הזה ךונחה
 .םיבחר  רתויה םינוריעה לש םיינחורה םהיכרצל

 םינוכיתה רפסההיתב וכשמי ןפ ,םירחופ םירחאש ,דחפה תאו
 ,םזוגמ רחפל בשוח  יננה ,תובשומה .ןמ .םיריעצה תא ריעבש
 םאו הכ םא הנבועי ,הבשומה תא בוזעל לולעה ,ריעצה .טנמילאה
 ,ל"וחל ךלו תיאניתשלפה ריעב ושקובמ תא אצמי אל םאו ,הכ
 םדעב רוגסנ םא םמוקמ לא תובשומה יריעצ תא רושקנ אל ונא
 םיאנת  תובשומה ךותב ארבל  םיכירצ ונא ,ריעה ירעש תא
 יריל = וניריעצ תא ואיבי אל .רשא ,הלאכ םוינחורו םיילכלכ

 ,רפכה ןמ החירב

 לש .םתדובע | יכרד --- ךרוצה לא פחיב -- תולדח הכ םאו

 םתדובע הנה ,םהל ורחב רשא ירקיעה ינחורה עוצקמב םיבבוחה
 , פא --- תועוצקמה .ראשב

 שמתשהל הצרנ אל םא ,דאמ שלח  ופיב .דקעה"תיב

 צ"וח .וגאד אל תובשומב | דקעההיתב  ןינעל  ;הקוח .רתוי הלמב

 םהיתוחכב  הרבענ וא הרקיע לכ .הלותב וז .עקרק לכו ללכ

 ,םמצע תובשומה ינב לש םיביטימירפה
 טעמ צ"וה ושע םירפכבו תובשומב תודעה :רוחיפ .ליבשב =

 הנקשו .בקעי-ןורבוב השענש קירבמה .ןויפנה .,םוקכ אל .וא .דאמ
 צ"וח ,םייחב . םינמיס לכ ריאשה אלו ןנעכ רבע ,תובבל הברה

 רובע ירחא | הוחינזהו הלחתהה .התואב וקיזחה אל םמצע
 .הנושארה .תובהלתהה

 ,ןיאל התיה "רמועה, לש הפיה הלחתהה . ..תורפסה ינינעו
 ,אוש תלפת םויה דע תראשנ םירוענההינב ליבשב ןותעל הלפתה
 רפסה"יתב תוחתפתהש ,תירבעב רומל-ירפפל קעוצה ךרצה ףאו
 ,אלמתמ וניא ,םדעלב תי רש פא יא .םיינוכיתה

 , .,בושיה לש הירומסיהה תכירעו ., .הקיטסיטטסה ינינעו
 !םפש רכר ןאמ

 (אבי ךןשמה)

 + הימטופוסמְּב ירבַעַה .בּוש יה

 הלאש איבה רדונה לארשי םעל החונמ ץראב ךרוצה
 ,היולגה .היטנה .הימטופוסמב ירבעה בושיה תלאש -- + השדח

 םירבדה בצמ םג חיכומ ,המלש יתלב וז הדמעה התיה המכ דע (*
 רחפ .הווקמ תויהל .הלוכי התיה אלש הבורמ החלצהב חתפתהש ףא ,וישבעד
 הזה רחפהו . םולקומד ברחכ היסנמיגב םיקסעתמה שאר לע יולת "טיציפידה,
 תוצראל  דודנלו םידימלתה תאו ס"היב תא .בּוועְל םירומה דחא תא חירכמ
 תוב דנ ב יולת היפנמיגה םויק .. היסנמיגה םויק ליבשב תובדנ לבקל .תוקוחר
 םיחמומ | םירומ  ןורסחו , תישימחה הקלחמה תחתפנו תכלוה .תוירקמ
 + ןכופמ רתויו רתוי ,טלוב רתויו רתוי השענ תי ר ב ע היסנמיג תדובעל םינכומו

 ןורפחה .,הבורמ ז היסנמלנב הדובעהש המ .לככו ,אלמתמ וגוא דומל"ירפס ןורסח
 + ןמו .דועב הערה ינפ תא .םדקל םיקיפפמ םיעצמאה ןואו ,  לודגו ךלוה

 ול ןוילג

 לבקל השדוחמה תיקרותה הלשממה ישארמ = םירחא  וארהש
 ירחא רשא :,א"טי תפיאש םע השגפנ | ,םצראב תידוהי הרגה
 אל ,הינפל ועצוהש . תוצרא תודא לע תועדוהו םיבר םישופח
 . היממופוסמ .תנירמבמ  לודג ירבע בושיל בוט רתוי םוקמ האצמ
 לכבש :,םינושארה א"טי ידעצ ירחא  חכוהל היה רשפא םג םאו
 םוח לכבשו םישדח | םירגהמב היקרות  השיגרמש ךרוצה לדוג
 איה .ןיא  ,תובחרה היתונידמב זחאהלו אובל  םירוהיל .היתונמוה
 =-.,רטרשט וא .הימונוטבא םע :תודחוימ תויכז םהל תתל הצור
 הנדוע הימטופוסמב .ירבעה בושיה  תודא לע הלאשה תאז לכב
 .םידוהיה תא קיסעהל הפיסומו םויה רדמ לע הפקת לכב תדמוע
 ןוצרב יולת לכה אל דחא רצמש ,אוה. רורב םיננובתמו םיניבמל
 הגניא היקרותש המו , תיקרותה הלשממה תא וישכע םילהנמה םישנאה
 ,אוה רורב תוחפ אל ינשה דצהמו ,רחמ ילוא .ןתת םויה תתל הצפח
 ,א"טי תוררתסהב  םיידופיה םירקיעה רחא איה הימונוטבאה םאש
 ,םינויצה הנחמב רורפה תא הארבש הבסה. התיה איה איהשו
 תושעל א"טי רבכ .הטונ הנה תאז לכב ,ירבעה םעה לש ונוסאל

 ךרדה התואב תפכלל הינפ המש רבכו תאוה השירדב תורשפ
 הימונוטבאה לע טאל טאל רתול רמולכ :,תינידמה תונויצה הכלהש
 הטושפ תורשפאב וא  תויסצנוק = וזיא לש לצב קר ע"על קפתסהלו
 ,תונורחאה םינשה ורבע אל ףופ ףוס אלה | , בושיב קוסעל
 הנחמב םג :,םיי"אטיה לע םג העפשה לכ ילב ,דורפה תונש
 הנניא הימונוטבאהש ,הטושפה תמאה תא ןיבהל םיליחתמ אוהה
 הב  בשויה םע ולב ץרא וזיאב הימונוטבאהשו ,בושיל  תמדוק
 םרוקש ,ריכהל- םלוכ רבכ םיליחתמ . ךרע הל ןיאו ,.אוה קיר רבד
 תוינידמה  תויכזהו ,הב קזחתהלו .זחאהל  ,ץראל :אובל ךירצ לכי
 שגופ הימטופוסמב  'בושיהש  תורמל :,ןכלו = . ןהילאמ | הנאבה
 ירקיע רצמ ןהו תיקרותה הלשממה רצמ ןה וז תודגנתה והישארב
 ילגרל  ,תאצויה ,הלאש רוחב .קרפה ןמ .רפוה אל ןיידע ,א"טי
 ינפל תדמועו .א"טי .לש .םירצה .םימוחתה ןמ = ,הלודגה התובישח
 ,'ותבושת תעבותו .ירבעה םעה לכ

 ? ונינפל תעצומה ,תאוה השדחה ץראב םייחה יאנת םה המ
 +הב בושיה יאנה םה המ

 יניע תא בר ןמז רבכ תכשומה  ץהא איה  הימטופוסמ
 התיחתל תווקתה ינפמ םא ,לודגה הרבע  ינפמ םא םירקוחה
 .(%המלש תורפס הבתכנ היתודוא  לעש םרג הוו ,ריהעב

 ,קפקפל המ ןיא לורג בושיל תרשכומ ללכב ץראהש הזב
 , תוצהאה  תחא .איה .יעבטה הרשע יפל .,ראמ הירופ איה ץראה
 םירפופהו הורקבש םיקיתעה םירפופה ,לבתב תוכרובמ * רתויה
 התמדא תא ללהלמ םיקסופ םניא ,םיפילכה ימיב הב ויחש ,םיברעה
 תולעתה לע ,םימרוקה .היבשוי תרובע לע םירפסמ םה ,החבושמה
 :ופמ תמדא םהירבד :יפלו ,לקדחו תרפ .ןיב .ויהש תוללוסה לעו
 הרמב הירופ המדאה דוע וישכע םג .,םירעש האמ הנתנ הימטופ
 יפ םגו 18--14 יפ \תנתונ איה םשש ,תומוקמ שי ,היוצמ .יתלב
 רבלמ :תנתונ ץראה ,םירעש 10--18 איה תינוגיבה הדמה ,0

 ,80- -40 .יפ םיפסוא ןורחאה ןימה ןמ , ורוא םג תואובתה ראש
 וא תוצב .שרוד זרואה קר ,תומוקמה לכב העירזל הבוט המדאה
 יכ  ,תועירזל קר אל הרשכומ הימטופוסמ  ,םימב הרושע המדא

 תופיקמו תובר תועירי  ןתוג ןורחאה ןמוב רואל ואציש םירפסה ןמ (*
 םשב רפס בתבשו הגש םיעבראכ ךדגבב בשיש ,החיש-בובה יברעה לש :ורפס

 רפוסה םג ןתונ בר רמוח ,1908 .אריהק ]ג  ץסצומ66 66 תק,
 י1908 דירפ ]26 6]ג0זמוה 06 167 66 ה ₪080 ורפפב םדריש ירדנא יתפרצה

 = הויוחש810מ = 3411100188 לש ורפס אוה ץראה תאקשה לע .בושח רחויה רפסה
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 ול ןוילג

 םיבורמהו םינושה םירמתה ינימ ןמ. ,םינוש תועיטנ יניטל. םג םא
 ץראה | ,ינוניבה .רוזאה ירפ יצעו םוררה ירפ :יצע ינימ לכ םע
 תימוקמה לכ תא םיסכמ םיסדרפו םינג ,תודש , תוקריב םג הרישע
 היק .יצע הב  תעטל ופנ ןורחאה ןמזב .ישונא בושיל םיבורקה
 וארו ישמ תדובעבו תית יצעב קפעתהל ולחה ,וחילצהו הגידניאו
 ריתע שי הזה חמצלש ,יארו ןפג .רמצ .עורזל ולחה ,הכרב הוב
 רשועה לכו .ובומב ןיטצמ .הימטופוסמב קבטה םג  ..ץראב לודג
 ואיעוהלו .אובל  םידותעה ,םירבוע .יריל הכחמו | רוע ןומט הזה
 ההיהש ומכ ,חרופ ןגל ץראה תוממש תא םכפהב המראה ןמ
 תפוקתב ומכו םהירחא םיתרפה ימיבו םימודקה לבבו רושא ימיב
 ,םיניבה .ימיב .םיפילכה

 בר םוקמ םג הימטיפוסמב שי המראה תרובע םע רחי
 ירדע  .םחכבו .םיפיב םינויטצמ .הימטופופמ יסוס  ..תומהב לודגל
 ,רפסמ ןיא דע םיאצמנ ןאצו רקב ,םירומח ,םילמג

 הלגוסמ הנגיא יחכונה הבצמב הימטופוסמ תמרא לבא
 התיהש ומכ ,ההאקשה תא וררסיש דע הלודג הדמב הדובעל
 םיאיבמ | לקדחו תרפ תורהנה ,םיפילכה . ימיב וא :םדק ימיב
 םֶהְו  הנטקה היסאו הינימרא ירהמ .םימ הברה = ץיקה תישארב
 ,תולודנ תוצב םיריאשמו ביבסמ ץראה לכ לע םירבועו םיפטוש
 ,םימה םיטעמתמ | ץי,ה .ימיב = ,תונכופמ .תולחמ תורילומ  ןהש
 ןכבו  ,הממש תוירברמל םיכפההמ .הימטופופמב .םילודג .םיחטשו
 איצוהל ,הימטופוסמב םימה עפש תא רדפל הבר הרובע הציחנ
 י"ע םהב תוקשהלו םתעפשמ םילבוסה .תומוקמה ןמ םימה הא
 יאנתה אוה םימה תקולח רודס .םימ םירסחה תומוקמה תא תולעת
 ויהי זא קר | .הימטופוסמב המדאה תרובע תוחתפתהל ןושארה
 הללק םימעפל םה ושכעש תעב ,ץראל הלורג הכרב? םימה
 ידירש ,הברה | דוע שוש יפ לע ףאו ,תומרקתה לכל לושכמו
 האקשהה תֶרובע לע איצוהל רוע  ךירצ תומרוקה תוללופהו תולעתה
 קסעש ,סקוקליו החמומה סרנהמה ןובשח יפ לע ,םייקנע םימוכס
 תאקשהל איצוהל היהי ךירצ ,ורוהבו םירצמב םג הזה רברב
 תאזה תמדוקה הריבעה ירחא קר .קנרפ םינוילימ תואמ ץראה
 הדיתעה ,הימטופוסמ תעקבב בושיה תדובעב- קוסעל היהי רשפא
 איה בושיל הימטופוסממ לש התרשכה ,תמאבו ,היחהל םוקל
 המדא שובכל אוה לק רבד אל .דאמ הלודג תירוטלוק הרובע
 םיחמומה ןובשח יפל  ,ישונא בושיל הרישכהלו ךכ לכ הבורמ
 לש בושי רעב | הימטופוסמב םו,מ האקשהה רודס .ירחא היהי
 ושכע המראה תדוכעב קר קוסעל ולכויש שיא ןוילימ 8
 יפ לע .ללכו ללכ טעמכ תבשוימ תאוה הרישעה ץראה ןיא

 רטמוליק לע שיא 18 דע 6-מ הימטופיפמב םיבשוי  ינוניבה רפסמה
 םיבשוי ,הבשוימ דוע הנניא כ"ג איהש ,י"אב םגש תעב ,עבורמ
 . עבורמ רטמוליק לע שיא םירשעמ רתוי

 תומוקמב ..הימטופוסמ  תלגופמ ירפכ בושיל קר אל ךא
 לבל קיפסיש ,ךכ לכ הבר הרמבו טפנ תורכמ הב ואצמ םינוש
 םה לבא ,תאזה ץראב םירחא םיבצחמ דוע שי ,םרפו היקרות
 תכאלמ ,רועה רובע תכאלמ תחתפתמ ץראב ,ורקחנ אל רוע
 דוחיב תוקסעתמ הבש ,תירדגבה המקרה ,ישמו תונוש תוגירא
 סרפ ןיב ץראה לש יפרגואיגה הבצמ ,חרזמה לכב העודי ,תוידוהיה
 תוחתפתהל * רוזעי ןוכיתה םי לא תוכומפה תוצראהו ודוהו
 ,היסאו הפוריא תורוחסל םייחרכה םיקוש ןה הירע | : רחפמה
 ,הינימראו הנטקה היסא ,הירופ םע ההוא  םירשקמ היתוההנ
 תא רשקת ,בורקה ריתעב רוע ילוא הב רובעתש ,לזרבה תלפמו
 .ודוהל הפוריאמ ךרדה תא רצקתו יסרפה םיה םע ןוכיתה םי
 תילוטאנאה הלפמה םע רחאתתש ,תירדגבה הגוכמה ,תאזה הלסמהו
 לש ףוח הזיא .רע הרצוב  ,רדגב ,לוסומ םירעה ךרד רובעתש
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  > 9העולם  -

 הכפהמל םורגתו םירטמולק 9,890 דע ךשמת (הטיבוק) יסרפה םיה
 ןוישרה ,ימלועה  רחסמבו תיברעמה היסא .תוחתפתהב המלש
 םיאצומ ונחנא ויאנתו ,1905 תנשב רוע ןתינ תאזה הלפמה ןי.בל
 אלא ,תינמרג הרבחו תיקוותה הלשממה ןיב השענש | הזוחב
 הלסמה ןינבש ינפמ ,הלועפל תאצל לוכי יניא הזה לורגה רבדהש
 יפל .ץראב בושיה תוחתפתה תוריהמב | יולת תאזה תיקנעה
 םעו םיצוחנה היפינפ םע תירדגבה הלפמה ןיגב .הלעי ביצקתה
 גישהל ,קנרפ םינוילימ 200 דע יסרפה םיה ףוח לע למנ תרשכה
 לכותש החוכב הרבחה היהת םא ,זא קר רשפא הזכ יקנע םוכס
 תויהבו , העודי תיבר םע לטיפקה תא איצוהל םינמוה .ןמ ןמזב
 יתלב תומוקמב רובעתש הלפמה חוירל תוכחל רשפא יאש
 הלפמה תדוגאל תתל תיקריתה הלשממה הבייחתה | ,םיבשוימ
 ,תוכרעה ושע . רטמולק לכמ ,רפ 16.500 דע הסנכהל תוברע
 הנהו = :תורוחפה דעבו םיעסונה רעב לבקל הלפמה לכית המכ
 םג שי .רטמוליקמ 'רפ 8000 דע ףלאמ | תודרויו תולוע ןה
 דחא ,ךאברהור .רד םג לבא ,תולודגל םיווקמש םיטסימיטפוא
 הלפמה תודא לע רפס בתכש | ,םילודג רתויה םיטסימיטפואה
 הנשב 'רפ 4000ל---רתויה לכל היתוסנכה תא ךירעמ ,תירדגבה
 רסחה םוכפה תא ףיסוהל הלשממה חרכות ןכבו ,רמטוליקמ
 הלשממה בייחתת הובו ,רטמוליק לכ רעב קנרפ 18,500 לש
 .קנרפ םינוילימ 85- -ב יתנשה הביצקת לע קיעהל | תיקרותה
 ,ערויש .ימ , היקרות לש םיפפכה בצמ תא ערויש ימ
 , םויפסכ םינינעב םירצמה | ןיב ךימת תאצמנ הלשממהש
 תיקרותש ,ןיבי ,ורעומב םיריקפה רכש תא םלשל תושמ הדי ןיאשו
 אשמ הילע תחקל | םיבורקה םינמזב אלו ושכע אל לכית אל
 הכפהמה ירחא תיקרותה הלשממה הלבק םג םאו ,הוכ רבכ
 יפכנמו הירגלוב = ,הירטסואמ 'םיווקמ יתלב םימוכס | הנורחאה
 ,הלסמה תואצוהל םהב שמתשהל  לכות אל ,חרומה ןטלושה
 ומכ ,ץראה םינפב םינוקתב עלבנ רבכ הוה ףסכה בורש ינפמ
 הלפמה ןינב ןכבו ,יצבו אבצב םינוקתב ,םידיקפה רכש תאלעהב
 :,הלסמל תוכומסה תוממושה תוצראה תוחתפתהב יולת תירדגבה
 וארביש םישדח םירגהמ םרז ידי לע קר אובל לכותש .תוחתפתהב
 אצמנה רשועה לכ תא איצוהל ולכוישו שרח שוכר םתדובעב
 תא הילע תחקל לכות הלשממה ,הכחרה הימטופוסמ תמראב
 בר ןומהב ואביש ,הוקתב קר הלסמה תורוגאל לודגה ןוברעה
 םלשתש םימוכסה ףולחש ינפמ ,ץראה תא רבעל םישרח םישנא
 לכש ,ןבומו  ,םתדובעמו םיבשותה יפממ הסנכה לבקת הלשממה
 היהת הכירצש םוכסה ןטקי ,חתפתהו ךולה ץראה ךלתש המכ
 הרשכומ םאה םלוא ,ורעב הברעש הבוגה רע אלמל הלשממה
 היאנת יפ לע וא המילקא יפ לע | םייפוריא בושיל תאוה ץראה
 ?םידחוימה

 אוהש יפ לע ףא ,בוטו אירב אוה הימטופופמ לש םילקאה
 לארשי ץראב רשאמ לורג רתוי הברה םש םוחה ,םייפוריאל השק
 ("בררס,) םיפתרמ םיבשותה םהל םינוב םירעב .םירצמב רשאמ םג
 ץיקח ימיב םילבמ םה םשו םהיתב תחת םירטמ ינש לש קמעב
 ירחא עברא דע רקבב הרשע תחאמ תומח רתויה תועשה תא
 ,םישרח השלש לש ךשמב הימטופוסמב לודג םיחה ,םירהצה
 ינוי ףופמ םוחה השק רוחיב ,תולעמ םיעבראמ תוחפ אל אוהו
 המח חור תבשגמ הוה ןמוב ,טסוגוא לש םינושארה םימיה רע
 םימעפל לצב ןא הארמ רטמומרתה ,םוי םיעברא ךשמב דאמ
 םייחה ירמגל םיקספנ הלאה טימחה םימיב ,רוימואירל תולעמ 0
 ףרוחב .ךררב םיאצוי םניא םהיתוחרוא םע םיברעה םג .ץראב
 היהת םא* ,הימטופוסמב ןיא גלשש יפ לע ףא ,רילק אוה ריואה
 רתוי .םילקאה :היהי 'זא  ,תורעיבו םיצעב הסכתתו הבשוימ ץראה
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 ויהיו .,תאזכ הלורג :

 ם9ועּה <

 אלא = ,םירעי = הימטופוסמב ויה - םימורק םימיבש ,עורי = ,גווממ
 .םינטק םידירש םא יכ תעכ וראשנ אל םהמש

 םש | .תיצבה תומוקמב קר  הימטופוסמב תובורמ תולחמה
 ירחא = לבא ,תונברק הברה םג םימעפל תחקולה ,תחדק תררוש
 איה המיענ אל ,םוקמ לכב בוט םילקאה היהי תוצבה תא ושבייש
 16 ןנטוגוטמ 0%116 בילח ןצנ םשב העודיהו הימטופוסמב תררושה תערצה
 -ופמב ןמז .הויא בשויה ,שיא ןיא .בילחב םג היוצמ .איהש ינפמ
 תערצ תא םילבקמ םיברעה ,תאוה הלחמה ןמ | הקניש ,הימטופ
 בורה"יפ לע םייפוריאהו ,םינפה לע תובורק רתויה םימעפל בילח
 תעגונ איה םא ,איה המיענ אל רוחיב ,םירחאה ףוגה יקלח לע
 תאוה תערצה ,םינפה תא תרעכמו הנשמ איה זאש ינפמ ,םטוחב
 ןושארה ןמזב קר = ,הנכופמ הניאו תבאוכ הנניאו הנש  תכשמנ
 םינמס הריאשמו תרבוע .איה | ןכ ירחאו  ,הרירג  תבבוס איה
 תא םיעדוי ןיא םגו ,רוע ןיא הדגנ  תילקירר הלובחת .םינטק
 ידי לע וא | םימה ירי לע האב איהש םיבשוח .הלחמה תבס
 ,החישמ וזיא יבילחה ןצנה דגנ םינתונ םיימוקמה םיאפורה ,םיבורקמ
 םינמס קר הריאשמו םישרח 'הזיא ירחא | תרבוע תערצה זאו
 . םיפר

 ,םיאירבו הימטופוסמ יבשות םיקוח = לודגה םיחה תורמל
 לש םשור םישוע ,לארשי ץראל םיאבה ,הימטופוסמ ידוהי םג
 ימע רעב עייפה אל הימוטופוסמ לש לורגה םוחה .םיק!ח םישנא"
 תספות תאזה :ץראה .ההובג הרוטלוק תאזה ץראב אורבל םדק
 דומלתה ארבנ הב .תירבעה הרוטלוקה תוחתפתהב רדבכנ םוקמ םג
 ,תובישיו הרוח יזכרמ רותב תועודי בר ןמז ויה הירעו- ,ילבבה

 דוחיב ,םייפוריאל השק ץראה םילקא היהי ושכע תאז לבו
 לושכמ היהי הוו  ,םינושארה םהיתורודל םג וא ,ןושארה רוהל
 םינושארה םימיב בושיה שוגפי הזה ישוקה  רבלמ , םושיל לודג
 ,הימטופוסמב םיררינה םיברעה יטבש רצמ לודג רֶתוִי לושבמ רוע
 םיטבשה תמישר .ןתונה ,החיש ביבח .,ץראה ייחב .איקבה רפוסה יפל
 לודג קלח .9,810,000 דע םרפסמ הלוע ,הימטופוסמב םיורבה
 שי ., תורידשבו .תומחלמב םיקסעתמו םבורו םברח לע .םייח םהמ
 םה ,40.000 דע עיגמ םרפסמש רע ,ךכ לכ םיקוח םיטבש
 ,םיקמל םיקממ םילודגה םהירדע םע דחי םיררוגו 'םילהאב םיבשוי
 םיסונמ םה . תורילו בוכרל םיביטימ | ,םירובג  םלוכ םה
 םהיניעב .בשחנ אל  לולשלו בונגל ..ןתוא  םיבהואו תומחלמב
 לוע תחת םיאצמנ םה ,המרעו הרובנ הזב שי קר םא ,הפרחל
 ידי לע תמאב םילהנתמ םהו םשה יפ לע קר היקרות תלשממ
 רשאתש הלשממה לא  םינופש םיטבש שי  .םירחבנ 'םיכיש
 רשקה תא םג .םיריכמ םניאש .הלאכ שיו .,םיכישה תוריחב
 םישפח רבדמ ינב םבורב םה . הלשממה ןיבו םהיניב .הוה הפרה
 ; הימטופוסמ לש | תולודגה  תוברעב .םשפנ תואכ םולשומה
 סמ םיחקולו ,תוחרואה לע  ,םירפכה לע .םילפנתמ םה םימעפל
 שוגפו יפוריא בושי לכ | . םהידודנ ץראב תורבועה = .תוחרואהמ
 בושי לכל היהי ךירצ .הלאה םיברעה רצמ קוחו לודג  לושכמ
 םא יכ ,םידדוש וא םיבנג לש תולפנתה ינפמ אל ןגמ ול אוצמל
 , םיניוזמ םידודג .לש םימלש תונחמ םע תושק תומחלמ  ינפמ
 םיטבשה תא עינכהלו רבעשל הימטופוטמב אבצ יד ןיא היקרותל
 םא לבא ,םנוצרכ תויחל החרכ לע םהל תנתונ איה .ןכלו ,םיקוחה |
 ,לודג- אבצ היחי ךירצ ,שרח בושי דסויו תודרגבה הלסמה הגבת <

 םיכירצ םרריש תרעשה יפל , תובשומה לעו  הלפמה לע ןגהל ירכב
 יטבש ינפב הימטופוסמ לע הנגהל םימלש םיסופרוק ינש הי
 תיאבצ הנגה לבקל היהי רשפא םג םא ,ןפוא לבו .םיברעה

 לובסל = רוע םינושארה םיבשויה .םיחרכומ
 ,המחלמ בצמב ואצמי בר ןמז .םידרושה םיטבשה ןמ הברה

 ונחנא .הומ לבא"

 ול ןוילג +

 תומלש תובשומ לע .תויולפנההו .תודירש  ,תובנגמ הברה ולבסיו
 הברהב הלעי שדחה .בושיהש ,קפכ לכ ןיא ,םידרוב םישנא לעו
 ;ברחה ידי לע ולפיש םיבורמ :תונברקבו םילקאה ינפמ תונברק
 .יברעה הבורהו ןיכסה

 ,יטמופוסמה :בושיב יחרבה = ךכ .לכ רבה אוה | הנגה
 ןאצמ תירדגבה .הלפמה רי לע תובשומ .דסיל םבשחב םינמרגהש
 , ןבומב ,שיא םיפלא תרשעמ היצילימ רדסל תושר שקבל ץוחנל
 ,ץראה לע םלש רותול המודה ,הזכ יאנתל םיכסהל הלכי אל היקרות
 : הימטופוטמב .םהלש  בושי תלאשב קוסעלמ םינמרגה ולרח ןכלו

 ,הימטופופמב בושי הויא רסוי םאש = ,םיאור
 אבצ תקוחהל  םימוצע םימוכס שידקהל הלשממה היהת הכירצ
 ,םישרחה םיבשותה לש שופרה לעו םייחה לע ןגהל ידכב ,לודג

 רצמ םילורג :תונפרק הימטופוסמב = בושיל םיצוחנ = ןכבו
 עיקשהל םיכירצ  םושיה ילעב = : הלשממה רצמו בושיה ילעב
 םימוכס םהל םיצוחנו ,המדאה תאקשה תרובעב םיבר םינוילימ
 םע םחלהל | ליבשב לודג תונלבס חכ םהל ץיחנו ,תובשיתהל
 הנוכנ היהת ההלשממה | .םיערה םינכשה םעו השקה םילקאה
 לעש ינפמ  ,הימטופוסמ בושיל םיצוחנה תינברקה תא בירקהל
 ניאש םיטבשה לע קוחתה הלשממה .לודג 'חכ הל שוכרת הז ידי

 ירי .לעו ,תוממשו תובוזע .תונירממ .רשוע .לבקת  ,התוא םיריכמ
 םירת הפוריאבו היסאב היתונידמ תא רחאתש הלודגה הלפמה
 הלשממה האור הימטופופמ בושיב , ללכב היקרות לכ ךרע תא
 ילעבמ ימ לבא = ,תינידמו  תימואל הלורג הרטמ הינפל תיקרותה
 . +הו .בושיל םישורדה ,תינברק םירקהל לגופמ היהיו .לכוי .בושיה
 םעה תא ץראל תתל לכות תולוליא הפיאש  ,ההובג .הרטמ קר
 הרטמ הימטופוסמב לודגה ופושיב הארי םעו םע לכ . הל 'ץיחנה
 שיש ,יפוריא םע הזיאש ,טיכסת אל םלועל היקרות ךא ' ,תאוכ
 התלשממב לורג ץרפ השעת הזבש ינפמ ,ץראב זחאי ,הלשממ ול
 ץראה תא יבוזעל וא היקרות ינפל םיכרד יתש = ןכבו . היסאב
 וא ;הילאמ טאל טאל חתפתה רשא רע תוכחלו יחכונה הבצמב

 םיאנתב הב בשיתהל ירבעה םעל תלכיה תא ףוס ףופ תתל
 ירבעה בושיל וישכע המיכסמ הנניא .היקרית םא  ,םיחונ
 ץוחנש ינפמ ,ןכ ירחא וילא םיכסהל היהת הכירצ ,הימטופוסמב
 םידוהיה ויהיה לבא . התוא היחישו ץראה תא רבעיש םע הל
 +חב בושיהלו .ץראה יאנתל לגתסהל םילגוטמ
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 .םיִלוחַה תיִבַּב
 <(ףוס)

 -המ-לש-רבר ליבשב "םיביואה, ןיב הטטק תלפונ בור יפ לע
 ,הלאה םישנאה ינש תנוכתב עובט אוה הביאה רוסי ךא , ךכב

 רעוג אוהו ,החונמהו טקשה תא | בהוא ןקוה  יאצילגה
 ,םר לוקב םירברמה וא םהיפ קוחצ םיאלממה הלאב הפיזנב

 שנענש ימ .אוה ןכיה דימת רוכול ךירצ םדא ןה ?רציכ -
 ירכ | ,בוצע תויהל .ביוחמ .אוה .ירה  .הלוח. בכשל םימשה ןמ
 ,..אוה:ךורב:שודקה וילע .םחריש

 ,םירישב רש = ,רימת זילע - ריעצה יאטילה : ונכש םלואו
 ליממו .רללימ תרטל םיטנמילפמוק קלחמ ,לכה םע .ץצולתמ
 תא ול .םילחומו תיא םיבבחמ םילוחה לכ ,ןייט ש .תרמב הרמ
 רוראה "ץלח, לע המח אלמ אוה .ורבל יאצילגה קרו .,ותוללוה
 ,תוצרמנ תוללק ותוא .ללקמו הזה



 ול ןוילג

 ילב בםוש אוהו ,תבצע ןנעב .םיסכתמ ריעצה :ינפ רשא 'שי
 יאצילגה .חלוש זא ,תחא הדוקנ לא תוטיבמ ויניע קרו ,העונת
 ףופ ,אהַא, =- :ומצעל .ןמורו. ונכש רבע לא המקנ אלמ טבמ

 "הז .רכזנ ףוס
 םירפסמ םה ,םהיניב םולש ישע םינכשה יכ ,המרנ םימעפל

 רוחיב .הז .ישעמל הז םישרורו םילאוש ,םהייח .תורוק והערל שיא
 רפיקה תא | םלקלו ללהלו וצרא חבשב רפסל יאצילגה .בהוא
 ,דסחה ךלמו  םירוהיה בהוא ,ףעואי ץנארפ

 םיקיפמ  רידת .םיפעווה .יאצולגה לש = וינפ העש התואבו
 ללגב ,ויתואטח לכ תא יאטילהל .חולסל ןוכנ אוהו  ,תובידנ וזיא
 ,יאצילגה .רסוקה ןמ ותולעפתהו וירופס לא וניזאה

 תומימת . ןימב .וב = רבודה לא יאטילה הנופ םאתפ ךא
 :לאושו היושע

 םכלש רפיקה .יכ .,ונותומוקמב םירמואש המ אוה תמאה --
 ?ןלציל אנמחר ,ןויבא אוה

 הנועו וחיש-שיא ינפ תא .ןחובו וב >וינוע  ןתונ .יאצילגה
 : םעוב

 יתיאר ימצעב יכנא ,הזכ .רקש ודב םימוירהו םימוש קר --
 : ,.;ולכיה תא

 יב .;םירמוא יתעמש לבא --- יאטילה ףוסומ --- ,רשפא ---
 == .הרושת היצילג ידוהי .ול ושיגה ףעואי .ץנארפ לש ולבוי-גחל
 ,..תואקמזופ לש תוגוו רסירה ול .ובדנ תוידוהיהו  ,םילדנס גוז

 םיערמ אוהו ,םעז תואלמתמ ויניע ,םימכרכהמ יאצילגה ינפ
 :דורצה ולוקב

 ףיתומצע .,ונכלמ תרפכ אהה ,רמושמ ,לארשי | עשופ --
 .םימָי .ךראל .היחו ונלש רסיקהו !הנבקרת

 תודבכב םשונו הכימשב .הפכתמ ,ונכש לא ףרוע הנופ אוה
 --ותועזערזה .בורמ

 םירכמו םיבורקל .תושר םינתונ .תבשה םויבו. יעיברה .םויב
 .תחא העשל םיליחה:תיב לא .סנכהל

 םה .רקבב דוע .חור רצוקב וז העשל םיניהממ םילוחח
 םהל הארנה ןועשה לא .םיטיבמ | ,םיעגרה תא םינומ םיליחתמ
 ,ותכילהב לצעכ םויה

 םישנא ןומהו ,תותלדה .תוחתפנ םירהצב תישילשה העשב
 םאתפ אלמתמ םילוחה רדח ,תיבה לא םיקחדנ םהיריב תואקתפו
 לא .תויוטנ םהיניעו םהיתוטמ לע םיבשויה םילוחה .ןואשו םייח
 .עדומו .בורק לש םינפ הארמל הודח םיאלמתמ .חתפה רבע

 תועמשנ .רדחבו . ,"ולש, תא  רחא = לכ םיאצימ הרהמ רע
 .תוחנא .,םיבתכמ:תואירק ,תולאש ,תושיחל

 תבכ הפי המלע ..,הריעצה ותב אבל הלינר יאצילגה .לא
 םיפדור לכה רשא לע. הינפל דימת ןנואתמ היבא .הרשע הנומש
 ,ודעב .לרתשהל .ול  החיטכמו ,ועיגרהל תצמאתמ איה .ותוא

 ,םואתפ-ןקורתמ .םילוחה תיב , רהמ .תפלוח םירוקבה .תעש
 ,ותפה :תומיב .ץיקדהונ .הארמכ והארמו

 ומלועב .- שיא שיא םיעוקש םילוחה םיבכוש הלק העש
 תועידו םשמ ואיבה התע הז רשא ,הז .תיב ילתכל ץוחמ דחוימה
 + תושרח

 ,ץוחה .ןמ .םשורה החטנו ךלוה רפסמ .םיעגר .רובעכ םלואו
 , םילוחה-תיב לש  םיפתושמה םייחה םיבש םעפה רועו
 תא יאטילה לאוש --  +ךתב | תקסוע איה המב -- :
 ,ונכש .יאצילגה

 , רחסמ-תיבב  תירבזג .אוה --
 , איה .ראת .תפי .הרענ + ךכ

 א]
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 + הצור התא המ ,ןכבו --
 + ךתבל ןתחל יתוא חקת ילוא --
 וניא ריעצה ךא .קתושו םעזו טבמ וב חלוש יאצילגה

 תחפשממ אוה בר ןב יכ ,וסוחי תא ול ךפסמו ונממ הפרמ
 , הנוגה הרשמ ול שיו תונישל המכב יקב ומצעב אוהו םינואנ

 הלאה םירבדה 'לכ וליאכ | ,וינפ הלחתב דימעמ יאצילגה
 ךכ רחאו ,םהילא בישקמ אוה תאז לכבו = , וילא םיעגונ םניא
 : :הנוע

 לכב עצב המ יכ .., , ןוגה םדא ךמצעב תייה אלמלא --
 ... רפח רקיעה םא ,"תולעמה,

 % ךהבב יתאצמ לודג םומ יכ ,התא עדויה לבא --
 +ונייהר --
 ,,.םכח ריטלת תכ ., , הנניא ,.. איה --
 ,ויפמ איצומ אוה וסעכ תא ךכשל ירכבו ,םדאתמ יאצילנה

 ,-- !ףיפומו הללק ,וכררכ
 ,התא סרוקיפא םא ,תדמלש ךתרות לכב תלעותה המ --

 % םיעבהל רמומ  ,םיהלאב רפוכ

 יאטילה תא םילוחה-תיב אפור עירוה םימיה רחאב
 ! .הז עובשב .חותנה תא ול תישעל ורמגו ונמנ יכ  ,"זילעה,

 םימעפ המכ םנמא ,תובצע וזיא וב הליטה - תאוה העידיה
 ושפנ הצק רבכ יכ ,"ץק םישי, יכ ,רוסיפורפה ינפל .ןנחתה
 הכפה ,בורקב תושעהל דטוע .חותנה יכ ,הרכהה םלואו ,תוכחל
 ,יונש ושפנ םרקב האיבהו וחור תא

 ,תחא הרבה ילב ,העונת :ילב בכוש היה תומלש תועש
 .תישירח ,הלק .החנא .איצומ היה םימעפל קרו

 חדבל םילדתשמ ,וילא םישגנ ויה .םילוחה-תיבב םינכשה
 ולעש חותנ-לש-םירקמ | ול םירפסמ ,ומחנל םיליחהמ ,ותעד תא

 רוע אלו ,רבד הנוע היה אל אוה ךא .ובל תא םיקזחמ ,הפי
 ,ותוא םידירטמה הלאב .ףזונ היהש אלא

 טילחהו  םדוקה  םויב ומע בירב אבש | ,ןקוה * יאצילגה
 םע ויפ חותפלו ויתודמ לע רובעל הסנ ,ומע רבה .ילבל .ובלב
 ,וקיתשהו "תוזע, ףכית ול הנע זלה .ךא ,"וביוא,

 + וינפ תא ןפהו ,הלמ וזיא ןטר ,קקר ,ויניע וב .ןתנ ןקזה
 "וילעה, תטמ תא ועיסהו תיבה יתרשמ ואבש העש התוא

 רול לכה .  םילוחה-תיב | ירגל ראמ השק .התיה חותנה ררח .לא
 אל אוהה םויה לכו  .ןימוחנת - ירבדבו | תוכהבב "וילעה, תא
 ופצש ,"חותנה, תורא לע החיש רבלמ תרחא החיש םוש התלע
 .ויתואצות לא

 יכ ,רברה ערונשכ ,לכה לע לורג רחפ לפנ רקבב תרחממ
 ...דוע ונניא "זילעה,

 ןמ םידחא ,"םיהצור, םשב םתוא ונכ ,םיאפורה תא וללק
 ,רטפנה תא ודיפסה םילוחה

 לומתא %רשפא ךיאה, ,וז העומשל | ןימאה אל יאצילגה
 "| + תמ םויהו יח היה

 * םיאפורה, . . חותנה יטרפ לכ תא רפיסו ג יוו דול אב ךא
 . ."וכב םמצעב

 ,ותטמב בכשו חנאתה אוה ,יאצילגה יניע ומעוה וא
 םינכש וילא ושננ .,ויפמ הלמ  איצוה אל .םווה לכו

 ,םהילא הנפ אל .אוה .ךא .,ומע- רפסל
 הילעו תרחא הטמ "זילעה, לש ומוקמ לע ואיבהשב ברעב

 הז היה וליאכ ,םעו יניעב יאצילגה וילא טיבה ,שרח הלוח
 1 ,יאטילה .ריעצה תריטפב .םשא

 תוצח רחאו = ,ןשיל  לוכי אלו .רצ לא .רצמ ךפהתה .הלילב
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 תא תיעבה רשא ,הנושמ יכבב םואתפ ץיקה הניש ותוא הפקתשכ
 : ,,,וינכש

 ,ותומדקל לכה בש .םילוחה-תיבכו ,רבע דחא םוי קר
 םלועב ; םוי םויכ תוצלהו תוחיש ועמשנ ,בלמ "זילעה,  חבשנ
 .רבד הנתשנ אל ןטקה

 יאטילה תא ריכוהל םיבר | םימי .לרח אל יאצילנה ךא
 םילוכיש  ,םילוחה לע םימעפל סעוכו םמותשמ :היהו "זילעה,
 .,.םדא לש ופוס םהיניעב ואר רשא ירחא ,םהיפ קוחש אלמל

 היה ,"םיביואה. ןיב תוטטקה תא אוהש ימ ריכזה רשאכו
 ! רמואו ףצקתמ יאצילגה

 יכ ,םולשה-וילע ,וב יתיארש ינפמ ,אברדא !המוש --
 ערוי םימשב םיהלא .,, ותובבוש לע יל הרח ,הז "הפי ירפ,
 ,..אוה תמאה םלועב ןה ,תאז התע עדוי אוה םגו ,תאז

 ט"פרת ,קרוו:וינ =

 , גרובליז א השמ

 ..,בַרָחַש יתיב לע
 +.."יתיב תא יתברחחש יל יוא,

 ;יתיב ול דמוע עקרקב שובכ ,הממש רככ לע ,הריעב םש
 לש ויניע לע המדא-יסרחכ ,םיפגומ | ויתונולח = ,םייוטנ ויתוריק
 ךותמ הרצה הטנו יבל וב ששחו וינפ לע םרא-ןב רבוע ,,.תמ
 ..,יאשח דחפו הנאד

 הנושארב יניע ינפל הפ ולוננ רבנשב .,, םימיה רבכשב
 , ונתיבל לעמ םישורפ ויה. םימותסו םימומע = ; םימשה-יקחרמ
 םינונחתו = העינכ ךותמ ,.. ויתויתוא = וקחמנש הז קיתע ליוגכ
 ולוכ --- .וימורמב רתתסמה לפרועמה זרה ותוא לא תיבה ץיצה
 ,תיבה זא היה  רבכ םימידעבשו ףפור  ,םימודק-תבשחמב ןותנ
 ,המדאה לע םימי ךיראהל ול ודמעש תוכרבה לש ןתוכוב קר םיק
 חוטבו ,וילתכ .ךותמ וקספ אל תיברעו תירחש ,רוד ירחא רוד
 הזיא , ,, םנמנתמו --- ןהל בישקמ היה עונצו רשכ .,וארוב דפחב
 ,םירז .ןועב ,העשל קר :וינפ לד לע ףרפרמ היה ררהנ םולח
 בוש היהו ןוצרדתעש .אובתש אלא -- ןטקו לד להאל ךפהנ
 +: ,הפיו רדהנ ןומראל

 העשב ,יבא לש ויניעב םג ץנצנמ היה הוקתה-םולח ותוא .
 הנותמה ותלפת הריעה המח ימודמד םע ,וז ותלחנ לע טיבהש
 ותוא ינפלמ םימחר ושקב םיענכנ םהינשו ,תיבה תא הלולצהו
 ילב העות םלועהש העשב ,םימומעהו םילפאה תולילכו .. ,ןומדק
 ותוא .יאשחב םיכבמ םהינש ויה םיכשהמב | ,לוכיבכ ,גיהנמ
 ,.,אובל ךכ לכ המהמתמ ונורתפש ,בל ביהרמה םולחה <

 השקבתנ םימיה רבכבש ,האליע המשנ לש .ץוצנ היה ,יבא
 יפלכ לטבו ענכנ ,אוה ויניעב יבא היה לפש ךא .תמאה םלועל
 םדאכ ,רחפ הזיאב דיטה היה יורש ... לודנה רבעה תשורי
 -קיתע .ול אב השוריב הז תיב . , ,ימדינפל ותבוח ידי אצוי וניאש
 ויתונולחל לעמ שובח היה חורק ןכתדגג .הריעב קיתעה ,היה םימי
 יאלפ-תודגא .., שודקו בש שארל וז הנשי תפנצמּכ ,םינטקה
 עבראמ ; הנכסב דמע תובורמ םימעפ :וילע .תורפסמו תורבוע
 ,רברההם:מ :ועריש ויה ,עגנ אל וילאו -- הריעה הרעב היתוצק
 תנכוש ותמשנו  ,"ןקזה, לש העובקה ותבישי ּהָּפ התיה לֶש רוד

 תוירבה וטיבה רובכ-תאריב = ,םיקיתעה םירפסב םויה דע הפ
 -תלחנ לע יבא היה ררח .,, הבושח .הנמלא לעכ ,תיבה לע
 ולאכ ...הרימשל ול ןהינש רקי ןודקפלכ הל :גאודו וז ויתובא
 אל וימיבש היה רעטצמ | ,תיבה לש ושרוי תויהל היה יוארדאל
 תועשב ...םינושאר והודימעהש הגררמ התוא לע רומעל תיבה הכז
 ךותמ ליטמו ורוחאל וידי תא לישפמ היהש שי תושמשה ןיב
 לכ ,זיז לכ הנובב ששממו וב קרוב ,תיבה ביבס הקומע הבשחמ
 היה ךכו .. ,ויתונוועב הלילח םגפנ אל םא ,ובל גאר ולאכ קדס
 ,ימא . ,, "ונתיב, .. .'ונתיב, :ימא םע וחחושב ויפב רימת רוגש
 לש ויתוכרב ירחא "ןמא, הנוע התיה םויה לכש ,העונצ המשנ
 . . ,"ונתיב, .. ."ונתיב, :הגארב שאר תענענמ התיה ,יבא

 הנארבו  ,וריחידןב ,יב .ויניע תא אבא ןתונ היהש םימעפ
 ! תובאדתוכז ררועמ היה הפומכ

 .,,!תיבה תא שיבי אלש ןוצר יהי --
 :היתפש לע שחלב וירבד לע יאשחב ימא הרזח
 ,..! תיבה תא שיבי אלש וצר יהי --
 םימיבכ ומוקמ לע חנומ לכה היה ,תיבה םינפב ,םש

 לבל תיוז לכ לע החיקפו הרע התיה תרפקמ ןיע ולאכ .םינומדק
 תפפיח התיה , תיוז לכב ,רבד לכ לע .., יונש לכ םש אובו
 לירבדתופכ לש  םומע  שיקדשיק :לורגה רבעה לש  ותביש
 םיטסקנה םינשיה םיפדה לש | הביש-תוחיננ , , , תרפוע-תורעקב
 הז לכ --- םיפדה םתוא ךיתמ ףסכ-תרעש לש קרב .., יבא ידיב
 ןיעב ןיע םיפוצ  .ריגרפה לא םיבורק ויהש ,תורוד לע רפסמ היה
 לש םריניעמ .םיסומכו םה םיזוננש ,ויזמרו םלוע לש ונושבכב
 , . .ונימיב םימותיה-תורורה

 , החמש ךותמ תועמד ימא .הרירוה הנושאר הכרב יתכרבשב
 ,האולמב םויה והואב התיה אבא תמשנ

 ...לארשי לבלו  ונל הרב ןמיס,
 ...םויה .ותוא .לכ וירבד ויה ךכ ..."לארשי

 לש ויתוחינגכ  ,תומומע = ,תונוהמ ,םונש לע םינש ורבע ךכ
 דימת יורש  ,הפ יתלרג רבעה לש יתטילשב = ןותנ ילוכ .אבא
 ,תיברעו תירחש ךרבמ יתייה יבא םע דחיב ...ימדינפמ דחפ .הזיאב
 ,םקמועל .יהדרי  ,םירפסה ךוהמ קפפ אל יפו  ,הארי:אלמו ךרב-לשכ
 ךותמ שארב ונענ ,ועמש ,תוירבה ואר ,, םרכע  קבאב יתקבאהה
 ..!היבה  תכרב  ..!תיבה .תכרב---:חבשו הימת

 :ירחא םישחלתמו עבצאב ילע  םיארמ תוירבה ויה .תובוחרב
 ..!תיבה ..!תיבה --

 .השודקב יחש ןקו ותוא לע יבא יפב ויה .תואלפ"תודנא
 היה ךכו ...וללה .תורורב םג רכג .ןמושדו .תיבב הפ ועריאש תואלפ
 :ובלל לימה רברמ אבא לש ולוק

 םישודק ישרשמ :רצנ = ..[תיבה תא רומש ,ינב -=-
 ,.,הא-קנ תיבה םש תא ראפל ...תרצונ  תולודגל

 "..!היבה הא  רומש,
 היהש ,ביהרמה םולחה ותוא "א םלוכ ויד םינוהנ יבלו יניעו

 תיבה ךפהנ רבכ | :יתמלח  תוזילה הממדב .ונתיב לעמ ףרפרמ
 :םיחוורמה םימלואה .ולש ךלמההןב ינירה ינאו  ,רדהנ ןילקרטל לדה
 ומק | .ינתרשל םידמוע .םיכר הלעמ יכאלמו ,הניבשה ויזב  םירוהזמ
 עיקרה .רהזב | םיריהזמ  םינקז םישישי = ,םהירבקמ . תורודה לכ
 ארובל חכש :םינתונ .,,.םמולח תא רוהפל הכוש ,ימש תא םיסלקמו
 .,,ויקחש?ימורממ  ןלוכיבכ- ,הריש .םלוע

 לכלו ונל .הכרב ןמיס

 .,,התא

 ןיעה  ...היוצמ חור לכמ עז = ,תיבה דמע רבכ עּוערו ףפור
 תמחמ התרומשא תא הרירוה ,וילע רימה .החוקפ ההיהש ,תרפקמה
 ףתויב .ענכנ = ןלאָכ יכא = .,ןומלאנו ומעוה תיכה .תויוז  ,,.השלוח
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 הבולע המשנב ,הצוכתה  םאה- .םירחאכו וב: רתויב דיפקמ .ליחתהו
 רעצב ,ונהיב לעמ .קחורמ ,.,הבלמ החננו  תיוז .לא .תיוזמ הטבלתה
 : ,..ביהרמה .םולחה ותוא סקרהה ,יאשח

 לש הסיסה :וזיא םש הלפנ  ...םםהמ יבל \ ליחהה רבכ וא
 ,םזא | .יבא יל רמא ךכ = .יתייה תוירבה ןיב "םדא ל = ,םירוהרה
 ינפלו םוקמה ינפל וישעמ לכ לע ןובשחו ןיד ןהיל דיתעש
 ...תוירבה

 תונוצ | יניעו ,,ונהיב ירוחאמ ליטמ יהייה .תובשחמב שופת
 םסקדםולח ילא אב םשמ | ..,ינפל תוהפה קחרמה לא םיעוגענב
 לע השחל , ילא .הארק לוקדתב זיא .ריואה  :ילגב = ,לקו ישירח
 ..,יתמלח .הלילו .םוי ,הל יהבשקה :הלילו .םוי ...,ינוא

 ילא יבא .ירבד ויה = ..!תובשחמב קמעתרל  םהאל .-וסא --
 ...תיבה יפלב רעצ .ךוהמ טיבהשכ

 ופוס הא חורב הפצ ולאכ ,ינא לע ןא ואב הגאד תועש
 לא החינגב = רמוגו = החינגב חתופ היה םויו םוי לכב | .תיבה לש
 חרקנ גגה = ..."םישירמב .םכמהל ךירצ ,ומקעתה םילתכה, :יושפנ
 ,םויל םוימ ותוא החד ,ונוקהב ליחתהל ונתנ אל ובלו ..,"ונקתל ךירצ ,ולוכ
 ,לוביבכ ,וינפל .תננחתמו תאטחתמ  ,רתויב הנותמ התשענ והלפתו

 ךוהמ = .תומודרקו = םיניזרגב  םישקנמ וליהתהו .םילעופ ואב
 :וללה .תושיקנל יבא .בישקה .שו ו דחפ

 ,ימא .ינפל .ןנואתמו  לבוק היה ,.,"ונתיב , :..."'ונתיב , ---
 :וירבד לע הרזח םאהו
 + /רנהיככ .:.ונתיב | ==
 ןרמאו חהפ  ,באה .םעפ ילא ברק וא
 =- םלועה לא .תאצל ךהעש העיגה = !ינטבירב ,ינב --

 ללד- ,םילודג לש  םרואב םמחההל ,םישודק ידי לע םיט הקצל
 ,הרותל .ךנואמצ רובשל יניעמ רבכ

 ושחל | יאשחב = ,תיוזבו ישאר לע הכרבב | חינה וידי תאו
 : ..,ימא יתפש וירחא

 ,רתימה ןמ הנגשב קהנה הזה לילצכ  ,שודחו הימה:אלמ
 ...יתמלענו רועפה םלועה לא יהאצי

 ;יתיב ול דמוע ,עקרקב שובכ  ,הממש רבכ לע ,הריעב :םש
 ...המ לש ויניע לע .המדא?יסרחכ ,םיפגומ ויתונולח  .םייוטנ .ויתוריק
 הגאד .ךוהמ הרצה הטנו ובל וב ששחו- וינפ 'לע\ םהאהןב = רבוע
 ..,יאשח רחפ

6% 

 :הֶיְנַמְרְגִמ םיִבָּתְכִמ
 ץ.

 ומווב .םוָו ירמ םיחרי ינשכ הז גצומה  ,שדח .ןויזח םש הז---"םילבכ,
 .ןילרבב רשא ,"יזנכשאה ןו רטאי ה ה,ב

 ייח תא .ראתמ אוה וגויזחב ,ךכנכיר ןמריה ומשש ריעצ ירוהי =- ן-בחמ
 ,רקיעה אוה הז אל לכא  ,סוכרפ ילבו לחכ ילב םהש ומכ  הינמרג ידוחי

 םירוהיה ורצמ -תחאב עגונ אוה  ,תיטילופ:תילאיצופ איהש ,הרטמה---רקיעה
 תיכוהל ונוצרו ,וז הנ דמב "תרעוב ,ל תונורחאה םינשב התיהש ,הלאשב .,זנכשאב

 :יאו - םתקרצדיא םהל * תוארהל .םהינפ לע \ םתגושמ תא  "םילודגהו ס רשה,ל

 ..,םמפשמ .תרש'

 :ןויזחה ןכות הזו
 ותדעב דבכנ .ידוהי  אוה ,ישארה רובגה יבא | ,ןמהעל .רדנפ .םהרבא

 רשכ ידוהיכ .אוה  גהנהמ  ,ותצעב םולאושו  ןתוא םידבכמ לכה ןריעעו סנרפ
 ,רובצב .הלפתבו םירשכ םולכאמב = ריהז = ,תוישעמה תווצמה לכ םיקמ ,דרחו =

 "הישפח, ץרא 'בשוח רוחב :,"הנָשה  לָבָב ידוהי, ,סירמואש מכ ,ןהנה ללָכבְו =

 תודהיה תולאש תא ןיבמ ונניא םג .אוה ,םירוהיה תרצ תא שיגרו אלו עדו אל

 תולאש ?עורמ ...האגתמ אוה ותודהיכ :חונמ = םירחא םורוהיל תזנתונ ןניאש

 ידוהי ומצעב אוה יב ןעו , ותודהיב איה האגתמ ;דזב ידוהיל ןה תורזומ ולאב

 אוהו ...הדעה סנרפ אוהש תובר םינש הז ,בושח םדא יאדוב אלה אוהו והנה

 הז .םהל עידוהל היה ךילע ?התא ירוהיש םיעדוו םה ןיא  ךירכח, :ונבל רמוא

 "ו אג ב

 =-(תודהיהלו ול המ ,ויבא ירבד תא ןיבמ ונניא ונב דנומגיז לאומש לכא

 תווצמה תא םנמא םיק ,ריכה אל הבש רואמה תא ,ההוא עדוי ונניא  אוה

 םוממ  ןוח םימעפל. עמש ,'הרטפהה תא  אורק,ל םנמא אוה עדוו  ,תוישעמה

 ,פהב הנש אלו ארק אל ודועמ ,םימותח וינפל וראשנ .תודהיה  ירפס לכא ,ןגנ

 "תודהיש, = לעשו דעצ לכ לע אוה שיגרמ ,אכצב .דוכעל וילע רשאכ  ,התעו

 תולעל ךודה תא ודעב םימסוחה  ,וילע  םיקיעמה םיל ככ אלא הנא וז

 וולא  תוהטב .כ"כש  ,"ריציפוא, ראותה-םשל  ,ההוכג .הרשמל = עיגהל ,הלעמ

 .הינמרגב לארשי יריעצ תושפנ

 ז"כב ףושק  ,תודהיה ילבכמ ישפח  ומצע תא שיגרמה ,ןבה לבא

 האלמו | הקומע הבהא כהוא אוה םתוא ,םודוהיה .וורוה לא םיקזח . םירשקב

 םיארונ םירופי ולכסי םהש ,"םילככ,ה תא  ןואגב םיאשונ םהש  ,אוה עדווו

 והנה הלאה םירכרה תא .הלאה םולככה תא קתני םבוהא:םדיחי .םגב םא ,ראמ

 ןתואב ,זא ,אבצב ותרובעמ שפנהל התיבה כש רשאב ןושארה ברעהב עמוש

 רישעה ידוהיה ןב תודוא .תומימתב רפסמה ,המלש םתיב:רידו םג אב ,ברעה

 !םיללקמ םירוהה  ,ןונמה  ןמ * רוטיפורפל .הנמתוש ידכ ,ותד תא רימהש טייפ

 וזיאלו, : תמלש רמוא רשאכו | ,ןירוה רעצב םופתתשמ ,דגובה תא םיפרחמו

 םהרכא ןל הנוע "!ןיאו פפא ליבשב --- (והשעמ תא (טייפ) הז .השע תילכת

 "?הזכ השעמ לע רפביש רבד ללכב .שיה :הימתב רדנס

 ובלו  ,וללה תיכוראה תוחישה תאו הלאה םירכדה לכ תא עמוש ןכהו

 הרק רשא תא וירוהל עידוה אוה :ושפנ תרמ תא אוה עדוי ,םירזגל ערקב

 ,השע רשא תא לבא ,םשפנ תא חמשל ידכ --- ריציפואל השענ יכ --- ותוא

 ייי\ילע םיבוכחה תושפנ תא  רעצ ילבל עורוה אל ,  תורהיה ןמ רכב .אציש

 ,המיענה המלעה וז , ל ח ר ורשבדתראשל רפס וירוהל שחכ רשא תאו

 ,תחצנ הבהא רבכ הז התוא בהוא אוהש ,ויתוכא תיבב תאצמנה הירוהמ המותו

 + איה הינע יב ןעו ,השאל התחקל וצפחל םידגנתמ וירוהו

 אוה , הלודגו הבר התיה ריציפא תויהל ותקושת ;ראבמו הל רפסמ אוה

 ! םילודגה ויתונורשכב וריהו ועד וורשו .וירכח = ,'םויחב .ותרטמ תא .הזב אצמ

 ועורפה = , םיקועמ :המח .המפ דע , ללכ .שיגרה אל םינפלש  םולככה\ לבא

 ךא ,לחר ,תושעל המ, .  "םתוא רכש ךכופלו  ,ורשא  רוקמ" עיגהל ודעב

 1 'ףגנ .ןבא דימת איה תודהיהו ,םי יח תהא םעפ

 = -דגובו אכצ:שיא ? רבדה תא .תונשל תצפח תינדחפ החירבבו, : לחר

 ."ומרבו ומצעב דגוב
 המש הנניא המימתה המלעה לכא , ושפנ תא קידצהל לדתשמ אוה

 תא םגש רמוא היה םינפל יב , ןרקש ,אוה דגובש תעדוי איה , וירברל בל ללב

 תורמלו . . ..ןורוה ינפב םג רקשמ אוה ,הב דגב התעו - - אוה בהוא תורהיה

 תפסואו תקזחתמ איה , תומוצעה היתושגר לכ תורמל ,וילא הלודגה .התכהא

 ! םיטושפו םירצק  םירכדב יהל רזפמ אוהש ,הבחהיירבד לע הבישמו .היתוחכ תא

 "!רטומב הצפח ינניא, --

 ןירחי םתא גגיח ,וירבח תבסמב נשוי דנומנוז - , ורבע םימי םיתנשב

 לע תוצלה ירבד  עומשל וילעו  ןרופכ ןוחצנה - רכזל ימואלה גח תא רכש פוכ לע

 + <<  תושיחלו --- "ותודה,  תודוא תורקוד תורעה  ,"םילשורי יחרזא, תורא

 יול לאושו .המלש וורוה דודו המלואה קחדנו אב ! הירורעש -- עתפל

 ירוהיהש ,תורוהל .וירבח ינפב אוה שיבתמ . הז .וירוה רודול רכנתמ אוה לכא

 ' וררועתנ ,  רדנס םהרכא תא דחוכ בשד ךלהו .אצו המלש , ול אוה כורק הזה

 , ."םירכחה,---לבא , ובוהא-ווכא תא קשנל ותקושת הרבג ,  ןכה .תושגר וישכע

 ,++? תזכ טישפ ידוהי לש וראוצ לע  לפונ ותוא וארי םא , ורמאי המ הלא

 "רכח, הלג , ןכה:תכהא החצנ רשאכ ,  ףופלו ,ישפנב הללוחתה .תימינפ המחלמ

 יב , "םלואה ןמ  םידוהיה תא שרגל ךירצ, | :םיבופמה תובשחמ תא דחא

 ! ימואלה גחה תא ., ןדיס .ןורכזל לודגה גחה תא המה \ םיריפמ
 הפרחה.תא עומשל -לוכי וניא ןמהעל רנומגיז:לאומש טננטיולה יכ ,ןבומ

 * ,ןובא תוחא יטרפ ןפואבז .שורופב .התע ורטאנ .יכ ,תושחלו הלאה וובה ירכדו

 תושעל ול. םינתונ םנואו. םיברעתמ .םירחא *בא , ףרחמה תא תוכהל .ץפח :אוהו
 תא = ארקי יס: ,עירומו פק ןמהעל ,., = +ףרגה תא הכי .ידוהי :, ןכתיה + האי

- 
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 + םלואה תא ותא בוזעי יכ , ןובא תא  שקבמו םינשה:תמחלמל ףרגה
 ונבש , ול ורפס ; הנה אב תדחוימ הנוכב | , םובסמ = ונניא כאה לבא ,
 אב .ךכיפלו , תאוכ הלכנ השעי ונכש , ןימאהל ול השק לכַא ,ותד תא רימה
 ןמאנ ןב יכ 0 וילע םירפסמ רקש יב ,וירבח רמעמב אקורו שממ ייפמ עומשל

 הקל םגש דע ,תאזכ הבושתב הוטב ךב:לב היה אוה ,.. םתדלו וירוהל אוה

 רקש ירבד ךאש , הדעה ירבח לכ ינפב ןכיירחא ריעיש ידכ , תמלש תא ותא
 , ונב לע  ולפט

 יכ נבל רמוא אוהו ,,הוק אלש המ ול עדונ ,םימתח ןקזה העט לבא
 . ונבל התעמ ,רגובה תא ,ותוא בשוח אוה ןיא

 גחנתמ אוה , ורוחי-ונב וילע "תמ, . התיבה באה .עסנ שפנו בל ןורכשב
 ,ותשא | םגו לחר םג ותא תולכאתמ |. עקרקה לע ףחי בשוי  ,םילכא גהנמ
 דבאנש הנב לע אל---םימוחנת האצמ רבב הנורחאה תאזוו ,דחא םוי רבע לבא

 ---תינמחרה םאהו ,ןנחתהו שקבו אב ,ןבה אוה . .. והשעמ לע א'כ 7
 ,הלחמ

 םגו תושקבה , תורצפהה לכ וליעוה אל ,השא -- ונניא שוא לבא
 המ . דאמ לודג ובאכ , לוחמל לכוי אל רדנס םהרכא :הנבו םאה לש תועמרה
 ור טפתהל היה חרכימ הדעה סנרפ רותב הדוככה ותרשממ םג ? תוירבה םירמוא

 ףרגה תא םינשה-תמחלמל רהמל ךירצ דנומגיז = ,ויבאמ ןבה בזענ
 ןפואב םישי אוה .וזוא  תימהל ובירדשיאל תלוכיה תא תחל ושפנב טילחהו
 םתחיש ףוסב .לחרל רמוא אוהו ,,המויאו הארונ תועט ךא ויהש ,ויוחל ץק הז
 : הכוראה

 ןמאנ ןב .ךורצש ומכ ,הקומע הכהא פתוא יתכהא כ  ,ירוהל ירמאת,
 ונחנאש ,םילככה ילע ושענ םידככ המכ ,םהל ירמאת  ,וורוה תא בוהאל
 םי לככה יכ ,םהל .ירמאת םגו ,רבעה תוברוחמ שרחה םלועהל ונאבה םידוהיה
 יכ ,םידבכ רתוי רוע ויה ,ימצעב יתרחבש , םיריציפאה תגלפמ לש םושרחה
 "!רפעל דע יתוא וליפשה םה

 םינשה-תמח"מל אצי .אוה , םיעמוש וננהש םינורחאה וירבד המה הלא
 .תמ תורחא תועש ירחאו םישונא םיעצפ עצפנו

 הזב אצמנ .ןירבת  םיפפאתמ ותטמ לע ככוש אוהש רועב לבא
 םיריציפאה .ןקב החיה .חרז רופצ, : טישפ ןפואב הרקמה לכ תא ראבמה אפורה
 ,המלשו לחה ,אבא םג םואב , הנממ רטפהל וצפחו

 החכות ירבד רברל --- המלשו ,ונבל לוחמל - אב באה יכ  ,ןבומ
 בירקהש הז דנומגיז תא ןגוהב אלש ןגהנתה רשא לע , םיריציפאה ינזאב .טעמ

 +1 ןויזחה תרטמ איה תאז .אלה יכ --- ,אבצה ליבשב םיבר כ"כ תונברק
 =-- ?ותרטמ תא רבחמה גושהה ? הזה ןויזחהמ "רסומ, םיריציפאה וחקיה

 םידוהיה  וניחא . קר םיאב --- הזה הזחמב תוארל | ,ןורטאיתה לאש  ,ןבומ
 יכ, לחר ירבדל = בל הלא .ומישי ,םאה .  םיריעצהו = םינקזה ! , "םילארשי,ה
 המה "םילככ,ה יכ ןוניביו "!המחלמ י'ע .א"כ ,  הרטמל .םיעיגמ הדוגב י'ע אל
 ללכ סניא םהלש םמלועבו םיברל לכא "רז ןק,ב אצמנה דיחיל םילבכ םנמא
 +. + םולבכ\

 + ערוו ימ

 ןילרב

 .הָיקרּותְמ םיִבְתְכִמ
 .הנרימפס

 תתא איה (ףלא םיעבראב = .היתושפנ רפסמ)  הנרומסב םודוהיה .תלהק ,
 יקינולפל איה  ,תינשו = היקרותבש 5 תובושחו = תולודג = רתויה = תולהקה
 יקיגולפבמ רתוי הברה :לודג םינויה רפסמ הפ םנמא ,רחפמב .החככו הרשעב
 םווש ירפפמה סחוכ לבא  ,רתסטב בושח רתויה קלחה תא םה םיחקול םגו
 ,םינורחאה .לע םונושארה .םילוע םג ילואו רחסמב םחכל .עגונב םוגויל םידוחיה
 איה תלפונ ינחורה הבצמב לבא  ,ירמחה הבצמל עגונב רמאנ הז לכ םלוא
 לש שארהו הביכסה ,רפפה יתב :הזל תובר תובסו * ,יקונולפ תלהקמ הברה
 :הלהקה

 סיסב לע תרמוע םתלהקו ,םירחואמ רתוי וא תוחפ םה יקינולס ידוהי .
 רמועה .רעוה ,ישב םכחה ריאמ בקעי .ג"הרה לש הברה ותדובעל תודוה | ,ןוכנ

 םגה יקינולסב םירוהיהש הז .םגו ,התכוטל םודבועה םימואלה םיבולקהו השארב

 ,ןויזאפ .,ממ

 ,םיעדוי אלבו .םיעדווב תימואלה םתואגל הבס .אוה םימעה רתי  תמועל בורה

 םמצע תא םיבשוחה םורועצ וזיא דבלמ ,תוללובתה תודוא .הפ רבדל ראמ השק

 הנוא .הלהקה ,העור ילב ןאצכ טעמב םה הגרימס ירורי הז תמועל .,םילאיצופל

 יחכונה ברה יכ ,הפ רסח הלהקה ירבא לכ תא רחאוש ינחור שאר ,תססוכמ
 ,ונמע ינב לע םרפסמב םולועה ,םינכשה םג םיעיפשמ הז םעו ,ןקזו שלח והנה
 םילוינפשה םינותעה םירמרמתמ סנחל אל ,םתואג תא םידוהיה בלמ טעמ רוקעל
 םיעבצב ותוא םיראתמ םה םילורג םירומאמבו םתלהק כצמ לע הנוימפ לש
 הז לכ.תורמל םלוא ,הלהקה תא דחאלו קזחל הדובעל םיארוקו דאמ םירוחש
 םיבר ןאצמת ןומהה ןיב ,םהמ הקוחר תוללובתההו ,םינמאג םידוהי םלכ רוע
 .טעמ ןא הברה םא ,תירבכע םיעדויה

 ,הלהקה לש הקוזחב ןינעתהל הרעה ישאר ולחה ,עובש ינפל ,הזה ןמזב

 רע ,ישב םכחה תלאש תודוא לכ תישאר ןורל "ימומועה שיל'גימ,ה = ףסאתיו
 י"ע רשאתנ .אל ךא .,הרעה בר רותב רוינס ןב ףסוי יבר ברה ןהכ התע
 תא רדירזהל וטילחה .התע ."ישב םכח, ראתה םג ול היה אל כ'עו ,הלשממה
 רחא בר איכהלו ותנקזו ותשלוח ינפמ = ,בוט שיא והנהש פ"עא  ,הזה ברה

 ברה ן;םה הלאו ,ודימעה םיטדידנק השלשו ,הלשממה םעטמ רשאתוש ומוקמב

 לארשי ןב ןכואר יבר ברהו הפורבמ ברה ,אבוצ םראמ ישב םכח ,יתבש היקזח
 ,הנרימס לש ישב םכהל רחבי הפורבמ ברהש ,יאדול בורק טעמכ ,הירגלובמ
 ג"הרהב דאמ םיצפח ויה ,הש לשה הלאמ ןוגה רתויה והנה אוה יכ ,םירמואו
 בזעי אל ,ןבומכ ,הזה ץחחה ברה ךא ,יקינולפ לש ישב םכח  ,רואמ בקעי יבר
 ירכעה ךונחה תבוטל דוע הברה הב לועפל ןתבשחמבשו ול הביבחה ותלהק תא
 גושת זא , בוט ןפואב הנרומפב ישב םכחה תלאש רתפת םא היה ,ימואלהו
 הדמב לועפל הלהקה רעו לכוי ץורח ישב םכח | םע דחיב יכ ,הברה הלהקה
 ,ותוימואלב .עוריה = ,יתכזגה דעוה שאר ,הקירט טרבלא 'ה םא טרפב  ,הבורמ
 ,ימואל ןבומב הפ לועפל םוליחתמ רפסה יתב םג ,ותרמשמ לע ןלהל םג ראשי
 ,ת"תה תיב תא םג ללכשל םיוקמ ,םיעצמאה וקיפסו- םאו

 400 :םידימלתה רפסמ ..ח"יכ .תרבחל תונבל רפס תיכו םינבל רפס תוב
 טעמ םידמלמ הז רבל ,תיתפרצ איה תירקיעה הפשה .200 :תורימלתה רפסמו
 ומב ל"נה רפפה יתבב תיובעה הפשה רומל להנתה הכ דע .תיקרותו  תירבע

 ןוכנ .'ה .להנמה תולדתשהל תודוה הֶתַע םלוא ,ח"יב תרבח לש םידסומה .לכב
 ל"נח רפסה יתבב חתפתהל תירבעה ןושלה הליחתמ | ,ןוכנ תרבגה ,תלהנמהו
 תיקרותה הפשה רומל תא לידגהל ןוכנ 'ה לרתשמ םג ןכו ,היח הפש רותב
 ויהיה ךא  ,תיתפרצה הפשה תא קר םידמלמ םידליה ןגב ,דאמ ונל הצוחנה

 ,ורוגו םימו ?םיתפרצל תמאכ הלאה םידליה
 ותוחתפתה תגרדמ ,םימותיז םיינע םידלי תואמ שש םידמול ת"תה תיבב | |

 טעמכ ע"על וב םיארנ הוקת לש תוצוצינ קרו ,ללכ ההוכג הנוא הזה רסומה לש

 םה םרתוו ,הפ םיאצמנ םיבוט םורבע  םירומ ינש קר ,גהונ ןשיה וגהנמב לכה
 ויה זא יכ ,םיעצמא יד םהל ויה ול ךא ,עובשה תשרפו הלפת םידמלמה םינקז

 .תיתַפרצ---םינשו ,תיקרות םידמלמ םירומ ינש .םיבוט םירבע םירומ םהל םינומזמ

 ילוא .ץוחה ןמ הרזעל והנה .הכתמ ןבומכ ךא | ,םינוקת שרור הוה | רפומה
 הפ םג רסיתו תאזה הבושחה הלהקה לש ךונחה בצמב "הרוע, תרבח ןינעתת
 ינש ול האיצמהב ,ת"תה תיבב טעמ ךמתת תוחפה לכל וא ,ירבע םודלו ןג
 .םילשוריב הלש םירומל שרדמה תיבמ םירומ

 הדסונ םישרח .השלשכ ינפלו ,הישרש תא תוכהל הפ םג הלחה תונויצה

 :י"וליוק, יקרותה  ןותעה ךרוע ,יחרזמ םילפ 'ה י"ע "ןויצ תבהא, הדוגאה הפ
 תויהל "אטסיליבונ ליא, ונותע | תא שידקיו יטנרגלא 'ה םג רבחתה םהילאו

 ברקב תונויצה תצפהל הברה ולעפ םינשה הלא ,הנרימס ינויצ לש ןגרואל
 ץראל היפור ידוהי .תרגה רעב לדתשהל הרטמ םהל וותהשכ הנרימס תלהק
 לורבא ימיב רוע ךא  ,הנרימס | ידוהו לכ טעמכ םימיכסמ וז .הרטמל ,לארשי

 םה םיארו ההע םגו ,ףדנ הלע לוק ינפמ דחפל ודמל .תוצירעה .תלשממו דימח

 תרטמ דעב םלכ םידבוע ויה זא יכ ,םשה תא ופילחה ולו ,םינויצ יולגב תויהל
 םימאל םה םלכ יכ .,רבדה אוה המשמ .התוא םיניבמ םהש יפכ , תונויצה
 תודגנתה. םישגופ םינויצה .ןיא ןפוא לכב .היקרות יראב םמע .תוחתפתהל םיפאושו

 התע אציש תורוגאה קח לגרל הדעב רצעל וחרבה התע 'קר ,םתדובעב הבר
 ןוילכב םה םיכחמ ,םתצעב ולאשו ןלקב םיגויצה זכומל ובתכ םה .היקרותב

 . - ,ויתוטלחהלו .סרגנוקל םיניע
 תבוטל ףסכ ףסאל ולחה ,םיששו תואמ שלשל הלוע הרוגאה ירבח רפפמ

 ירולומ י"אב הכשומ רופי רעב ףסכ ףטאל הפוק. רסיל וטילחהו תימאלה .ןהקה
 ותימאלה ןרקה לש תופפוק שמחו םירשע .םינוש םיתבב ולת  עיעל = + הנרימס

- , 



 ול ןוי לג

 ,לעפל םילוכו יה הברהו הברה ,הרובעה תא התע .קיספהל )חרכהש לבח .ךא

 תא הנרימס ירוהי ןוב ץיפהל התרטמש ,"הירבע, תרוגא הפ .תמיקתמ הז דבלמ

 היקרותב דוע ןיאש לבח ,תוחמשמ היתולועפ היעצמאל םחיב .תירבעה .הפשה

 היקרות ירע רתיו אטשוק = ,יקינולפ ינו'צ ודחאתה ול ,םינויצ לש תורדתסה

 רועב , םתלועפ תא ביחרהל םהל רשפא היה זא יכ ,לארשו ץיראו תיפוריאה

 רשקב הנרימסו ,דוחל יקינולס ,היקרותבש תודוגאה לכ תורדוב תודמוע התעש

 יהירגלוב .םע
 .ץיבורטנק :י

 ,לּודָגַה לעופה דעּוה תַביִשי
 :תודחוימ תומרגלת

 , רבוטקוא 1/14 ן לק
 שיא 5% םיפתתשמ ןהב .לורגה לעופה דעוה תובישי .תובשמנ

 ד"ע ןיפורו .בולוקוס  ,ןוופלו תאט תיאצרה וארקנ .תונוש תוצראמ
 העבקנ  .ללכב תונויצה לש  הבצמ דעו. י"אבו :חיקרוהב .בצמה
 ח"וד .רבלמ| .םימי 5  ךשמיש ,יעישתה סרגנוקה לש .המרגורפה
 ;תועובקה תודעוה = ,תויצראה תוירדקפהה ידעו ,לעופה דעוה לש
 ר"'ע האצרה ארקי  ןוזנרהא םונורגאהו  ,יודרונ םאני קנבהו ק"הקה
 תולאשו היקרות ירוהי בצמ  ד"ע .תואצרה הנארקת | ; י"'אב תורכאה
 .תורדתפהה ינינע ד'עו ,י"אב מ'הרחו תורכא יקסע ר'ע ,הרגהה

 . רבוטקוא ל/15 ןלק
 ורתפנו םוירוטקרידה לש ןובשחו ןיד ארקנ ל"הקה תבישיב

 י'אב םינוש םינינע רבדב םוירוטקרידה תועצה לכ ,תונוש תולאש
 לש ..(טארסטכיזפיוא) .החגשהה-תצעומל הבישי  התיה = ,ולבקהנ
 לש תונורחאה תובישיב ..קרפה "ע  תודמועה .תולאש ורתפנו קנבה =

 האצרהה תא ,הוררתסהה תלאשב ונתנו ואשנ לודגה לעופה דעוה
 בורה ..תורדתסה לש .השדח. תינכת עיצהש  ,רמיהנרוב | ר"ד ארק
 יונש תורדתסהה תא ושכע תונשל ךרצה ןמ ןיאש ותעד תא הוח
 לודגה לעופה דעוה ירבח רפסמ .הא טיעמהל קר ץוחנ = ,ירקיע
 אל .תוטלחה םוש = .ןטקה לעופה :דעוה ירבח .רפסמ הא לידגהלו
 .הגלפמה תונוהעב סרגנוקה ינפל ררבתהל רוע הכירצ הלאשה ,ולבקהנ

 יאבה ןוילגב ואבי הבישיה .יטרפ

: 6% 
 ּוניָיִחְּב

 + תונויצב

 ,בורק רתויה ןמזכ רמגהל ףירצ םילקשה ץובק =
 תוזירז תויהל תושקבתמ םילקש ּושרד אל דועש תודוגאה
 ..הו לבדב

 ,העירומ יעישתה םרגנוקה תבשל --
 ויהיש ,הנובירטה לעש תומוקממ קלח ריאשהל טלחוה = =

 הסינכ יסיטרכ ושרריש םיחרואהמ הלא ליבשב ,םירפסמב םינמוסמ =
 תולשל םיכירצ הלאכ םיסיטרכ םישרוהה ,הכשלה תאמ .םדקומב >>

 (תוצראה לכ לש המסופ יותב םג רשפא) קרמ 1  הכשלה לא
 .הלודג .יאדוב .היהת השירדהש | ליבשבו | .םתמישר | םולשת
 .סרגנוקה תכשלל  עידוהל רהמל הלאכ םיפיטרכב םיצורה םישקבתמ

 : הסירדאה
 תוגששתה 668 18 ?ו0מ0(18מ 800 908808, 11הזה )ווי, 6

.1 1616 

 0 ו1ג1ע-, 11גווש : תומרגלתל

 15 3 םלועה <

 רועב חלושי  םרגנוקל תוריחכה לש לוקוטורפה םפומ --
 .יעישתה סרננוקה ד"ע רזוחה םע :דחי .רעצמ ןמו

 תודוגאה .."המידק חולה, לש הינשה הרודהמה סופרב תאצמנ --
 המצמוצמ תומכב הספדנ תאוה ארודהמה םגש ינפמ , תונמזהב זררזהל תושקבתמ

 :תיכלפ הדיעו רבעה  עיבשב .התיה .םודאר ךלפ לש םירעה תחאב --
 ,ותדובעל רככ שגנש יכלפ דעו רחבנ . םיריצ הנומש הב ופתתשהש

 םירעה לכב יכ ,טפשל שי יזכרמה דעוב תולבקתמה תועידיה פ'ע =-
 ונויצ לש תישימחה הדיעולו יעישתה סרגנוקל תונכהה התע תושענו תוכלוה
 תונובשח םירמגגו םיכלוה . סרגנוקה םדוק םימי ינש גרובמהב היהתש , היסור
 חל תובורקה םע תודחאתמ תונטק םירע .  תוריחבה \ לא םיגנ!כתמו םילקשה
 רפפמ לדג! םירע הברהב |. םיריצ תוריחב ןודינב
 + הרבעה

 ההש "ןויצ יריעצ,  תדוגא יכ ?/ ונל םועירומ .אולאוו:אקפנורזמ ---
 ואצי ,הדוגאה ירבח ,םיריעצ ינש ,םישדח םירכה וחפפנ הדוגאה לא ,היחתל
 השמח עומנל ,ר 15 לש םוכס ףסאנו טקנב ךרענ םרובכל , ייאב עקתשהל
 + תוריעצ לש תשרח תונויצ הדוגא םג .הדסזנ , לצרה רעיב תונליא

 הנשבמ וז הנשב םילקשה

 לוחתהל הגורחאה ותבישיב טילחה היצילג ינויצ לש יזכרמה דעוה ==
 םגו תירוהי הירוק  היצילגב וגיהניש הצרמג הלומעתב
 , 1910 תנשב תנויהתש תויללכה תוריפסב ירכעה םעה

 טסוגווא 94 םוימ תימואלה הפיקה לא וסנכנש םיפסכה ןובשח
 : הוה ררסה "יפע רבאיטנעס ? רע

 תויכזב והיגשיש

 "ור ₪ תויללכ תובדנ
 0 ימצע"פמ
 7 תורבוש=יסקנפ

 , 11 תואספוק

 6 םימלש םימולשת | "הפס
 6 םירועשל .םימולשת 2

 ,- 9 לצרה-רעי

 2 לע תפוקת "ןרקהיות ו
 , 96 - , המרגלתל תונוילג

 ,כ"ור 1611,85 ה'ס

 :הזה ררפה פ"ע רבאיטנעס שדוחל 14 דע * םוימ
 ,ב"ור 1 תויללכ תוברנ
 ,- 8 תורבוש-יסקנפ
 = 08 תואספוק

 ,0 800-- םימלש .םימולשה |
 0 ןירועשל / , "הפס

 , 0 תיז:יצע

 ,- 4% םוכסב  ק'הק יות

 ,- 0 , .המרגלת .תונוילג =( 'רלל

 ב"ור 674,1+  ה"ם

 .לֶאְרְשִיץֶרֶאְב
 תיבה , םולשוריב םעה תיב לש ןבצמ דאמ ףפורתה םינורחאה  םימיב

 ירמחה ובצמ ללגב רגפהל רמע הרואו םייח תדוקנל םילשורי יריעצל תיהש הזה

 . דיתעב תיבה תלהנהל תונקת תעצה םעה תיב דעו םפרפ התע הנהו ,עוה

 ,. ותוברת יממע דסומ אוה םעה תיב ! הרטמה (א !ןה | תוירקעה . תונקתה

 + .תןיממעה תורשה לש יוובצהו ימואלה , יתוברתה בצמה תא םירהל ףאושה
 תחא הפש י"ע םהיתוגלפמו םהיתוחכ לכל ריעה ירוהי תא דחאל , םילשוריב
 םינוש םיעדמב תויבמופ  תואירק רודפ : םיעצמאה (ב ,תירבעה הפשה---תיללב

 םינגרוא תריצי ; יתטסאה םעטה תוחתפתהל םילועומה םינגרוא תריצי ; תורפסבו

 + םינוש םיקחשמל םימלוא | ; תולמעתהל הדוגא | תירבעה  תורפסה תצפהל
 לשו תונוש תורגח לש .תומורח ן םירבח תומורת |: םייפפכה | םיעצמאה (ג

 לכו הנש 18 ןבמ ידוהי | לכ ! םירבהה (ד + ל"וחבו ץראב | םייטרפ םישנא

 הנשל קנרפ 3,60--מ תוחפ אל םלשמ רבח לכ | םעה תיב רבחל תויהל



 לע םיכתחנ תיבה ינונע לכ : הגהנהה (ה . (ןירועשל ערפהל לוכו םולשתה)

 תועש יתשמ םוי לכב חותפ םעה תיב (ו  ,םירבחה לש תיללכה הפסאה י5

 אבה ימ לכ ינפל תוחותפ םעה תיב יתלר  ,ב"עב 11 דע :םירהצה יוהא

 + רעוהל םרוק הז עידויש יאנתב , תיבמופ העד וזוא עיבהל

 הבש ,םירוהיה םיבשותל העדומ .ץופה ופיבש תירבעה הדעה רעו =-

 תנשל הדעה לש תוסנכההו תואצוהה לש ביצקתה ינינע תא ררבל אוה הצור

 תירבעה הדעה לע לחש הזכ גוס ,תואצוה ינימ .ינש עיצמ אוה = , ע"רת

 + ןמזהו םוקמה ךרוצ יפל ןגיהנהל הצור דעוהש ולאכ תואצוהו ,םרוקמ

 בורעה ,הוקטה תקזחה ,הלפת יתבל תואצוה תובשחנ ןושארה גוסל

 + קנרפ 14,500--ל .וירתו הנילעתש :תימוקמ הקרצל ,םילוחל .הרזעל  ,המודכו

 החגשהל ,תיטפשמ הרזעל ,םירגהמל הרזעל תואצוה  תובשחנ ינשה :גופל

 +קנרפ 4.500 דע הנולעתש דעוה דרשמ ליבשב הרודל ,ריעב ןויקנה לע

 ןיאושנו הדיל .תורזעת רעב ם מולשת ,(רשכה םכמ) הל:גה : הסנכהה תורוקמ

 ךרעל ןתתש הדעה ירבח לכ לע הכרעה ,םיטפשמו תוררוב דעב ,רשפא ,סגו

 + קנרפ 5000 םילשוריב םיללזכה דעומ | הווקמ הרזע ,קנרפ 02

 ולאכ םימוכס , בצמה אוה ךכ --  דעוה םיסמ --- .1 םודככנ .םיבשות, 5

 תויחל םתא םוצפח םא התעו .הנשה ךשמב איצוהלו םינכהל .ןנתלהק .הכורצ

 יריב תרש ילכל | היהנ ונחנאו ,םיעצמאה = תגשהב .ונל אנ ורזע .,ןוכנ .רדסב

 + "ונרזעב .היהי ןויצ יהלאו םולדה וניתוחכ לכב התביטל לדתשנו הלהקה

 אכי הוקת:חתפב ןיטשגרב*ןהכ ר'ד לש ומוקמב יכ ,עידומ "ובצה, --

 םירמוא , םירצמ:תריבב תודחא | םינש הז אצמנה ,יקפב שירק קחצי רֶד

 ."םיריעצ,הו "םינקו,ה ,רחי םג םידרצה ינש םיצורמ ויהי הזה אפורב יב
 יכ ,םינותעב האבש העידיה תא השיחכמ "ריתע, תרבח תלהנה --

 תמא אל , תעב םג דוכעל ףיסומ הזה ר"חהב , רגסג דולב "דיתע, תשרחה תיב

 ,היסורל :שו ןיראה תא בזוע  רנווופ ןודאהש ,הז .םג אוה

 ,לָאְרְשְי תוצופתב
 ! הלאה םירברה תא סיפדהל ונשקבתנ
 םירומה תדיעוב  הרחבנש ,הדעוה ירבח וגחנא

 ,טלבנזור רמ לש האצוההו הסנכהה ירפס תא רקבל 'תינשה

 לכ תא ונאצמ יכ ,םיעודומ ,םירומל תורדהפהה להנמ  רוהב

 ,וניניעל ויהש תונושה תודועתה י"פע םיניוצמו םינוכנ תונובשחה
 הארמל ברה וננוהמת תא הזב עיבהל ץוחנל םיאצומ וננה הז םעו

 ,הריבכה ותוצירחל תודוה ,רחא שיא י"ע התשענש היקנהוהמתה הרובעה

 .דנמידלוג .ד ,ש .ןרוק ןרהא ,בסוטמ םוחנ

 ידוהיה לודג תועד בורב המודה לא טאטופדל רהבנ הסידואב --

 ךלפב רלונ , םינש ו"מ ןב התע אוהש , יקסרורב ., יקסדורב ץיבומיפא ידאקרא
 תיאפידואה הטיסריבינואהב | ורומל קוח תא רמג אוה |, בלסוניריטקי
 י הסידואבש םיניוצמ רתויה םיטילקרפה רחאל בשחנ אוה : . תיטפשמר הקלחטב
 םינסלגה דחא היה יקפדורב , םיטדקה לע הנמנ אוה תויללבה ויתועד י"פע
 ,הבורב תינויצקאיה התשענש םויה ןמל לבא , הפידואב תינוריעה המודה לש
 ,ותריהב דגנכ האחמ ושיגה םיקינוויסה , הנממ אצי

 םינפה רטפינימו ,תינבר היפימוק גרוברטפב ארקהל תדמוע 'בורקב ---
 + ןילופ דבלמ | ,םוחתבש םירוטנרבוגה לכל ראלוקריצ הז .ןודינב חלש רבב
 םיטדידנק ינש "ללכב םינפ יאושנו םירחוסה , םינברה,, םירחוב וו היפימוקל
 רפסמהמ ,  םינש ןב םג תחלוש הפידוא רועה ,ןילופ יבלפ דבלמ ךלפ לכמ
 רחי .היסימוקה ירכח םה םהש םישנא 7 רטסינימה רחוב 32 לש הוה

 וחקיש היפור ינבה לש תיללב הדיעו גרוברטפל ארקת | היסימוקה םע
 ,ספורק ר'דה דטולמה ידוהיה | ,היסימוקל םיטדידנקה 39 לכ  קלח הב
 םידוהיה לש םחכ יאב רותב הכקפוממו גרוברטפמ םינש םינשו ןילופמ .םירוצ 5.
 ןפוא ותואב םירחבנ ויהי םינורהאה םיריצה  תעשת ,םוחתל-ץוחמ םיבשויה |

 ןהב ןידתש | ,תוישארה תולאשה .תינברה היסימוקה לא םיטדידנקה ורחבנש
 לש םהיתויכוב הרפה ד"ע , םעטמ םינברו םייתד םיגבר ד"ע (א :ןה הדיעוה
 רודס רבדב (ב :םעטמ םינברה תאמ ידוהי ןניצ תשיררו םייתדה םינברה
 ,תורנהו רשבה כמ רברב (ד .םירוענה ינב לש יתדה ךונחה רבדב (ג .,תולהקה
 יהז ןינעל תוכיישה תולאשה רתי לכו תואקירטימה רבדב (ה

 "רוב י"ע םישדח תודוס יוולג ד"ע םירמאמ ופפדנ ל"וח ינותעב --
 י"דנוב,ה .לש  יוכרטה | דעוה ןיב רוטקובורפ.ןכוס הלג  תאזה םעפב . ביצ

 הי יסירוב

 8, ימטסקה(וה 7. [גק66ק8, 08תהפהמ ה עץ. 5 28%

 ול ןוילג

 רחאב שמש היה אוה = .יקסנילפאק לכימ -לארשו הוה רוטקוכורפה לש ומש
 תבז'למ תא דמל ,תיטרקומד-לאיצופה העונתה הליחתהשכ ,הגליובש םיזיולקה
 ."דנוב,ה תבוטל תינכיטה ותדובעב ןכ ירחא שמתשה הלא ויתועידיבו לזהב שרח
 ןוילגה תא רואל איצוהו "דנוב,ה לש ןושארה יאשחה סופדה תיב תא דסי אוה
 םופד יתב רדפל תונוש םירע הברהב רבע אוה :עמיטש ,טייבראה לש ןושארה

 -ובורפל היה בוטאבוז לש ותעפשה תחתו ,אלכב םשוה 1898 תנשב .םייאשח
 תואצרה היצילופה.טנמטרפדל חלוש היה יאדנובה זכרמל בורק ותויהבו ,רוטק
 םשור התשע רוטקובורפ אוה לכימ לארשיש העיריה ,הגלפמה תדובע רבדב
 .הנליוב םירוהיה םילעופה יגוחב דאמ אכדמ

 הסידואב םעטמ תונכרה תגהנהב ולגתנש םיבורמה םילוקלקה ינפמ --
 .הלהקה בר רזתב ותרמשממ יקציבוגיבא ר"דה החדנ

 י"ע .הרשאתנ רבב תואונפובה  הוצוטיטסניקה ד"ע קוחה"תעצה = ו ב
 םירטסינימה תצעומ . י"ע םגו היראגנואו  הירטסוא  תלשממ

 ,רסיקה לא רושאל קוחה:תעצה השגוה | רבוטקוא 8  םויב , תיללכה
 לא דחא טדנאמ הניבוגוצריהו הינפוב ירוהיל ןתינ תאזה העצהה י"פע

 ,הינפוב לש: ןילופרטמ ,הבויאריפב ללובה ברהל רחא טדנאמ ןתינ ןכ ,גטרנלה
 הירטסואב םינפה |: רטפינימ .ינפל - הבציתה רבוטקוא 5  םויב --

 , תירוהיה תימואלה הרוגאה תאמ .וילא החולש היצאטופד לטריה * ןוהבה
 ,יניבוקובה נטדנלה לא הריחבב | תירוהי היריק תעיבק רבדב וינפל לדתשהל
 .קאילופ לראק ר"רו .ןהכ 5קעי ריד ,םהיב ףלודא םינויצה ןסנכנ .היצטופרה לא
 ,רוציקב הנכת תא .םירסומ ונאש- ,רפס:תלגמ רטסונימהל  שיגה ןהכ רירה
 דיחיב ,םידוהיה םירתובה ינומה םיפאוש ךליאו הנורחאה הרוחבה:תעונתמ
 תוימואלה  תוגלפמה לש המחלמה:תמוהממ ץלחהל | ,הניבוקובבו = היצילגב
 תוקיעמ ולא תומחלמ | . םירוהיל םירחוימ | הריחב:יצובק תריצי י"ע תונישה
 תא .תוטהל  יזב וז תורחתמ | תויטילופה תוגלפמהש  ינפמ , םירוהיה לע .רתווב
 : .םדצ לע םודוהיה םירחובה

 תיניבושה תונותעה המחלמל האצי לעופה לא הז קח לש ותאצוה דגנ
 םינוש םימואל ינבל םמצע תא םינומהו ,סעה ןומהמ םידרפנה םידוהיה םתואו
 םגו םידוהיל הכר הער םימדוג םה הזבש .,םיינוצוקה .םימואלה  שארב םוצפוקו
 לא תוריחכה ודיעהש ומכ , ותוימואלב וללכב ריכמ סירוהיה ןומה ,הנודמה םולשל

 ,שיא ףלא םיעברא י'ע ירוהיה בולכה ירבח םידוהיה םיריצה ורחכנ זאש ,טנמלרפה
 ןכ ופ לע ףאו הב ולבס הברה תורצו בר ןמז הז .הניבוקובו היצילגב .םובשוי םודוהיה
 הז השק עגרבש םיוקמ םה ךכפלו תוללכה הכלממהו הנודמה תחרפהל הברה וליעוה
 תעצהל התמכסה תתמ ענמת אלו וןללה םירבדה לכל בל הלשממה םושת
 .וניבוקובה גטדגלה לש היסימוקה תאמ לבקתנש קוחה

 תדחוימ הירוק  תריצי איבתש תלעותה תא ךורא םואנב ראב הז םע דחו
 םיידוסיה םיקוחה יפ לעש ,הנע  לטריה ןורב רטפינימה .הכלממהלו םודוהול-תירבע
 תדחוימ תידוהי הירוק .םתנומאב םירחובה לש תויטילופה תויכזה תא תולתל ןיא
 ןושל ול ןיא יכ ,ללכ תואיצמב ידוהי םע ןיאש ינפמ ,תיתד הירוקל בשחתתש חרכהב
 ותיג,, רציש והומישאיש ןפוא םושב הצור וניא אוה .ללכ ןושל וניא ןוגר'זהו ,תדחוימ
 הכ:יאב ןהל ויהי םידחוימ םיפרטנוא ילעב תוצוכקש ,תוציחנב אוה ריכמ ,"תורוחב לש
 לע ,םה םחכ יאב תא טועימ רותב ורחבי םידוהיהש היהי רשפא הז דוסי לעו ,םידחוימ
 י"ע אלו תורחה רקיע עגפנ םועימה .יטדנאמ י"ע אקורש ןהכ ר"דה לש ותנשמ
 אל ,תידוהי יתלב הירוקב וא הב םשרהל תושרה היהת ידוהי לכלש ,תידוהיה הירוקה
 לש ותיג, רציל הצור וניאש ,םינושארה וירבד לע רזח קרו םולכ תונעל רטסונומה ערי
 וללכנ םירוהיהו , הנושארה העצהה התחדנ :תונורחאה תועיריה פ"ע  ,"תוריחב
 ויהיש רשפא הזכ ןפואבו ,"טועימה יטרנאמ, וגיהנה הבש אלא  ,תיזנכשאה הירוקב
 התואיצמב הריכמה היצולוזיר הירוקה הלכק הז םע דחי .,םירוצ 9  םודוהיל
 - 0 יהנובוקובב תידוהי תוימואל לש

 + תּונמאבו תּורָפְמב

 .ןארימב ושכע אצמגו השק הלחמב הלח ווורבמול ורויצ םפרופמה דמולמה
 ,םמסרפל השקבב הלאה םירבדה תא רלפנרב ,ש ר"דמ ונלבק

 רנוא עטכישעג עשידיא ריפ ךוברהאי,ב .תיתנשה תיתורפסה הפקשחה
 הירוטפהה תעד תבחרהל תורוגאה יזכרמ םעטמ ןילרבב אצויה) "רוטארעמיל
 ,ירו לע פלפרק ר"רה תומ ירחא ךליאו ג" ךרכמ .הרפמנ (תילארשיה תורפסהו
 םירבעה םירפסה לכ תא תיתנשה הפקשהה לא תאזה םעפב .םינכהל יתייה ץפח
 םיגשי םירפס םגו ט'סרתו ח"פרת תונשמ תורפפסה הועצק מ לכב
 וליפא ,ברעמה תוצראב שוא ןיא ללכבש ,השדח הרודהמב ואציש םייב ו ש ח

 תעבש ךרעב ופיפדי יתנשה רפסה ,םתוא'צמ תא עדוי , היבבוחו עיפש יעדוו

 םולוכשמ ברקב םג תירוהיה היצנגיליטניאה תורדשב ארקנ אוהו םירלפמסכא םיפלא

 רתויו) םישדחה םה רפס תואצוה תא ינעידוהל בוטהל ,ם"ילומה לכ תא שקבא .םירצונ

 י ברעמ .ינב ןיגמל רב ו טק א ש ד ח ףו ס דע (רחא רלפמסכא יל איצמהל בוט

 עו ₪. 0616 01101100 לש 00610 1.
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 תיעיבר הרודהמב רואל האצי
 ,ןיול ,נ תאמ םינוקתו תופפוה הברה םע

 השרח תיתפותופיחה
 ןושאר קלח

 : תוקלחמ הנומשל קלחנ הוה רפפה

 ;העיבו הדשב 6- ,םישנא ןיב 8 ,רפסה תיבב 6: ,תובב .(\]

 .ותרותו לארשי ₪ ,היבשויו ץראה 07 ,םינמז 66 ;תופועו תויח
 א

 תור יפל דבועמ ,לקח ונונגסב ןיוצמ הוה רפסב םנכנש ברה רמוחה לפה

 ,.(לודג טמרופ םיפד 500 ליכמ רפפה) ,ולכ דקונמו םי לי ה תמ ם ודל[
 םיאצמנ םוילנוגרוא  םירבד הברה םג תיגוגדפה תורפסה רחבמ ףסאנ הזה רפסב
 ןבומ .אלמב םיליחתמ לש םידומלה  תוגשל םיאתמ הוה .ברה רמוחה לכ וב |
 + םיקודקד םיליגרת הביתכ יליגרת ואב ריש וא השעמ רופס לכ רחא .הלשה |

 רומלל ישומש רפסל הז םע חיו יתפומ האירק רפסל רפסה היהי חוב .ןפואב

 ישעמ תוילניגירוא תונומת הברה ואב הזה רפסב . היתשוצקמ לכב הפשה ל

 םויה רע .ואציש .דימלה ירפס לכב ותמגוה .ןיא רשא הזה רפסהו|
 טשפתנ הרקמ רעו .םיניוצמה .םירומה .תאמ הרתו .הבחב .לבקת)]
 ;תורודהמ יתשב :אצי תנש :יצח ךשמ ב .יכ רע .לארשי תוצופת לבש

 ד(הוותסתפה. .,(3039ת₪ד כ, םמה-ההס, 1יץתאממהה ה ה
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 שא הפלג דד ד
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 חקסתהוס סווסתס 1 ₪ א ₪ ווותתוסווספ= 681108 <

 תא גת 10 סה 8

 םססהעטומא, ץחקא, ההדהה, ווספו!\וחפ| ייפ

 6 ןודפו ווא.
 ץדפ6ןואה. 6ההקד. דסקה. א [[גהע8ָההד. 38 0 4083.

 .םעיינ עגיטכיוו רחעמה
 זיא :אנלווו .ןיא טי לע א רזי א, גנולדנַאהכוב  סנַאלרעפ וא
 עלא ןופ .רעגַאל רעסיורנ א  ןאעסירעטניוו םּוצ םיירגענוצישצע |

 יןעקעטאילביב ריפ רעביב עש יא ע רב ע ה ןוא עש ינָאגרא
 >ירעמַא ןיִא .סיירא טייצ עטצעל יד רָאְג זיא סאו ,םעלנ צל
 :עה ןוא עשינָאגראשז עצנאג יד ףייא .,דנָאלפור ןוא .דנַאלגנע 87

 יד. רעטנורא רימ ןעביג ןעקעטטילביב = .רוטארעטנל :ץשיאקהב |
 ,ענלוגא .ףיוא יו :.ןעטנעצֶארפ ,עבלעו

 :עספערדא

 = ה"מרה תושרד =
 םידעומהו .הנשה .תיתבש לכל

 "ה 1,50 ריחמה .רואל התע הז ואצי

 : ל"ופה תבתב
 ךוחמת0ה8ה. 3. 11. 00960088

 ₪ תה ה

 . השרו ,"ביבא,, תאצוה
 בורקב הריכמל אצמוו סופרב רמגנ

 ושילשה קלחה
 (םיגיבה ימי תופוקת)

/ 
 םירבעה .תורוק , לש

 םירטלתמלו רפסחיתבל
 (תופמו .תונומת , םירויצ םע)

 בונבור .שייל
 תירבע דבועמ
 םיבר :םיאולמו  תופסוה תיולב

 יקצישוביל ,א תאמ
 ,'פאק 70 ישילשה קלחה ריחמ

 , *'פאק 19 חולשמ
 תישילש הרודהמב .אצו ןושארה קלחה
  'ק 19 'מ ,'ק 70 וריחמ ,תג קו תמ

 הינש הרודהמב אצו ינשה קלחה
 י'ק 19 'מ ,'ק 70 וריחמ

 השדחה הפוקתה) יעיברה .קלחה
 , םופדל .ךרעג (הנורחאהו

 "ביבא, ירפס לכ ,לש תישארה הריכמה
 ..השרו יקסדיל יי ם"ומל הרסמג

 ": תברעמה תבתכ
 ךווד 018 הפופ", הזזה

 ך1תסנז. 206588. 12 ההוז 3.
 : היצרטסינימדאה .תבתב

 אמה עגמת, |. תוותסוופז0,
 הזחהמה , 1 6

 יקצישוביל ,ןא לש ורפס תיב

 ,.(תשרו) "ביבא, תאצוה תכרעמו

 3 רפסמ לורבה רעש רככ לא וקתעה |
 .יפכוה ןגל ךומס

 :םונשל םוקמ שי יקצישּוביל .,א תיבב
 , תונוגה  תוחפשמ ינב םיכינח .השלש
 תינלופ < , תיפור ,  תירבע :'רובדה תפש
 היצטיפר םג תורשפא .תיתפרצו תיזנבשא
 הפשב םירועשו  היפנמיגה .ידומל .לכל

 + נטע תורוקו התורפס תירבעה
 .בתבמב םיטרפה

 :רפסה תיב תבתב

 נזאסתה 3. תוסס 110, 8

 888, חתסו. 46ת59₪. 5ק80זטו, אל 3.
 ' תבתכה פ"ע תונפל תורפס ינינעב
 קפה. ואוזסח3ת. 28/85", 880₪8-
 88, חתסומ. ו0ת580. םקהוזמו 65 3.

 = ,.ןוורליה
,, 007/0- 3 7" 
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 ו ו הוטו

 "רפסה תיב>
 רעדיינש ,ב מ .תאמ ,תינש הבשל

 הבועמ ,םירויצ םע ,תיפור ארודהמב
 םע ,'פאק 50 וריחמ .ירמגל .שדחמ
 לכב רבמהל אצמנ--.פאק 60 חולשמה

 ! הסירדאה .-- . םירפסה רחסמ יתב
 רי .ות6תה6קל,

 טחפ מה, ]888886088 5,

6006 | 
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 אצו

 רואל

 .םיאפורה תצעב ועמש

 ןוי לש יצחו תחא פכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 0 ּה 2 :
 םיטפיצירה .ותוא םיליכמש הדמ התואב  לורבה .דוסו תא .ליכמ
 וב 'שי ילורב, ןייבש לזרבה רוסיו ..םיאפורה לש םילועמ .לתויה
 אירבהלו .םדה תא .רהטל | ירכ

 רתויב = לועומו םינטקלו .םילודגל
 היתשל הפי .אוהו ףונה תא
 תונייה ראש  לכמ רתויב .לוזו

 ,השרו "למרכ, : תרבח .לצא .הריכמה
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 םיעע הארמ
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 ח. קלחה ריחמ ,פאק 60 ריחמה ,םופרב תונוילג הרשע ינשה קלחה קיזחמ תעכו ,םירישה קלחב ןכו םירופסה
 / \ 8 טת6המ תאהפאמ | ל"ומה .ירימו םירפסה | /

 כ הברה םינוקתו תופסוהב ררהו .ראפ ברב שדחמ ולכ  רדסנו הבחרמו .הדבעמ הנקתמ האצוהב רואל .התע הז .אצי ינשה קלחה ם

[ [ [ 

 רחפמ יהב לכב גישהל ,ק 40 ןושאר

 -- 2 ה ו ר כו תאצוה

 הריכמל אצמנו .רואל .אצי

 רי עב מל ב
 םישרדמו דומלתבש תורגאה רחבמ

 (רפסה תיבלו---בא .תיבל)

 רילע הוד קונמו תושרופמ תורודס'

 קילאיב ,נ ,חו יקצינבר הע
 (תורבוה 'ד) .ןושאר רפס

 םיקיתעה .וניתורצואב ךל ןיא ך"נתהְןָתפירהא

 הלורנ הבח םירליה בלב ררועל לגופמו הפי עוצקמ

 שבלתנ הבש ,הדגאח עוצקמב הנינקו המואה ישרקל
 ןיאש  ,דחוימו .ירוקמ ןפואב הנש תואמ המכ ךשמב המואה חור
 ךשמב וירוענבו וינקזב ונמע ךנחתנ הילעו ,םיאבה תורודב ותמגוד
 ,תורוד המכו המכ

 דימלתל תלוכיה תא םירדפמה ונתנ "הדגא ירבד, רפסב
 ,איה ש ומכ הדגאה תא תואמגודה רחבמ :י'ע ריכהל ירבעה
 הרכהה הז םע אהתשו החמה הנושלבו הפיה התרוצב
 , הפי רדסבו תנקותמ ךרדב היונקו ,רשפאה יפכ. ,האלמ

 ךותלףופאל םירדסמה ולדתשה תאז תילכתל
 דופלהבש  הדנאה  תועוצקמ לכמ הו םרפס
 יפל ,תואנה לכ תאו הפיהו בוטה לכ תא םישרדמבו
 : .םידליל ,םמעטו םתעד

 לודגה "הדגאה רפס, לש ותנכתמב יושעה "הדגא ירבד, רפס
 םנ תויוארה תוחגהה רחבמ ובוסנכנשו םילודגל
 וינינע ןכות יפל אוה ףא קלחנ םינטקל םנו םילודנל

 :םיקלח העברא
 לע .ורמאנש תודגאה רחבמ ואוכי וב ,ןושאר רפס (א

 ,שרוקה יבתכב םרכו אבש ,םינינעו תוערואמ ,םישיא
 תוערואמ ,םישיא לע תודגאה רחבמ .,ינש רפס (ב

 ... דומלתהו .ינש-תיב ןמזבש םינינעו
 םיימואלה םינינעה לע תודגאה רחבמ ,ישילש רפס 0 +

 הלואג ,תולג ,שדוק ןושל ,לארשי ץרא ,לארשי םע) לארשי לש
 ,('וכו ה"בקה ,האובנ ,הרות ,חישמו

 דיחי לש םייח ינינעב תודגאה רחבמ .יעיבר רפס (ד
 י'וכו םלועהו הרבחה ,םדאה ,תודמו רסומ ,רובצו

 הפי היטמוטסירה אוהש רבלמ הזה רפסה
 יריב שמשל לוכי רוע ,הנוננפו הדגאה דומלל
 ירופסל םיפי םיאולמ ןיעכ םידימלתהו םירומה
 ןתרוצב  דאמ תולקו  תוחונה ,תודגאה בור תויהב ,ארקמה
 םע ימינפ ךשק  תורושק | ,ןנכתב בלה תא תוכשומו ןנושלבו
 ולביבה ןוננטה ןמ וילאמ דימלתה רובעי הז ןפואבו ..ארקמה ירופס
 '  ,השרחה ונתורפסב טילשה אוהש ,הדגאה  ןוננסל

 רשאב ,הלמה ןבומ אלמב םע רפס תמאב אוה הה רפסה
 דקונמו תולדג תויתואב ספדנו ,תויממעה תודגאה רחבמ וב וסנבנ
 םילודנל הנבהלו ארקמל הונו אלמו םלש דוקנ ולב
 : .דימלת םע הרומל םינטקל םגו

 ,חלשמה אלב .ק 30 תרבוח לכ ריחמ
 הכירבב דחא ךרכב (תורכוה ,7) רפסה לכ ריחמ

 .ק 140 הפי
 13 הדי 00 1101 8 "076608. -- הש 1071 00098.

 "ם לוע ה, ןכופ
 טרפב התביבסו .קראיונ "יעלו ללכב אקירמא הנידמל

 םימיכ ןאמרעקורד ,ם רמ

 8. םזטס0תוהמ, א-1008 50 - 68חה] 3.

2 2 . , 1 
 ₪ |רלק הטשב תירבעה היפרגותרואלו  קודקדל  ,הפשל .דומל = רפס 5

 11 תיִרָבְעַה .הָאָרוהַה תּורפְסַּב ּהָשָדַח 4

 ,ינש .רפס ן וש 0 ד .רואל אצי

 | םידימלתל .תרדופמ תימצע הדובע םע

 .ןודרג .,ל .,ש חףאמ
. 0 

 ויחאכ ורורסבו ןנכתב אוה שדה ינש רפס "ןושלה.

 לכ תא ףיקמ אוח .אלא ,דבלב ארקמ רפס :וניא אוה .ןושארה
 רישעה הנכתב תניוצמ .היטמותפרח (א :וננושל תארוה יקלח
 ,ושלה קודקד (כ .םירדוהמ םירויצ םע ןנערה הנונגסבו
 ,ןהיתויטנל פחיה תולמו רפסמ םש ,םצע םש דבלמ ,ליבמ הז קלח
 ןתרוא ₪0 ,םהינינבלו םהיתויטנל םילעפה לכ תא
 קודקרה יללכל המאתהב םירדופמ (הדנטקר) הבחכה יקרפ .היפרג
 הימצע הדובע םע המיוסמ הטשב לכהו ,םהינפל םיאבה
 ,רו ע ש .לכ ףופ ב .םידימלתל .תגרדומו תרדוסמ

 .יפאק 12 הטרופ ,'פאק 85 ינש רפס "ןושלה, ריחמ
 =- .:תואקרמב 'פאק 65 ריחלב אמגורל רפס םילבקמ םירומ = -

7 

| 

 תה גומ תישילש הרודהמב  ןישאר  רפפ "ןושלה,  רואל אצי
 פאק 10 הטרופ 'פאק 60 וריחמ ,בר רוחהבו תנקותמו

 עו. 8. הסקםסהש, 28000888, [וץח. 7.
 ₪. 1. 607008, !הזפס]ופו, א.

 השרה הרודחמ ןיול .: ינשה דעצה

  |.אנליווב יטילעארזיא,, םירפס רחפמ תיב ייע רואל אצי
 ץמאתה ןושארה דעיצה רפסב ומכ .םינוקתו תופסוה הברה םע

 .|,ןוכנה רדסה ידי לע רומלה תא לקהל הוה רפסב םג רבחמה

 הופסוהה ינפמו רפסה םינפבש תוברה תונומתהו הקיודמה הגררהה

 / לע .ףוסוהל חרכומ יננה (םידומע 32) וז הרודהמבש תובורמה
 4 ק 60 וריחמ התעמ היהיו ,'פאק 10 וריחמ

 :הםיודאה
 אוסה הדק 50780 ,,/(30ה9תווד , 2338580, קהה ה ה.

 םירפסה רחפמ תיב
 "הישות,

 (41-59) ןָאפעלעט רָאזאּב ווָאנָאוויא יקוועלַאנ , השרו

 ₪ |תועוצקמ לכב םירפס ינימ לכ לש לודג רחבמ דימת אאצמו
 5 .:תונוש .תויזעול תונושלבו ,תידוהיב ,תירבעב ,  תּורפסה

 | ₪ |, הרישעו הבחו ,הדחוימ הקלחמ שי "הישות, םירפפה רחסמ תיבב

 | 3 םירליל ארקמה ירפס ,דימלה ירישכמו דומלהו ךונחה ירפס לבל
 תואצוהה רתי : לשו "הישות,. תאצוה לש -- םירוענה \ ונבלו

 ו ,םינושח ל"ומהו
 ן,הרושת ירפס לש לודג רחבמ שי "הישות, םירפסה רחסמ תיבב

 | .םולודגו םידלי רעב--רדה םיכרופמ ,םינוש םימובלאו םירפס

 ןהונומת לש לודג ףסוא שי "הישות םירפפה רחסמ תיבב

 ,הרמז יותו םע-יריש םע םיפיטרכ ,םיריוצמ הטפופ יסיטרכ , םירויצ

 . ל"ותו היסורב תונוש תואצוהמ -- (ןעָאנ) הרמוו הניגנ ימעט

 |[ | רשה ירעמ תונמזהה לכ תא אלממ "הישות, םירפסה רחפמ תיב

 "| . ,הניוצמ תונקידו .הוזירזב

 2 |ןויפימוקב "הישות, ם"המיבל םהירפס תא םירטומה .םירּבחמה

 יץר םנ קוידב םיעובק םינמוב םהיקולסו .םהותוגובשח םילבקמ

 .ןפנח חלשנ "הישות, םיופפה רחסמ תוב לש לודגה גולטקה =

 .שרוד לכל
 ,רבזנה גולטקהל השדח הפסוה אצה בורקב

 :הםיודאה

 1 וה 3 111 11" העונה
 טסה חש 8 8 0 זז <



 .ירבע ןועובש

 =- 6% א 8

 כ תת
 א ,הפצמה לע 6-6

 9 השעמה .ןוחצנ | 8
 ה רטוש ו

 . < .םינותעב | % 0

 < : תברעמה לא כ

 ו "תרנכ, דע 1

 < .גפיב היסנמגה .ר"ע .]

 ,ירוטלוקה סרגנוקח ר'ע .ןו = 0 0
 ו ..היקרותמ םיבתכמ |

 < ,לודגה לעופה רעוה תבישו 9

 תורנאהורפפואב 0

 , !הפירדאה : ל ו

 ו ו 4 4 - .0 |[

 2 חוטב-טלקמ ל תפאוש  תונויצה
 . לארשי .ץראב = לארשי "םעל . יולנ"טפשמ

 (לֶךכ  הפרנתמ)

 2 לשלש מ - יש

 , יקסנאיליממ ומ

 .קפק א א

 : 5: ,ןימינב .!ר
 , 7 דעו :עחויה



 = .חשרו . "71"ש1תר, תאצוה

 .יזנבשא"ירבעדיפור ןולמ
 (תסתוו ע 000 - 0 0-

 ו 00008 )

 .(םידומע 9960]

 ,'קסבוזרג ,* הופתהשהב .הדוהי:ןב א תאמ
 סופדב ורודסו ותחגה ונוקתו .ולולכש ,יתכירע תדובעש הזה ןולמב

 הבר הדובע ,םיבר תוחכ ועקשנ ,תופוצר םינש ר ש ע כ הפשמנ

 ידכב ,הנממ למע םוש הכשח אל "הישות, תאצוהו ,םיבורמ םימדו

 רשאו ,רתויו רתוי הזה ץוחנה רובחה תא ללבשל

 ישומש רפס ,יממע רוע רפס הזה ןולמב ה הדיב :הלע ןב לע
 * .וכרצ ד ללכושמו ןקותמ ,ליעומו ץוחנ

 םיקיודמ םה םיסורה .םירמאמלו 0 םירבעה : םימוגרתה

 תירבעה הפשה איה .ןולמבש תירבעה הפשה  ,קוידה. תילכתב

 תורצוא לכ תא הברקב הליכמה ,תינררומה ,השדחה

 ,שרקה יבתכ תפש ,תופוקתה לכמו תורורה לכמ ןושלה

 םילבוקמה תורפס .,דרפס ימכחו םינואנה ירפס ,םישרדמהו דומלתה

 םינורחאה םימיה דע השדחה תירבעה תורפסה ,םירחואמה םינכרהו
 ,תונוהחאה םינשה שמחו םירשעב תושדוחמה םילמח לכו ,ללכב דעו

 .וב .ופנכנ םיינרדומ :רתויה .םירבעה  םייוטבה לכו
 ,תוירבע תויתוא ב אוה יזנכשאה םוגרתה

 תויפורה  תוזארפהו תולמה .לש םימוגרתה יקוירד ל: ענונב

 הוה ןולמה הלוע ירבעה ןונגסהו הפשה תויעבטי

 םינשיה ,תירבעל תיזעולמ םירחאה םינולמה לב לע

 ,םייצ יי ל מה םימוגרתה םתוא ללכ ואצמי אל הזה ןולמב  ,םישרחהו

 השרח

 היתמותסירז

 קח .םנונגס .י'פע .ןכ ירבעה דליה תור

 קש מ מ א 7 הכורע 7 הינשה 7 תונשל

 / בו ל
 םוש םהל ןיאש ,םייתרעשההו םייחטשהש

 ,השדחהו הרחואמה תורפסב ללכ םישגפנ םניאשו דו םיו םוקמ
 שודחה .ירחא .םימוהלה ,םישדחה .םינולמהמ הויאב  םיאצומ נאש

 \ ,.ידמ .רתוי .תינשלבה .היצטנסהו

 םילמהו םישדוחמה וא םיידומלתה םיאטבמהו

 םישדחה םינולמב .םיאצמנ םניאש ,תורוה תויתוכאלמה

 ןולמב םישמתשמל תורשפאה תא םינתונ הלאה םינויצה-- ,םירחאה

 ,וירחא רק ב לו .ילביבדאל אטבמ לכו .הלמ לכ רוקמ .תע ד ל הזה

 .רבלב תרוע .הנומא לע .ןעשה .ילבמ-

 ,םחורו :םנכת י'פע

 סאמרופ ,םיינופיכ םינולמ לש םאמרופ ,תונושלה

 קיוחמ טעומ הש ןפואבו ,וב םישמתשמה ליבשב חונ
 < .הרושו הרוש לכב הבורמה תא

 ,תופיו תוהיהב תויתואבו חבושמו הפי א ,הבע .רינ .לע םפדנ ומ

 --תקיודמו תחבוש מ ההנהבו ,םיניעה תא תורועמ ןניאש

 םישובשמ יקנ אוהו -- ,םיחמומ םיחינמ ידי לע התשענש
 \ =; םירחא .םינולמב בורל םייצמה תואינשו

 +לבור 9.90 לדה 'כמ ,לבור 860 ןולמח ריחמ
 . ינשה ןופמה תא" םג גישהל רשפא /

 סיבילש ןולמ == <
 < תיזנכשא-תיפור-תירבע = :

 : רנזולק % רזה .תופתהשהב יקסבוזרג .,* תאמ
 תיועולל:תירבעמ--םלש רבד םה דחיב וללה םינולמה ינש

 םידמוללו םיארוקל רח א לה נ מ רותב--תירבעל- תרועה
 7 המה .םירויצהו .תונומתה . ו - = . ל י

 ו .םתוא אל םגו ,םינשיה םינולמה לש. םיירדנפקה ,םיולפרעה

 'םילמה לכה םידחוימה םינויצה םה םיצוחנו םיבושח

 לבבש םיישומשה םינולמב גוהנה מא מרופ ב םפדנ ןולמה

 תיעבטו היה ,החא הפשבו דהא חורב תירכע םיבתוכלו
 ,תקיודמו

 ור ₪60 רדה 'כמ ,'ר 9,85 ךבל "םיכ לש ןולמ,ה .ריחמ

 4 םגישי הרחיב םינולמ ה ינש תא הנוקה

 [> :לבור 5.50 רדח 'כמ ,לבור 5 ריחמב

 | םירבעה .םירפסה .רחסמ :יתב .לכב םגישהל
 וש וה 500 1 111115, קומה. |

 | ץ ]הש < ו
 [[5 | ,1 רזב בונביא ,יקבלנ : הקלחמב וא ,9 ןועמ ,? יקפילובונ : פ"עב
 ו ויל

 6 שמ "ה ] ך פס, תא צן ה ₪==

 ףסאמה לש יעיב רה ץכקה הריכמל אצמנו .רואל אצי |

 :ונכת הו ,ןאמשירפ .ד .י"ע ךורע ,"תורפס,,

 :רנ רב .ח ו (ליש אחרוא בנא (א
 .ןופלנצק קחצי (ריש הנחמה ךותמ (ב
 ,ןילייב רשא (רויפ חצר 0
 .ןהב בקע י ריש תלבתה תעש (ר
 .ןיסנג ג א (רופסכ םינגב (ה
 .רואינש יש תיברע 0
 .ןאמש ירפ .ד 000 )00 8
 .ןאמביפ בקעי (יש * *(ח
 ,ןילטייצ ללה (בל-ןזח ןואמצה (ט
 .היבוס רב ,הריפכה רפס 0
 .רבוחל 5 ,המהה תעיקש םע(אי
 /\| הוה ץבקה םע ,'פוק 6 הטרופ 'פוק 50 הוה ץבקה ריחמ

 | .וילאו "תורפס, ףסאמה לש (םיצבק 'ד ןב) ןושארה .ךרכה םלשנ
 1,850  ךרכה לכ .ריחמ = . ךרכה לכ. לש .ןכתה-חולו רעש :חפסנ
 ץבק ריחמ הטרופ םע' 9,15 הרדוהמ הכירכב :,הטרופ םע לבור
 'פוק 50 רחא לכ ישילשהו ינשה ,'פוק 4 הטרופ 'פוק 80 'א
 .'פוק 0 המרופ

 118ה. ,08007 065", ה 1 88/8 :תבתכה

 ו
 תו
00 30 
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.| 
 ו וי
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 ו

0 . 
 ו ]

 0 ₪0006אם תאי

0 

 0 00 ספא מש

 .."םיריעצ, ה תאצוהב

 :השדח .תרבוח ואל תא האצי

 7 ץוו--ןא

 לאמשמו ןימימ
 תודהיה ינינעב םירמאמ העברא

 .יקסבצידרב ףסוי הכימ תאמ

 ,'פאק 75 חולשמה םע תרבוחה ריחמ
 :השרו "הישות, תאצוה .לצא גישהל
 גושהל רשפא "הישות, תאצוה לצא
 לש תומדוקה תורבוחה עבש תא םג

 ."םיריעצ תאצוה,,
 , ןיכרע 1[ , ךרדה םא לע : 1: זאמ

 , תושומג .!ץ  ,קרפה לע וו
 = . םירבדו ןיד ץ

 םורבר) .תורבו  ףטחב

 השעמה ימימ 1 ,(םירבוע
 ,(םיעטק)

 .יפאק 50 .תרבוח לכ רוחמ |
 8האדסת. .,דעוה', 8388.
 088 ,0861ןג0%

 ו
 |הקלחמב 0 ,7 .יקפילובונ :  פ"עב

 41 ראואב וואנאוויא , יקוועלאג |[
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 ,וז הנש (רבמצד י*/.-3:0 תבט ט"י--ד"י ימיב גרובמהב היחי יעישתה םרגנוקה
 :רופהו ,וז הנש .(רבמצד +!/4--ו*/9) תבט ביי--א"י ימיב .גרובמהב היהת תישימחה הדיעוה

 ',ברעב תיששה העשב (רבמצד 39/9 תבט ג'י תבש יאצומב ליחתת היצנרפנוק
 ! םילקשה תונובשח תא רמג ידיל ואיבה
 ! תוריחבה ה לא ונוכה

 קר "טאו" ,םידוהיה םשב .רברמה. רסומל התוא הריכמה .:.הלשממה
 וורובצה תולאשה תא רותפלו תובחרה היתויכוב שמתשהל רמאת
 5% .תימפשמ תלכיהל .היהת ירה ,תובושחה

 היהי אל יכו = ,תילמרופ  תוכז קר איה תאז התוכו יכו ְי . % וג יבמפ]
 27 ,קפקפל ןיא -- ילארשי-ללכ םירחבנ"רסומ ! אימשמ הלפנ הקתפכ
 ירה  ,הדיעוה לא םיררובה תוריחבב ףתתשהל ,הברנש ךיא -ינינעל - םוירטסינימה תאמ הארקנ . תינברה = היסימוקה

 "ירבח תא הלשממה הל רחבת הנממש ,תינבר הדיעו יהוז ףופ-ףוס | ,הלורג | תינבר 4 הדיעו דבעת | רחי התאו | ,גרוברטפל םינפה
 םישנא וא = ,םינבר = וא ויהי הָילא .וסנכיש םידוהיה  ,היפימוקה ,ןילופ יריצ םג הב ופתתשיש

 תעפשה תחת םידמועה םיררח = : רמולכ ,םחורב םהילא םיבורק ידוהיה לש .ותופתתשה |; רטפינימה  הנהה שרופמ יאנתו
 השרוב  םינברה תודיעוב .ופתתשהש .םישנאה  םתואו | ,םינברה רשפא הז ךיא יכ ,איה .הבוח .היסימוקהב ספירק :ר"ד רמולמה
 . ,הדיעוה ינודא .ויהי  ,םהל םימוד םירחא וא ,םמצעשפה ,הנליובו םש ול הנקש ,םפירק רירכ בושח ברו ,םינברה תדעו ףסאתתש
 ינו'ציזופואה טעומה חולצו םנ םא ,עירכמ בור החי םה םהיתוערלו = + התדובעב קלח :חקי אל ,הסידואב ותבשב רוע |

 ,הףיעוה לא שנ ךרדב רודחל | וכחרתנ ,הדיעוהו  הדעוה ליבשב העבקנ השרח .המרגורפו
 .םייחה תולאש  ,םיירובצה ונייח .תולאש .ןתוא יכ ,אצמנו היתופסאב היסימוקה ןהב הקסעש ,תויתדה .תולאשה לעו ,היתולובג
 .רמח ושמשש ,ונכותב תקולחמה עלסל םיבר םימי ויהש ,םיינולחה = ימואל ךרע ןהל שיש ,תובושח תוירובצ תולאש ופסונ. ,תומרוקה -

 השק הכ .ןנורתפש ;השעמלו הבשחמל םיימואלה ונינקטע יבוטל ,לורג
 / תולאש רותב הנרתפתו הנדומעת ןמצע תולאשה ןתוא---,ךבופמ הכו  .ונייחב .רכינ המושר היה אל .הקיתעה .התרוצב היסימוקה

 ' .תודהיה ךוהב .ת ח א הגלפמ לש החורב היהי ןורתפהו ,דבלב תויתד  רחוי .התואלמל ונא םיביוחמש "הריזג, ןיעב טעמכ התוה איה
 קר .הקסעו .הלש המוחתב תראשנ הדיעוה התיה ולא ;םוירטסינימה יכרצ תא היסימוקה הקפס ,םידוהיה תא תרשל הדמעשמ
 ןמ המודכו :הצילחו .ןישודקו  ןימג תוכלהב = םיקופקפה ןורתפב = .ץראה יקח םע תושגנתהב .ואבש = ,הרותה יקח תא ול הראב
 םיבורק םיקרפל ןהב םיאב הנירמה יקוחו ידוהיה קוחהש ,תולאשה = .הל ולבגוהש ,םיותרה תועוצקמה .הלאב םג דובעל הטעמ איה <

 | דלע .םושחל קר הבוחה תלטומ ונילע התיה  ,תושננתה ידיל תאבל המצע תא הבשח אלו םינהק .םלועמ הל החקל אל םלוא
 + ונתערל :;ןוקת :תונועטה = ,תוערגמה .ןתוא  םייחה לש ןויפנה יפ = תוירחאה תבורמ התדובע התיה אל ךכיפלו  ,תיפורה תודהיה .חכ

 " םיבורקהו םיינ ב ר לש הדיעו ,תי נ בר הדיעו האבשכ לבא , רך

 לש הרמע  ,התמלוה הניאש הרטע המצעל תחקל .הצורו ,םהל ,ושכע = ןכ אל .
 דגנ תאצל ונא םיביוחמזא ,תילארשי3-ללכ תימו אל הדיעו ןאל , מל וארה ,הנליובו .השרוב ויהש :,תוינברה תודיעוה

 תולאשב תוכלה קוספל תושר הריעול.הל ןיאש  ,שיגרהלו'הז  .וללה .תודיעוה לש ןהיתומלחהו  ,הודעומ .םינברה |. יגיחנמ . ינפ =
 .תדה תולאש לש המוחתמ גאציש תוינולחה תולאשב ,םיירובצהונויח . הנעבטתש יאדובו היסימוקהו תיללכה הדיעוה תרובעל רמח הנשמשת <
 ו הרצוי לש וישעמ תא 0 .המצע תרעוה ערתה = םעטמ הארקנ היסימוקה ,.ולא לש .ןהיתוטלחה לע. םג ןמתוח תא ₪

/ 
/ 
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 ,לוחה ןיבו שדקה ןיב לידבהל עדתה ,"םינפה"םוירטסינימ רי .לעש
 תולאשה הא ריאשהלו תוי תד תולאש לש ןמוחתב קר ראשהל
 ,הנבוקב .תילארשידללכה .הדיעוה התואל תרי מו א לה תוירובצה
 אל םא ,היהת םינפה"םוירטסינימ .תאמ האשרה לבקתשמ .רתויש
 לכ לש םחכ-תאב ןפוא לכב לבא ,תילמרופו תימשר, ךרדב
 +םיירובצה םהינקפע לש ,םיפורה םידוהיה

 .ףיבופיפו 6יטסיהרכואה 4

 ימשר ןפואב ,וע אל םע םה םיסורה םיטסיחרנומה
 םיבשחנ יביפירגורפה רובצה ךוהב ,םהמע בשחתהל םיגהונ יא
 ,םיעגושמה-תיבב םמוקמש םדא ינבל ,םילוח םישנאל םה

 לומתמ אל .ירמגל םיחפפ םה :םמצע ןיבל םהיניב לבא | <
 ,"םינפדתרתסה, התוא לש \ ןוכנה השורפ תא םה םיערויו ואב
 םהיניעב ןה תופיזגה ,הלעמלמ :םיקרפל םהל םיארמש ,לוכיבכ
 םיטיבמו החמשב בור . פ'ע םה םייורש ךכיפלו ,הבח לש תורענב
 ,רחמה תריש תא םירשו דיתעה יררושמ לעכ םמצע לע

 תלבקמ איה לבא ,הנכתב דימת איה תחא ,וז הרישו
 ,.םירחא םינפ םעפב םעּפ ידמ

 ,הפקפומב םיטסיחרנומה לש הריעוה תוטלחה לע וגלנל
 'המיענב דימת עילבמה ,לודגה ןקתשה ,"יטסומודיוו .םור,ה ףא
 ,םיקינזויפה תוטלחה תא ריכזהל םעפה ליאוה ,םידוהיה םש תא
 תוטלחה, :ןרצב םשרו םידוהיה רבדב ,בוגרומסאוו לש .ודוסימ <

 .."תוכחונמ
 הדיעוה , ךוחגה ןמ .רתוי הלא תוטלתהב שיש המודמכ ךא =

 ,לפב .םימדקתמו םיכלוה "דיתעה-יררושמ, יכ ,החיכוה תיאבקסומה <
 ,"םתוישעמ,ב ןיבו םתוירברבב ןיב

 תא ליבגהל שורד : םיטילחמו םיאבה םישנאה םה םיארפ * 4
 תושקבה תשנה תא קר םהל ריתהלו .רכנה-ימע לכ לש םהיתויכז =

 וליפא םהל תתל ןיאש ,םידוהיהמ ץוח ,םבצמ תבטה רבד לע "
 ךנחמה וליפא וז תוארפב שיגרה ,םשפנ לע שקבל וזה תושרה תא

 :ןעטו ,יקסייבוליא רופיפורפה --- ריעצה יסורה רודה לש לודגה < /
 ןיא ירה  ,םידוהיל .םחיתנש ךיא,.
 ,"בער אוהשכ ,שקבמ בלכה םג

 "םייתמאה םייפורה, וארתה הבש ,המצע הריעוה התואב לבא
 תודיתע רברב ירמגל תושרח תוריש ונעמש ,םרדהו םלדג לכב

 ,היסורב םידוהיה |
 לע םירבדמו : םירזוחו .םירבדמ ויה : םינמיהו ,םימי ויה

 םיתפומו .תותואבו תויארב ,היפורמ  םידוהיה לש .ינומהדשורג"
 םוקמ הזיאב הנירמב אצמי הזה .םעהש רוע לכ יכ ,וחיפוה
 ויה םיליגר וז הפפשה"תדוקנמ ,ברחהל הנידמה הדיתע -- אוהש
 וניתופיאשב ךומתל  תיסורה הלשממה ינפל םיקרפל עיצהל םג
 ירכב ,הניתשלפ תא םהל ושכריש םידוהיל רוועלו  תוינויצה

 ,םהמ הטפהל |
 ק ר ויה ןה ,רקיע לכ תונכופמ םהיתיעצה ויה אל א

 לש ינומה שורגכ הז רבד  יכ ,ןיבו תער-רב לכ .ירהש , תוכחוגמ
 ,תואיצמה .ררגב ונימיב :וניא .םידוהי

 שוררל וליחתה .םה  .וליכשהו םיקינזויפה .ומכח וישכע
 , ,תוישעמו .,לוביבכ  ,תוססובמ ,תונבומ תושירד

 םגש ,הרבוע יהוז -- םידוהיה ידיב איה .תיסורה תונותעה יכ
 הנומ איהשכ ,איה ףא תימשרה "היפור,ה .הב .הרומ הלשממה
 םשה תא תמסרפמ איה ,םירינויצולובירה תאו היציזופואה תא

 לש הלדג .תא . ןיטקחל ךירצ ןכבו ,"תידוהיה תוגותעה, : יונכהו =
 ךירצ ,תירוהיה תונותעה :תפגממ לצנהל םיכירצ םיסורה .,1ז הנכס

 םיאיצומהו  ,םוחתל ץוחמ םינותע איצוהל = םידוהיה לע רופאל |
 % ו 8 8 ו ןשי

 ,תושקבה תא םהילע רופאל ּונל

 דעב, ןותעה שארב הלעמל םושרל םיכירצ םוחתה :ךותב םינותע
 ידוהיה םמשב ןותעה לע םותחל ם"ילומהו ףרועה לעו  ,"םידוהיה
 , אלמה

 המלש הטיש שי ,קוחצ תוררועמ ןהש ףא ,ולא תוטלחהב
 ראשבו הדיעוב םיחוכוה ךלהמ לכב םג תטלוב התיהש ,השרח
 ,ולבקתנש תוטלחהה

 הרבוע ,הזה םויכ םיקה בצמה םע : םיבשחתמ "םיקינזויס,ה
 םיפופצ םירוהיה םיבשוי ובש ,בשומה םוחת היסורב שו יכ ,איה
 ,םידוהיל הרופא הבישיה םשש ,םידידתבחר הנידמ שיו" ,םיקחדנו
 ,םהל רשא םידוהיל היהי ,אבהל םג הזה בצמה םיקתי ,ןכבו
 ,תועודי תויכז םג םש םהל הנייהת ,ושעיש המ םוחתה ךותב ושעי
 ,הבתרה השודקה .ץראה תא ואמטי אלו ואובי אלש דבלבו
 ,םהיחא רעב םינותע ואיצוי .,הזמ הז ופנרפתי  ,םוחתה ךותב ובשי
 וניהי לא ךא ,םהלש םייטרפה רפסה-יתבל םהינב תא ורפמי

 ,םיסורל העד תווחלו יפורה להקה תעד תא תונוהל

 תיללכה הטישה לכמ דחא טרפ קה והז -- םינותעה תאצוה
 תויהל לכוי םוחתל ץוחמ ןיבו םוחתה ןיב .לרבהה : תאוה תפקמהו
 ,םינמזה ןמ ןמוב תוציחנ .היהת ילוא ,רפד לכל הרמה-תמאל
 תוחנה | וזיא  םידוהיל תתל | ,היהתש וזיא תונוצח הבט םושמ
 םתעפשה תא .םתרועב שילחהל היהי שורד םא ילוא ,תוילמרופ
 יבלפב םינלופה תעפשה ןוגכ = - ,םייוצרריתלב-םירחא רכנדימע לש
 לש תויכז םג םידוהיל ונתי זא -- יברעמ-ינופצה לבחהו  ברעמה
 תא | וביחרי  ,םיכלפה םתואב  'תוינוריעה . תוגהנהה לא הריחב
 םהש | ,םתוכז תא רתויו רתוי וליכניו ,םוחתה ךו תב םהיתויכז
 ,םוחתל ץוחמ םיקרפל םהל םישכור

 לוקשב \תרמאנה העד יהו ,ןועש רבכ הז ןיא ,רומאכו
 ןמ ןמזב המע בשחתהל ץלאנ אל םא .,עדוי ימש ,העד ,תער
 ,דיתעה יררושמ ןיבורבור :תעיס ינב ויהי אל םא םג ,םינמזה

 [ורטאש ימ לכמ "בוטה, תא לבקל תגהונ הלשממה ירהש

 ו ו רי פיספןיבוהרוו+

 העונתל .ץקה אב רבכ יכ  ,הינמרגב  וניחא  םירובסכ
 םיבש םה ןכלו ;ץראב רוע הניא םירוהיה תאנשו  ,תימשיטנאה
 םינומשה תונש תישאר דע םהיניב גהונ היהש ,יתדה סומלופל
 ,ט"יה האמה לש

 יכ ינפמ ,םשפנ לע ודמעו. םילקיררה | ולהקנ הלחתב
 ,העשה .ךרוצ ינפמ םהיגיב ועבקש ,"המחלמה-טקש, ימיבש ,ואצמ
 לע םימלוש םה רבכו :, הבורמ הרמב | םיסכורותרואה = ורבג
 תודהיה קוזחל הדוגא ןילרבב הדסונ ,הינמרגב הלוכ לארשי תיסנכ
 העונתה שארב .הינמרג ירע לכ לע השורפ התדוצמו , תילרבילה
 - .םוינוציק םימרופיר "םיתבדילעבו, םילקידר םינבר- םידמוע תאזה
 תא םתעידי טועמ םע רשא ,םידמולמו םיליכשמ םישנא יקר אלו
 תועוצקמ ראשב םיליכשמו םימכח םישנא תוחפה לכל .םה תודמיה
 בורב תעפ םהש הלאמ ,םיינומה םישנא םג אלא --- ערמה
 איה--.תילרבילה הדוגאה ,רוכצה לע םיפנרפ תובושחה .תולהקה
 איהו = ,"הירמש לע  תאפוקה, = תיסכורותרואה .תודהיהב  תמחלנ
 ףילחהל וניריב = תושרה אלא ,"בתכה ירבע, ונא ןיאש ,תנעומ
 ולעי אל םנמא "ןיפולחה, , העשה ךרוצ יפכ לארשי תרב רימהלו
 אב הרמהה לבא --ופילחי המ = ,םיעדוי םניאש ינפמ ,םדיב
 םיבשוי = ,"םיבהלנה םידוהיה, ,םהש העשבו ,רחאת אלו .אובת
 םהינב ,המרופירה תועצמאב "המויקו תודהיה ןוקת, .לע .םיחקפמו
 אלו .תיפכודותרוא .תודהיב אל ךרוצ םהל .ןיאו ,םיריממ .םהיתונבו
 < וכ  ,המרופירה יאנקל ,םהל שי .תחא הלעמ ,תימרופיר תודהיב
 לע .ךכדלכ :םיבורמ םימוכס םיאיצומ ויה ולא ,ףסכה םהמע

 ו
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 =- התפירה לע | םיאיצומ םהש ומכ ,הנינב לעו .תורהיה .קוזח
 ! םייקלו תונבל םילוכי ויה  המכו המכ

 םהטע םג ,םיקזחתמו םיכלוה םה םג םדצמ םיפכודותרואה
 ברעמהו .בגנה ירעב טרפבו הינמרגב םירישע .תצק יכ ,ףסכה
 םהושעמב ןותטבהו תיבויחה הדוב עה ,םיסכוריתרוא םה
 אבצה, תניחבב םה לבא ,םיטעמ םה םהיפולכוא ,םהי תופי אשבו
 םה ,דימת רמשמה לע םידמוע םה :,.הנירמו הנירמ לכב "רמועה
 ,םתנומא דעב ןברק .איבהל  דימת םינכומ םה ,דימת םינזוימ
 ,הוש ינפמ ,וסיכמ תועבטמ תצק בדנמ ץהוגמה ילרבילה ידוהיה
 טעמ םג ףתתשמ אוה קחרה תעשב .ידמ רתוי שודג אוה  ,סיכה
 ,תמייקתמ הניא םאו ,וייחב הלפט ול איה תודהיה לבא ,הרובעב
 ךרוצל וילע רתוי רשא ,לויט וא גנוע ךל ןיאו  ,םולכ ךכב ןוא
 לכב תמאב .ןימאמ יסכודותרואה לבא" ,תודהיה תרובעב .ופותש
 ,יבויח אוה ותרובע חכ ,ויתועדל יאנק אוה ,רמוא אוהש המ
 יפלו = ,וייחב  בושח רקיע ול .איה תודהיה ,הברה עיפשמו לעופ

 ,העשו העש לבב הילע חקפמו הב .לפטמ .אוה ותנבה
 םיפכודותרואה תעדכ אל םירבופ םנָיא  הינמרג ינבר בורו

 ,םינוציקה םימרופירה תערכ אלו ,ש א תניחכב םהש ,םינוציקה
 ,רשפא יא .עצמ אב תכלל םירמוא אלא ,ג לש תניחבב םהש
 ;ןורחאה הצקה רע  היפכוהותרואב ונימיב גילפהל ,םירמוא םה
 ןכ םג רשפא יא לבא ,תודבועה םעו םייחה םע רשפתהל ךירצ
 ,תודהיהל "הקישנ תתימ,  איהש .,תינוציקה המרופירב קבדהל
 ,רתויו הנש הז ורמא ןכל .השק םבורו הפי םטועמ תדב םינוקת
 ,םינוניבהו םינותמה תגלפמ ,השדח הגלפמ דסיל  יוארה מ. יכ
 ,םולכ ושע אלו -- ורמא

 איצוה םינורחאה .םימיה לש .רחא .ערואמ -,הארנכ לבא
 : , לעופה לא חכמ םתבשחמ

 ראשנ וז הנש ילוי שדח ףוסב סל פרק ריידה תומ ירחא
 ,"סמוטנעדוי סעד  גנוטייצ עניימענללא,  עודיה ןותעה המ ןמז
 אוהנ רתויו הנש םיעבש הז ןוזפיליפ גיוודול ודסי רשא
 ,טינרבק  ילב | הניפפכ | ,(הנותמ תוילרבילל הטונ ובורב היה
 ףלודור ,וילעבו ונודא ךלה ,ךליאו רבוטקוא שרח שארמ ,ושכע
 לבק רשא ןודאה הז--רגיג גירודול ידיב .ורסמו ,יסומ
 ,תינוציק המרופירל הפיאשה תא םסרופמה דמולמה ויבאמ השוריב
 , תודחיה תנבהב תומוצעהו תוברה ויתועידי .תא אל לבא

 ליח ורזא יהתע ,ולהבנו הזה רברה תא םינותמה ואר
 לכ האנ םשה ןיא) "תישפח תיתד ,הדוגא, השדח הדוגא ודסיו
 םירומ םימכח = תצקו םינברה ןמ םיבר םדי :ונתנ הילאו ,(ךכ
 לוק  ימסרפ | םינורחאה םימיב .הינמרגב םינברל שהדמ-יתבב
 םיצפח םה , עמשהל םייוארו םיבוט םירבד המכ ורמא ובו ,ארוק
 םידומ םניא ,היקדב תא רשפאה לכב קזחלו תודהיה תא םייקל
 המרופירה לבא ,טרופקנרפ יאנק לש תינוציקה ז היסכודותרואב םנמא
 רודגלו הב םחלהל ךירצו .תודהיהל המוצע הנכס איה  תינוציקה
 ונינבל תודהיה תא שירוהל ונא םיכירצ ,הכרד תא
 , ,ונירתא

 הנה ,הוה זורכה ירבד בורל םיכסהל רשפאש המכ רע
 ינפב זורכ ..ול היחת אל תישממ העפשה כ  ,רברב קפס ןיא
 -= = אתלימ םוסרפ םימעפל . תדמתמו תיבויח הלועפ ונניא ומצע
 םינברה יבושחמ םיבר  ח'הע  וילע ואבש ארוק לוקו .,אתלימ
 המב לבא ,אר בועה רדגב ןכ םג אוה יאדוב ,לארשי ימכחמו
 ילב ,םיש עמ ה ןאובי םירבדה ירחא םא +םירומא םירבח
 תא : םסרפלו .רוזחלו םפרפל .רשפא יא ,םירברה .ותכש+ םישעמ

 ושעי םאו . שרחו שדח לכב וליפא וא .,עובשו עובש לפ
 ."ללכב .הקרצ יל םמויק םיבשוח .םה" .חמבו .םשור רוע .םירכרה ושי אל יארוב ,האוב

 םיטלוש תורישעהו תולודגה תולהקב %תודהיה יקדב קזחלו תונבל
 ' ,תודהיה .םוחתב תדמוע תחאה םלגר רשא  ,רובצה לע םיסנרפ
 לגרה תא םג .איצוהל םירתעתמ םהו ,המוחתל ץוחמ תינשה םלגרו
 .םיחתל | ץוח לש "בחרה * םלועב, עקתשהלו םוחתה ןמ תחאה
 םיחומ םינברה ןיאו  ,םנוצרכ םיבירחמו םיפרהמ םה התע תעל
 אל לבא ,שדחלו תונקל רשפא רבר לכ ,האריה ינפמ םֶיב
 םתמוק תא םינברה ופפכש העשמ .לקלקתנש רחאל ירובצ דסומ
 וא .תיבויח הלועפב םא ומיכסהו םיסנרפה ןוטלש תחת םשאר וניכרהו
 ,.רובצה לע םתעפשה תא ודיפפה םהישעמ לכל האדוהכ .הקיתשב
 =- םתוכזב .ךופהל .רשפא הברה | ,םהילע לפנתהל שי הברה
 הרדש ,התעפשהמ תאצל רשפא יאו  ,אדבוע .איה אדבועה לבא
 וסרהש המ תונבלו בושל םירמואה ,םינברל ונימיב הצוחנ .הפוקז
 ,הפיההה תדמתה דעב תוחפה לכל עונמל וא  ,םינושארה
 ותמלוה :הניאש הרטע ומצעל | לטנ רשא | ,רגיג לע םיסעוכ
 ףיפומו = השו ע .אוה לבא .."תודהיה ןקתל, :הל יואר .ונניאשו
 וינפל םיענכנו = תוקחוש םינפ ול  םיארמ, ודגנכש ולאו ,תושעל
 םחלהל .םהילע ,רבגתמו ךלוהה ןבדחה תא בכעל ידכ ,םיקתושו
 ,להקה יפיקת | הזל ופחיתי ךיא ,איה תחא ;שפנ תריסמב
 ,םלוא . םתמחלמ | ןינע .אשונב הנומאה רקיעה תאזכ המחלמב
 < 'ידוהי ברקב .םויקה תפיאש תולגתה הזב םיאור ונא  ,תוחפה לכל
 הקיתשהו ,ףסכ אוה רובדה :'ומוא היה ילגנא םכח , הינמרג

 ,םייחה אוה רובדה םימעפל לבא ;בהז

 .הָלַהְקַה תַלָאָשְו הָנְבוק תַפְסַא

 ,טילאש ,מ

 ":ינקסע תפסאל הל שי ושבע ררושה ינידמה בצמה יפל
 ךרע ,הז שרח לש ל9---51 ימיב הנבוקב תויהל הריתעה ,רובצה
 ,תוישעמה .היתואצות הנייהתש וזיא ,בושח ירובצ

 ,תירקמ הפפא אלא הניא הנבוק:תפסאש ,חובשל ןיא ,םנמא
 דעוה = י'ע .םיאורק וא | םיירקמ  םיריצ ואבי הפסאה לא  ,רמולכ
 הקרצה  תורכח לש  ןתכי:יאבו הדעה יבושח, ,הפסאה תא רדסמה
 השרוב ויהש םינכרה  תופפא ירחא ,אוהש ךיא לבא  ,"הלכשההו
 יהוז .ירה-  ,הנליומו
 .בל הילא םישנש הלא ונימיב וזכ הפסא תיארכ

 יהוזש ליבשבו
 .הלה קה תלאש חקת ,הלש םיניגעה רדס

 היבוברע תררוש וז הלאשל עגונב אקורש | ,ריעהל ךירצ
 רברל ילבמ --- ונלש היצנגילטניאה לש םיכחר | םיגוחב הארונ
 ----לודגה ןומהה לע רבב

 ,ונלש הלהקה לש יטפשמה הבצמ :רבדה .תבסו
 תולטומש הנושמ דסומ איה .ונלש הלהקה ימפשמה הבצמ יפל

 רבטצר 19  םויב  .תויכו םש ול  ןיא לבא | ,תונוש קובוח וילע
 קחב ,הוה הנושמה רפומה תא וארבש ,םיקח ינש ומתחנ 4
 'ךכיפלו ,רתוי .היהת אל תדחוימ תידוהי הגהנה םוש, :רמאנ .ןושארה
 םירעה = תומודל = םירבוע םחינינע לכו = , "םילהק,ה לכ | ןילטב
 סינכהל = תובייח .רשבהדסמ תא, :בותכ ינשה קחבו  ,"םישוטכהו

 םיירומצה  םהיכרצל .שדקומ הז ףסכ :יכ = ,תוידוהיה = תולהקה לכ
 =תבוח תא .יוארכ  ואלמיש  םירוהיל | לקהל ;לשמל | ,םידוהיה לש
 תא .חיטבהלו ,רפסדיתב רסיל  ,רובצההתובוח = תא םלשל ,אבצה
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 ....תומה הקיתשהו

 .,ונלש \ רובצההינקפע לש * הנושארה הפסאה

 = שארב  םוקמש ,ךירצ  ,רובצהיינקפע  תפפא



 ו

 3 םלועה < . 4

 דע םימיקה רשבה:פכמו הלהקה .ד"ע םיקחה ינש  םה הלא
 .ושבע

 אלמיש :גואדל ביוחמו. יאשר הז .ימ = :אפוא לאשל שי .ןאכ ,
 תירוהי הגהנה םיקהתש רופא  ןושארה קחה :יפל םא = ,הו .לכ
 ! ? תדחוימ

 :תחא רוע. תעבונ הנממש אלא ,המוצע אישוק .יהוז
 ימצעה .ןוטלשה לש וא 'הכלממה לש רסומ הזיא הו .ימו

 דסמ תא הבגיו ולטבתנש :תוידוהיה .תוגהנהה לש :ןמוקמ .תא חקי
 ? םינושה  הלכשההו הקדצה תורפומ ןיב ףסכה תא :קלחיו רשבה

 : הכבוסמ הבושת קחהב ונא םיאצומ הלאה תולאשה יתש לע
 ךלפה-תגהנה לש הנינע : יהוו  הריבחל רשבה-סכמ :תניתנ
 לש תופנכההו תואצוהה ביצקת- תעיבק ן(עינעלווארפ עיאקסנרבוג)
 איקסנרעבוג םירעה תוגהנה ינינע ךותל תטנכנ -- הלהקה
 ןךלפה ינוט לש ל רושיאל  ביצקתה תא תושיגמה ,(יווארפוא
 תאצמנ םיידוהיה הלכשההו = הקדצה תודסומ לש םתלהנה םלוא
 ,הלהקה ידיב
 ערוי םהמ שיא ןיאש ,םיתבדולעב לש .ןומה ונינפל .ירה :

 ךכ ,רברה .רטגנ .אל  ןיירע .הזב לבא  ,ותוררש :גוחו ודיקפת המ = |
 םירבחה, םע ץעיתהל קחה פ"ע םירעה תוגהנה תו ב יוחמ ,לשמל

 תואצוהה ביצקת תא תועבוק ןהשכ ,"הרעה לש .םירישעהו םיבושחה +
 +רשבה םכמ לש םג ןכו הלהקה לש
 ,רשבההפכמ תלאש רבלמש ,ךכ לכ ךבופמ יטפשמ :ןינע וה ="
 הלהקה יהמ ,תירקיע הלאש תררועתמ- --סמ רותב .אוה .בומ םא
 לעב = ,ירובצ  רפומ לש ןבומב תואיצמבש רבה איה .יכו ,ונלש
 ,תויטפשמ תויכז

 הלהקה ר'ע וירטָאמב רמוא אוהשכ ,ברפר ב ליז רמ קרצ +
 םיעגונה ,םינינעה לכבש ,ךכ יריל .אובה .רבהה .עבט |, :תירוהיה
 םירבחה, | םתוא :לע םירעה תוגהנה תוכמופ = ,תירוהיה .הלהקהל

 קחה יפל ןה תוכירצ םתאש "הדעה לש :םירישעהו  םיבושחה < =
 ."ץעיתהל

 ילב טעמב לכהש =, הזל לב םדוק ? רבדה איבה המלו =
 ףופהו הלחתהה יהוז רשבה:פכמש , .םיבשוח .ללבה < ןמ = אצ <

 וחיכשה - "תוידוהיה תודעה .יבושח,  .קחה יפל  הלהקה>יםמ לש
 :םמ רוע "יללכה רשבה סמ, רבלמ שי .קחה .יפלש , רובצה .חא
 תוסנכהמ עורי .ווחא (1 .תובגל רשפא .והופלש ,רשב .לש ןיאולמ |
 ווחא (5 ;  םידוהי םהילעבש ,םימסא תויונח  ,םיתב .תריכחמ תואבה =

 םיביחש םיקסעה .תא הנומ .קזוה)  תידוהיה מ"הח תופנכהמ עורי =!
 לש םתומ .ירחא םיראשנה .םילטיפקהמ .עודי .ווחא (8/ (םמ םהילע |

 תולהקל בוח ,קחה יפל ,םה הלאה רשבה:יסמ ינש . םידוהי
 0 . תויחוהיה =

 תא קר םיבוגו ,ירמגל ינשה םמה. אקוה חכשנ הז עורמו = =
 ןובשח לע ינשה סמה תא ביחרהל היה ךירצש רשפאו ? רשבה:םמ

 יבושח קר, הנבוק תפסאב ופההשיש יפ לע ףאו ?המאב ותובגלו ןושארה | = <
 חרכהב---תירקמ אלא חניא .וז הפסא ירהש --- "הירישעו .תוחעה
 לש יעבמ*יאה .הבצמב | , ךבופמה יטפשמה רצב קר .אל .ונורוש
 יטרקומיד רתוי קחה י"ע השענש רשבה:פמ תלאשב םג אלא ,הלהקה
 תא םיחיפמה ,"הרעה  יבושח, י'ע םייחב .םשגתנ אוהשמ ךשיו <

 ..הזח קחה ןמ .םבל =
 הלהקה , תלאשב .תורושקה .תולאשה לכ. ,ןבומכ = ,הלא .ןיא

 טרפל ינינעמ הז ןיאש אלא הב ןורל הפסאה היהת הכירצש ,ונלש ="
 יטמיכס.ןפואב םכסל קר ושבע .ינא הצור .וללה .תולאשה לכ תא
 ---ףיעסב .קסעתשכ  ,ןהב ןוחל .הפסאה הבירצש  תולאשה :תרוש תא =

 : :ונלש הלהקה רודס
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 תיטפשמ תושיא .ךוהכ רשאתהל הכירצ :תירוהיה הלהקה (1
 . 4 ₪ 9% / / 0 - ל % /

 הל ןוילנ

 אטילב ונלש הלהקה ,ותוירובצ \ תויכז לש םיופמ .םוכס הל אהיש

 ה להק ל השלממה  התוא ריכתש הכירצ (ןילופמ .ץוח) היפורבו

 ןתוא .לכ .הנמייקתתש ןמו לכ ,  תועוהי .הויכז תלעב ,תידר הי

 לכ ,רשק םוש ןהיניב ןיאש = , תולפתה:יתב לש תוברה תוגהנהה

 הליהקה:הגהנה .היהה .הינפלש ,יתכלממ .דסומ םוש .היהי :אלש .ןמו

 רפומ לעכ הלהקה לע  רבדל היהי  רשפאהיא --- , תיארחא

 .הלהקה לש הימנוטיואה רקיע  ללכנ .רבכ .הזב ..ירובצ

 .הלהקה םמ לש  ,רשי:פמ לש הטיש  דבועתש  ךירצ (9

 תוגיצרב הז  ףועסב ןוהל .ךירצ ,הפנכהההפמ היסורב ןיאש ירחאו

 ,הכלממב תוגהונה  ןתואל םיאתהל .הכירצ הטישהש ינפמ ,הרחוימ

 ,הלהקה ליבשב התובגל ןכיירחאו הרשאל לכוה הלשממהש ידכב

 ךירצ .דחא .רקיע לע םלוא | . םיפמה .רתי תא הבוג .איהש ומכ
 הלהקה:פמ תא םלשל ביוחמ הלהקה רבח לכ .:הטישה הנבתש

 ,רשבה לש ןיאולמה:םמ תא חובשל ןיא ןפוא לכבו . ויתוסנכה :יפל

 ,וילע .יתוריעהש

 לע תדבעמ  הפסאה התיה וליא | ,היה .יוארה .ןמ 5

 תונקת לש העצה -הלעמל וטרופש תודופיה

 ךכ לכ הפ םיבשח םעא םירפה .הלהקה לש תויללב

 הפסאה התיה וליא ,היה בוט .ךכיפלו : .תורוסיהב

 .העצהה לש היתורופי תא הוחפה לכל תמסרפמ

 האיבמ זכ העצה התיהש רשפא המוההב ונחכהיאב  ליבשב

 ההיהש יארוב .םינברה = תורעוו .תואבה תופסאה ליבשבו > ,תלעות

 . .הליעומו הצוחנ

 ברקתת םא ,יוארכ הלהקה תלאשב הנבוק הפסא ןודת םא

 םג .,הבלב :הז = ליבשב = ירובצה .הכרע = היהי - לודג-זא - ,הנורתפל

 ,הפסאה ינינע .רתי תא ןובשחב איבנ אל םא

5 
 . יקסנאילימס: ,מ

 .'הַש ןוחצנ

 ( .הכימתה .תרמחל .תיעיבשה תיללכה הפסאהל)

 יג

 וסליכאה בקעה .אוה- -םיעדומה תכשל, יכ  ,רמא ,ש רוצה

 רעוה לש תירוטזינולוקה ותדובע : ףיסומ  יתייה יכנא ."דעוה לש

 רעוה ול ,שכורש .,רובכה ןמ הברהו ,ולש יפליבאה בקעה ירה

 . תירוטזינולוקה .ותוקסעתה  ונממ תללוש ,תינחורה ותרובעב

 םינשה שלש תפוקתב הזכרתה םהב רשא ,תועוצקמה ינש

 תכשל, :םה .ירה ,רעוה לש "תישעמה, < ותדובע  תונורחאה

 ,"םילעופה .תלאש,ו  "ןיעידומה
 התוא אצמש הרעצמה ןיעירומה-תכשלב רעה. קפתסה אל

 היפינס תא הבריו היתולובג תא ביחריו יטרפ םדא י"ע .הדסוימ

 תא רעוה חיכוה הוה והשעמבו - , ץראה לכב היפנכ תא .שורפוו

 הבשלה תולובג תא ביחרה אל רעוה  ,ובש ינויחה שוחה .ןורפח

 ;מ,ה

 < תא לידגהל ,הארנכ , בש ח םא יכ ,היצרגימאה תושירד לא המאתהב

 הרוהש ,בצמה לא אביו ,,, הכשלה תקוחה י"ע  היצרגימיאה

 הכשלה תרובעב קוסע היחש ימ :,ץיבוניבר | .י .דעוה רבח וילע

 התרובע לכו ,םויחה יכרצל רבעמ האצמנ הכשלה יכ  ,םינש וזיא

 תולאש לע "ואל, = תונעל | תילילש . קר | תויהל  הלוכי  התוה

 הרתי תואיקב םולכ 3 דעוה רבפק .יאמ הליחתמו  ,םיטנרגימאה

 : דעוה דסי רשא .םיעירומה .תכשלל :יכ ,ןיבהל ידכב ,הכירצ .התיה

 . זהיצרגימאה, = האצֶמנ \ הכשלה \ ךוסיב = רבכ | + םייחכ :םוקמ יש
 4 0 1 : . א
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 חל ןוילג

 הכשלהו . קפפנו ךולה .ךלה תולאשה "לובמ,ו ,התונינתהב תרעובה
 ,תולאשה ןתוא לע ?תובושת.ב קוטעל קר .הלבי היתוחב יפל

 לש םרז הילא .ךושמל הלוכי איה א ושכע ונצרא בצמ יפל
 םתואמ .,םיטסינולוק החע תכלל םילוכי י"אל ,םילינר םיטנרגימא
 היצרגימאה לובשב םיאנתה תא הבשומבו ריעב םיארובה םיצולחה
 םינושארה ליבשבו = .לבוקמה ןבומב םיטנרגימא \ אלו ,הדיתעה
 ינימלאו ינולפ .םוקמב יכ ,עירוהל הלוכיה הכשל הקיפסמ הניא
 םהל ."רחא רענו השלש :םירלדנפ  ,םיטיח ינשל םוקמ שי,
 הלכלכה לש םינושה .היאנת תא רוקחל הלוכיה הכשל הכירצ
 תתלו .םימוקמה .םיינידמהו םייתורבחה םיאנתה לש | ,תימוקמה
 הצרמה !"ריעה קרצבו . .ץראה ::תועידי תא .תופיקמה תובושת
 גוחב .םנכהל הכירצ וזכ  תורקחמ : הרובע  יכ = ,בובורוב רמ
 תיח כונה הבשלה הרשכומ םולכ אלא ,הכשלה לש התרובע
  וזכ .הדובעל

 תושירֶדל .המיאתמ  הניא התנכה יפל הכשלה םא : ירירל
 הניא .תושורדה .תובושתה תאו ,םישרוה ןיא היתובושתל יכ ,םייחה
 תרמועש העשב ושכע טרפבו .,רגפהל הטפשמ תחא---, תחל הלוכי
 דעוה םעטמ -- טמא"הניתשלפ --- ,יאניתשלפה הכשלה :תמיקו
 תונורשכו = הלורג הנבה לעב שיא השארבש % ,יאנתשלפה
 לש .ונורשכ לעו ומעט לע , ץראה לש הריקחה תרובעל םולודג
 תונוגהה  ויתודובע .יתש תוחיבומ רבכ תואניתש לפה הכשלה שאר,
 שי םולכו  ,"הניתשלפב תועקרקה  תשיכר לע,ו "תועיטנה לע
 -תכשל ןיב רוחבל ודמעב עגר ףא קפקפי רשא ,הניתשלפב שיא
 ?ץראה רקחמ לש הרובעל תיאניתשלפה-הכשלה ןיבו םיעידומה

 וה..גוע .יר- דעול .ןיא-.היצדיבקול ליבשב .לבא
 רתוי אלו

 , "םילעופה
 ותדובע ימיבו ,םילעופה הלאש ימי יאניתשלפה בושיה ימיכ

 הרדגב םג ירה .יכ-, הלאשה "ןורתפב,ב יתוקפעתה ימי דעוה לש
 ירהו ,ת"פבו צ"לארב וא ודבעש םילעופה תא עקהקה לע ובישוה
 אל םימיה .לכ יב ,הלאשה ןורתפ לש הלחתהכ האב הניטסוק םג

 לחה

 יםילעופה בצמ תבטה :הטושפכ תאוה הלאשה תא יוניבה

 רע םילעופה בצמ תבמה :הכפיהכ םא יכ ,םילעופ רותב
 לכהש םימיב : ,םינושארה םימיב םאו . םילעופ תויהמ ולרחוש .ירכ
 לע דעוה דמע אל ,ךופה ןפואב םילעופה-תטיש תא וניבה
 ,םרזב ףחסנ אוה .הומת אל ,הלאשה לש תיתמאה התנבה
 ,רחא ןפואב םתלאש תא זא וניבה אל םמצעב םילעופהש םג חמו
 ,ןוכנה הרואב הראומ .תויהל הליחתמ הלאשהש .ןמוב וישכע לבא
 ---תיתמאה םתדועת 'תא םיניבמ'םישדחה םילעופה לש .םבור ףאו
 המ -- וחיכוי "ריעצה לעופה, םשב ,ג ריצה ארקש םירבדהו
 + הנושארה ותרוקנ לע אפקנ רמוע תויהל דעוה .אצמ

 םינושארה | ןמ רחא היה םיבבוחה שאר | :רברה אלפנו
 תלאש | לש ןוכנה .השוריפ תא = בקעי"ןורכו תיסנכב  הלגש
 הארה ..רשא | םינושארה | ןמ דחא היה אוה |, םילעופה
 תדובעש ,ביצעמה ןויזחב .הכורכה הלודגה  הנכסה = לע עבצאב
 .תויר ב עהא ל םיריב .התשענ \ םירבעה \ תובשומב  םירבעה
 לש הלאשה ןורתפב  קלח תחקל | דעוה שאר אבשכ  הנורחאלו
 םירשע הניטסוקב ושע םיניש רה . םינושארה ךרדב ךלה .םילעופה
 בקעידראבב השע ןורחאהו ,םילעופדאלל | םילעופה 'להקמ ,שיא
 -אללו . :םילעופדאלל םילעופה = להקמ .שיא .םיעברא = םינג"ןיעבו
 י ,םירכא

 -ראבכ תובשומ:יצח םא : תועד יקולח ויה רוע םיתנש ינפל
 ןמ .םתוא םיקיחרמו םילעופה ידי תא םישילחמ . םונג"ןיעו - בקעי
 0 םהירי תא םיקזחמ ,ךפיחל | ,רא .הרובעה

 3 םלועה <

 תלאש,ל עגוננ = .דעוה תלועפ .התיה הכרובמ

 'םג םאו

 ,תובותרב ארזע .לש "ףוסה,, םינורחאה. לש םהיניע .דננל ויה וא
 ןמ .לבא  ,הוקת-חתפב "תוזו חמה ילעב,ו ןינח-ידעוב \ ביבאדלת
 םישדחה םישעמה רבכ ושענ ושכע . םידמול ונינקסע ןוא רבעהה

 "בקעידראב, .ינב = :פהושוע ינפ לע .םיחפטמו םיאב םהו רבעל
 7 רשפא יא תחא תבב לעופו רכא-יצח : םיחווצ "םינג .ןיע,ו
 םירכאל היהנש ידכ ,תושרח "תואולה,,ונל ונת עקרקה לע וגדמע םא
 םניא וא םיצור .םניאש .תושרחה תובשומה ינבמ הלאו  ,םימלש
 םתורכא-יצֶה תא םיבזועו .םוכלוה ,תואולהה ידפחל .תוכחל :םילוכי
 ,ירמגל ץראה תא םיבזועש וא םילעופל בוש םישענו

 םילעופה-תלאש .ןורתפב .צ"וח תדובע לא םיטיבמ ונאשכ
 ";הלא יתשמ תחא יכ % הטשה יא :הלאשה המצעמ ומכ. תצרפתמ

 תא רכאל .הנשיה םטבמ תדוקנ לע םידמוע צ"וח םא
 : רפוהל הכירצ:תורבא יכ ,רמואה יבושיה  םנויסנ היא .,םילעופה
 רתוי וא תוחפ םיפונמ םישנא י"ע .,העירז לש ,הבוט עקרק לע
 הבשומ תוחתפתהל'  תורשפא שיש םוקמב ,תיעקרק הרובעב
 %אמווק תונב ןניא תונטקה יב ,הלודג

 -שאר רמע הילעש טבמה תדוקנ לע .םידמוע צ"וח םאו
 ןתוא | םיאלממ  םניא 1 עודמ | :,בקעי"ןורכז- = תיסנכב  .דעוה
 ןהילע .וארה דעוה ירבחמ םיבר .םגו דעוה:שאר םגש ,,תוטלחהה
 תוירדתפה תקוחה | ,םילעופל םיתב ןינב ;םיתשו תחא אל
 ;תופתושמ תויונח ,םתקזחהו .: לישבת-יתב | דוסי = ,תוילנויספורפ
 תומיאתמ : ןניא  ק"פאה  דסימש ולא --- הולמו-ןוכשח | תופוק
 תוירחא ,תיניצירמ = הרזע -- םילעופה לש .םהיכרצלו  םרצמל
 ? 'וכו "וכו .םינקזהו םילוהה םילענפה

 .יתשמ תחאב ףא וכלה אל . צ"וח :יכ ,רבדה אילפמ .המו
 "םיטנמרפסכא,ל .םילעופה ףסכ תאו םפסכ תא ורזפיו וללה םיכרדה
 וחילצה אלש םושדח
 רּבכ תונויסנה ימי = יכ : תיללכה הפסאב וימואנמ רחאב רמא
 ְי :,,ונל ורבע

 ? הליחתמ דעוה רכסק יאמ
 טילחה , =-  ח"והה  רמוא --- "הקיפסמ | תובשותה ירחא,

 רעוה
 תא הבבל העצהה םצעש רבלמו | ,"בקעי-ראב, תעצה תא לבקיו
 החכוהה תא תתל---ח"ורה ירבד = יפל--ןורחאה שקב דוע ,רעוה
 ,"םיקפקפמ,ל
 .ותריחבב לשכנש  ינמורמב +"ןויסנ,ה = תא רוחבל \ רעוה ליבשה
 לש התירחאו = ,ויתינויסנ לכב .םיתשו  תחא אל לשכנש = ומכ
 7 .הרמ היהת יבקעידראב,ב תיאלקחה .האולהה

 ו רבדה תתמא .לע דומעל היה השק אלו
 וועצ נא .בקעי-ראבבש לעופההרכאה יב ,הדומ .ומצעב דעוה

 ךיאו .,תיעיטנל קר הבור חלצתו העורג ותמדא יִכ .,"םילבגומ,
 עקרקה ריחממ +/:ל עיגמה .ובוח תא קלפל הזכ הלחנ-לעב לוי
 תתל תוליחת ם ןהב קוסעי רשא תועיטנה םא ,םינש 9 ךשמב
 העורג המדאבו תיעיבשה הנשה ןמ הבומ המראב ירפ
 הנשב אל ףא .בקעידראבבש ווב
 הליחתמ ותסנכהש .הז ףאו  ,הבוט המרא ול שיש ,הז ףאו ,רבא
 םע דחיו םינש עשת ךשמב ותאולה תא םלשל ,ותדיבע .תליחתמ
 ,בקעידראבבש רכאה תמרא םא רועו ?םינש 1% ךשמב .תיברה
 ,איה תירובז יִכ ףא
 : ! םלודל קנרפ 0

 =ראב ינב ושעו .רשא "תוקרי,ב .ותוקת תא  דעוה .םש םאו
 לע  יכ . ,םתומימתב = םינורחאה "הלא .ףא .ובשחש = ומכ, ,בקעי
 הברמ הז .ןיא - - ופיבי רשא ."תיפסאה, .  ימלואב  ועמש תוקריה
 .תיקרי :יכ | ,תערל :ךורצ : רעוה :היה .רבכ + לורגה ונויסנ .תבוטל

 ; ו , 5% 0

 .דעוה-שארש ףא , םינושארה ןמ םיברכ

/ 

 . םירמוחה :ויתוחכ יבגל .הלודגה | תוצמאתהה תא תושעל

 .םאה !תירשפא םימי .ךרואל תיאלקח האולה יכ

 = .לכויש .עמשנ .םולכ 3 תירישעה

 < == תוידיעבש תידיעה ריחמכ הריחמ הלוע



 + + ,"רפס,ה ךותמ |

 חל ןהיפנ 36 םלועה < % 8

 ו תעפהממ 095-בה- טנ- טה בת צנבנבבממ נבע נמהש- הרצה ג-מב בממה נג כה המה כוזב מב עבה המ החבלה עשב ב בכ בצבא 2 כי כ: גבס מבע גב בבבל הבעה מ ג כא רעב נשאב דגי בכ צב 4 בב

 המדאב ושעי אל םימ .םע תוקריו .,םפא םכרע םימ ילב
 םא יכ רטמ םועברא קמועב םיאצמנ הימימש בקעידראב .תמדאכ
 רממ םיעברא .בקעידראבב  םימה | קמוע :יכו  ,םילורג .םילטיפקב
 ,םינכשה לב וערי

 תובשומב .ורבעי .בקעידראב  ינבש ,הוקתה .אופיא הראשנ
 ודבעי םתדובע רכש ץומיקמו ,םתרובע לע םתסנרפ התיהו ,תונכשה
 וחבעי הרובע וזיא לבא = ,םהיתובוח תא וקלסיו םהיתולחנ תא
 ,רבכמ< םיעובק םיבקיה ילעופ ... + םיבקיב + תובשומה .ןתואב
 לבא + םיסדרפבו םימרכב ,  םיקוחר םינמזל קר .םתוא םיפילחמו

 תא רכבל םינסדרפה וא םימרוכה ןמ ימ תער לע:הלעי .םולכ '
 יהה % ותבשומ :ךותב בשויה הז לע 'בקעי-ראבב בשויה 4 לעופה
 ןמיסו. .הבשומה לא אובי רשא דע העש | תכ ל ל .ךירצ .ןושארה
 לכו ,םילעופ-אל םירכא העשת םויכ םיבשוי בקעידראבב : רבדל
 ,ופיו .ןינחהידעו | ,ןויצל-ןושארב | םיבשוי  בקעידראב ינב ראש

 םרוככ והנה םרוכ בקעירראבבש רכאההלעופה : תרחא דועו תאז
 תנוע איה םינורחאה לש םתדובע תנועו  ,תובוחרו ןויצל-ןושארבש |
 םג ןיא  בקעי-ראבב = הדובע -ןיאש ןמובו  ,ןושארה לש ותדובע -
 ,תונכשה .תובשומב.

 אוה ףוסל םא ,הנש טל לש ןויסנה ךרע אוה :לודג אל

 ! ולאכ תואיגש ידיל אב ,
 תאצמנ איה ,םייחה לא בורק רתוי :םינג-ןיע - לש ןויערה

 תנתונה ,הוקת-חתפ -- ,הרישעו הלודג רתויה - הבשומה .ךותב
 תמדא .םילעופ יפלאל תרמונמו הנוש הדובע הנשה לכ ךשמב

 היה םינג-ןיעב ,הזה דובכה םשל היוארה . ,איה המ ד א םינגדןיע | =
 לבא . לעופדיצח םג אוהש רכא יע בט ןפוא ב  חתפתהל .לוכו

 אל לכא ,תיעב ט :תוח תפתה ב --- םירומא םירבדה המב =
 .דעוה הב רחבש וזכ תיעבט-יאו תיתכאלמ תוחתפתהב

 ודבע ירחא רשא לעופ לש םופיט דימת .אצמנ הוקת-חתפב "
 סופ ול הנק ופסכב ,ףסכ טעמ ול ץמקל קיפסה םינש .וזיא
 ףסכ טעמ ול ץמק רועו הלגע-לעב יצחו לעופ יצח יהיו הלגעו
 ,..ורי תא טישוהל ליחתה המדאה לא םגו :ןטק תיב .ול השעיו

 םתבהאבו םתוצירחב רשא הלאכ ויה םישרחה םילעופה ןמ םגו
 ליבשב ץמקל וליחתה ףסכ טעמ םגו םש םהל ונק הדובעה תא
 הרזע ךרוצה תעל וגישה ול הלא ומכ םישנא  ,"רוחשה  םויה,

 תא רומגל ; םמצעב ונק רבכ היצ ה תאש המדא תקלח תונקל
 םצעש ,,הלאכ םישנא ; ושע רבכ ונינב תלחתה תאש ןמקה תיבה
 תונבל םיואר ויה הלאכ םישנא  ,ה לע מ ל םתוא ומ יר ה םייחה
 היה םנינבו ,םינג-ןיע תא םינש המכ ךשמב טאל טאל-

 חור יפל הניא  וזכ "הנטק, הדובע לבא , אמיקדרב תווהל לוכי
 ,..'הבשומ,.דס י ל םיכירצ םה , דעוה לש תירוטזינולוקה .הפיאשה
 םלוד 15 לע ודמע  ףכות ,תחא  םעפ םינג-ןיע תא "דסי,ל וכלי
 הלודג היצלטסניא לע ודמע ףכית ,האקשהל היוארה המדא לש
 "ט'זרויב,ל  רבדה עיגח  ףכית ,םיקנרפ םיפלא הכרהל .הלועה
 האצמהנכומה "הבשומה, + ומצעמ .ןבומ רברהו ,. ;תובבה לש
 םינג-ןיע ליבשב רורבל .וליחתה .ללכ םינ בו מ * יתלב םישנא
 קר םיעדוי רוחבלש ,רברה עודי אל םולכו ,םיבוטה תא
 +הרטמה תא ר"פע האיטחמ :תיתכאלמה םישנאה תריחבו ,םיייח ה
 ,תופיו תולעג תורטמ םע דאמ םיבוט םישנא  ופנכנ :םינג-ןיעלו
 םג <-- םילעופ םרועב תובוחב םיעוקש ויה .רבכ םהמ םיבר לבא
 םיכירצ ויהש הנושארה :הנמה תאו--ועדי אל  םתרובע לע. תויחל
 ,,,דסח-לש-לומג רוהב וא .תיברב םעפה + דוע וול. צ"וחל תתל
 קוסעל.וכלהש 'הלאמ- -בורה ילואו--םירחא +הדובעב : תואיקבהו
 ורבה לבו  לעו םילצב לש הלתשמ תושעל ךיא | ,ועדי אל .תוקריב

/ 

 תונובשחה ימי תא ינוריכזה תוקריה לע ושענש "תונובשחה ו
 -ןוע יניגמ םיפיסומ .םיתנש לש ןויסנ .יהחאל םגו . . , םימרכה לש
 ,תוקרי םלודל קנרפ האמ לש הסנכה לע םהיתונובשח תא רפיל םינג
 ,גשומ יתלב לאידיא :אוה הש

 "בקעי:ראב, תא  םיאצומ ונא םויכ םא ,רכדה אלפנ אלו
 . :הזכ בצמב  "םינג-ןיע, תאו

 םיקוליפה ד'ע בושחל תולוכי :ןניאו תובשוח ןניא וז ןכ וזכ
 , צ"וחל .םייתנשה

 "םינג-ןיע, לצאש ,השרח "האולה, ירחא תופדור וז ןכ וזב
 "בקעי-ראב, לצאו ,"קנרפ םיפלא תאמ .ךרעל, לש הרוצ הלבק
 .:.ףלא םירשעב קר

 םמוקמ תא םיצורחו םיקזח רתויה ובזע וזב .ןכ ווב ומכ
 ,וב .ודבעי רשא םוקמ םהל שקבל וכלהו

 ,"םילעופה חור תא אכרמה ארונ שואי םיאלמ, וז ןכ וז ומכ
 לש : ןויפנה .תאצות ,תישעמה הדובעה לש ירפה ירה

 ! תובר םינש
 (אבי ףוס)

6% 

 . הָיִמטופוסמּב יִרְבַעָה בּושיה

 % הימטופוסמב .בשיתהל :םידוהיה יידיב תלכיה שיח
 .תימטופוסמב בושיל ךירצש המ ,הארנ רבכ םדוקה ונרמאממ

 בה חכ ,תינשו ,ץראה תאקשהל םימוצע  םימוכס = ,לכ תישאר
 לכ םע םינש הברה ךשמב םחלהל ולכויש םישרח םיבשות לש
 םישקה םיאנתה רצמ ןהו םילקאה = דצמ ןה םילודגה םירוצעמה
 םע תופוכתה | תומחלמהו םייחרכהה  םיכוסכסה ומכ ,םירחאה
 ,ץראב םירדונה ,םיארפה יצחו םיארפה םיטבשה

 ישונאה רמחחו םימוצעה םיירמחה  .םועצמאה ונל שיה
 ינא + תאזה הריבכה הרובעל  לגוסמה
 ךרע .היהי זא קר הימטופוסמב ירבע בושילש * ינפמ  ,םילודגה
 , לודג .היחי םא ,ללכב ירשפא .אוח זא קרו
 תויהל  לכויש לורגה .ךרעה תא ריכהל םינויצה | ונא  םיערוי
 ,ןבומ .שקובמה | ונזכרמ לא 'תוכומפה - תוצראב | ירבע  בושיל
 ,ירבעה חכה תא םג קוחי תוכומסה תוצראב ירבעה חכה קוזחש
 ואצמי לארשי ץרא ידוהיש ,דאמ בושחש ,ןבומ ; לארשי ץראב
 תוצראב םנש .,ןבומ | םיבורקה םהיחאמ עויסו  רזע .דימת .םהל
 ,תירבעה הפשה התוא ,ירבעה חורה ותוא לושמיש ךירצ תוכומפה
 תוכומסה תוצראה ידוהי ויהי זאש ,ןבומו .,לארשי ץראב ומכ
 ינירמ חכל חתפתיו לדגיש דחא ימואל ףוג לארשי ץרא ידוהיו
 םא ,  לודג :היהי = םושיהשכ ,םירומא םירבד המב לבא = ,רחא
 ,יברעה בורה ןיב עלבי 'זא ,ןטק היחי היממופוסמב ירבעה בושיה
 שואימ .םילכ ונחנא לארשי ץראב םג ., ןיאכ היהי ימואלה וכרעו
 .תולכ .לארשי ץראב םג ; ונתרובעב םיטועפ םידעצ קר ונתוארב
 לע םמורתיש השעמ הזיאל  ,לודג רבד .הזיאל תוכחמ ונוניע
 םינטקה ונישעמל םג םא = ,ונל ףיסוי המו ןחי המו  ,תויטועפה
 , הבורק םג הניאש ,ץראב ןטק רבה ָףזיא דוע ףסותי .לארשי ץראב
 המואמב  רוזעי אל הימטופוסמב ןטק ירבע בושי , וגילא ךכ לכ
 עוקש .ולכ .היהי ומצעב איה \ ,לארשי ץראב ונותוחכ תוחתפתהל
 הָביבְסְב להלוהמ רבא היהי .אוה | ,.ומויק רעב השקה ותמחלמב

 " םיעצמאה .תא שיגרמ

 | רבכש בר ןמו הז
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 ו

 אל ונצראב ירבעה = בושיה ןמ  ומוקמ קוחירו ,הקזחה תיברעה |
 םירבעה  םייחחמ | תרכנ .העפשה לבקל < תלכיה הא םג דל ןתו
 םולכ הנפסות אל .היממופוסמב תוררוב תובשומ :,לארשי ץראב

 ללכב הנלכותה לבא . היקרות ידוהיל אלו לארשי ץרא ירוהיל אל =
 םניאש | ,םידרוש םימבש ןיב ןטק רפסמב תובשומ | םייקתהל
 ? תיקרותה הלשמטה לש רדוסמ אבצ ינפל םג םיענכנ

 ונפושיל ומכ סחיתהל רשפא יא---הימטופוסמב ירבע .בושיל
 טאלו .םינטק םידעצמ ליחתנ : רמול רשפא יא | ,לארשי ץראב
 הקיטילופל םוקמ ןיא הימטופופמב ,הב זחאנו ץראב קזחתנ טאל
 לכל .םולפ אל וא ,יקנע רבד ,לודג רבד וא רשפא םש  .תאזמ

 םירוצעמהש ןמז לכ ,הז .רקיעב קיזחהל היהי = ךירצ  תוחפה "
 היהי יגרדומו ןטק בושיש דע ,ךכ לכ םילודג ויהי םילושכמהו
 + הנבסב

 םיצוחנ .היממופוסמב לודג | ירבע | בושילש וניאר  ונחנא 6
 ויהי הז רבלמו ,המדאה תאקשהל קר םינוילימ תואמ .לכ תישאר
 הלשממה ןתת םג םא .ומצעב בושיל םיקנע םימוכס .דוע םיצוחנ
 ךירצ ,םיסממ | תונושארה  םינשב םירכאה תא .רטפתו ,תוחנה
 תונקל ,םיתב .תונבל היהי .ךירצ .,המדאה דעב הל םלשל היהי
 תאבהל ףסכ איצוהל היהי ךירצ =; העירז ,הדובע ילכ ,תומהב
 ריצקה דע סנרפתהל היהי- ךירצ ,םהיתוצראמ םירגהמה תוחפשמ
 ,םינברל ,רפס .ותבל---רובצה תואצוהל ףסכ היהי ףירצ ,ןושארה
 רופסיו הגמי ימו -- ,דועו דועו םירמושל ,םיאפורל - ,םיטחושל

 + הימטופוסמב = לודג ירבע .בושי שרודש  ,םינוילימה  תואמ: ףא | =
 7 הרבח ץופחה םא ,דוע הלאשו ,הול קיפסי אל א"קי ןוה
 ,חיננ םג םאו .הימטופוסמב הרובעב הפסב לכ תא עיקשהל

 ,תויקל ,השק  .שרחה .בושיל .היתוחכ לכ תא שידקהל םיבסתש /
 ,תושרח םינויליט .תואמ לבקל םירחא תומוקממ דוע היהי רשפאש
 ירבע .בושי .ךפיל ירבעה םעב ץפחה .אוה ןטקש ,םיאור ונא ירה
 אל ומע ןיאש ,םשפמ םש קר איה א"טיש ,םיעדוי וגא ירה ,לודגי
 ףחוהה חכה ונמעב הפר המכ דע ,םיעדוי ונומכ ימו ,ףסכ אלו םע
 ,השרח ץראב ירבע בושי ןינבל תונברק בירקהל ותוא

 רשפאש ,ףסכה םוכס םע אל בשחתהל ךירצש חיננ לבא
 .תודבועה םידיה לש חכה .םוכס םע אלא ,תובדנ רותב ףופאל היהי =

 תוצראל הפוזיאמ םירגהמה ואובהש לודג רתויה שוכרה היה הז
 ואציש םישנא :ןיא ונלצא , הלאכ תוחכ ןיא ונלצא ךא  ,תושרחה :

 בצמל ועיגיש דע .ולכוישו הקוחר ץראל םיעצמא ילבו ףסכ ילב
 ילב תויחל  ,ןוגיו תורצ ,בער םינש הברה ךשמב לובסל ,חומב | ּ

 םע םחלהל חכה םהל היהישו ,בושי לכמ קוחר ,הדשב ,םיתב =
 ,הקירפאל ואבש םינושארה םירכאל הז לכ היהש ומכ ,םידדושה
 םידי הברה ונלצא םג שי קפס ילב . הילרטסואל ..וא הקירפאל
 יִּוהיה = .תוקיפסמ ןגיא םידיה קר ירבע :בושיל לבא = ,תודבוע
 ואבש םינושארה םירגהמהמ תרחא הרוטלוק תגררמ לע דמועה
 ץראב םינושארה וידעצ תא ותושעב ,ול  ויהיש ךירצ ,הפוריאמ |

 .ףסכ ילב םגישהל רשפא יאש | ,וייחל םיעודי םואנת ,השרחה
 ,תיבל ,םיצוחנה .םירושכמה לכל .ןוגה םגו עודי  םוכס ול ךירצ

 םג .בר ץפח .ןיא הלאכ תוחפשמלש ,ונל הארה ןויסנה םלוא ,תודימא =

 ,המדאה תריבעב קוסעל הניטנגראל | וא לארשי ץראל תכלל

 שוכר תולעב ,תוחפשמה רפסמ ןטק היהי המכו המכ תחא לעו <

 םהייח תא הנכסב רימעהל  ,היממופוסמל תכלל הנצופהתש ,עודי |
 ..בה למע תונש ירחא הירפמ | ונהיש * הדובע ליבשב  םשוכר

 + הימטופוסמל םיכלוהה .םירגהמה ואצמי ירסומ .םחונ הזיאו -
 יפלא ךושמל .חכ יד הל היהת אל לודג ירבע בושי .רסיל הוקתה =

 חכה ,םישק םייחלו תונברקל תונוכנ .הנייהתש  ,תורימא .תוחפשמ
[ 

 * .רתוי וא תוחפ תוחפשמל היהנ םיקקונש :אפיא חרכהבו  ,תומהבל

 המחלמה לש ישוקהו תורירמה לע רבגתהל לכוי אל ךשומה .ירסומה
 םיעצמאה ונמעב אצמנ: אל ךכיפלו . הימטופוסמב בושיל השוררה

 תורבחהו תודוגאה יעצמא ,.הזה לוהגה .בושיה .יכרצל  םיקיפסמה
 אל םייטרפ םיעצמאו = ,וגינפל .רשא .הרובעל וקיפסי אלש יאהוב
 ּונְתי הברה תולדתשהה לכו םיעצמאה לכ .הלודג הדמב אצמנ

 תונבהקה תא בירקהל יאדכ ןיא וזכ הרטמלו ,ןטק בושי קר ונל
 , םישוררה

 רמחב דוע שוגפנ ףסכה יעצמא רדעהמ לודג רתוי לושכמ
 םיכיִרצ ונא ,המדאה תרובע לע יחה םע ונא ןיא ,ונלש ישונאה

 םידוהי תחא תבב חולשל םילוכי ונניא , תאזה הדובעהל ךנחתהל

 ודבע, :םהל רמאלו המדא יקלח םהל תתל ,ץרא וזיאל םיבר
 השק המ ,וניאר רפכ ,םשפנל םבועלו "הב ויחו המדאה תא

 םיצוחנ םיבוט םיאנת המפ ,המדאה תדובעל םירוהיה תא ליגחהל

 ,הדובעה תא םוהאל ליחתי ידוהיהש ,ץוחנ ןמז  המכו הול
 הרובעו למע המכ ,הל רשכומ םג .ףוס ףופ היהישו התוא  רמליש
 ףופש רע . ,תורחא :תוצראבו הניטנגראב ,לארשי ץהאב ועקשוהי

 לש .ןיערג הזיא ,ןמק יכ םא | ,שדח רוסי אורבל הלע ףוס

 הוה .ןיערגה .ונל שישכ ,המדא ידבוע םירוהי לש השרח רמעמ

 םה ןהיאנתש תוצראב קר לבא ,האלה דובעל ושכע ונא םילוכי

 ,המראב וקסעתה אל  םלועמ רשא םירע  יבשויל םיחונ רתוי

 הבכ רשא תוצראב תאוה הרובעה תא חתפל ושכע ונא םילוכי

 תובשומ :ונל שי  ,ןויפנ .רבכ םש ונל שי  .םש הב ונלחתה

 "ידוהיה םש ,שוכרלו םייחל עגונב העודי החטב רבכ שי ,תוירבע

 םיעדוי תאז לכבו .הייח ינפאלו ץראל רתוי וא טעמ לגתסה רבכ

 רעו ,לארשי ץראב/ וליפא .בושיה תוחתפתה השק המכ דע ,ונא

 םורשכומה םושנאה , ןורפחמ .השרח = הרובע לכ :הב .תלבוס .המכ

 ידי .לע קר אלו  תאזה ץראל רושק ידוהיהש  יפ לע ףא ,הל.
 ..ריתעל תווקתה ירי לעו הוחה ידי לע םג םא יכ ,רבעה תורופמ

 םיאבה לש תונלבפה חכ. ןטק המכ דע ,הפ םג םיאור -
 .ןפוא לא  ,םילקאה לא לגרתהל םהל השק ךיאו לארשי ץר

 תולודג 'המכ - ,םתוילאידיא .הלודג .המכ ,רבאה תרובע לאו .םייחה

 ,םתונלבס הנטק המכו ,הנה םיאבה םירועצה לש םהיתופיאש חופיו

 עגונבש ,אוה רורב ,ןטק קלח קר ץראב םהמ  ראשנ םא

 חתפל השק ןכ לכ ןכלו ,םיעורג רתויה ונא המדאה תדובעל

 בושל = לכונ  לוכי = ,הילא הבהאה תאו וזה הרובעה תא וניניב

 --.לארשו ץיראב בורקה רבעה ונל הארמ הז == המראה תדובעל רוע
 ץוחנ :ונל  ,םיחונו םיבומ רתוי ויהי וייח יאנתש םוקמב קר לבא
 ןוחטב ,הבוט רתוו וא .תוחפ המדא ,בומ רתוי וא תוחפ םילקא

 תכ :הזיא " ,תוילאדיא = וזיא םג הז .דבלמו ,לודג .רתוי וא .תוחפ

 תאשלו .לובסל | תלכיה תא ונל ןתיש .,ונשפנ תא םיריש ,ירפומ

 םינמזל תוכהלו השרח ץראב .המדא תדובע לש .רבכה אשמה תא

 הוכ ישונא רמחב ,המואה ייחל םגו דיחיה ייחל םג םיבוט רתו,

 : ךכ .לכ םה היאנתש ,ץראב .לודג רבד תושעל תורשפא לב ןיא

 ויהיש הפוריאמ םישנא ונל ןיא ןכלו  ,הימטופוסמב ומכ םישק

 רוע .םילקאהש ןמוב ,ץראב .בשיתחלו אובל ושכע רבכ .םירשכומ

 , .ינפמ. הנכסהש ןמזבו ,ושביתה אל .דוע .תוצבהש ןמוב ,בטוה אל

 : אובל חכה הפוריא  ידוהיל ןיא .,הלודג ךכ לכ רוע .תולפנההה

 הכירצ , ירמגל תויארפו תובשוימ יתלב תוצרא םתרובעב שובבלו

 לודג רבר הז טג 'אלה< העור הדמב הנכוה רבכש ,ץרא םהל

 .רשא ,םע עקרקה לא בישהלו םיירפכל םינוריע םישנא .ךופהל

 היהי .ךירצ .הזכ בצמב . הנש םופלא ךשמב הנממ קחרתה רבכ

 ירוהיב :חרזמ - ידוהיב קר  היממופוסמב ןושארה ןמזב שמתשהל

 הזב םישוע ונייה תמאבו .וקורמ. ,רי'ולא ,םרפ ,ןמית  ,היממופוסמ

 תקעמ הוה לודגה ןומהה לכ תא ליצהל ונלוכי ול ,לודנ הבד
 י

 % ו



 םהיניב םידוהיה םישיגרמש רשקה והוו

 7 3 םלועה <> 5 3 8

 תינחורהו תירמחה םתולפשמ םתוא םירהלו ,םתוא םיצחולה ,םימעה
 םה .םג הלאה םידוהיה לבא ,המרא ירבועל םחוא ךופהלו
 םלכ םה םג םאו .הפוריא ידוהי ומכ .,המדא תדובעמ םיקוחר
 לש המילקאמ הברה הנוש ונניא ןמילקא רשא ,תוצראב םיבשוי
 חרומב םייחה :.יאנתל םילגרומ םלכ םה םג םאו . ,הימטופופמ
 םה םבורב םנ םאו ,טעומב םלכ םיקפתפמו םהבש ןוחטבההיאלו
 לכב ---,היממופוסמב תלשומה הפשה --- ,תיברעה .הפשב ,םירברמ
 , שרחה ונבושיל םילגופמ ויהי םה המכ דע ,רמאל השק ךוע :.תאז
 ןודינב םידמוע  חרזמב וניחאו ,םיירסומ תוחכ  דוע םיצוחנ הול
 ושענש תונויסנה ברעמב וניחאמ "הלפש רתוי הנררמ לע הו
 חרזמ ידוהי םג ,וחילצה רימת אל .לארשיראב חרזמה ינב .בושיב
 םאו ,םירכא ייחל םיטונ םניאו. םירחופ רתוי םעבט יפ לע םה
 םה םש םאו ,הפי הלע .תובוחרב םיינמית םילעופ םע ןויסנה
 תוניטצהה תא ףוקזל ונחנא םיכירצ ,הבר הדיקשבו תוצירחב םידבוע
 לע. תרבגתמה ,לארשי ץראל הקוחה םתבהא ןובשח לע. תאוה
 םג .םתוא תכשומהו םנוצר תא תדבעשמהו םירוצעמה לכ
 ,המרא תרובעל

 הימטופוסמב ןטק ירבע בושי יכ ,ונירבד .לכמ אצויה .,ןכבו
 אל התע תעל :ונל ןיא .לוחג ירבע .בושילו  ,ימואל ךרע .ול ןיא
 ,םישוררה םישנאה 'אלו הזל םיצוחנה םייקנעה םיירמחה :םיעצמאה
 רוועל לכויש השעמ לע .ומכ הימטופופמב בושיה לע םיטיבמ :ונא
 םילד .םא לבא  ,לארשי-ץראב וניתוחכו ונבושי  תוחתפתהל ונל
 ץראב רוע : םתוא .רופל םיאשר ונניא זא  ,וניתוחכ םה םינטקו
 תשרוד הרובעה לש הימונוקאה .ןטק .בושי הזיא רוע אורבלו תחא
 ונישעש ץראב קר .דובענשו רחא םוקמב תוחכה תא וכרנש ,ךפהל
 ' .הנונה הלחתה רככ הב

 ינוריע .בישי שי .',ימואל רוסי = רבכ שי לארשי ץראב
 :למע הברהב ונל התלע תאוה הרובעה .,תופי תובשומ שיו ,בושח < =

 בושיה .,ירפ .ושכע ונל  ןתונ ונערוש המ * לכ לבא ,תינברקבו |
 5 בצמב ללכב תואצמנ | תובשומה | ,קזחתמו .ךלוה ינוריעה
 רוצ םילבקמ םיינחורה : םייחה .קזח  סיסב לע ןלכ  תודמועו
 ךרוצה רתוי ןיא ,תוילאידיא שי  ,תוממורתה םהב שי" .תימואל
 רובעל ןמוה אב ושכעו  ,התשענש הדובעה \ תירחאל . גואדל
 ,הלק .רתוי  תויהל הכירצ לארשי ץראב .ריתעב הרובע ..האלח \

 ןמ לצנחל .ךיא  ,רבכ נא םיערוי ,רישע ןויסנ רבכ שיש ינפמ
 תובשומה ,בושיה 'תא האלה חתפל ךיאו תומדוקה תופגה תואיגשה
 המכ .הע ,ונל .תוארמ תומדוקה תובשומה תמועל  הירבט ווחמב
 תוחתפתה :םג לבא ,םימדוקה  תונויסנב הבוטל ושמתשה רבכ
 לודנ שוכר קפס ילב הוו. ,שדח ןויסנ ונל .הנתנ יחלאה תובשומה
 ,לארשי ץראב ונתרובעב לודג שוכר רוע ונל שיו ,אבהל ונתדובעב

 םילוע הפ ..ץראה ןיבו
 םהילע םיבבחמ הלאה תונורכזהו * ,ורבעש .םימימ תונורכו םבלב

 םיקזחמ םהו ,השרח ץראב םישקה םייחה תאו השקה הרובעה תא
 םג .םנמא :.הבעמה .ייחב :ךכ לכ ץוחנה ,תונלבסה  חכ תא: םהב \
 אבהל * תווקתהו :הוהב אצמנחו  תונורכזה = תורמל, לארשי ץראב

 חל ןוילג

 ונמע  תוצמאתה ,דאמ טצמוצמ רפסמב םיאב תונבל חב
 ביחרהל תירשפא וזיא שי םאו ,הטועפו הנטק איה בושיה תרובטל
 א ,בושיל םישרח םיעצמא  אוצמל תלוכי וזיא .שי םא ,התוא
 לכ .לארשי ץראל ךאו קר הלאה םיעצמאה לכ תא ָתתל ךירצ
 ץראב םידבועה חור = תא םירי לארשי ץראב הנביש שדח רבד
 רוע רתוי הברהו ףסכב | ונחנא םילד .ץוחב םיבבוחה חור םגו
 םיאשר וננָיא ונל תויהל  לכויש המו ונל שיש המו ,םישנאב
 תושדח םינבא תחנהל הזב שמתשהל ונא םיביוחמ אלא -,רזפל
 תוצור ןניא ןפוא םושבש תורבח שי םא ,ונולחה רשא ןינבל
 הוב ,תוכומסה תוצראב | ןה אנ הנדובעת ,לארשי-ץראב דובעל
 "ץראב ונבושיל םג הנטק הדמבו םיררוב םירוהיל הבוט הנישעת
 ץראב הכרעו הדובעה לדוג תא רבכ םיריכמה ,ונא לבא ,לארשי
 םיכירצו ,וב ונא םידמועש ,ונמוקממ ווזל םיאשר ונא ןיא ,לארשי
 םילושכמה ,תמא ,חנוה רבכש רוסיל ביבסמ קר דובעל ונא
 תמועל ןיאכ .םה לבא ,לארשי .ץראב ונתרובעב :םיברו- םילודג
 תא ונל ןהת הלשממה םא םג ,הימטופופמב שונפנש םילושכמה
 לארשי ץראב ונדבע אלש ונאטח אטה .תוירשפאה תוחנהה לכ
 ,םעה תיחתל תואמצה ,וניתושפנ. תא ונימרו תושקה םיתעב םג
 וא טעמ םא ,תושעל רימת היה רשפאש תעב ,תוקירבמ תויזוליאב
 'םא ,ונמעל אטחנ רתוי דוע .םרוקה רטשמה ימיב וליפא ,הברה
 םיכרד ונל שקכנו הרשיה ונתרובעמ וניניע תא ריסנ ושכע םנ
 ואנתו ,לארשי  ץראב הרובעה יאנת ובטוה ושכע ,םיקוחרו םיידדצ
 המ לכב שמתשהל ונא םיכירצ ,םיבוטו .םיכלוה ןכ  םג הב םייחה
 המ לכ תושעל ,לארשי .ץראב  ונתרובע תא םירהל רשפאש
 יהתוא .לידגהלו קוחל .ןוצרה תא ונמעב . ריעהל ירכב רשפאש
 דוסי -לע אבהל  לארשי .ץראב ונתדיבע הא תוחרל םילוכי .וננוא
 ,תוכחל םילוכי ונניא .,ונל רוזעי תוכומכה תוצראב בושיהש ,הוקתה
 תוריהמבו .ירוטלוקה םלועה לא הבורק .רתוי  לארשי ץראש ינפמ
 לארשי ץרא = ,תיללכה .הרוטלוקה םלוע לא םנכת הלודנ .רתוי
 ,י"עו ונמע םע .רחי היחתל םוקת אל איה םאו  ,תחתפתמו תכלוה
 לכ תא ןכלו  .,המדקו .םישדח | םייח ידיל \םירחא % 4
 ץראל קרו ךא שידקהל | ונא םיכירצ .וניתופיאש לכו : יוניתוחכ
 יממופוסמה .בושיב .לארשי
 ,ונל רקי = דוע ןויצ = םשש  ,ונאו .,סירחאל רוסמל :ונא  םילוכי
 ,ההיחתלו המשל קר ףוסאל רשפאש םעה תוחכ לכ תא ףוסאנ
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 ,הבכשמ לע : הבשיו השערנו הרחפנ 1 הצפקה; =
 ,ביבסמ רשא ךשהה ךות לא רדוח ןטבמו  ,תוחותפ .היניע
 יערו ץירע  ,הנושמו \ םשוגמ המדרבד : ברקתמ ירה | =

| 
 ו
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 הנחמב ,םיקחרממ אוה אב .ןוילכו תומ :תמישנ הילע אוה םשונ : ונבושי חכ ,ונתוחתפתה תויטאמו ונתדובע ,תויטועפמ םיקנחג ונחנא

 ,המידק  םילודג .םירעצ = רועצל ומצעב לכויש לבש ןטק ונהוע
 תוכחמ : תולכ הפ ' םיבשויה יניעו ,דלי  ידעצ רוע .ךלוח אוה
 הפשמנש תינויצה  הדובעה  תורמל .,תושרח \ תובשומלו 'תודובעל
 |  תוצמאתה ץראל ץוח ידוהיב םיאוה ,ונא ןיא ,הנש האמ עברכ רבפ

 | תונברק * םיאור ונא ןיא ,ץראב לודג .רבד הזיא תושעל תיתמא | =
 \ וליפא  םיאוה :ונניא = ,ינויצה  ןויערה .תמשגה ליבשב םעה דצמ
 | רתול ןוצרה תא ,לארשי ץראל אובל .תלכיה םהל שיש ,הלאב |
 ילעב םישנא .,הפוריא תא בוזעלו , וב ולגרוהש ,םויחה .ןפוא לע

. 

| 
0 

 םדמ הבוקעה וכרד תא אוה ךלוה ,זועו החטבב אוה .דעוצ םוצע |
 ,יואיה התיב לא ,םלוע לש /ונובר :.התיב לא  ברקתמ :אוה ירהו |
 !םויא המ :.,ארונ המ \
 .החונגו שער .,הארונ הימה .,ןולחל רבעמ ,ץוחבו |

 ןולחה יסירת לע  קפדתמ הו :ימ \ +ןאכ * הכוב ימ = |
 םוקמב .הל טלפמ שקבה .דחפמ סונת איה ..,,אלונ ,ןאכ ארונ
 : ,.יםויה רואכ ,רחמ ,ףכית ,רחא |

 ,תשאונכ .הידי יתשב השאה תא תזחוא איהו |

 :ימטופוסמה .בושיה תא .,תוכחל לכונ

/ 



 ' :;יוינפמ .םונמ ןוא =
 חוההו :':הרועל :ארוק . ;הרט  הקעצ קעוצ = ,עוערומ הבל ,
 ,םירבע! לכמ : תיבה לע  קפחתמ- ,ןולחל  רבעמ  המוה " תמעוזה

 / :;םיחנוגו .םישעור .ןגה יצעו ₪

 טעמכ !,םילק םידעצ לוק :.ןיעמ הילא עינמ ,,,שדשרש --
 והיכה | +הנהו הנח רדחב . ךלהתמה הז :אוה' ימ :.םיעמשנ .יתלב =

 תעמוש :םידליה = לש .םהיתוטמ ןיב ' .,,וז .תיוז .ןרקב והירח = ,םש
 : 1. .ייםיריהז. םידעצ לש שורשר ןיעמ :איה

 ,הבבשממ | טאלב .איה תררוו = ..דחפמ \ /אצוי = הבל
 לש .וקמועב .,רצב; תודמועה  ,םידליה לש: םהיתוטמ לא תבנגתמ
 וחוורמה רדחה

 ,,ירבד .ןיא :.יםה םינשי ירה ..שהשדש
 הרמוא וליאכ : ,תוטמל לעמ. הליהאמו היפכ תא תשרופ איה

 הינפ תאו  ;הער 'הירב זיא ינפמ .םידליה לע" הז יהו לע ןנהל
 עבצא .החלושו תשקבמו | ןזוא הממ .,ןאכלו .ןאכל הביסמ איה
 וילע - תמיאמ  ,שיא . הזיא  קיתשהל "איה .תרמוא .ולאב = ,הינפל
 , הממדה תא עירפי .אלש הריהזמו

 ו

 . הדות ,הרחפ אוש .רחתפ ךא ..,שיא ןיא ,רבד .ןיא --

 ,הפ םלוכ :ירה  ,החונמב םידליה .םה .םונשי  ,אוש" חחפ ךא ,לאל
 :.יל'הימחנ ירה: ,ול'הוח חה ,ל'דוד ירה

 ליחתמ הבלו ,היפמ הקסורמ הרבה תטלפנ --=- +יל'היעשו ==
 םג התיה ותטמ ירה  +אוה ןכיה  יל'היעש - = ,טטרמו 'רפרפמ
 .תאצמנ התיה יל'הי , ךומז איה

 איח ,םיטהלתמ הינפ- ךיא ,איה השחו ,קפוד ,קפוד הבל
 הליבומה  תלד תחתופ ,ךשחב תששגמ  ,התרמע םוקממ הנ
 תמרמדא רוא-תעירי שרפמו םשמ ץרפתמ .ההכ .רואו .,ינש ררח לא
 .ררחה ךרואל

 איה הנה -- .םואתפ תחמשמ איה תעועדומ -- אהא -=- -
 הלטלט :ימ +ןאכב התוא ורימעה המ ינפמ :יל'היעש לש ותטמ
 םירדפדיא  הזיא \ ,םלוע לש ונובר = 4 תלרל .ךומס\ דע- המוקממ

 הבוע ..ומוקמ .לע .אצמנ .גניא .רבד םושי ,התיבב .ררוש אר
 השענה לכ תא ןיבהמ הלרח רבכ איה 4 ךכב םשא ימו ,וב .וזכ
 +שיא הב בכש אל ולאכ  ,וז הטמ המוד המ .ינפמו ,הז תיבב"
 איה = הקיר ירה \,תא -- ,הבימשה לע  הדיב 'הריבעמ .איהו --

 +. .!ונניא ,יל'היעש ןאכ  ןיא !תמאב הטמה | =
 ,שטשוטמו .ההכ ,החומ לא הליחתכל בנגתמ ןויער .ותוא

 תורעש ,תלכאמ ,תברוצ ,הארונ הכהלל רימ חקלתמ אוה ירהו
 תכְרפמ איה ,תולשוכ היכרבו ,התפקות תרמרמצו ,תורמוס השאר
 : תשחולו הבר המגעב היפכ תועבצא תא

 התוא תחת ..,% המ +ירלי .אוה ןכיה +אוה ןכיה יל'היעש -- .
 ירה ןיתרטע ,ךנה יח ,ידלי ךנה יח ירה +ןבא וזיא +ןבאה |
 ,י.יתמשג ,ךל הכחמ אמא ירה ...,אמאל. ,התיכהי הרהמב בושת
 ,+ ;תיבב היה רבכ אל הז ירה ,םלוע לש ונובר

 :.!דודה לא ךלא ,אמא ,אמא - -

 ששוב | ןכא ,הרהמב םושיו דודה לא ךלה  ,ךכ: ,ךכ -- ּ
 ירה ,ותטמ לע ,הפ ול הכחת איה ,ער ןיא .,אובל ראמ אוה -

 ,,,אובי ירה ,.. ,ול הכחתו ןאכב הל\ בשת ,היניעמ .תחרונ הנשה

 יארב  עגונ .החותפה  תלרה ךעבמ .ררוחה ההכה ריואה = 4

 הצווכמ תבשוי איה ,תצק .יתולכה רוח .םתככ הפצרה לע .לפונו
 תווולת היניעו ,הידי .תופכ .יתש לע ררומ השאר ,הטמה-תפש לע

 .םיִרת ..רופיה דע תיבה לכ תא- םואתפ רוערמ .רירא םער == 7 77₪
 ןולחה

 :רזוחו ,הילע .תבשוי .אוהש ,הטמה .לוממ ,דגנכש ריקה לע .יולתה

 הבשחמ וויא  ,לוצלצו הימה השארב ,הינפלש םימפקה רוא םתכב = ביואה ףודרי אל: יִכו  ;;.םונל : !םירודא \ םוהלא = ,וה = |

 7 + ,,רילע .הקיעמו החומב תבהבהמ ההכ | ירה + םרו תומ/ םיתנל :התסונמ-ךרד תא :ךפהי אל :יכו .+היהחא =
 , 0(. (הרק המ + ותוא בזע יתמ + תיבהמ ךלה יתמ ,יתמ =

 די יאיהו ,םואתפ הל  רווחתמ המ .רבד  ;המ לבד .תרכוז איה

 הארי ולאכ  ,השפנ  תוחכ 'לכב .החומב  הלעש הז .ןורכזב .תספות

 : ,הנממ בוש קלתסי אמש :,איה

 = יחיה .םיענ  .רקב .,זא היה תספה גח: ירה ,ךכ ,ךכ =<

 \ "שמשהו ,םירופאו םילק .םיננע לש קד הפכמ םיפוטע ויה םימשה

 ,הב לכתסהל :ןיעל היה  רשפאו ,ההב"ןבל  רורככ םדעבמ הציצה

 . עיקהה .רהוז לש ןטק ליבש  ,תלכת ימש תספ .הפקשנ םשו הפ

 םיבוטר ויה  ,הלעו ץבצב \ הליל יב .ומבש .,ךרה בשעהו ץראה

 ריואה ,םימשה הצקב םש הלתנו .רבעו גומנש הלילה דאמ תצק

 לע .הכוסנ .התיה גח-תולש .םירפצ ורמז גב , רירקו טקש היה

 + הנורכוב .רקבה ותוא  תרחנ .המכ ,רבדה אלפנ , , ,ביבסמ לכ

 םושירח םיעוגענ | וזיא .אלמ היה ,,הילע בוט .ךכ .לכ היה הבל

 הניאש דע .רורט- ךכ לכ" החומ ,המ רבד הרק זאו . םיפטלמו

 ,הטקש המודמכ .ידמ 'רתוי  תינחכשל התיה םנמא ,.םולכ  תרכוז

 - לגלנתהו  םינבא-רה ררופתנ ולאכ  .הקעצ התיה  ,הלורג :המוהמ

 .לכ לע  הלפנ . הלודג \חמיאו .שערבו םערב : ריעה .לע .הממל

 :,ךא איה \ תרכוז = ,ביבסמ השענה .לכמ  רבד הניבה אל איה

 .| תא עצפו ץקע רמ רבר ,,! יל'היעש -- : העיתפה ליהבמ .ןויערש

 < + הצוחה .הרחמ איהו =- ! רודה לא ךלה יל'היעש ירח - -.; בלה

 / הבר  תע הצר ,הצר איהו ,םויא שער היה  ,הלדג המוהמה

 < הלודג המיאו , לבוומ הדש הזיא לא האב ,תואטמס וזיא הרבע

 + ביבסמ .התיה

 תויגוגזה רוחשב החקלתה .המודא"הקרקרי .שאו ,שערב ערקנ
 ,תולבלבתמ היתובשחמ = ..ריחפמו רוועמ קרבב  יארב הפקתשהו

 : : : המוקממ המהדנ תצפוק איהו

 = ןולחה רעבמ חינה הז ימ .,+םשל ץפק הו ,ימ . יו -

 =, .םיבמה הז אוה ימ +הדגנבש .ראומה םוקמה ותוא ךות לא םנכנו

 ,ארונו רזומ םלוא הזיא הז ירה ? םש ריק יכו +ריקה לעמ הילע

 רבדה והמו. ? איה .ימ +וזלה השאה הצור המ , וב .תבצנ השאו

 תוקמע וזיא ,השאה  התוא הקוחר המ %הנטמ הריתסמ איהש

 כ , ?הירחאמ .םש התוהתנ .הארונ

 '  .החצמ תא הסכמ ,הרק .העו
 ? הירחאמ םדא הויא הריתפמ השא התואש המודמכ ,האר =-

 םש אוה לטומ +םנמאה ,. ,רלי  ,דלי ,ןכ ,.,.אוה דלי ךא אל

 יל'היעש אוהש רשפא =. , , ךלכולמו  לפוקמ = ,םודא = טוטרמסב

 8 ..?8אה ,.%הלש

 /תורקענ ןניא הילגר א תופכ לבא .,םוקמ ותואל ץורל הנוצר

 ,םמודל .התיהו .האפקנ ולאכ ,הלובי .הניא = קועצל םג , הפצרהמ

 5 תוריהמב .בבותסמ ,החומ ינפ לע ףמוש ברוצו דבכ םרז הזיא קרו

 לע  תחנוצ איהו ,..תטהול שא לש" םיספ ופטועו השאר .ביבס

 0 הכר - = חב .ילבמ .הטמה

 .םינוא. :ןיאב איה תשחול -- :ץארונ םער 'םעפ ! דוע --

 < לש הנובר --< ,הבשיתנ .התערו .הולא בש: החורשכ  ,תננחתמב

 <. הרמ איה תקחמצמ --- [ופט. , , לדחי .אלו קרבה קרבי המ. ,םלוע

 .,1 ריקח .לע יולת .יארח הז ירה -=- החומב .הקיהבהש .הבשחמל

 ,לאל הדות .השאר"באכמ ךא הל. אב הז לכו !וינפמ הדחפנ המו

 < ,אח .םיעגרל .רחרחפ הילע השאר קר ,התערמ האצי אל דוע

 ותואו > ,יארבש . הלש האובב ינפמ .,המצע ינפמ .הרחפנ .! אח

 .תבשוי איה הנה .המודאה הכימשה ךא הז ירה םוראה \ רברה

 טיכת .אלש .בטומ .,הוה יארה .התוא  ריחפמ .תאו לכבו ,.  ,הילע
0 

₪ 

% 



 שורפת ,ןכ םא .היניע תא ךכ לכ ךשומ אוה לבא ,ללכ וילא
 +, ןוליו .וילע

 ,אוש-תנומאמ הל אבה רחפמ הפקונ הבל
 ,הלילח ,אצמנ םאה + יארה ינפ לע .ןוליו שרפת הז ךוא --

 קר ..,םיאירב ,םייח םידליה .לכ ,לאל הדות % תיבב ןנימדרב
 לא טיבת אלו היניע תא םוצעת ,איה הלוח תצק המצעב איה
 ;םה הילע ורב הז .,,הנדע איה .תפרוטמ אל ןה ,ירו -- יארה
 רשב שוג הזיא .הל . םיארמ , ,םיערהו .םירוה םדאה ינב םתוא
 -תולבנ לש .הפוק ךותמ ואיצוהש ,שפרבו םדב .ךלכולמו .קסורמ
 + ..+ וריבה + ךכ +יל'היעש ,אוה ךנב הז ירה, :םינעוטו ,םדא
 -- "הז .אוה ךנב ,ךנב : םיארוק ,רוע .הילא בל  םיש ילבמו

 םירובס : הבר המיח הפטעתנ זא ,םהיתוריינפ ךכ ךותב םישרשרמו =
 ילש יל'היעש ירה .!יתובר ,םתיעט !ח ,ם + ינב והוש ,םתא
 יניע ול .םיניעו .גלשכ חצו הפי .והירה  ילש יל'היעש ,.אוה יח
 , םישדחו .םייקנ .גח .ידגב ,רודה .ושובלו , תוזוהו .תולורג ,תלכת
 ,ילש יל'היעשל ,ול קד .לוקו .ןתשפה הארמכ תוכר תורעש ולו
 ,םתיעט ,ינב אל הז ,אל .ועמוש בל גגומזומ -- רמזמ אוהשכו
 הפיא 3 והיא ינב ,וריגה  ,ילע םיגלגלמ םכנה ,םכמ אתוטמב
 הליחתהו הינפמ טאשב התחד .סואמה שוגה תאו ", ,%ילש יל'היעש

 < םלועה <

 ,לעב ותוא הָנָפ זא "!םיחצור .,יל ובישה ינב תא, :המוהו תחווצ <
 איה ! ןאכמ .חואיצוה : ארקו אבצההידגב שובל ,םירופאה םיפקשמה
 ! התערמ האצי איה ! םשאר לע םיהלא תללק ..!התערמ האצי
 ,,.הב המשל םהל תנתנ אל ןעי ,הנבל .גאודו םסהמ הבל יב ןעי

 י < [ םירורא |
 (אבי ףוס)
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 יקבק א א

 .םיִנותַעָּב ו

 סרגנוק .תלאש התלעו הצבצב תיקרוהה תילוינפשה תונותעב
 איה וז =: .רבלב - םירפוסיפומלופ : וניא :הז  .ץראה ידוהי לש .יללב
 העונת  .תונותעה*ימוחתל \ ץוחמ םג הב םינינעתמש  העונת טעמב
 :איצניאה .,היגרנאה  ,תוחכה  תוררועתהל שדח ןמס איה ירה וז
 אוה  םולכ .אפוג סרגנוקה לכא .הרובעל ןוצרה --- רקיעהו ,הביט
 םינותעה בור ל? ומרג ןמזהש חרכה אוה םולכ ?ותעב רבד

 ,אטשוקב ל"ויה ,יצנרפה "רחשב ו .בויחב הו לע םינוע םילוינפשה 4
 ידכב  ,סרגנוקה לש | ותוציחנ תא .חיכוהל יקסניטובו. רמ לדתשמ |

 " ,הרובע הדש ןיכהלו תולהקה תא .רדסל
 ,תאוה הלאשה תא הנושאר  "ןויפאנ הל,  ןותעה הלעהשכ

 םיצבקתמ םיברעמה וניחאש העשב , והלאה .םירבדכ ,בורקב :,ןעט
 המ ,םתוחתפתהל עייסל .ידכב : ,תוריעולו .םיפרגנוקל .תופוכת םיתעל
 ,,.!םולכ אל ?ונא ונתוחתפתהל םישוע ונא המ

 אב אוהש חויא וא .ימואל .ירובצ .סרגנוק .ןיא .הפוחיאב לבא == =
 יחרבה רבדכ אב .אוה ; הימינפ תירוטלוק הרובע םו בס ןיעב אלא =

 הדובעה התוא .ךשמב ולעו ופצ .רשא תולאשה תא .ןבללו ררבל
 םונושה  תוחכחו .םימרזה ימוחה תא .לידגמ .אוה ,הקומעהו  תימינפה
 והוא = ךוהב .םיספותו  םירגבתמ = ,םילשבהמ הדובעה .ךשמב ויהש \

 תוותהלו תונקסמ תשעל  ,ץרתל שקבמ םרגנוקה רובצה
 .תושרח .םיכרד

 לא > .היקרותב וניחא וניידזה = ירומלוקו = ינחוה = ןכוח הזיאב = =
 ...םפאה .חא ןמסי אלא םולכ םכםי אל אח %-יללכה .סרגנוקה .

 תל וילג

 ןומלש ימיב ומכ  ,הרובעו רוא:ירפוחמ .,םיקיר :ןיידע .םיירובצה םייחה
 ?תודסומו רפסה>יתב = וא ומכ הבועה הבר תולהקה ךותב .דיחיה
 לוכי .סרגנוקה .דקתשאכ ךומנה  םבצמ לע םידמוע ןיידע הקרצה
 תוציחנה לע : ,תולהקה ךוהב רדפהו הדובעה תוציחנ לע .וירכהל קר
 לע. רוזחל = ונייה ,םירובצה  תודסומהו רפסההיהב .בצמ תא .םירהל
 .תואחסונ המכו המכב םינוהעה וב םינדש המ

 :סרגנוק ליבשב םע ןיידע ןיאש העשב  ,םרגנוקב םירבדמו
 תא רוסמל םילגוסמהו םיצורה ,םישנא תגלפמ ןיידע ןיא ,רמול-ינוצר
 - ךנחל םרוקמ ךירצ ,סרגנוקה זירכמ הילע רשא .הדובעה לע םשפנ
 ,םיטרפ םיריחי השעמ הז ירה .,הרדופמ .הירובצ הדובעל םעה תא
 ?יתבב ולבקש | ךונחה יפ .לע  ,המרגותב םיריעצה .ומוקמ לע שיא
 ןפואב םישבי "םיישעמ, םישנא םלוכ םהי ,סנילאה לש רפסה
 ...הלודג תרוכשמו הבוט הרשמ לא .קר ברה .פ'ע .םיפאושה  ,ליהבמ
 םוקמ ןהנ אלש  םימילופה םייחה?ררסו  ךונחה  ,ןבומכ  ,הזב םימשא
 7 ...חתפתהל םיירובצ םיטקניטסניאל

 הרובעב ךנחלו חתפל :לכ .םרוק . ךירצ וללה םירועצה תאו
 ומצעל אוהשכ םרגנוקהו ,הופסא לע  ,תודוגא  ,הורבח ךותב ,תירובצ
 ןילזאד :תומשנב, - הנהאשת ויתוטלחה ..המואמ הו .ןינעב לעפי אל
 ,:.םידיגו רוע ןהילע .םורקל םידי הנייהה אלש ינפמ | ,'ןיאלימרע

 9 ולגד לע .ןייצי .תימלוע>הפקשה וזיא = ,םרגנוקה :עיבי המ
 תודהיה לע :הלולצו .הרורב הפקשה תוחוא רבדל רשפא:?יא ע"על
 תימינפ  תולכתפהו ןויע ךוהמ .האבה .הפקשה ,היקרותב וניחא לצא
 !ךותמ  ,םעה .תוררש .ךוהב .הכשוממ הבורמ הרובע = ךותמ | ,םייחב
 רשפא יא הז | לכו ,םירובצה םומרוזה ךלהמל  הבורמ | בל-תמיש
 ,הובעל = תלובי. לכ םיללושמ הכ רע :ויהש וניחא  ןיב אצמיש
 לע הדבכ .לכב הצחל  ןומלשה :ךוש -ינפמ  ,ןיבהלו  ליבשהל- /דומלל
 .,.תערה לע .ומכ .םייחה

 לע .תיבויח הפקשה הל שיש ,המרגותב = הריחיה .הרובהה
 םה ןידע לבא ,םינויצה םה | ,םייבויח םילעפמ תשרורשו תודהיה
 ' התוא הושנ םא איה םפאכו ,דאמ היופר םתעפשה .םישלחו םיטעמ
 ןידהרתמיאמ תועפשומ = תולהקה  ןיידע | . םנאילאה \ תעפשה לא
 םוקמ שיו  [םדוקה-ןוטלשה : תונש ךשמב תונויצה תא רסוא היהש
 וותי .רשא ,םיריצ .סרגנוקה לא חולשמ .הנענמת תולהקהש ,שושחל
 העפשה הרבח וזיאל היהת םא ,ןפוא לכב .םלגד לע .תוימואלה תא
 >תלעב התוא :היהת תינויצה תוררתפהה אל  יאדוב וא . ,סרגנוקה לע
 התדובעו .היתולועפ תא רבכנש המב לכו ,"םנילא,ה אלא ,העפשהה
 ,היתודיתע לע  ,תודהיה לע .היתופקשה לבא ,חרזמב ח"יכ תרבח לש
 לש .ימואלה ףוצרפה תא טילבהל אל .ללכו ללכ | תויבויח ןניא
 : .ותוחמלו ושמשטל אלא ,שקבה םיירובצה ונייח

 יבויח וא :תויהל  ךירצ המרגוה ידוהי = לש יללכ  םרגנוקו
 .רקיע לכ- היי .אלש וא ,ימואלה ןבומב

 י.תכְרעמה לֶא םיִבָתְכִמ
.1 

 | הרבכנ תכרעמ
 והלאה םירבדה תא םיפדהל ,ןלהל רומאח םעטמ ,שקבמ ינירה
 : החכוה רותב ,וקסנלימפ השמ רמ .םפרפ 21---50 ןוילג "רועצה לעופה,ב

 :תרנכמ םילעופה דחא לש יטרפה ןבתכמ תא ,םעה רחא לש לירבד תקרצל
 םופלא תעשתל םונורגאה:דיקפה תואצוה תולוע תרגכב יכ ,רמאנ בתפמה ותואב
 רובעל .םיבשוח םהמו : ,םלוד תואמ שמחו \ ףלא איה הנחה תמדא יכו  ,קנרפ

 = .ופלוה .תואמ שמח הֶריִבְחב תתלו םלוד .ףלא םיימצע תוחכב האבה הנשל
 הפ .ףירצ יכ ,יתבשח "תּוליל א"רתת,מ וז הושעמ תאירק תעשב ףכות

| 



 1 / 36 םלועה < חל ןוילנ

 שילשה תא ,הצוחה ךלשה יצחה תא :העודיה תונוגר'זה .ארמימהב  שמתשהל
 !תינימשבש תונומש .ראשחו --- ןוברעב םיש יעיברה קלחה תא ,ריקה לא קורז
 תמרא חטשו ריקפה לש ורבש רבדב תועיריה יכ ,(יתערי :הטושפ הפשב .רבדל

 רבענש חטשה תומכ תא קוידב יתעדו אל םלואו .ריואה ןמ תוטולק ןה הוחה = |
 ! ןיפור רידח לא הז ןודנב יתינפ ךכיפל .האבה .הנשב רובעל וטולחהשו וז .הגשב
 !יתלבקש הבושתה יהוזו

 רבדב ךכתכמ תא אצומ יגירה . לופוניטנטסנוקמ התע = הז יבושב,... | |
 רשפא יא ,רבד תושעל רשפא יא םונותעב הבח:תורסח תועידו דגנ = ,"תרנב,
 אוה םסרפמ רציכ | ,יקפנלימס .רמ לע ינא המת .קספה ילב תושחכה םסרפל
 וגדבע .ונחנא .םתתימאב םדוקמ חכוהל| ילכמ ,לעופ םתס לש םיבתכמ םונותעב
 ."םלוד 8000 רוכענ האבה הנשבו םלוד 2300 וז הנשב

 רתויה אוה  תרנכ לש ריקפה יב ,כ'ג רמאנ לעופה לש בתכמה ותואב 0
 לכב ורכמתה םה .םיבוט רתויה וגירבח, םה םש םילעופה יכז .,י"אב .יטרקומד

 יתייה .הנש יצחכ ;.המא הז ,"שדקה:תדובעל התרובע תא ובשחיו תרגכל טבל
 אשמ ימכשמ חקול יכ ,יל המדנ םשמ. יתאציש העשב יכ ,ינא רכוזו  תרנכב
 הזוחאה האצמנ םהבש ,םישקה םיאנתה םתואל יבל לא םש ינאשכ .הפועל
 גשוהו .השענ רבכש המל 'תוממותשהב טיבהל ילבל יל רשפא יא. ,ןמז ותואב

 אל הבד ואצמ אל םשל ואבשכ ,םילעופה רצמ ןהו תודיקפה רצמ ןה תרנכב >>
 השק המכ ,ץוחה ןמ םידמועל ראתל השק .לכוא:יכרצמ רבד םוש אלו ןולל :תיב
 לא םילעופה וכלה םעפ אל !םחל גישהל םיימוקמה | םיאנתה פ"ע ,לשמל ,היה
 הדובע לכלו המיקל ןושארה היה ישארה .דיקפה ותואו ,רבד םועטל .ילבמ הדשה
 הזוחאה םויק לש רצקה ןמז /ותואב םנמאו .םייחה ימענמ לכו הביכשל ןורחאה
 םיבכעמש ,חיש:ינלוא תואמ המכמו תולודג םינבא תולגע יפלאמ הדשה תא וקנו

 תלחתב םוקמ םושב התע דע השענ אלש רבד --- תיפוריאה .השרחמה תא <
 המהבלו .םדאל םיתב :םיתגיב נבו ורצקו  וערז ,ושרח --- .תרנכבמ .ץוח בושוה
 הזותאה כ"ג איה  תרנ כ  .לוז ןפואב ךרעב לכהו רטנבניאה תא .ןנקו '
 קוו ךא תושענ היתודובע לכש ,י"אב הנושארה "

 ה - ב
 דעו הסממ, .השהח .תווחא 0% לקנ ל תוירוטלוקה :תוצראב םג

 ןמ רבד םוש טעמב ןואש םוקמב ,ו"אב  םותעבש רברה השק המכו .,"תוחפטה
 םוצורשכו ,םיחריו תועובש תוכחל ךירצ השדח הלגע ,לשמל ,םינימומשכו ,ןכומה
 .העבש:ופ רעשה תא םוריקומ תודרפ יגוז הרשע ,לשמל ,תונקל

 ינאש אלא ,,פ" רמ בתכ: ובש ןותעה ותואב הלא ירבד םסרפמ יתייה .
 רעו הדסוה םוימ בושיה תרשכה | תרבחל תילילש תופחותה צ"הפב האור
 םשכ  ,רקיעב קיזת אל וז תקפיסמ תופחיתה יכ ,הוב םימוחנ אצומ ינירה .התע
 יולת לכה ףופ ףופ = .םוינויצה  םידפומה  רתילו "לאלצב ל םג- הקיזה אלש
 : ו"אב םורש  ךכ  ירהו , הוטפוטנא וא היטפמיפ לש תופחיתהב אלו .הדוכעב
 ונייח לב הָדובש קב .

 .ּונָליִצַ הָרָצ לָבַמ

 , 6/9 שולק

 ידילע

 .ןימינב 'ה

 וו.

 !הרבכנ .תכרעמ

 ,"ופיב :תונבל .רפסה  תוב, םשב רצק רמאמ ספדנ יל ןוילג םלו ע הב
 ריב ןכומה רמתה :ךותמ | חוקל אוה וב , בותכ 0 ילושב .רמאמל -

 תואיגשה תא .ןקתל 5 ול .יתאצמ  ,דאמ תמאה א הזכ רפסבש ירחאו

 .וב .ואבש תוישרפה .בורע תאו
 :איצניאה  פ"ע .ופיב חתפנ---רמאמה ליחתמ---ג"גרת  תנש ןושח .שרחב

 ,רבדה .אוה .ןכ אלו ..,'וכו  ,,//וכו  רפס תיכ דנוקלב לארשי רמ- לש .הביש

 יהיה = ךכ היהש השעמו
 ב"גרת ביבאבו ,ןטק יטרפ "יב דניקלב לארשי רמ חתפ א'גרת תנשב

 ולחה - ירבח :,(דרניד רמ לש יטרפ ןקתמ-רדח תמגוד ותלוז) .ם"יב לכ עמ
 ותולדתשהבו ,קומשגיב רמ בל תא וררועיו ופיב ירכע סיב רוסי לע בושחל זא

 ה"ובח רצמ הכימת וגישח ופי ירבכנמ םירחאו לארשי תוקמ דיקפ תולה ,

 מ

 תתפהב התכימת תא הלידגה ח"יכת  ,תונבל  ם"היב םג חתפנ :ג"נרת רדאבו
 זא ואבש .תוברה תובדנח םלוא ,םתכימת תא ולידגה-אל צ"חו = , ינשה ס"היב

 ,ס"הב ינשל טעמכ .הלחתב תוקיפסמ ויה היסורמ :
 ס"היבב וארנ אל  התפיאשו םנילאה תעפשה יכ ,ריעהל יתאצמ רוע

 תלהנמ .הדמע ושארב יכ , םהמ :הכימת ולכק תעב | םג לכו \ ללב  תוגבל
 ,פנולאה תכינח התיה אלש תי מו א ל

 תגרדה דע םיקיודמ םירפסמ םג אצמל דאמ היה לקנ יכ ,ריעהל יואר ןכ
 < תלהנמ התיהש יממ ה"פרת דעו .ג"גרת תנשמ רפסה תובב תודימלתה תוכרתה
 . תיבה

 ,רעו עדויה

 וו.
 !הרבכנ תכרעמ

 לא .ונתופהיתה רבד לע ונלאשנ = םינוש םירבעמ יכ  ,הזל בל םישב
 ןוכנל םיאצומ ונגה ,להקב .חתע דע ונהאב אלש המ ;תרבודמה תידוהיה הפשה
 :הלאה םירבדה תא םסרפל

 םויה:רדפ לע תולעהל ןוכתמ  ונוא ירבעה סרגנוקה תא  ןיכמה .דעוה
 ,תידוהיה הפשה דגנ המחלמה תא סרגנוקה .לש

 לכל םג .הזבו ,ירכעה פרגנוקה ירבחמ דחא לכל השפוחה היהת ,ןבומכ
 לע הילא ותוסחיתה תא עיבהלו וז הלאשפ עוגנל .ןןיככה-דעוה ירבחמ .דחא
 ,תיטרפה ותרכה יפ

 הפשה תא ריכמה | ,לארשימ םרא לכ ףתתשהל לבו ירבעה סרגנוקב
 = --התומדקתהו התבחרה ,התיחתב הצור אוהו תימואלה וננושל רותב תירבעה
 ,היהיש הזוא םידוהיה ןיב תוכלהתמה תונושלה רתיל ופוחי היהי

 דובב ישגרב

 :ירָבעה סרגנוקה תא ןיכמה-דעוה

 .הָיקרְותִמ םיִבָתְכִמ

 יקינולם
 "דוהו לכ לש סרגנוק תודא לע 3 םיברמ ונלש םילוינפשה םינותעה

 " !  דימת אלמ והנה .,"םיטניא סער, בולקה לש ואטבמ ילכ ,"ןויפנ הל, .היקרות

 ,שרור הזה ןותעה .הזכ סרגנוק תוצוחנ . תודא םורברמה | םיבהלנ .םירמאמ
 ,תועד םנמא .ועמשנ ,םישדח השש  דועבמ  לחואי אל .פרגנוקל אורקל ורהמיש
 , היקרותב םידוהיה תולהקמ  תוברש .ירחא ,ותעש העיגה אל רוע הזכ סרגנוקש
 / הז ינפמ \ הנלכות .אל .ןובלו רורב תושרורה תובה תולאשו :,דוע .תורדוסמ ןניא
 תא .םיזרזמו םתעד, לע םירמוע יקינולס ינותע םלוא .יוארה ןנורתפ תא אצמל
 % תא ,אטשוקב אצויה  ,ותפרצה "רחשה, | ןותעב | עובה  יקסניטוב'ו רמ= ,להקה
 תויהְל הכורצ ותרטמ ךא .,בורק .רתויה ןמזב סרגנוקה תא ארקל .ךירצ יב .ןותעד
 .היקרותב םידוהיה לכ .תורדתסה קר .התע

 ?תורדתפהה תלאשב קה סרגנוקה לש ותדובע לכ תא םצמצל רשפאה םלוא

 .תפיאש ןהילע אהת המי ,יוחר תולבוס ןניא ןה םגש ,ךונחהו הפשה תולאשו
 "' 7 התע החדנ םאו ,םירוענה ינב ברקב םשו הפ תולגתהל הליחתמ תוללובתהה

 .דעומה תא רחאנ אל םא ערוי ימ הלאה תולאשה תא

 יש היהנ ונא ,יטילופ יפוא לכ היהי אל הזה סרגנוקל, .יכ ,רמוא "ןויפניהל,

 . /תורדתסה ארבל קר םופאוש ונחנא  ,ץראה ינינע לע = ןגנו  םינמותוע דימת
 < ;םהיתויכז לע. ,ךרוצ היהי םא  ,ןגתשו היקרות ידוהי לש םתוחתפהל :גארתש
 .ותב לש וא תימואל הפש לש וא תימואל הלאש םוש  קרפה לע םילעמ ונניא
 ! ייע .לדתשהל .םיכירצ ונחנא = .תורדתסהה תלאש אלא ונינפל ןיא ונא ,הלפת

 .ע"רת ,ירשת ט"כ ןילרב

 9 . ףיהי רשפא כ"חאו  תוגטקה תולהקה תא רחאל רועו .רוע לכב .ונלש םיכולקה 1
 *םוטנוא סעד, בולקה יכ ,עודומ הוה .ןותעה ,"פרגנוקה תנכה לא בוחקב תשגל
 יהדובעה לא ףכית ו םהינפל עיצהו .יקינולפבש םיירוהיה םיבולקה רתיל ארק

 " ."םוטניא סעד, ,בולקל התרזע תא החיטבה "ח"יכח ידימלת ויהש ימ, תרוגא םג
 - בולקה תאמ \ וזכ הגמזה לבק אל "ןןיצ ינב, = בולקהש ,רבדה ןוהמת ררועמ

 ,תועט הפ הלפנש וא הרקמב רבדה השענש ,רשפא .,"םיטניא םער,
 וכְתכ וגוש םירטאמ .,הפשה - םג התע רוע הברה



, 
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 הפשה | תופזב םידרצמ .םנשי = ,"לאיסרֶאפמוא לוא, = ,"ןויפנ הל  ,"הקופוא,הב
 יהיקרות ירוהי לש םאָהְןושל ,םתעד יפל  ,תויהל הכורצ .ןו ןושל ,תילוינפשה
 וא תיקרות ,רמולכ- -הנורמה ןושלל הרוכבה טפשמ .םישרודה הלאב פג .םנשיו
 ןושלה לע םירבוע םלובש  ,םהבש הושה  דצה .,םוקמה יפל לכה | ,תוברע
 ,חרה תפש רותב םוקמ הל .םיעיצקמ בוט רתווה ןפואבו ,/הקיתשב טעמכ תירבעה \

 םיארקנה םידוהיה יריעצ תרקב הלחה תוכוסה גח ירחא ןושארה םווב
 ,ונלש ישב םכִתה ךא ,גחה ינפל דוע תושעהל התיה הכירצ וז תרקב . אבצל
 םיריעצה .גחה רחאל דע רכדה תא תוחדל הלשממה/ינפל לרתשה ,ךיאמ בקעי .ר
 תרמות םעו ,םהידיב םילגד םע ,ריעה  תוצוחב םירכוע אבצל . וחקולש
 לע ותחמש תא עיבמ ."ריפא יני, יקרותה ןותעה . םיחמשו : םיוילע , םהינפל
 .הלאה םיריעצה םידוהיה

 ,ינמותועה יצה תא הרקב "םיטניא סעד, בולקה לש הרחוימ תחלשמ
 *התפ לבמג לרימדאהל התכרב תא העיבהו ,  יקינולס ףוחב תעכ ההושה
 ,בר דובכב. היצטופדה תא לכק ןורחאה

 , םהיתודובע:ירפ לש הכורעת הפ םידוהיה וגיבה תוכסה גח ימיב
 רחפטב קר אל לודג קלח הפ םיחקול םידוהיה יב :,התארה תאוה הכורעתה
 הבורעתחו , דאס לודג .היה םירקבמה רפסמ .הדובעה יפנע לכב םג םא יב
 םיתעל .הלוכ תובורעת -ןיכתל םירמוא  םירדסמה |, בוט םשר םהילע התשע
 , םידוהיה הכאלמה ילעב ברקב תונמואה תוחתפתהל הוב ליעוהל ידכ , תופוכת

 עטנל טילחהו חוורמ רתוי תיבל ונבשמ תא ריבעה "ןויצ ינב, .בולקה
 םתדובע חתפתת התע יכ ,תווקל רשפא .,לצרה רעיב תונליא .השמח תרבומל
 הבושח וז הדובע . תמיקה ןרקה חבוטל הדונאה ירבח ודבע :םיגחח ימיב ..רתוו
 ידוהי .וליחתהש | ,הנושארה םעפה איה וז יכ ,התוביא ךצמ דאמ איה
 ופסא רוטסנומב םג :. תמיקה ןרקה תבוטל .הרותל הילעה תעב "בדגל .יקינולס
 , תינויצ הדוגא הדסונ , יקינולסל .בורק הצחר םוקמ ,הזגנלב 4 . ל"הקה  תבוטל
 + ל"הקל התבדנ תא החלש רבכו

 תוחתפתה דעב עירפהש תודוגאה רבד לע שדחה .קחה תאצוה ילגרל
 ךישמהל ול השיתש ,תושרה לא השקבב ינויצה בולקה חנפ ., תינויצה הדובעה
 תרגה -- התרטמ תאו הדונאה תונקת תא העידוה הדונאה ,ותדובע תא -

 םא ., היקרות יבלפ' לכלו י"אל * ,םהיתובשומ | תומוקמב םיצחלנה = , םידוהיה =
 , יוארה ןפואב ותרובע תא חתפלו כיחרהל בולקה לכוי ןוישרה לבקתו

 .ץיבורוטנק .ו

% 
 . לודגה לעופה רעּוח .תבישי

 רבוטקוא 14:ו 18 םויב התיהש לודגה ינויצה פ"העוה תבישיב = <
 \ : ופתתשה שדחה ןינמל

 3 /ןהכ ,ח |: ,גרובראו ר"ד  ,פורפ  ,ןוספלאו ..ד .אישנה
 ,לעיבמ יול ,מ ,ץלאז ,א ר"ד ,םהיב ףלודא ,ןיקשיסוא .מ , בולוקומ

 ,גרבדלוג .ל .י = ,קורומראמ .,א .ר"ר ,יקטנאה ר"ד ,רמייהנידוב .ר"ד
 והירמש רייד  ,רשיפ ןא'ז \ ,תילונרמ :רודיזיא :ר'ד  ,יקפוושילדופ ..א
 ,ןייטשנריב יסנארפ ר"ד ,ןאמינורג .ד"הוע ,שטירמ דוד ,ןיּול יולה

 םינודאה םגו ,שריה .רוטקירידה * ,ןיפור רומרא ר"ד = ,בוזור
 ,הבישיה לש םילוקוטורפה יכהוע רותב ןייפוה ,שו ריגרב ו

 תויטרפב ןוספלאו אישנה  הצרח תיאשח הבישיב
 אוהש המכ דע ,תינמותועה .הכלממב יחכונה םינינעה בצמ :ד"ע <

 ןוטלשה-רטשממ רבעמ לש .בצמ \והז .תוינויצה .תורטמה \ לא עונו

4% 

 !תישפח :,תינרידומ = תיכלממ  הגהנה לא ינויצקאורהו  ןשונה
 ונתדובע  תוחתפתה יכ ,הנקסמ ידיל אב םאונה . תינויצוטיטסנוקו
 תומדקתה םע ריב רי םשגתהל .הכירצ תירוטלוקהו . תינויצזינולוקה
 םיגיח .הברהבש ינפמ + תינמותועה הנידמה לש םישדחה םירדפה
 וניכרדל .עגונש .המ .לכב  הלפאב = ןיידע םיששגמ \ םייקרות
 תוידוסי :תועידי  תודימתב ץיפהל ונילע תלטומ הבוח ,וניתופיאשלו
 תוינויצה תופיאשה לש ןתוילאיולו .ןתלעוח .ד"ע םינוכנ םינשומו
 0 \ . ;םהב. םישמתשמ ונאש םיעצמאה לע םגו

 רע  לופוניטנטסנוקמ התע .הז בשש .בולוקוס  רמ הצרה כ"חא

 חל ןוילג

 לש ירוטלוקה בצמה לע .פגו ונילא .הפוחיו  הכרע .ר"ע = תונותעה
 ,.לופוניטנטסנוקב = םירוהיה

 םהב ופתתשהש | ,םיחוכיו ידיל  ואיבה : .וללה תואצרהה
 ר"ד = ,ןיקשיסוא  ,יקטנאה :ר"ד  ,רשיפ  ,יקסוושילדופ  םינודאה
 ןאמינורג .ר"ד = ,ץלאז ר"ד  ,תילוגרמ ר"ד = ,םהיב .,רמייהנידוב
 ,יללכה ץפחה אטבתה .,הברה .תועש וכשמנש ,םיחוכיוב .. שטירטו
 תינכת י"פע | תיטילופ .הרובעב .ץרמב התעמ | םיקסוע ויהיש
 ,הרטמה לא המיאתמו .המיוסמ

 הנורחאה תעב הב וקפעש ,הלאשב | ןורל כ"חא ורבע
 המרגור פה ב םייונ שה תלאש--איהו ,תינויצה תונותעב
 ,הנקפמ :יריל .ואב ,םיטרופמ .םיחוכיו ירחא ;תי אל יזב ה
 היפיריטניאו היקוחל .הרומג המאתה .תומיאתמ תונויצה .תורטמ יכ
 * תושעל ךרוצ לכ ןיאש ןפואב ,תמרקתמהו תישפחה היקרות . לש
 .הומ :רבדל םג .ןיא  ךכיפל ,.המרגורפה .חסונב םייונש

 תונכהה לא תועגונה ,תונוש תולאשב  .םיפסאנה ונר .דוע
 ורחא ,אבו שמשממה ,יעישתה םרגנוקה לש הרובעה רהס לאו
 ,פ"העוה ירבחמ הבהה םהב ופתתשהשו הזב וררועתנש  ,םיחוכיוה
 . תוטלחה . המכ ולבקתנ

 טיר רקה  רבדב הלאשה טרופמ רוריב הררבתנ .הנורחאב
 ,וז הלאשב | םינוש םיטרפ | וראוה םיחוכיוה י"ע = .יררגא ה
 רוחיא ילב .ליחתהל .ךירצ יכ ,הטלחה = ידיל ואב | םיפסאנהו
 + רכזנה לעפמה : תמשנהל הנכהה-תרובעב

 ןיב ..תינויצה  תיזכרמה הכשלה .תרובע ה"ע הצרה אישנה
 תמיקה .ןרקה . לש תישארה הכשלהו תינויצה | תיזכרמה הכשלה
 הבורמ :תלעות .איבהל לולעה .> ,ץיימא .רתוי רובח .השענ .לארשיל
 ,ןביכרא - רוסיב- הלחתה ההשענ--;תיכשלה  יתש - לש .ןהיתודובעל
 לש םתרובעמ רומג דוריפ  ודרפנ .תויביטרטסינימדאה = תוָרובעה
 ןובשחה-תואסקנפ : תכירע : תרבעה י'עו .הז .י"ע .דועו .םיריכזמה
 דיצע  יעטמל תובדנה לש  תונובשח תכירעו ןודנולמ קיהקה לש
 -יתש הכ רע וב ואצמנש | ,ןועמה היהנ ,|לקל ..ןילרבמ | תיז
 םימיב תוכשלה .ורבעוה ךכיפלו ,יאדמ רתוי רצל  ,דחיב .תוכשלה

 תונכהה תא תושעל הרפונש ,הכשלה .חוורמ .רתוי ןועמל הלאה |
 תדבועו התלועפל השגנ רבכ = .,גרובמאהב סרגנוקהל .תוצוחנה
 .רשפאש ומכ ,הרושכ  השענ םילקשה ץובק ,ןוצר עיבשמ .ןפואב
 לש וז לע אתשה םילקשה ףסכ תסכמ הלעת ,שארמ תוארל
 תיתחאל. "טלעוו,ה .לש .ירמחה :ובצמ .תמרוקה תיסרגנוקה - הנשה
 תואצוהב .הבורמ .הרמב ץמקל | רבדה .הלע  ,ןוצר עיבשמ הנשה
 : תכלוה (גאלרעפ רעשירוי) תידוהיה  םירפפה תאצוה םג  ,ןותעה
 התעו םישדח םירפס הברה האיצוה איה ,ןינרמ .ןפואב .תחתפתמו
 תא האלמ אל תינילרבה .הכשלה .תושרח  תואצוהל תנווכתמ .איה
 ,תודסומהו  תיאניתשלפה | הצעומהש ינפמ  ,הב ולתש  תויקתה
 תירשפא התשענ ,םמצעל תורחוימ תוכשל ודסי .הילא םיכיישה
 תֶא .ויהשכ ריאשהל וגאד הז םע לבא ,תינילרבה הכשלה לש התריגס
 ,ההי .לע .ונקתנש  ,םינויצמרופניאה םינוקתה

 םכינפל .רוקסל ינא הצור ;נרוב ראו רופיפורפ
 לע ודסונש | ,הניתשלפב < םינושה * תורסומה ר"ע  הרצק  הריקס
 % .תודובעב :ינא :ליחתמ :,ןיפור ר"רה .סכל ןתי טרופמ חוד , ונידי
 םלחוה .יגולואיבורקימה  טוטיטסניאהב לכל שארבו = , תוירומלוקה

 :דעוה לא וסנכנ .ידבלמ , ןילרבב ודסיל ידי תא ואלמו דעו  רסיל
 דעוה ,םירחאו  טדנרא = ר"ד" ,םאזהימ .ר"ד = ,ןיול = רוסיפורפה
 "< תא אליו ינולואיבורקימ טוטיטסניא םשה לא .רחא הפ. דגנתה
 םימלשמ = ."ינניה .טוטיטסניא, םשב ול .וארקי .יכ .,עיצהל ידו
 .לאלצב ,וב אצמנ  אוהש  .תיבב "לאלצב, לש יתריד רכש ונחנא

 + ןאבב .תגצומה .הכורעתה :וילע החיעמש ומכ  ,הפי ןפואב .חתפתמ
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 תוששחל םוקמ לכ ןיאש ,ןפואב .בטוה ולש יסנניפה בצמה םג
 םירשע לע  םוכסב תמיק .ןרק לאלצבל ול שי התע = ,הז ןודינב
 פאלצב לבא | .קנרפ ףלא
 תואצות , וב ונינעתי ,םילודג םילטיפק ילעב | ,םירחוסש ךירצ
 יתלאשש  ,םיחמומה תא ןוצר .תועיבשמ "לאלצב, לש ותרובע
 תא בר .ןמז .ךשמב לכלל לובי "לאלצב, ןיא לבא .,הזב םתעהל
 ,ודי .לע וכנחתנש תורענה

 לש ינשה תיבה  .ןאכב .הב לפמל  ךירצש  ,הלאש יהוז
 ,הלאשב ןורל ךירצ .,תורענל יאקירימא רפסדתובל רכשנ לאלצב =
 וא אבהל םג הז רפס תיבל תאוה  הרירה תא ריכשהל יאדכ םא 7 =

 ויקפע .תבחרהל התוא תוצקהל
 איבה .םדקומה מ"ומה ,התטלחה תא  רבכ ק"הקה הלבק תימואלה
 תיבה תא ,תיללכ היסימוק י'ע .תלהנתמ הקיתוילביבהש ,ךכ :ידיל
 לירגהל  ונדצמ תובייחתה ףלח ונתושרל רוסמל | םירמוא ןשיה
 הטלחהה יפ לע ,שדח תיב ןינב י'ע וניתואצוהב בורקב יתוא
 רעוהו ,  ףסונה | תיבה תא = דנופלנויצאנה = הנבי = תרכונה
 ייתירבהינב, .לש ה'זולה - ,הרידחהימד תא םלשי :ינויצה לעופה
 םוכסב תחא לכ הקיתוילביבהב הנכומתת "ןיאריפ-ספליה,ה תפוקו

 היחי פ'נה תאמ תיבה רכש ףפכו ,הנשל קרמ. םיפלא ינש לש
 תיבה לכ יהי וא .הקיתוילביבה לש תמיק ןרק רותב שדקומ
 ,הקיתוילביבה לש הרמעמ רצבהיו ,פ"נה לש ונינק

 ןושארה ךרכה ,ונפסכב ונכמה = ירבעה ןולמה תאצוח תא
 תורבוח ינשה .ךרכה תא איצוהל הבשחמב התלע .אצי  רבכ
 לכ הכ דע האצי אל רבדב םיפתתשמהל יאנפ רפוחמ ,תורבוח
 קר .ונילא :ונפ ופיב תירבעה היסנמינה  דוסי תעשב | .תרבוח
 :רצמ .עויפ' םישקבמו םיבש  התע לבא .תירפומ . הכימת תשקבב

 תודסומ ךרוצל תוכימתב תוברהל יונל .ןיא :יכ .,ינא .רבוס  ,פ'העוה -
 ונתעונה תא  ונחרכ לע  םיסינכמ ונא .הזבש | ינפמ = ,םייכותת
 ,וניתופיאשל הבורמ רפפה םורגל הלולעה ,תוערהתמחלמב

 -יצובק הפוריא ברעמב ימשרדיתלב ןפואב ךורעל רתוי בוט
 לוכי .אל  "רפסהתירק, .לעפמה = .היסנמיגה  תבומל. םייטרפ ףסכ ,

 1600 תדמב ,המדאה .פ'נה .טע הזוחה לטבתנ .ךכ ינפמו םייקתהל
 ראשנ תיבה .תימואלה ןרקה לש 'התושרל בוש  הסנכנ | םימנוד
 אולמ ילב .פ"גה .לש .ותושרל רובעל לוכי.וניא לבא . ,םינודא"ילב
 ול .שיש  ,ויתויכומ - קלתסהל םיכסמ דניקלב  רמ .,םיעודי .םיאנת <
 ונכלמנ .ןכ .,ס"היב לש ויתובוח תא .פ'נה םלשי םא ,תיבה לע

 יב ,רבוס אוהו ,הזה תיבב תושעל חמ ,ןהכ רמ רוטקרירה םע
 +םיפתתשמ ונאש  ,תורענל-מלקמ תב תא וילא .ריבעהל היה .בימ
 הלאש דועו .ןורתפל ןיידע תקקמנ וז הלאש לבא .ותלבלבב הברה

 לרתשנ ,ןבומכ ,המדאל תושעל המ :איהו ,הז  ןודינב הנשי ,הינש ' =
 ,ונמצע יכרצל ץפח הב אצמנ .אל 'םא ,הריכחב התוא תתל
 , בוטל .אצומ ינניא םילעופל הריכחב התוא .תתל |

 רוסטנש וא 'תוזה-יצע = יעטמ תגהנהל : התוא רופמנש וא /
 מ"ומה .,וז תילכתל דפינש ,ץראה תואצותל תפתושמ הדו:אל .התוא
 הדוגא םג הפ רסיל רשפא .קספנ הו ןינעב /הכ רע ונלהנש
 ןכומ .דמוע רבכ תיבה .יכ ,ךכל .בל ,םישב םירכוח לש \ תפתושמ .
 ,הטלחה לבקל ונא םיכירצ וז .הלאשב ,ןמוזמו <

 ןינרמ ןפואב .חתפתמו ךלוה תי וה יצע יעטמ לעפמ
 רותב .רדסב .ןובשחה תואסקנפ = תא איבהל היה השק ,דאס =

 .הרבעש הנשב קר ימשר" ןפואב - הזה  .לעפמה 'םשרנ הדוגא
 ךריע ונדקפהש רחאל התעו .תרדופמ' הנהנה ונל שוש הנש קר ו"

 ונתדיבע לש לכה-ךסה תא  ךורעל  ונלוכי .דחוימ = ןובשחהורפמ
 הזה ,ןיבשחה פל .. 190% תנש רבמצר 31 םויל' רע הז עוצקמב

 100,000:ל תיזה-יצע יעטמל תוכרגה .ףסכ .םוכס הרבעש הנשב הָלָע
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 . ,ומצע תא אשונ יחל תויהל | ךירצ

 < .הקיתוילביבה די'ע .לאלצב לש

 הנילעת: וז הנשבו  ,תובדנה תפנכה הברה= התברתנ .זאמ .קרמ
 הניתשלפב תואצוהה ,קרמ 180,000 - 190,000 לש םוכסל
 ,םיצעה תעיטנב = וליחתו התע ,קרמ %0%?  ךסל הכ רע ולע
 הלתשמ לילגב רפיל העשה התע רבכ העיגה אל םא ,איה הלאש
 :הרבחהו .הרוגאה ןיב .רובח ךכל :.ץוחנ  .םיעטמ לודגל  תישילש
 .הנושארה הדובעה תא תושעל רשפאש ידכב ,יייאב בושיה תרשכהל

 ינאש :הרעו  ,םכל עוריכ ,הדסונ .יעקרקה טיררקהל עגונב
 תונוש תובישיל ופנכנ הרעוה ירבח  ,הב שאר בשויל  יתרחבנ
 + הנכהה"תודובע .תא :ורמג רבכו

 ולדתשי יּכ  ,גרובראו .רוסיפורפה שרוה .ותאצרה .תירחאב
 ,הניתשלפב הירטפודניא-ישעמל :תויסיצנוק .גישהל רשפאה לכב

 ,תיאניתשלפה תוריקפה תדובע תא הרצקב ראתמ ןיפור רייד
 לע תונוכנ תועירי לעופה דעוה ליבשב ףוסאל איה הנושארה ותדועת
 = ךונחל .ןרקה תא תלהנמ תודיקפה = , וילעפמ לע חיגשה לו ץראה
 ץראה לא ךושמל תלדתשמ | תוינויצמרופניאה היתועידיבו 'םימותי
 האיצומ  תודיקפה .םייוצר = יתלב | קיחרהלו = םייוצר - םיטנמילא
 'טלוהב,  שרחב םימעפ יתש םיעיפומה \ ,הניתשלפמהםיבתכמ
 ' לכ תלהנהב .קלח תחקולו .ץראב ל"הקה .יקפע תא םג תלהנמ איה
 = ,ןפוא הזיאב םהב תכמות וא תפתתשמ ל"הקהש ,,םילעפמה םתוא
 "=  הרבחה לש התזוחאב .,םיתב/60 ונבנ רבכ 'תיב תזוחא,ל עגונש .המ
 תפסאו  ,םירכיח תדוגא רסיל תודיקפה הלמע  בושיה תרשכהל
 .תועקרק תינקל עגונש המ ..רברה תא רוע טילחהל הכירצ 'ל'הקה
 * ,.תומיוסמ ,תורטמל קר תונקל ךירצש םאונה רבופ ל"הקה ףסכב
 תיב הדלוחב התנבו תיזהדיצע יעטמ ןינע תא תודיקפה תלהנמ ךכ
 םיעטמב .ליחתהל .איה .תבשוח .ןכו .םיעטמה לע םינוממה ליבשב
 :חתפתמ- ,וילע ' החינשמ תוריקפהש  ,"לאלצב, ,לולגב םג הלאב
 . ,ןיאולמ -ןרק הרפונו ,םינשיה תוביחה רבכ ומלוש ,יוצר .ןפואב
 = | תקולח .רבכנ רתויח הריקפתל םינושארה הימימ הבשח תוריקפה
 " אל איה לבא בושיה תרשכה תרבח .הרסונ וז א הרטמל ., תועקרק
 תתרנכ .הזוחאהב קפתפהל היה ךירצ  ,שוררה | ןוהה תא הלבק
 \.ליבשב םנ תדבוע = תודיקפה , םילעופ 80--40 הב םידבועש
 ' תויפצנוק  שוכרל .תולדתשהב ושכע תקפועו טקירניסדירטסודניאה
 תא = לירגהל = היהי ףידצ הזל לבא  ,םולודג .רתוי םיקפע ליבשב
 ,םקידניסה לש ונוה

 יקפב שילדופ | רמ ןושארה | םאונה  ,םיחיכיו וליחתה |
 י"אב תועקרק ל"הקה  ליבשב תונקל ןיא ע'על יכ ,רבוס השרומ
 < המדא .תונקל קר היתונקת ייפע הכירצ .ל"הְקה .תובשיתה ךרוצל
 ".תמאהמ .הנוא .הריכחה םלוא | .התוא רוכמל אל לבא | ,י"אב
 " .חתפתנ יטרפה ןינקה שוחש | ירבעה לעופהש ינפמ  ,ונתרטמל
 ,ולש הניאש עקרק .לע .תוצירחב דבוע | וניא הברה ולצא

 ,הירטסוא ינויצ לש םרעצ תא עיבמ תי לג ר מ /'רידה
 תושעל ךירצ = ,ןלקב קר רימת ויתוריעו תא פ"העו .עבוקש המ לע
 ולכויש = ידכב = ,תורחא = תוצראב םג רדסה י'פע | תוריעוה תא
 : , תונושה .תונידמה :ישרומ ןהב ףתתשהל

 '/ " םרגנוקה ןמו תא ודעיש לע לבוק .ם ח.י ב  ףלודא 'רמ
 הירטסואב  םינויצה לש םנוצר = תורמל \ רכמצד  שדחב יעישתה
 "7 = ,המואמ העונתה יגיהנמ ושדח אלש לע ןנואתמ םאינה * ,היסורבו
 \ = = םיראילוקריצ. קר םילבקתמ ןלקמ ..ירמגל םייחה וקספש טעמכ םינפב
 תולאשב - , שלחנ תוימוקמה תויררתפהה םע.- רובחה .,םילקש ר"ע
 הגהנהה הנוינעתה אל .הירטסואב  תימואלה תיהוהיה 'הקיטילופה
 לארשיל תמיקה ןרקה רבה לע .םאונה רבדמ, וירבד .ףוסב ,ללכ
 םאונה ,תמיוסמו .העובק .תינכת התרובעב תוארל .ןוא .יכ .,טילחמו
 איחשי .ינפמ ,ןילרבל ןלקמ  תיזכרמה .הכשלה תא וריבעיש. עיצמ
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 םינויצה םישרומה . תא הילא  םינכהלו ,היסורל . רתויב  הבורק
 , ופיבו .לופוניטנטסנוקבש

 היתולועפ לע .ןיגמ :: ןהכ
 . תוינויצ תורטמל

 וירבד .יפל = .םהיתונעט לע םירקבמהל הנוע ןאמינורג
 רתויב ץוחנהש טילחמ אוה ,ללכ תי.ויצה .תובהלתהה .העקש .אל
 טלפמו וכרמ ,תידוהי .הימידקא = ,תירוהיה הרוטלוקהל .זכרמ .אוה
 ,םידוהיה .לש םיינחורה םויחל

 יקסבשילדופ לש םהיתונעט לע הנוע .ג הו ב ראו  רופיפורפה
 תועקרקב חגומ ל"ה קה ףסכמ ,ל"הקה רגנכ םיירטסואה | םירבחהו
 .תוריינב ל .55,0007ו -- גנילרטש .ארטיל 11,295 קר

 הגהנהה תא םירקבמה .ירבד לע בישמ ןוזפלאו  אישנה
 הניא םכלש תרקבה יב ,םכל חיכוהל הסנא :  רמואו .תונויצה
 הדיעוה .הארקנש לע םיננואתמ הירטסואמ םינודאה ., כ"כ .תקדוצ
 םירבחה םשב םג  םירבדמש אלא דוע אלו ,ןילרב אָלּו ןלקב
 םע רברל לופוניטנטסנוקב  תונמרזהה יל :התיה רבכ  ,היסורמ
 לבא .ןילרבב .הריעוה .יחת .יכ ,םה םג ושרדש םיסורה .םירבחה
 ומיבפה םהו. ,רשפא יאש רבד והו יכ ,םהל .חיכוהל יריב התלע
 יכ ,ינא .האור .לבא ,רבדב יתבתכ .הירטסואמ םירבחהל םג הל
 ונל .התיה רבכ .םיבתכמ תופילח י'ע תושעל .רשפא- לכה אל
 זאו ,תובושח .רתויה תוריעוה תחא התוה וז ..ןילהבב  הדיעו .םעפ
 םא ,רבדב שי לדבה הזיא  ,םישנא ז"כ .קר .ה"םב .הילא ואב
 יכ ,יל = ןימאהל םתא םילוכי +ןילרבל וא ןלקל םירבחה םיעסונ
 הריעוה \ הלכי \ ילמלא = ,בוט רתוי .יליבשב : היה .ימצעל  ינאשכ
 םע הכשלה לכ .תא ריבעהל ןכתי :אל ןה .לבא .,ןילרבב .תויהל

 רסונ .אוהש עדויה ,קנבה לש

 ונא יא יב  ,םיננואתמ .,םימי העברא ,השלשל ןילרבל .הושנא
 תואמסיסב םיאצוי ונייה ילמלא לבא = , תומרגורפבו םיגנוזולב םיאצוי

 אל המ  ינפמ ,הנעטב ונילע וא םיאב ויה אל םאה ,תושקובמה
 יכ  ,חובשל ןוא .תאז רבלמ 4 לודגה לעופה .דעוב הלחת ונכלמנ
 ויתודוא .לע = עידוהל | ןיאש | ,רברב  תקסוע הגהנההש שי <

 ןוצר עבש = .תויצסניסב להקה לא | אובל ןיאש .ינפמ ,םיברב
 יגיהנמ .רותב םיצורחו םירשכומ רתוי םישנא ואצמי = םא  ,הָיהא
 רדפל = ךירצ לכ םדוק יכ ,אישנה ריעמ וירבה ףוסב .העונתה <

 תודסומה .לכש | ,ךכ :ידיל .איבהלו = תורדתסהה | יסנניפ תא
 ,העונתב :וכמתי םינויצה לש םיסנניפה

 רע הכשמנש ,ברעה תבישי התיה הרצק הקספה ירחא
 ,סרגנוקה לש הדובעה-ררסב  דוחיב הקסעו הלילב  ב"יה .העשה =

 דע (רבמצד 18--%6) ןושארה <
 םוימ ונייה ,םימי" השמח קר ךשמי סרגנוקה יב ,טלחוה

 (רבמצד 1%--80) ישימחה םוי
 0% ; הז ןפואב העבקוה ל לש המרגורפה . ללכב רעו

 ו

 ) תיזכרמה הכשלה |

 םואנ :החיתפה םואנ :;םירהצה ינפל ןושארה םוי
 .סרגנוקל .תואישנה .תוריחב ; יודרונ םכמ .ךיירה

 לש  ח"הודה | פ'העוה לש ה'הוהה :םירהצה רחא
 , םָיחוכיו ; יאניתשלפה רעוה לש 'ח"הודה

 ,םיחוכיוה ךשמה
 ,תוררתסהה תונקת :םירהצ ה ינפל

 :ינשה ב
 ישולשיה םוי

 :תודחוימה תודעוה .תובישי קר .הנייהת םירהצה רחא םויה ותואב <>

 + תיזההיצע ,יעטמו <

 לש .ח"הורה ; תמיקה ןרקה לש ח'הורה :יעיב רה םוי
 , תודחוימ תואצרה ; םיקנבה .ר'ע :ח'הודה

 , תועצה \ ,םיחוכיו  ,תודחוימ = תואצרה :ישימחה םוי
 | ..תוריחב

 לש יריטלוקה \ בצמה ד"ע = :תוהחוימה = תואצרהה \ יאשונ
 תועוצקמב .תודובעה :ר'ע  ,היקרותל .הרגהה  ד"ע .,היקרות ידוהי
 ,הניתשלפב תושעל רשפאש ,הירטסורניאהו .רפכה קמ

 ךורעל .םיבשוח ,.תויבמופ תופסא וכרעי סרגנוקה ימי ךשמב
 ,םיטנידוטס לש ףשנ ,םאונ רות: יודרונ ר"רה תופתתשהב גנימימ
 -םירבעה .םילמעתמה תודוגא ירבח י"ע  תומצע-ץולח לש תונויזח
 , םיימואלה

 םוירוטקרירה ירבחל הבישי .התיה םירהצה ינפל ישימחה םויב
 רחאל .דע הבשמנש ',ק"הקה לש תיללכ הפסא הירחאו ק"הקה לש
 בילה לש תחקפמה הצעומה: ירבחל הבישי םג התיה ,םירהצה
 ,ירבעה

 תרחוימ היצרידיפ : רותב "יחרזמ, תא ריכהל טלחוה
 תויבלסה תוצראב םינויצה לש תיצראה תורדתסהה תא םגו
 (אבי ףוס) . תוימוררה

 .םודאר ךלפ ינויצ תפסא
 ,הנושאר הריעו התיה וז הנש תוכוס לש גח ורסא ,'א םויב

 ,לש וחכ אבו םירע יתשמ קר םיריצ ואב ,םודאר 'פ  ינויצל

 ,יוכרמה .דעוה
 רתי .ןיבו הפפאה תא חתפ יזכרמה  רעוה .לש וחכ אב

 ,ונכלפב הנורחאה תעב תינויצה הדובעה ןויפר לע  ריעה וירבר
 ויתולועפ בורב  ונכלפ ןייטצה תודחא םינש ינפל .רשא דועב
 רדסל  בושל םירבחה תא ררוע אוה ,תונויצה הרש לע וישעמו
 םיחוכוב .תצרמנ הלומעתב ליחתהלו ךלפה .לכב הדובעה תא
 רתויה .תוערגמה תחא ,ךלפב | העונתה .תדירי = תובס .וראבתנ
 ,הדנגפורפו .היצטיגאה ןורפח אוה ,םיפסאנה בור תעד יפל ,תודבכנ

 ריצ-"חולשל  תוציחנבו אבה :סרגנוקה .תולאשב = םג נד
 הז רבלמ הלא תולאשב ולבקתנ אל  תומיוסמ תומלחה ,דחוימ
 .תימוקמה הדובעבו י"אב הדובעה ,תוררתפהה ינינעב  דוע ונר

 ןנתעונתל בחרנ רכ שי תעכ .יכ ,דחא הפ ודוה םירבחה לכ
 םיטלוב םינמיס .שיו : ,הלודגו תכלוה הידסומב תונינעתהה ,ךלפב
 .קפסב תלטומ הניא ךלפב תונויצה  תוחתפתה יכ  ,ידמל .םיארמה

 :הלאה תוטלחהה ולבקתנ הריעוהב
 ינינע לכ הא להניש "יבלפ דעו, דסיל תמלחמ הדיעוה (א

 תוצובק דפיל רוזעיש :,ההובעה תא ררסיש ,ךלפב  תונויצה
 -קורטסנואו םיפיטמו םימאונ .חולשל- ,הלאכ םש ןיא רשא םירעב
 ,סרגנוקה לא ריצ תריחב תילכתל הרשה-ירע תא .דחאל . ,םירוט
 " .תויבלפת תודוגאה ןיבו זכרמה ןיב ךותמ רותב ללכב תרשישו

 ,קוידב  עבקנ אל ביצקתה .5 -- דעוה .ירבח רפסמ (ב
 ,הכימת וזיא .בוצקל זכרמה .תא שקבל טלחוה םלוא

 ינקסע תוחכבו אוה ויתוחכב 'הלומעת יברצל שמתשמ רעוה (ג
 ,.רבשב םיפיטמ םג .ןימוהל .יבלפה דעוה ידיב .תושרה םלוא ,ךלפה

 םימאונ תיכלפה  הריעוה ד
 .ךלפה ירעל .םיפיטמו

 -ץראב יעקרקה טידרקה דופי תא תאצומ תיכלפה הריעוה (ה
 ,יחכונה .טנמומב ץוחנדיכה לעפמהל .לארשי

 .ךלפב .ןיעירומדתכשל .רסיל ץוחנ .ייאל םילועה רעב
 לע תורוגאה ירבח תא הריעמ דוחיב תיכלפה הדיעוה 1

 תומורת .ףוסאלו ,ק"פאה תבוטל המוצע הלומעת .רדסל .ךרוצה
 ,לארשי-ץראב םידפועה םיימואלה = םידפומה לכ תבוטל תובדנו

 ךלפה ינויצ לכ תאמ ףקותב תשרוד תיבלפה הריעוה (ח
 \.תינויצה .תונותעהו .תורפסה הצפה תא .קזחל

 "לוקה 1 הרובעהו ימואלה ךונהה-תרובעש תשרוה הריעוה (מ
 תולשרתההש ינפמ = ,תינויצה .הרובעב בחר .םוקמ וספתי .תירוט
 \ ,הבורמ .רספה .העונתל םורגל הֶלּולע הו כ

 חולשל .זכרמהמ  תשרוד



 תל ןוילנ

 תא םודאר 'פב םג ןויסנ רותב .גיהנהל תטלחמ הריעוה
 לש הסנכהה | תורוקמ תבוטל  תאש"רתיב דובעלו  ימצעה-סמה
 ,ק"הקה

 תביוחמה .תדחוימ  הדעו ידיל .רפמת  תמיקה-ןרקה תדובע
 .ונכלפב ק'הקה תוסנכה תא תוברהל

 ּוניִיִחְּב
 + תּונויִצּב

 ,יעישתה .סרגנוקה לש 'הכשלה .תערוה
 הנימוה םיריצה ליבשב .תונועמ תאצמה לע הנוממה הדעוה

 םילטוהב םיבוט םיררח תוביתנה תיבו סרגנוקה-תיבל םוקמ תברקב
 הקפה ,רקב תחורא םע דחי %5 קרמ % ריחמב םיבוטו םינוש
 םילטוהב םיחוורמ םירדח לוזוג רפסמב שי הז רבלמ ,הראהו
 הלא םירדח לש תונמוהב ,קרמ 5 .ריחמב הנושאר הגררממ
 .ןיטבמא .ןימזמה לש תודחוימה תושיררה תא בתכל ונא םישקבמ
 ןהסירדאה ,םשה :הוה םפוטה :יפל בותכל ךירצ תונמזהה תא
 ריחמה !םוי דע  םוימ - - ןמזה ;רדחב .תוטמ המכ ;םירדח המכ
 ןתחא הטמו דחא רדח דעב רקב תחורא םע רחי ?5 קרמ %
 ; תוטמ יתשו,רהא רדח דעב רקב תחורא םע רחי קרמ 5 ריחמה
 תיבל .ךומפ אצמהל ךירצ ה ןהלעמו קרמ 5-מ ריחמה

 ךירצ 'םהב ךרוצ ןיאש םירברה לע) ,םרגנוקה-תיב וא תוביתנה = =
 .(וק ריבעהל

 תיב = דע / גרובמה לש ישארה | תוביתנה היבמ .קחרמה
 .םיעגר 15 םרטה יי'ע סרגנוקה

 :הפיודאה

 !וגויטהט 608 1א 2101810ה-600 0808 1188 81, 010106 5

 101081. 08110 11310 וש

 .בורק .רתויה ןמוב  רמגהל  םיכירצ  םילקשה תונובשח ---
 ,תורוגאה
 םוכסה תא תואלמל .תושקבתמ ,םרגנוקה לא ריצב רחבל תלוכיה
 תושקבתמ | תונטקה םירעב םילקושה תוצובק .ירשפאה  םדקהב
 .תוריחבה .ןורינב  ןהל .תוכומכה תוריעבש תוצובקה לא ףרטצהל
 רווחה םע דחיב .בורקב תלושי תוריחבה לש "לוקוטורפה \ ספוט

 .סרגנקה דע +1 רמונ |
 :ולאה םירברה תא ונלבק ,יאפיחואה רעוה תאמ --
 םינש לבוי  יצח אלמי (ע"רת) וז הנש .ןושחרמ ח"י םויבי

 יבבוחל .:הנושארה .היסנכה  ץ יבו םא ק  ריעב ףסאה םוימל =
 םינושארה :הינקפעו  הירצוי יפ לע הדעותנש  ,היסנכה וז .,ןויצ
 גה"רה ,ןוררוג דוד ר"ה  ,רקסניפ "רהב ,תימואלה ונתעונת לש

 תפסא, המשב העודי איהשו ,דועו ר"פש 'חה | ,רבליהומ ש"ר
 ,םויה דע "ץיבוטאק

 הכרע םלואו ץיבוטאקב .היסנכה התיה  תיאשחו . העונצ
 ןא היהש ,היחתה ןויער  .דאמ לורג תימואלה ונתעונת תודלותב <

 אלש טעמכ ,"ןויצ תבח, םשב םצמטצנו ותולגתה תלחתב ןיידע
 .רבלב לחא יבשויו הלוגסהידיחי לש בל-ןוזח אלא םהה םימיב היה <

 םירוופמהו םידדובה .תוחכה | ,.ול היה אל ףוגה תומדו ףוג םוש
 ,שממ לש רבד םוש םהינפל ואצמ אל םינושארה ןויצ יבבוח לש '
 אלש ,רמול ,ךירצ , ןיאו ,הדובעל םתפיאש וא םתרובע וילע לוחתש

 רחאמ ,תרדוסמו העובק הרוצב .תימואל הדובעל םוקמ םוש היה

 ודיב זכריש ,קספה = יולגב 0 כ ו

 , :תא .שוכרל .ידכ רע םילקש לש ןטק  רפסמ תורפחה

 םוקמב עובק  יוברמ. דסומ םהל היה .רפח :'רקיעה ,םהל\ רש

 15 3 םלועה --

 ,םושיה .םשל  הרובעה  תוצופנ לכ תא
 ,םינושארה = חינצנ תא םהה םימיב

 ואסידואה רעוה | ,ץיבומאק תפסא ונל הנתנ הזכ דסומו
 , ץיבוטאק תפסא לש החכ ןב אוה ,ן"רת תנשב .רשאתנש ,י"איל
 לש השרח הפוקתל תימואלה = ונתעונת הסנכנ "דעו,ה דופי םע
 ךררה .התוא 0 הוב הרמעו היולגו = תררופמ  ,תזכורמ הדובע
 הבירצ ,תימואל . תירובצ ןכש לכו ,תירובצ הדובע לכש הנוכנה
 בשחהל ןכ לע הלובי ץובוטאק תפסא , הב תכללו הילע דומעל
 וננויער םשל .הרובעה .החמצו התלע ונממש | ,ןושארה ןיערגכ
 ,תוחתפתה ירחא ןהל העיגהש תונושה | היתורוצ לכב ימואלה
 , םינשה לבוי .יצח ךשמב  הגררומ

 ינפל עיצהל ומצעל השודק הבוח אופיא האור | דעוה
 "ץיבוטאק  תפסא,ל ןורכז םישל םהש םוקמ לכב | וירבח לכ
 ,הפסאה הרגסנ ובש ;ל"עבה ןושח ב"כ ,'א םוי תא  דבכלו
 : ולא םירבדב

 םיבבוחה .ילודג תומשנל .הרכוא .הלפתה יתבב ךורעל (א
 ,ץיבוטאק תפסאב ופתהשהש ולאמ ,םמלועל .וכלהש םינושארה
 שאר = בשיש \ ,רקסניפ החמש ריב .ביל הדוהי .ר"רה םשארבו
 . אמויד .אנינעמ שוררלו *(,  וז הפסאב

 ר"רה לש דנופה תבוטל תובדנ אוהה :םויב ףוסאל (ב
 ,הסירואב דעוה ךי לע אצמנש ,ייאב ךונחה ינינעל .רקסנפ

 לעופה לא  איצוהל ולדתשי הערל וניחאש  הוקמ דעוה

 תויסנכבש הנושארל ' בוט ןורבזו םש -ומישי  הזבו .ותעצה תא
 + םילודגהו .םינושארה הירצויו תימואלה ונתיחת תובאלו ןו יצ

 + ןיקש שיסוא ,מ .:רעוה שאר

 הנתנש הדובעה .התוא

 , ע"רת ,ירשת ו"ב ,הםידוא

 ָ - םינקסעהו תודוגאה לש םבל תמושת תא ריעמ יזכרמה דעוה ---

 :רבמבונ ל :םויב :היהיש ץיבומאק תפסא לש הלבוי גח לע םינויצה
 : היצנרפנוקה - לש = הלבויו = ינויצ גח .אוה הז גח  .שרחה | ןינמל
 ליבשבו . לארשיחץראב | הדובעה תא. :רדפל הלדתשהש הנושארה
 : ךורעל ,הזה .גחה תא גוחל םיכירצ .םינקסעהו תודוגאה .לארשי;ץרא
 ,הואירק ךורעל  ,םמלועל וכלה רבכש הפסאה>ירבח תומשנל תורכוא
 המואה | תיחת ןויער .תוחתפתה לעו הפסאה | ךרע ד"ע .תואצרה
 לש .ןרקל  תומורת ףופאלו הלא ונימי דע ץייבוטאק  ימימ הצראב
 הפסא לש | הגיהנמ היהש | ,י"אב = ךונחה תבוטל רקסניפ ר"ד
 וחכיאב י"ע  ץיבוטאקב ךרעתש הגיגחב ףתתשי .יזכרמה דעוה .')
 ..ומצעב .ףתתשי ןוזפלאו דוד ןטקה לעופה . דעוה .אישנ .םג  ,דחוימה
 ט וז הגיגחב

 רבמובוג 7 םויב גחוו םימדוקה תונוילגה דחאב רבכ  ןנעדוהש ןמכ --

 קנושארה .היצגרפנוקה התיהש  םוימל ה"כה | לבוי ץיבוטאק רועב 1909 תנש
 ,ר רמ תינויצה הגהנהה אישנ ואבי תאזה הגיגחה לא .תאזה רועב צ"וח לש
 " םוינויצ .םינקפע .הכרהו הסידואב יאנותשלפה דעוה .תאמ  םיריצ  ,ןוזפלאו

 ' -תפסא תסנכנ ,בורקב ומסרופי היטרפש ,הגיגחה לש * המרגוהפב ,םימסרופמ
 + ךכל 'אושנ םואנב ררוכת הבש ,םירהצה ינפל תילאר שיה הלהקה תיבב דובכ

 '\ רבלמש ,םירהצה רחא הלודג תיבמופ הפסאו טיקנב  ,הז לבוי לש ותובישח
 רלדנס ר'ד הגלפמה יגיהנמ ילודגמ 'םידחא םימואנ הב ואשי ןוזפלאו אישנה
 < .ןוולכב םיכחמ ןילופו  הנוילעה היוילשב םידוהוה יגוחב | ,רנטש .או ןוהט ר"ד
 ,תאוה הגיגחה לא םיבורמ םיעוגעגבו .םיניע

 ,ל"ו רקסניפ ל ,י ר"ד + ץיבוטאק תפפאב םיפתתשמה תומש הלאו (*
 " ,ל"ז ץיבוניבר ,ם יי ר"ד ,י"ג ןמהירפ דוד ר"רה .,ל"ז רבליהומ  לאומש ר"רה
 םקעי ,ל"ו יקצוסיוו באז סוטינולק | ,ל"ז ןודרוג דוד | ,ל'ז םיוברדצ רדנסבלא
 ,לאהטוירפ . ,י"נ סנופ לטיפ ,י"גןיקרימ יבצ ,ל"ז יקסנאווילק .ל ,ל"ז םבייד
 ףסוי ר"ד = ,רדנלדירפ .פ = ,י"נ גרבנדיירפ . ךורב : ,ל"ז .םוומ ,מ ,גרבנטיר .ב
 ןופריאמ .ם ו ,י'ג ודוד  ,רגניבל י"ג .ץיבוניבר \סחנפ לואש י"ג .ץיבונוה
 יקסבונומי ,ל"ז "טולש יל ל ..ץיבוניבירד ר"ד וג נול באז ,ךיורלאמ .ח ל"
 ןןאםגיוש ג :,י"נ טנראב תר י"ג .ןוסמארב מ = ,י'ג עפפול | ,ק רד ,י'ג
 / .י ל" רטולק ביל

, 

* 
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 ,םילטב היאר-ידע תויה ילבל \

 ןריחמ תא ומלש אלש |
 חלשל ץוחנ תרי מ ש תוינמ דעב .ןורועשל אבהל תורכמנ הניוהת אל תויגמה

 חל ןוילג

 (810- הגיתשלפב .בושיה תרשכהל הדוגאה לש םוירוטקרידה תאמ ==

 + תאוה העדוהה תא ונלבק 186 00100004 60זמ וה ץ)

 ופפוט לכ וכ , םיברב הוב םימסרפמ ונא תולאשה ןומה לע -הבושתל
 ,ןהילעבל וחלשנ רבב , ילויב ןושארה .םוי דע ןריחמ םלתשנ רבכש: , תוינמה

 לא . תונפל וגממ םישקבמ ונירה ,םפוטה תא ןיידע לבק אל םהמ ימ םאו

 יז ו 34/85) .הדוגאה לש תינילרבה הבשלה
 תונמדוהב םישמתשמ ונא , הזב תושורדה תוריקחה תא תושעל רחאת אל רשא

 תוחתפתהב םיצורה ןוסה יב ,טלחומה וננוחטב תא עיבהל ,ונדול האבש * ,וז

 רזתב הכ דע םינמנ םניאש , הניתשלפב המדאה-תדובעו  ירפבה קשמה
 תודועתה . היתוינמ תא תונקלו םרי תא הל תתל ורהמי  ,ונתדונאל םירבח,

 -יחטש תשיבר : הגה תאזה תעב תיאניתשלפה הדובעה לש תובושח ,רתויה
 םילודגה תועקרקה-יחטש תקולחו ירפכה קשמה עוצקמב הנכהו הרשכה ,המדא .

 םתריכמו םילודנ המדא-יחטש תינקב קוסעתש הרוגא דופי , םינטק םיקלחל
 ,בושיה תרשבהל הרוגאה הילא תפאושש הלועפ -- ,םינטק םיקלחב םירחאל |

 היתודועתו התרטמ ויה אל ונתדוגא דופי תעשב םא .דאמ ץוחנה רבד אוה

 חתישארב חתוא ושגפש הלאכ םג ויהו , ןהל יוארכ וכרעוה אלו םיברל תונבומ | =
 ןמ רומעל צ"וחמ םיברל הלתמא ןתנש המ ,  ןומא-יאבו תודגנתה: לש סחיב <

 תרשבהל הרוגאה רבכ השגגשכ ,התע הנה ןוגתדוגאל ע"על חפסה ילבלו דצה
 ונודגנתממ הברה וריכה,הירופ הדובעב המלש הגש הילע הרבע רבכו ,הלעפל םושיה =

 ןיא התע .י"אב בושיה .תוחתפתהל ונלעפמ ץוחנ המכ דע ,תעדל םימדוקה
 + תולשהתהו שפנ ןויוש לש סחיל תקדוצ הלתמאו הבס םוש דוע

 יב .,הזב ריעהל הבוחל םיאור ונירה ,תויועט יריל אבל אלש ידכב
 לכ דוגנ  וליפא תדגנתמ הניא י"אב בושוה תרשכהל הדוגאה לש התדובע
 תרתוימל תישענ הניא םגו דסיל הבשחמב הלעש , יעקרקה קנבה לא אוהש
 + ךפהל ,.תועקרק תוברעב םיכורא םינמזל תואולה יתגיתנל דפומ דוסי ירחא

 -וחטש  תקולחב עייתפהל יעקרקה קנבה ךרטצי ותדובע גוח תא ביחרהל ידככ -
 תרזעב ושמתשיש ,םישנאה רפסמ אמ םצמוצמ היהי ןוא םא יב ,המדאהי

 תדובע תא וניחד אלמלא ., ןכופמו קיומ רבדה היה םינוש םימעט ינפמו . קנבה

 :אל .ותדובעב קפוע ליחתיו יהרגאה קנבה דפויש תעה דע תועקרקה תקולח
 תשגל ..וגא םיכירצ אלא ,תאוה רשכה תעשמ ּונדי חיגהל םיאצר ונחנא ןיא

 םהבש םידימאה לע דוחיבו  ,ונירבח לע  תלטומ הבוח- , הבאלמה לא ףכות
 תדמ יפל תיביטקא תופתתשה ףתתשהל אלא

 בושיה  תושכהל | הדוגאה = תויגמ לש  ןתצפהב םגו 'ןתינקב  םג תורשפאה
 ,ו"א בושי תבוטל ךכ י"ע דובעלו הנותשלפב

 תלדגה יב ,ועדיו וריבי םהיתומוקמל םינויצה םינקסעה יכ ,םיוקמ וגירה
 יתוצוקנ רתויה תודובעה תהא התע איה בושיה תרשכהל הדוגאה לש הנוה

 ,בושיח תרשכהל הדוגאה
 ,גרובראוו ,א :הדוגאה אישנ
 .ןיפור  ,א  :ל ךנמה-רוטקירידה

 .ר 10,298 תימתפ .ר 9,50 תימש תינמ ,,ר 476 םידפימחתינמ :תויצקאה ריחמ
 תוינמה ילעב לכל םועידומ וננה  הלעמל .ונאכהש העידיל םיאולמ הותב |
 דע .ןריחמ ,לכ סנבוהש :,תוינמה הלא לכ :יכ  ,בושיה- תרשכהל הדוגאה .לש

 תא ומלשש | ,הלא לש תוינמה ,ןהילעבל ונדו לע וחלשנו ולבקתנ ,יגויל 18:ה <
 הנחלושת םיבורקה םימיבו . ןודנולמ לבקתהל תורמוע ,ינויל 19:ה ירחא .ןרא
 רע .ופינכה אלו .בושיה תרשכהל .הרוגאה  תוינמ לע ומתחש הלא ,םימתוחי

 ,הבווגל 15.ה דע םהמ עוגמה תא חלשל םישקבתמ ואולמב ןריחמ תא הת

 בושיה תרשכהל הוגאה תוינמ לע םומתוחה וסיגכהש המודק:ימד ,רחואו
 יהרכהה .תושרל םירבוע רביוגל 15דֶה דע. ואולמב

 תויגמ ,םימי שדחפ תובשמנ  ןודגולמ ןתלבקו ןתנכה = ,ערפמל ריחמה לכ תא
 אל םוכסב המידק מד םילבקתמשב ,הפיקזב הנליומ ףכת תותלשנ תו ימ ת 5

 ,היגמ לכ רעב םילבור ינשמ .תוחפ |

 הצפהל ,היהיש רפסמ .הזיאב ;םיחלשנ :תיסורו תודוהי ,תירבעב םיטקפסורפ /
 ,םגח .שרוד לכל י"א .יכבוח לכו ונירבח ןיב

 , ,היסורב "בושיה תרשכהל הדוגאה, השרומ
 .גרבדלוג .ב , הז 0 טק המ 8
 הערוהה גרבהלג ..ל .י רפל החלשג "תיז יצע יעטמל ןרק, יהרוגאה תאמ]

 התיהש ותבושיב 'דחא חפ .טילחה ונלש דעוהש ,ךל עידוהל ונא םיחמש :תאוה |

 ,הליבשב .עקהק ל"הקהל תבדנ התאש ,הרדחב .תיוה יצע תשרח ד"ע ,17/3- םויב
 עודוב ."גרכדלג ,ל ,י תשרח,, ונחדוגא לש םיימשרה היבתכב חמש תא םשתל |

 ו םיבלוהה םיצע 1100 וו עקרק לע 1907 ראוניב דוע וע" %

 . ,םיצורח  םידבועו םיטקש םיטנימולאל  ץראל הפונכה תא .תושרהל תיגמותועה <

 רוע יב ,םוחנ םייח 'ר , ישאבזםכחה רשב רשא ,הכרה םימעפ הו
 ,רבדה ררבתנ התע . ןיידע הלטב אל איהו 4 ,לטבת .\המודאה אקתפהו טעמ
 םידגנתמ םיאצמנ תיקרותה הלשממה לש תונוילעה תוריפסבש ,קפס םוש ןיאש
 י.ללוכה ברה לש ותאובג םויקתת  הרהמ \ כ"ב אל הארנבו  ,אקתפה לוטבל

 ןכות תא םוחנ םייח 'ר יפמ רפומ "טלעוו,ה לש ילופוניטנטסנוקה ורפוס
 + םינפההינינעל .רטסינימה  ,ייב-טאלאט םע ול התיהש , הגורהאה :החישה

 ןינעל תודחא םימעפ התיה רבכ המודאה אקתפה :וטסינימה
 "יחפופ תאמ רבדב ונלבקש ,תועידיה דופי לע םוירטסינימה-תצעומב וב תונעל
 ,הנינרטה העידיה תא ותונבר דוהל עידוהל לוכי יינא םויה .םילשורי .תחפ ,ייב
 היוארה הדוקפה אצתו טעמ דועו המודאה אקתפה תא לטבל טלחוה רכב יכ
 םיאבה םידוהיה תומש תא םשרנ תאו תחת לבא .רבדל
 עדנו ןובשחת השענ היפ לעש ,תדחוימ המישרב ל'וחמ
 .ץואב םיבשוי םיראשנה "יםו יימ

 תא הלשממהל  יתשנהש 'חעשב !ותלעמ םה :ללובה ברה
 ,םודאה עבצה לע רערעל יתנווכ התיה אל , המודאה אקתפה ר'ע יתולדתשה
 " תמישר תגהנה י'ע אלה | . ןבל וא קורי ,םודא אוה עבצה םא יל איה תחא
 המודאה אקתפה התוא | םישדחמו םירזוחו םיאב םתא ץראה לא םיאבה
 1 , הלטבל םוצור םכנהש

 השענ בוט .הכ דע .גישהל יתלוכיש המ לכ אוה הו :רטפינימ ה
 תא ונלטב ע"על .ומצע ינפב דחא לכ הזח ןינעה ידדצ ינש תא ררבנ םא
 לדתשהל בושא ,המישרהל ,ינשה דצהל עגונבו ; אקתפה תא , ילטרופה רצה
 .הפו הלעת יתולדתשה יכ ,הוקאו ,הוב םג

 דמוע ירקיעה  לוקלקה יראשנ ךכ י"ע אלה לבא :ללובה ברה
 ..היהשב ופקתב

 םיבושה םימעט םנשי 'יכ ,ךמט םילעהל לוכי יניא :רט פיני מה
 + תיטילופ תוציחנ םושמ. התעשב הגהנוהש ,הלבגהה לש רומגה לוטבה .דגנב
 םידוהי לש םיִלְוְדִג : םינומה יאדווב = וסנכי זא ,ךתולדתשה תא אלמנ .םא
 ףוסבלו .,םעיבור = לש בושי דופי ייל ,  תוברתה ידיל םורגי הז- ..הניתשלפל
 ,רלאכ םירבדב .אצויכז .הימונוטוא -ומכ-  תויטולופ תוימואל תועיבת .ידיל םג

 + תולרבתה לש העונת .ררועל םג רשפאו תוכובמב הנידמה תא איבהל םילולעה
 םידוהיה בל לע הוכ ןויער  הלע אל םלועמ :ללוכה ברה

 םא ,תדלומהל םה םירופמו םינמאנהמכ דע וחיכוה  תע 'לכב | ,םינמותועה
 םלועמ יב ,יתוירחא לע ךחיטבמ ינא זא ,ילש תוילאיולהב  קפס ליטמ ךניא
 . תולדבתה לש תויצנדניט .ירחא .םונמותועח םידוהיה זתפי אל

 םידוהיה לע הלח המודאה אקתפה תבוח ןיא אלה לבא :ר טםי נימה
 'ו הלבגה אלה ,הלבגה םושב תלבגומ הגיא הניתשלפל םתסינכו ,  םינמותועה
 + ל"וח ידוהי לע קר 'הלהז

 לע"קר ערפמל .ירבד םירומא יכ .,רבדָה ןבומ :ללובה בורה
 יל םחפונבב ףכית םיגמותועה תוגיתנה תא םילבקטה םידוהיה תודוא
 + לע םתוירחא הלח ו"יעו

 לבקל רשפא רבדה ןיא יב ,הז לע ךריעהל ינא ךירצ :רטפי נימה
 = + ץהאב םינש שמח תבושי ירחאל קר םא יכ ,  תינמותעה תוחרזאה תא ףכית

 ,םימלשומה . םיטנרגיטיאה הזמ םירוטפ תאז לכבו :ללובה ב רה
 8 תיקרותה תוניתנה לא םילבקתמ םהו היסוהמו הינסובמ = , הירגלובמ םיאבה
 ,ץראה לא םאובכ ףביח

 .םהל שיש ינפמ . ללכה .ןמ אצוו קח גהנוה םליבשב :רטפינימה
 .לע יטמולפד  םכסה ונל שיו םהלש תולשממה תאמ הרידנל רחוומ ןוישר
 = ולבוי םא =, םדוק ןהילא = םוכיוש ויהש ,תוכלממה | תוניהנמ ףכית םתאיצי
 " םבזהב אבל היהי רשפא ןא ,הלשממה תאמ הזכ ןוישר 'םתא איבהל םידוהיה
 אוהש לכ חוחוא ילב ןיראה תוניתנ לא םלבקלו םתודוא לע .םג \ יטמולפיד

 לשממה הז לכב הלוכי ךכ .רבדה ןיאש .ןמז לכ :ל לוב ה ברה

 , ,םידוהיהכ

 ונדב לרתשהל ףוסואו יתלביבש המ לכ תא השעא יכנא :רמ םינ ימה
 .לטבל בורקב הלעי = יב ,ונא הוקמ ,המוראה אקתפה תא לטבג ע"על ,ךצפחכ

 .ותואב ךדצמ .םג  לועפל ףיפות יכ ךממ שקבמ יגא ,המישרה  תכורע| תא םג
 וארוה ול | רוסמאו  ,ךירזועמ דחא תא םוירטסינומה לא , רחמ החלש ,ןינע

 / , תתניכעמה החישה הרמכנ הזב ,רבחב .'תושדחו

 . .,גרבדלוג קי --



 ת"ג םעה דחא ,םיכרד תשרפ לע|--.50 ןושאר קלח ,ןאדראנ ל"י תורגא
 1.25 .קלח לב 1.95  (אטגודל .תרבוח) תודהיה רצוא
 וסבא 15 רוע םיאצמנ 'בו "א םיקלחה) 8 ךאכרעיוא ,הוק םירפא
 (םיכרובמ קרו 1,70.ןאמשירפ 'רת ,רבאמוש ,הקיגוריב
 ש"א ,.דרפסב םידוהיה תורו -5 רנוב .ה ,י ,ןמור ,ףרהב

 --01  גרבדורפ ---,75 קלח לב .ח"ד ,ן"שכמ ,םימיה ירבד
 98 םוקלח 'ב ,יולה הדוהי !ר|לווה .ע"רת  תלחתה ןמ דומלה ןמול)
 --,98 םיקלח 'ב ,ארוע ןבא םהרבא 'ר,(םיקלחה 'ד לכ דעב 'ר 2 בצקנו ריחמה
 1%8 ינומכחת ,יזירחלא הדיהי 'ר|--.28 | שאווירט ,ןובשחו ןיד
 יאר .פ ,ש ,ץנוצ ןמפיל ט"ו 'ר םוגרת ,טוילע ,הדנוריד לאינד

 1.60. ץיוואניב 0
 )55 ר"פש ,לקנארפ הירבו 'ר , דלפנרב ,ש ר"ד ,םיהלא תעד

 95 ילגי ןב .יקוב -,רימוה תריש| 9.75 - םירפס 'ה

 65 ןיול .ש ר"ד ,לארשי .תריש םושוה רב דחפלצ ,הבושת ףרד

 --י80..ןושאר רפס
0 

--,8 
 דלפנרב :ש ר"ד  ,ר"וש :תודלות| = = <
 תותדה ןויצטרופירה תודלות| 40

 --י80 .דלפנרב .ר"ד ,לארשיב
 8-- 1901 רודה

 ('ם דע 'ח תוא ןמ) ינש ךרב
 : החי .םיכרכה ונש
 לצרה ר"ד ,שרחה ותוגה
 1 עסגעפס .,ךונחה

 םיירבעה לש הני
 -י 8.-- - דחוב ינשו ןושאר ךרב ,חלשה = 0 2 דמה \תובולה

 ינומש ,ושש ,יעיבר- ךרב ל
 : / ,ּ 8,-- א"ב ירושעו / ְר הז הרותה 0 ר"ד ,םיניבח .ימיב םויחהו הרותה =

 רשע םינשו רשע רחא ךרמ |, 0 תג: ןגרבדירפ "רח ,,ןאמעריג

 \ םוראצאל .מ ,איבנח .\היטדי
 1,-= א"ב .,ו"נרת ,ה"גרת ,ףסאיחא חול |

 1-00 לבוידחול ג"סרת

 : + היסור תפשב

5 8 1 1 0806008 | 
 "כ סה הה:810 ₪ 800%- ל 0

 : ,ןילופו .היסורב .םודוהיה ה .תורוקל |
 רואה הוה -10] ץ"ב .ב

 םינומדק .יטוקל
 . ןידמע :בקעי 'ר ,רפס תלגש
 ץיבוניבר .פ ,ש ,הלוג יאצומ
 1-1 ,ןמול ןמומ-
 רלפנרב :ש  ר"ד  ,שקז .לאבימ <
 - ו יד. ,תורפסה ד"ע םיבתכמ

 ] ד ,רדיינשנוימש ,לארשי תורפ
 2 95: םירפס

 . תסממ סוזה. --.89[--.75/ גרבמוה  ,יסורדירבע ,םילמ לפס | :

 < ס'מ 119% הוזה 1000 -5 8
 תוס8]68000. 1188067818, 68 <

 זוטקתהצ ו. ,1-כמ 00

.0 (10820218) : 
 תו ,ה-ןכימ- ,1ץ%0-

 88 00588. 1. 1. זז --4

 לע ע"רת תנשל המיתה תלבקתמ

 ."ריעצה לעופו
 , י'אב םירבעה .םילעופה .תורדתסה .לש האטבמ :ילכ

 רי עוצוה לעופהמ

 - יוכרמה- דעוח .י"'ע שדחב םימעפ רואל .אצו |

 ינפל וביט תא ירמל :וררב :וננותע לש ומויק .תונש יתש

 7 .ירבעה להק
 ינינע .לב ליבשב תישפח .המב :וננותע = היהי /אבהל .םג <

 תודוה םיכחרתמו םיכלוהה ,םיללכה :םינינעהו , בושיהו תוינויצו
 הבחר רתויה .םתראה וב ואצמי ,םישדחה םיימילופה  םיאנתל

 תא םינפ אשמ ילב רקבל אבהל םג ףיסונ וישכע רע ומכ

 ."ףפאיחא .תאצוה ירפס לש .רצק : גולטק ---

 ,טרעפפיל ,םדאה תמלשה תודלות|- -.25 .החותה
9 9 

 - 4% - , --,75/ םולכנעיליל ,םילוג רובעל ךרה

 1,80 ישולש ךרכ . ו 0 8
 1 : 1 4 | הנשמהו ארקמה ןושל רצוא ,רצואה

 : / , תוא ןמ) ןושאר ךרכ ,ןיפ .ו .ש

 ,וריפסמ ,חרזמה ימע תודלות| 4 < < ('ה דע "א :

 5.-- .דחיב : .ודוד תיב
 ל רשע העבהא ןושאר קלח

 20 רשע השמח | 90 ונש קלח

 ב מי ח"ו הר יס |, 18 ישילש קלח
 7 רתא "לב ןאו"ב 1-0 יעיבר .קלח

 אהה -[ ההוד. 0 עפ |

. 0 118 3100108- 

 . תפס ת. 880601 הא ו

 שי: המיתחה ימד תא "חולשל םילכי - תוצראה  לכמ  םימתוחה

 .רחשה ס"המיב אוה ישארה  וננבוסל קר תונפל :םישקבתמ היפורב : םינכוסה

. . % 
 ל ףסאיחא,ל רסמנ םהמ ישארה .רכממהש .םירפס

 155 גרעברעויפ ג ,מ יבתב לב
 ןב יבדרמ  ,ה"ב ,ברע דע ברעמ

 3.-- ןהבה ללה

 :םירופפ ד'5 ,בורקה רבעהמ

 ,יקסבצטידרב .י :מ תאמ

 .םוהוענ תבהא 3 בת

 םסא0ו] = 6' 600% שס ₪

 | תובא ץראל ,ברע .יללצ 2 ו ---0 ץיוורוה ו"ש י"ע ףסאמ ,דקע תיב
 רוחי וא ריע תוגלפל | .התמ לש היודג ד --5 רנוולק :ר"ה .,םרזה םע
 7 2 יי ר"ד לארשיב יחישמה ןויערה

 6 ישידקה| ך, = = .רנוולק
 .הטודא הרפ ,תובא ישאר| 7 ל הנש ,רמעה 0 :תורוד העברא| ן, = יא ץבוק הינש הנש
 וםוקמל םוקממ .רבוע .םלוע| 7 ב,
 , .םעפה תאו ,םיתמ| וםינש' פג םישדח םיריש ,םירהצ

 יףוחה לא אב אל ,תומה גה .אקנימק ןרהא תאמ
 .הציחמה .םינשה| = אל ךממ :יב ףא כת

 .םיתניב .הלאשה| .תורתסנ :םירבע םיריש

 יותסב ןייק ימי :תיב םולש| .אשמה ינממ דבב .הדועת
 ילרוגב .הכז .תוגררמ שלש| ..פתנש ומג וכבש ,לובמה

 ('ר 1.42 פ"ע) .'ר 1.30 וריחמ = [מ/רחל היגס )פל | = ,הימוד ו

 טס שס 66: ₪9 ס0ס 6אב ₪06 סוס( 000 סט 6[ 8

 ,יארדלא דוד וא ישי עזגמ רטח ,היובא וב 0 עת מכ לע
 2 ןוצמ ימואל רופס .ךנבל .תדגהו ו

 ל :ןימאהל לכוא אל ו
 ('ק 84 פ"ע) 'ק 70 םרוחמ ,םיקלח .ינש :םיקיתעמה | םוילירבא סוקרמל

 0 !חרק הלע .םונינוטנא
 < .ראפ דבל .םה .םימושרה .םיחקמה .לכ ,רובדה יפ לע יתורבע
 ןכ םג .םואצמנ "ףסאותא,, ירפס -- ,אט ,ץיקב ,הינאה
 80 .ריחטב \ תוכדוהמ .תוכירכב םיכרוכמ| .םיררושמה .תושר

 תוחולה תובירב--,רפס לכ לע  הפסוה 'ק| = = .('ק 80 פ'עו) 'ק 75 וויחמ
 יךרכ לכל 'ק 40--תלשהו| .(1,25 פ'עו) 1,20 לאגער רוינ לע
 ל"ומ תואצוח .םירפסה לב "ףסאיוחא , י"ע .גושהל רשפא .םימושרה םירפסה ךבל
 לב נמו רומל ירמש לכ :םג ןכ ,ל"ומה יחקמ .ופל .םירחא

 פסדותבו םירומ ,םינכוס ,ם"ומל .,ל" ומה 7 רפל

 .: "ףסאיחא, תבתב 7

 ה גאז תהקחזהמה חס. הז: 2
 סה 011 5 0775080, 205080 5.

 ה

 קר .ותש
 , (-רב דיי

| 

0 
 תעד אורבל \ לדתשנו ,ונילע \ םיביבח , רתויה ךא ףא םידפומה

 . ,התא ובשחתי .ונלש םידסומהש ,היואר להק
 קילתמ : 4- --םירדוב .תונוילג ,'רפ 50'5 הדוהיב :הנשל ריחמה

 85 / ל ל לולב
 י'פוק 0 ו" ב"ור 2.50: היפורב =.
 םיתנס 25 - 'רפ 6 ---תוצראה רתיבי ,

 < המשש .הטסופה-תאחמה :י"ע :ונילא =
 "ג םופסב -- םגו היצרטסינימדאהו תכרעמה ינינע לבל תבתבה

 . ע"רת ורשת ןמ ;

 תפפג0וסא זז ג 05 0185 גז.

 : ליבשב[םידדוב תונאלג רכומו םימותח לבקמה 803808, זהק0א84, 16-
 + היסור = לכ



 ושרד

5% 

 ב ,
. 

 ידי ישעמ |[ |

 ,םיירבעו םייללכ םיירוטסה םירופסו םירוענה ינבו |[

 בי

 ,"תישות,  תאצוה

 7 "ארקס .ירפס
 הסירענלו םיחלל

 ..השרו

 ; םירוענה .ינבל . הקיתוילביב 1

 ,םירופסו .םירויצ ,תוחישו תודגא = ,םידליל 4
 ידי ישעמ ,םימגרתמו.םיירוקמ (םירישו םילשמ

 החצו :הלק .הפשב :םיכורע >, םינוש::םירפוט |
 םילמל םירואבו תורעה םע ,ם לכ םידקונ מ
 רמונ לכ ,םידמדונ (500) םיי תא מ  ,תושקה
 +. + םיפי םוכרכ םירשעב םיכרוכמו םורדוסמ

 ,םירלול השדח :הנטק .הקיתוילביב , םינצנ (8[
 ,םינטק םירופפו תונומת ..תוחישו תודנא .הליכמ
 ישעמ  ,םימגרתמו .םיירוקמ-- ,םירישו .תויםטנפ
 הפיו .הלק הפשב םיכורע .,םינוש  םירפוס ידי
 , תופיו תולודג  תויתואב וספדנ  ,םלכ םידקונמז
 | | 5 + + + .רמזנ לכ ., םירמונ (100) האמ
 | |הפי דחא ךרכב םיכדוכמו םיתדופמ

 הליכמ ,םירליל השרח הקיתוילביב = ,םיחרפ
 | | | = |ןעבטה ירופס  ,תונורכזו םירופס ,תוידבו תודגא
 | :ירבדב םיקרפ : ,םירישו .תוזחמ : ,עסמ :ירופסו

 ן | =[ < םימגרתמו םיירוקמ---,םש ישנא תודלותו םימיה < |[
 | הפי .הפשב םיכורע. ,םינוש .םירפוס

 | |הולורג " תויתואב .וספדנ . ,םלכ םירקונמ  ,הלקו
 \ פ/רמונ לכ ,םירמונ (550) םישמחו םיתאמ , תופוו

 --|, =.  .רםיפי םיכרכ השמחב םיכרוכמו :םירדופמ .
 .|רפופ  ירופס ,םילודגו םינטק םירופס .םירענל 66
 ,םירוענה ינב חורל .םיכרענו .םירצוקמ  תפומה <>

 הודלות ,עסמ ירופס ,עבטה ירופס .םילשמ ,תודגא
 םירפופ ירי ישעמ ,םימגרתמו םיירוקמ ,םש ישנא

 ןהשמחו האמ ,החצו הלק הפשב םיכורע,םימסרופמ |
 1 0. למונ לכ ,םירמונ (119) 8
 , םירשעב םיכרוכמו .םירדוסמ םירמונ האמ =

 שש ל + + + םופי םיכרכ :
 ,םירוענה .ינבל השרח הקיתוילביב = ,םירוכב 48[

 םידליה ייחמ םירופס ,תויסטנפו תודגא .הליכמ : |[

| 5 

 םש ישנא : תודלותו עסמ ירפס ,םירישו .תוזחמ"
 1|רמונ לכ ,םירמוג (900) םיתאמ ,םימעבו לארשיב <

 ...-\. . .םיפי םיכרכ העבראב םיכרוכמו .םירדוסמ
 ו הנטק הקיתוילביב ,ןמרב המלש תאמ ,וניתובא 6
 /| = :] = | = :[-ויב פע לארשו תורלות.הליכמ ,םידליל השדח =

 / ,הפיו .הלק. הפשב  םידליל  תוכורע  ,תויפרג
 ,תופיו תולודג תויתואב וספדנ .ןלכ תודקונמ |

 6(. < , תרבוח לכ ,תורבוח (15) הרשע -
 150 --|--|+ + + + דחיב 'רדח .ךרוכמ

 גולוטקב תאצמנ וללח תוקיתוילביבה תששמ תטרופמ  המישר =
 . :שרוד .לכל .םנח .חלשנה "הישות, לש

 \ 8 ב :הפירדאה
 - פתהק0מ080 1 1% הקנה 3 .

 ו 80 7 חי פסו %

 4 ראזאב ראנאוויא יקוועלאב 8 וא ,9 ןועמ ל יקפילובונ | .גפ"עב

 ב

 +השרו  ,*"בלבא ,, תאצוה
 םורקב .הריכמל .אצמוו .סופדב- רמגנ

 ישילשה .קלחה |
 (םינובה ימי .תופוקת)

 'םירבעה .תורוק , לש
 םידמלתמלו ל

 (תופמו תונומת , םירויצ םע)
 בונבור .ש"ל

 תירבע דבועמ
 8 םיאולמו .תופסוה תיולב

 קצישוביל ,א תאמ
 0 70 ישילשה קלחה ריחמ

 ,'פאק 9 הולשמ
 8 הרודחמב .אצו ןושארה  קלחה
 ק 19 'מ ,'ק 70 וריחמ ,תגקותמ

 " היגש הרודהמב אצו ינשה קלחה
 יק 19 'מ ,'ק 70 וריחמ

 השדחה הפוקתה) יעוברה .קלחה
 . םופדל ךרענ (הנורחאהו

 "ביבא, ירפס לכ ,לש תושארה הריבמה
 ; השחו .יקסדל :,י 'ם"ומל הרסמנ
 1 תכרעמה תבתב
 תנסה  .,\פחפמ , 8

 10. 5811. קהגוקז 3.
 | ! היצרטסינימדאה  תבתב
 ךואתלא. 18. - 0
 3הקזגמה 11 ה09א₪ 6.

 יקצישו ביל א לש ורפס תיב

 (השרוג "ביבא, תאצוה- תכרעמו
 3 רפסמ לורבה רעש רכב לא וקתעה

 ,יסבוה ןגל ךומס

 :םוושל םוקמ שי יקצישוביל .,א תיבב
 + תוגוגה = תוחפשמ .ינב .םיכינח .השלש
 תינלופ :,תיסור ,  תירבע : רובדה .תפש
 הוצטיפר םג תירשפא ,תיתפרצו תיזנבשא

 הפשב םירועשו  היסנמיגה  ידומל לכל
 + ונמע .תורוקו התורפס .תירבעה

 8 םיטרפה

 :רפפה תיב תבתכ

 רונוסתמ ₪. .תו0 50010
 וגה, חתסומ , 146538. שקופ 6 4

 ? תבתבה 'פ'ע תונפל תורפס ינונעב

 ,סה, הווסוופה. ,,1 8/8 כ", ₪88-
 88, תהסוו . 106ת53. ק8הוט \5 3
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 0 0 דסק א ו 38 א

 לש ןושארה 'רפסה רואל אי

 = רב ,ח יי יבתכ
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 - :תבתכה
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 + היצילגב תישארה הריכטה
0 61088 2 00 

 :.היש , םירווצמ | םוסיטרכ  ,:םירפס .ינימ .לב
 ותו לצא ה רשפא . תונוש \ תונומתו םימובלא

 ₪ 1% ה ז
 רג 8 0 1 8% ה

 :. 1-יקוועלאנ .םגו , 7 .יקפילובונ
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 .ירבע ןועובש

 א 9
 :ןכתה

 .ץיבוטק תפסא ירבח .תנומת

 0 <> =: הפצמה לע
 ..ץיבוטק .תפסא :(א |

 , ללוגה .תמיתס .ירחא ב ,
 2 " ,.בחוא יעצפ ג
 :'וזירבמול ורזי'צ (ד

 רבמוא ובצ ילתפנ

 -- תפסאב רקסניפ ףיל לש החיתפה םואנ

 | ;חכה-ירישמ

 < ,(האצ) הלילב

 :.יולפרבב ."םידוהיה .םוי,
 + , היצילגמ םיבתכמ

 . לוחגה: לעופה דעוה .תבישי
 1 חרזסב ; לארשי-ץראב ; ; תונווצב) :ונייחב (10-

 , (תונמאבו תורפסב ; לארשי-תוצופתב

 א

 1 ו תפאוש | תונויצה
 ץראב | לארשי  םעל \ יולנימפשמ לארשי

 רק

 ,זקצולפ ,ב ד

 .מ

 ,מ

 = + ןויזאפ מ

 ..שינעה

 ..'פוק 3 שרחלו ,לבור 1 הנש עברל ,לבוו 5 הנש יצחל ל 4 הנשל :היפורב "םלועה, רי

 ,רלוד 9 1/4 .הקירימאב ,גניליש 9 הולגנאב / קרָאמ 9 היגמרגב , םירתכ 0 .היראגנוא.הירטסואב + ל"וחב

 ולה  הסרצחפ)

. 

 < +הנש עברלו וצל הז ןובשחנו ,קגרפ 9 תוצראה רתיכו היצנרפב ,קנרפ - לארשי ץראג

 2 30 הסורדאה וונש רעב

 י'פוק 40 םידומ;ה ראש לעו .'פוק 60 ןושארה דומעה לע -- ,םיתעברא תקליחמ טיטפ הרוש לכ רעב : תועדומ רוחפ

 . ו 1" ה 4 0 5% ₪ 3608200מ ,,3]2130ם*% ומ

1 

 +הפירדאה

 יש



 .השרו ,"תישות, תאצוה ו .ף
 ,םישדח םירפס 0
 המשחה פ"ע תירבעה הביתבהו האירקה תארוהל ,תביתפכחו האירקה 61

 :םירפס 'בב ,השהח .ךודב תיעבטה -
 יפ לע הביתבהו האירקה .תארוהב םירומל ךרד  :הכומ ,הרומה .רפס 8

 ,יקסבוזרג ,יו ןודרג ,5 ,ש תאמ .ישומש ןפואב תילוקה הטשה
 .'ק-8 אטראפ ,'פאק 90 :וריחמ <

 לע תמיוסממ הגודהב האירקו הביתכ יליגות ,דימלתה .רפס '(ב
 הביתבה יקרפ םע ,םיבבלמו םילק םידלי  ירופסו  םירמא ידו =
 5"ןה תאט .םיבר םירויצו תונומת םעןו שלה תרות תישארמ

 .'ק 8 אטראפ ,'פאק 50 וריחמ :

 תי לוק ה ה ט ש ה פ"ע:תירבעה האירקה רומל + האירקה תישאר ₪
 םירויצו תוגומ ת םע הנוכנו הלק הגרדהב
 יק 6 אטראפ ,ק 30: והיחמ ,יקסדוקש ,* תאמ

 .ותראלו .קודקדל .רודזורפ .םניפ .נ תש ,השדח ךרד 8
 רקונמ ולכ 'פה ,םיליגות םע תירבעה היפרג

 ,'ק 10 אטראפ , 'ק 40 וריחמ .,ןיוצמ רודהב םפדנו ל
 תירבעה היפרגותראה יקח ,סניפ ,1 תאמ , תשרדה ךרדה (4
 רפסה תיבב ישעמ-שומשל דעונ. + םיליגרת םע .

 2 .'ק 15 אטראפ ,'ק 50 וריחמ .. באה-תובבו
 םגו תועבטה הטשה פ'ע דמלל קודקד רפפ , רשעמה קודקדה 65

 םיבר תואטגודו  םיליגרת םע ,תימוגרתה
 לקנב ול שברו רפפה ךותמ .דמולה ,ץיבסונמ | ,מ  ,זמ תאמ ,םוקלח ינשב

 ,רודהב ספדנו דקונמ ולב רפסה .הלענ ןפואב ירבעה קודקדה תעידי תא
 .'ק 8 אטראפ ,'ק 60 וריחמ .ןושאר קלח
 י'ק 19 אטראפ ,'ק 80 וריחמ ,  ינש קלח

 1.8. םסהסנאנמ: שק ג אדו יס ₪ 1 דק גר[ ה הסטפמ6- (6
 תיובעה הפשה לש םלשו אלמ ,ינרדומ קודקד .6906008870 98

 םידמלתמל םגו םיליחתמל םירבעה ם"תב ןעמל דוחיב בוט .היסור  תפשב
 .'ק 8 אטראפ ,'ק 10 וריחמ ,םמצעב

 עבשו שש ינבמ םידלול .תריוצמ .היטמוטסרה :םינטקה ןעמל 7 .

 ,ירבע גוגדפ י"ע הכורע ,םינש :
 .'ק 8 אטראפ .'ק 40 הריחמ 5

 םובר .םוליגרת> םע (תרווצמ היתטוטסוח). , ךומ ל ארקמ 6
 חשספ תאמ ןושלה שומשו קודקרב /

 . ינרושט ,ג ריצה ידי ישעמ םיבר םורווצו תונומת םע .ןלפק
 ,'ק 12 אטראפ ,'ק 60 וריחמ 2

 ,ןמקרב | ,י תאמ \לארשי ירלול תריוצמ היתסוטפרח ,תורחש לש (9
 םע ,הטושפו הלק ,תיעבט .הפשהו ,םסק אלמ רמוחה

 .'ק 10 אטראפ ,'ק 60 רפסה ריחמ .רואב תושרודה םילמל  םירואב -
 ,ץיבוניבר ,ז[ ,א תאמ ,םירוענה ינבל . היתמוטסרח ,םיעיטנ 0 %

 םהירוענ ימיב וניתונבו ונינב תא רישכהל אב רפסה \
 + ןינעמו  רחבומ ובש האורקה רמוח ..תורבעה  תורפסה תנבחל

 וכ ז0 6 אטהא5 ,"ק 90 וריחמ 0 0

 יפ לע לארשי תודלות דומל רפפ ., תירוטסיה היתמוטסרה (1-
 תוינכתו תולאש םע תויפרגויב -
 וניבא םהובאמ) וניתובא :: ןושאר רפס . םידימלתל .תוירוטסיה .תואצרה

 ,פאק 19 אטראפ
 ריחמ  ..םיהלי .ארקמל - , תודדוב תורבוחב , תדחוימ .ארודהטב לנה 9
 5 פאק 6 תרבוח לכ .
 .לינח .תויפרגויב פ'ע לארשי תודלות ,המואה ירובגמ (3

 תולבוח ה ר ש ע ש מ ח = דוע התע רואל ואצי : :
 ,פאק 6. תרבוח לכ: . ארוע ןבא םהרבא יכֶר דע ינשה ארטוז רמ ןמ : תושרח

 .פאק 15 אטראפ ,0 (ישילש ךרכ) .הפי הבורבב דחי םיכרוכמ
 .רפס יתבלו-םידלי ינגל הרמז ימעט תיולב םידלי ירוש ףסא יןטק רונכ

 ,'בקעי ןיע, רפסבש תודגאה רחבמ , םירוענה ינבל בקעי ןיע ו
 ידי :לע רדסגו ךרענ .  םידומלתל רורבו רצק .רואב סע :
 = /'ק 16 אטראפ , 'ר 1 רפפה ריחמ ,רנבל ,ב. -
 -ןב ,א תאמ . (תוירבע תוותואב) ,יזנכשאיירבע*יסור ןולמ (16

 -בוורג ,י תופתתשהב הדוחי
 ,פאק 40 תוירחאב ,אטראפ , לבור 9.90 רדה .'כמ , לבור 8.60 וריחמ  ,יקש

 יקסבוזחג ,י תאמ תיזנבשא"תיסורדתירבע) "סיב לש ןולמ,ה םע .דחיב
 ,פאק 50 אטראפ ,'ר 5.50 רדה 'כמ ,'ר 5 קר (רנזולק ,ו ר"ר תופתתשהב |
 תאמ) . םירוענה .ינבלו םעל תירלופופ הירוטסיה ,'םידוהיה תודלות (17-

 תפוקת דע .םינורחאה לבב יגואג תפוקתמ) ישש קל ח +(לקנרפ בקעו
 ,פֶאק 5 אטראפ .פאק: 79 וריחמ + (ם"במרה

 . :פאק 75 רפסה רוחמ , ןמרב המלש תאמ (ןושארה תיבה ןברוח רחא רע"

 < .פאק 4 אטראפ ,פאק 30 וריחט ,'א רפס ,קנרפ .א י'ע

 .תווחפ ;ןיובשריה ץרפ (8

 .פאק 29 אטראפ םע- ,פאק 95 (תוכרעמ עבראב הוחמ) ,םירמ  (א
 ,פאק 99 אטראפ םע .פאק 90 (םיטקא העבראב המרד) ,הלבנ .(ב
 .פאק 90 פ"ע ,פאק 95 (תוכרעמ העבראב הוחט) .םיבכו םיכלוה (ג
 .פאק 19 אטראפ םע ,'ק 10 (רתא טקאב המרד) .םידדוב תומלוע (ד

 +אטראפ םע .פאק 80 ריחמב דחא ץבוקב םלוכ
 ןהא ןעבארפש ןופ גנונרעלרע - עטסלעבש ,רערהיפ ןעבארפש (19

 "אפ ןופ עדאטעַמ רעד ךאנ .רערהעל א
 פאק 4 אטראפ .פאק 55 ויירפ .שינלאפ . עצנוק ןוא טאלגיל
 .שרוד לכל םנח .חלשי -"הישות, 'צוה -ירפס לכ לש טרופמ :גולטק

 דמה הסה 080 < 19 11111: 2 קזהמה.
 ו

 ,.ראזאב וואנאוויא-,יקוועלאנ :הקלחמב וא ,9 ןומע ל יקפילופונ :פ'עב

 טורבטרה (הדמה) ה ינומרח ןרהא |

 + ןיאושנה-תירבב ואב

 .הריפ ,אטשוק ..ע"רתה ןושח 'ד |

 לש ותבתכ

 ה יבומ תת, רמ רפוסה
 תו ₪. ץוגאאתת םגס 60 6התסטשס 89. 1

 6 אם ₪ (ט6)

 הריכמל האצמנו רואל .האצי

 חנליוב םיירבע םירפוס תצובקו

 ,חולשמה .םע 'פאק 50 .הריחמ ',לודג טמרופב הפי .הנומת
 :לא תונפל -- ,'פאק 1ל דוע עמהאנכאנב :

 ₪. 860, םוותשס, חסיד. הו. 6.

 תיפורו תירבע 'תפש תערויה תנמוא הצוחנ
 ינב םירלי השלש לש ךונחל

 ,תילבירפה הטישב האיקבו הסונמ :.המלעל - = ןורתיה .הנש 5-10
 תכרעמ לא  םיבתכמב :תונפל  ,הקיסומ | תעידי .םג היוצר
 = א. ליבשב ,הנליו."םלועה = .

 = תו ר פ ם,, תאצוה

 ים ּפ ש 0%
 רואל .אצוו םידומע 82 ןב .דחא לב ,םיצבק םישמחב :יתורפס ףסאמ

 ררחבמ .תופתתשהבו ןאמשירפ דודי לש ותפירעב  עובשב | עובש | ידמ <

 - + םירבעה םירפופה
 .םיק יתור פס ךרע ול שי "םיפשרב | םפדגה לכ
 לש "ארטסותרס .המא הכ, .ןכתה-בר רפסה לכ םלשוי םיצבקה םישמחב

 י"ע השענ רפפה לש ומונרת .  םיקלח 'דב עשטינ .ךיררירפ ןמיפה-ףוסוליפה
 ל * + ןאמשירפ רוד ירבעה ןונגסה .ןמא

 וקלחתנ (םירומע 1600 -- סופד לש תונוילג האמ) הבורמה תומכה ינפב
 םעו דחוימ רעש םע רחא לכ | ,םיברכ ינשב "םיפשר ה לש םיצבוקה םישמח
 רחיב , םיצבק 1 ואצו ינשה ךרכה ןמו םלשנ רבב .ןושארה ךרבה . ןכתה"תול
 : + םיצבק ב"ל התע רע רואל ואצי

 רדה ךרוכמ , לבור 9,50 .(םיצבק ה"כ) "םיפשר, לש םלש ךרכ ריחמ
 ' רשפא .'פאק 9 הטרופ .'פאק 10 דחא לכ םידדוב םיצבק . הטרופ םע 8

 .הטרופ םע לבור 1 רוחמב םיצבק הרשע לע םג :םותוזל

 :תבתכה ו
 דו תסקסהמ 0 +0 0755, הק 30

 ד6עהפ <817008>) \/הנ30םהט) 2/1005 3.
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 | תישילש הנש ויס!

 == ,ע'רת ,ןושחרמ ש"י ,הנליו ===%<-

 ו 11, 21-20 0104008, 1909 0% זז ,א ג, 3-66מ 1אסוש6תב 0, 9. :

 וז הנש (רבמצד 9-99 תבט מ"--דיי ימיב גרובמהב היהי יעישתה סרגנוקה
 :רופהו ,וז הנש (רבמצד יי/4- -יי/9) תבט ביי-א"י ימיב גרובמהב היהת תישימחה הריעוה

 . ברעב תיששה העשב (רבמצר י%/₪) תבמ ג"י תבש יאצומב ליחתת היצנרפנוק
 ! םילקשה תונובשח תא רמג ידיל ואיבה
 ! תוריחבה לא ונוכה

 ,ץיבוטק| תפסא ירבח תנומת

 / ןודרוג ,ר= ,רבילהומ .,ש 'ר ג"הרה , רקסניפ ,ל ר"ד ,ןמדירפ .ד יר ג'הרה , םיוברדצ .א , ץיבוניבר מ ר"ד ,  םכווד +

 ,יקצופיו ז .ק , יקסנוילק ,ל

 ,ץיבוגזח ר"ד , מ'דוע ,יקסבונישי .י ,טילש .ל ,ץיבוניבירד ר"ד ,ץניל .ונ , ךיורלו ,ה ,ןופריאמ מ , ןוודיוד ,ל , רדנלדורפ .ה

 + ץיבוניבו 5 .ש
 ,פזומ 'ה , גרכגריירפ 'ה ,רצירזמ 'ה , גרבנטיור ר"ד , למוירפ ,ה ,םנופ .פ/ ,ןוקרומ ,צ



 ,הָפָצְּמַה לע

 7 תי ס 1

 הבכ :קוחר' <המכו ,רבדה היה םינש שמחו" םירשע ונפל = 1%
 . ! !ונתאמ הז .ןמזה

 תודוגא יריצ 36 ופסאתה ץיבוטקב .תירבדונב תכשל ןועמב
 הרי תחת חקתש ,תיחכהמ .תוררתסה ארבל .הרטמב .ןויצ :יבבוח
 אל ,הפסאה לע עבטוה ןועמה .לש ומתוחו -,י"א- בושי -.ןינע תא

 ,תוריבכה תופיאשה .לש ,תולודגה תויקתה לש .ןלוק רה הב "עמשנ
 ם"ייוליב רותב וכלהש  ,םיריעצה .תובלב םהה-> םימיב וררועתהש
 אל ;דיתטה ןינבה לש הנפה ןבא תא המש חינהל לארשי"ץראל
 ןתוא = ,הריציהו הפירהה תונויער םתוא ועבוה אלו הב ולגתנ

 הארקנ אל ;רקסניפ לש ותרבחמ תא ואלמש  ,תוקומעה תופקשהה = <>
 רגנ הזעה האחמה ,םישרח םייחל  תרבועמה הלודגה האירקה חב
 לש הפסא התיה וז ..תינוציחהו  תימינפה = תורבעהו .תולגההויח
 םשב הל הארקש הרבח ,לארשיהץרא בישיל הקדצ .תרבח .ידסימ
 להקה" לע ותלועפבו "בירנה רש,ה םשב :יכ" ,"ירויפיטנומ  תרוגא,
 ..איה  הנויערבמ רתוי .החטב

 ותולדתשה תוהמלש ,רקסניפ יפמ הפסאב עמשנ רחא רבה קר =
 יאריש ;םייברעמה תא 'דיחפהל אלש ,הברה ריתסהלו םילעהל
 תא ןמסש ,ומואנ ךותמ ויתופקשה וצבצב ,ימואלה ןויערה .ינפמ

 ,המרא תרובעל רבעמה ר"ע -- אוהו .,שרחה לעפמה לש ותדועת >> %
 ריבעהל ,לארשיב השרח הגלפמ :תונבל .תילאיצוס הפיאש התיח וז 2

 רבעמו ..המדא תדובע .לא רחפמהמ םיירובצה םייחה 'זכרמ תא
 ,המלש הכפהמ והירה. הז
 -- ץיבוטק תפסאב עבוהש ירקיעה ירובָצה .ןויערה היה הו .
 הפיאש לכמ הקוחרה ,הקרצ לש ןינע | תרוצ לכה שבל ותלווו

 .תינידמ .םג :המו תימואל = <

' 

 הטשפתהש ,העונהה לש החפ-תאב התיה אל .ץיבוטק תפסא
 תמקהלו - לארשי-ץראל האיציל המהגשו םיריעצה יב  דוחיב זא
 איה .היתורטמ לע זא םג .המילעה אל 'העונתה ;  תובשומ המכ
 לש ,םימפש תוריח .ייח .לש םיאגה .תומולחה תא :זא .רבכ המלח
 ,תורבחה ::תידוהי הנירמ לש - ,זכרמ .לש ,וצהאב .ישפח ירוהי .רובצ
 תופיאשה ןתוא רבדה רקיעב ןהל ויה .תונושה  תוצובקה .,תויפונכה
 ,תוקמעה התוא = ןהל ויה /אלש אלא ,םויה ונל. שיש תובגשנה *

 לצרה = וניתופיאשל  ןתנש = ,ףועמה "ותוא :,בחרה .ףקיהה ותוא
 0 , רועש העונתהו

 רשפא :.ללכ .ואוטב תא .הז .לכ :אצמ" אל,'ץיבומק. תפסאב
 לעמ וריפהו םיברעמה בל תא ךושמל הפסאה ילעב .וצרש ינפמ
 ,ךרד םהל - תונפל הז .י'ע  וצרש .רשפא : ,םילושכמה תא םכרה =

 םבור העונתה ילעבש רשפא + היסורב רובעל תורשפא םהל אהתש
 . ןינבב .םפוגב קלח :תחקל וכלהו השעמב םהיתופיאש תא ומישגה
 אחינ רבלב בושיה לע תוספורטופאבש הלא קר .וראשנו  ,ץראה
 5 י 0 + םהל |

 העונתה תא אל :: העונתל ץוחמ טעמכ הרמע ץיבוטק תפסא
 תרבח דעול ןכ .ירחא היהש  ,י"א  בושיל דפומה- תא אלא ,הררס
 םירחא םידעצ .ההיעצה יא. תובשובל .הרועה-השעמ תא ;תכימתה
 . ללכ העגנ אל ןויערהב לבא ,המידק

 עיצקהל .ךירצ .הלואגה תעוגת ימי .ירבדב ןכ .יפ. לע ףאו
 ךרד"לע ןושארח ךעצה היה הו ,בושח .םוקמ ץיבוטק .תפסאל <

 היה הז ,םירוהיה םלוע לכ תא תפקמה  ,תיללכה:: תורדתסהה
 תורובחו תויפונכ לש .רצה גוחה ןמ .בחרמל תאצל .ןושארה :ןויסנה

 אלב םעה :תלואג .םשלו  ,םיעדויב  ץראה .בושי םשל אורבלו <>
) - > 

 טל ןוילג .

 ןויער השענ הובו  .תוצראה לכ ידיהי לש הקזח תוררתסה םיערוי \

 םייחה לש .םסיסבל -,היחתהו .חלואגה ןויער .לפקתנ ובש ,בושיה
 +ירוהיה םלועב .םימקרתמו םיכלוהה :,םישדחה"

 בר המ ,ץיבומק  תפסאמ | והבע .םינש !שמחו םירשע קר

 ונל שיש המ תא תוושהל רשפא-ואש טעמב ! ונרבעש ךודה

 הרבגתנו-הלרגתנ ךכ .לכ -;]א /היהש:הז םע םויה ונבצמ תאו ושבע

 ,הבשחמה הקמעתנ ;טבמה "בחרתנ .,העונתה
 . ארי ונדועש ,קונות 5ש רעצ  ,.ןושארה .דעצה היה 'ה] םלוא

 ,ומצע הא :דוע .ריכמ וניאש ,בחרמה תא
 ,ץיבוטק תפסא ןורכו .ךורבו  ונל רקי הו ליבשבו

 וו תשהס = יחחא(

 םייוחרלו תוריקחלו .תוקידבל .םינש שלשמ רתוי רובע .ירחא
 ' ףוס-ףוס אב--הידנלניפ ירעבש טפשמה-ילכיהב אירמוהאלקשלו
 : ,ןייטשנגרה :ןינע לע "םג ללוגה .םתכנו .ץקה

 --אובתש דעו  ,רוזחיו ןירההקספ .ךליש רע ,הלק העשל
 -תדוגא, ' לש "םילודגה 'תורואמה, וטפשנ :,רפכתו 'החולסה< -רשפא

 ,םרבח בָונְבולוּפַכ ; ,ןיק'צירלו  יקפבוקפהק.ץיבקסוי = :"יפוההדםעה
 ,ירקב םהמע וגהנתה = רועו | ,םינש שש ךשמל רסֶאמב תבשל
 - ="םיחרזאה-ןומא; תא-=-םלועמ םהל היה יאלש .רבד םתאמ וללשו
 5 " / ,. םי-ש רשעל

 קמוע תא .הצממ .היח .רתוו רימחהל זידה-תיב הצר : וליא
 היחה חול היהש ."הרוגאה,| לש 'תמחולה הרובחה אישנ םע ןירה
 םשב םיפחיה .תדע ידידלע םישענ ויהש ,חצרהו דושה ישעמ לכב
 *>תגלפמש אוה רקיעה ., רקיעה .אוה שנועה אל לבא ."תרלומה ץרא,
 ,=ןידה:קספ אצי ובש | ,םויה  ותיאב = רומג | ןוחצנ  הלחנ רק
 . ו . הפיניבויקב

 = --=- ףיקת .רתויהו לודג  רתויה הביוא  תלפמב .התאר איה
 תפתתשמל וז הרכוה .םימפושה רמאמב יב \,"יסורה םעה תדוגא,
 החילס םושש ןווע והו ,ר"קה .ילורגמ 'דחא לש .ושפנ תחיצרב
 , םיטדקהל .הרואכל קיפסמ אוה- הזו * ; יתוא החמת אל םלועבש
 ובירקה = ,תררופמ הרובע לש םינש שלש :ושירקה "וז .תילכתל
 .  ורימעה ,רחוימ לונה  ורדס םה = ,הלודג :הינרנא ,םיבר  תוחכ
 = תא ץראה תופנב .עברא לכב ושקבו - ושפחש ,םהלשמ .תורמשמ -

 קר :ןידל םרפמלו * ,אוצמל השקת נ = התיה היצילופהש ,םירושחה
 לצנ  ,ףוקתה :הוחבמוד לש ויתומוחב = רעבתנש  ,ודבל .ןיבורבוה
 2 , < ,יניפה .ןירה-תיבמ

 / = .יאב לכ יניעל ןתוארהל- :ד"קה ינוע .דגנל התיה תחא הרטמ
 .  תרמיתמה ,"יסורה םעה תריגא, .לש יתמאה הפוצרפ תא םלועה
 . ירמוש, - לש :תימינפה .םתוהמ תא לכ ינפב ללוגל .,התויטוירטפב
 .לש .הרובח אלא .ולא .ןיא "יכ :,חובוהלו הילע  םיניגמהו  "תדלומה
 ,תויכרנומ לש הנאת .הלעב םיסכתמה ,םירוכש .םיחצורו םירדוש
 גשותשכ ,זאו :, םירעוכמה = םהישעמ לע תופחלו | םולעהל ידכב

 רוזחישכו ,תאוח הדוגאהמ רשי :יסור שיא לכ ודי רעני וז הרטמ

 םא יתלב תרֶחא. ךרד ול היחת אל .יאדוב ,הבושתב יסור םדא

 , ד'קה :לא
 דע .,ןוטלשה .שיבכ-רע -םג- ךרדה בר - אל ירה .--- .ןאפמו

 ..שלש לב ד"קה שפנ תא ועשעש ולא תווקת ,י"אדק םוירטסינימ
 : 7 , םינשה

 .ןוב לבא ,ךכ תויהל .ךירצ :היה הכלהל .ןוכנ היה ןובשחהו
 2 ,היסורב ךררה .בר ה ש ע מ ה ןיבו .הכלהה

 הרומג = תואדוב .שארמ תוזחל. ןואו = תודיתע = אבנל ןיא
 םינמיסה .לכ יפ-לע .לבא ןייטשנצרה .לש םצורפה  .תואצות תא-

 קי , /

 ב



 שלש -ןתוא :לכב < .ןודה = רורב"\ תעשב :רבכ .וארנש .םיקהבומה
 ירומע - אלא וגיא הז ד'ק ןוחצנ יב ,רעשל רשפא --- םינשה =
 ,"יטסומודיוו::.םורה,\ "שמירה =

 הנושאר = העיפוהשב .ותע שב קה = לודג היה םשורה = >
 תימואתפה  התימה יבבסמ  יכ = ,העיריה ד"קה הגלפמה ינותעב <
 יכו ,יסורה .םעה .תדוגא .ירבח"םה :ןיימשנצרה לש \ תודחה"תברו

 התשע == .,חצרב..ופתתשה 'וז הרוגא לש תושארה הצעומה :ירבח
 המלה איה. . יסורה .רובצה .ךותב הקרזנש הצצפ לש םשור העידיה
 + דציכ אה :,םינישארה םימיב תוערה תא .הלבלבו = תוחמה תא -

 םישעמ  השועו .תדלומה רובכ לע =: ןגהל האב :םיחצור תרובח
 ףלהמה :ייונש- אלא :םירינויצולובירה .ןיבו הניב ןיאו ,םיינויצולובור =
 25 / ו

 "םירוהטה = :םיפורה, = ,הזל להקה ןיכפה :םאל מאל לבא
 יונש .אב :"להקה . תעד,ב * ,ןושארה םשורהמ - םיררחתשמ  וליחתה
 םעה :תדוגא, .,האנהב .םיכחגמ ולוחתה --- רמרמתהל :תחת = ,ץרמנ
 טעמב בשחנ יקפבוסארק ץיבקפויו ..רתוי רוע הצרענו השדקנ "יסורה
 . תרלומה תשודק :לע ושפנ .תא .בירקמה : ,שודקל <

 המו ,"רורא הי, היה גורהה ירה + ושע לוע .הזיא .ירהש
 םידו'זה .רפסמ תחפוה :םא -- "הימאנו | ,סור,ה =: לאוש --  ךכב =
 םיפהה ."הימירוו :.בונ,ה  םג: ,דבלב "ה'מאנז .,םור,ה אלו ?דחאב <
 הפיניבויקב - ןידחדתיב .לש .תונורחאה תובישיה ינפל םידחא םימי =
 רשא לע קר: ללוחתה הזה שערה .לכ ייכ  ;חובוה "ובש ,ןומילופ =
 המכ ? תידוהי שפנ לש חצרל שי ךרע הזיאו .ידוהי גורהה :היה
 +הפ הצופ ןיאו ,םשה תשודק לע וגרהנ 'םיסור"

 ;רחא .רצל .איפא  ךפהנ ןיטשנצרה טפשמ לש | וצקועו
 ותומיעטהש-.רבדה הז = ,ידוהי אלא  ,גרהנ י''אהְו

 ,לכמ .תוחפ תעה לכב :ם"יארקז
 תבומל .םהלש היצרטסנומידה ים"יאדקה .אופא .וחרט  םנחלו- <

 הפסונו ,הפקתב הראשנ ."יסורה-םעה-תדוגא, .החילצה אל םתגלפמ
 ,תדלומה  רובכ תשוחק לע  הנועמ לש. רתב השאר לע ד

 ,םידוהיה --ולבקל לכמ תוחפ:ובתש הלא ולבק יהסומ קו
 אל -- םינשה .שלש .ירחא .ררבתהש יפכ---גההנ הידנלניפב <>
 אלא ,ד"קה לש היצקרפהל | רבחה | ,ןייטשנצרה | ליאח

 לעב, טרופספה םג .ליעוה אל. .ידוהיה  ןייטשנצרה "הקשא
 קר יהחכשנ אל .תירוהיה תרלומה  ,הרבע םויב "תיבלסוברפה ת
 ,ילילפ ןועל .הז חצר .בשחנ "םיילומרקה, םייניפה םיטפושה ני
 תחיצר רעב םיערופה םישנענשמ  רתוי .םיחצורה :ושנענ .וללג
 םיפורה, .,יניעב = לבא = .דחי  םג .שובר.. תדירשו  תובה תוש)

 .הוצמ .תמל טעמכ .הז תמ בשחנ "םיית
 ול רחבשכ ,"הרוגאה,, יהבח .לש .רורכה ןוכ הולש .רשפאו
 הגלפמה תאמ .ערפמל .לולשל זסולוי תאו .ןייטשנצרה ףא.]
 םידחא םינקסע  םהיתורדש ךיתמ ליפהל | ,הנוחצנ תא .ת"יא

 יפל = .;"םיטהמ םישכי,  תאז .לכב .תאצלו :העפשה יברו ;םָי
 [ ?"רתוי אלו םידי'ז- ךא, םה .םיתמו
 ,.."(תרלומה .ץרא :לע. םיניגמה, בלב .רשא :זוא .ערוי מ

 פו 6 :
 איהו ,יטרקומרה :ט'ורובה .;רבדב המחלמ תשוטנ הילגנאב
 רבוב תא :ריבעמה .,ם'ורובה .י"ע .,.םויל .םוימ. תקזחתמו ת

 הלשממה::חתנק  ,םירישעה .לע- םסימעמו- םיונעה :לעמ
 ,םיחוטב .לכה ויה  תחא הנש ינפל רוע ..םעה - תובל תא:תי
 תוריחב .הנורכותשכו - = ;ןורחאה וה. יחכונה ילרבילה טנמל

 :יתעמשקה תא הלל
 .הנחו .םיביטברסנוקל ויתועה .תא .לודגה ובורב םעה ןתי

 יוטה

 8 : : 6 םקועה ><

 תעצה .:תא: לבקי- טנמלרפה לש :ןותחתה :תיבהו מעמ .דוע = <
 השעי םאו . ,ןוילעה תיבה ינפל אבת איהו ,הנורחא האירקב קחה
 ;םינשב תואמ הז .הילגנאב והמכ  עמשנ אלש ,רבדה תא: הז
 לש ורושאו-  ,ןוהחתה תוכל. רפמנ :ולכ,אוהש .. ,ט'זדובהב ןודי
 השעיי =:ןא .ותוא-החרי םא : ,תוילמרופ אלא .וניא :ןוילעה תיבה
 הנאיבתש המו .,תושדח תוריחב לע. הלשממה :זירכה !א : ,םייונש וב
 הריחב תוכז הילגנאב .ןיא ףוס ףוס , שארמ אבנל השק .תוריחבה

 .םא

 :.לח .םמ וש :ןואש  .םיינעלו .,סמ ..ימלשמ :קר םירחוב- שיא לכל
 ,הריחבה תוכז ןיא ,םהילע

 הגלפמ < איה תיביטברסנוקה . הגלפמה = ירח תאו :רבלמ
 +הרישע
 םירבועו : םילעופ הל .שי = ,רבשו- ןוי .יבקי הל שי = ,םירחובה
 ,רועו .דועו םהילעב .ןוצר .םישועה .םיתרשמו

 = - םיביטברסנוקה- ,םתויטרקומר : י"ע חצנל םיוקמ םילרבילה
 הפחלמל :םיננוכתמ .תונחמה ינשו = ,םנוממ י'ע

 ררולה .םג :םוצע ל לח .חקול.םיביטברסנוקה = םימחולה : ןיבו
 , רלישטור :דרול
 אוה ,"יטסילאיצוס,ה ט'זרובה דגנ-"יטיס,ב םימואנ :אשונ אוה

 ,ונלש

 ;.ינפל יי איבמו  םירוקנבה ןיב האחמ לש תומיתח ףסאמ
 .הוינגב  ט'ורובה תא .ןורל .השקבב םידרולה

 האמה איה .הלודג .תינודנולה "יטיסב  רלישמור לש ותעפשה
 ,קוח .םשור ושע ש'ורובה רגנ .ותמחלמו .ויתופסאו

 ,העפשהה תא לטבל  ,םשורה תא שילחהל היה ץוחנ
 ,הקוח חלמ :וזיא  אצמל היה ךירצ ,תאז ושרד  תוילרבילה ינינע
 , יטילופה .ביואה תא  עיגכתש -,תצצופמ

 איהש ,"ידוהי,.הלמהמ תצצופמו הקזח .רתוי .הלמ ךל המו
 4 ,.הילגנאב- וליפא םשור השוע

 ףסא ,טיזדובה :יבא ,זדה/וד ריולל = יטרקומדה .רטסינימה
 וק 'חתמו :הלישטור דגנ ףירח םואנ אשנו = הלודג הפסא
 . ..דרולה לש ירבעה ומש

 ...תלשלשב לאנתנ
 .ןתנ .תואה

 ! ידוהי .! אוה ידוהי
 םלוק .תא "ט'זרובהב םיכמיתה  םיטסילאיצופה .םג .ומירה

 | ינררומ .קאלייש 1 ירוהי 1 אוה ירוהי :וקעצו
 ןבומכ .,הלישטור .דרולה. קר .אל אוה םשאהו

 לכ :ירוהי אלא :,הָלגנא .ידוהי .קר אלו .,םירוהיה לכ

 םתרזעבו תויכז  יווש .ולבק 'םהידימש .וחכש ,םילרבילה םהל ושעש
 ,.םימייקחמ .םה

 םירבהה, לכ וכתכנו  .ורמאנ 7 האנש .םושמ ..אלו
 אוה .קוחר .ודרו'זד :.דיולל . רטסינימה ]אקו ואל . .וללה .םיבוטה
 * ,םיטסיליצוסה תגלפמ םג לארשי תאנשמ הקוחר ,תוימשיטנאמ תמאב
 < .םלוק . תא .םירהל העש :התואב םהמ ושרד. ץראה. .ינונעש אלא
 שמתשה  ילבל .הזכ .הרקמב רשפאהיא = יההו ,ימעו רלושטוה .רגנ
 : 3% קזח -רתויה :ןיז ילכב

 וליחתהו . הלש תוניתעהו תיביטברסנוקה = .הגלפמה - .הדמע
 ץרא לובשב ויתונברקו ותבהַא לע .ורפס .ומעו רלישטור לע .ןגהל
 : ינינעב םירטסינימל רוגע .אוה .םינשב תורשע .הוש ,ורפס ,תרלומה

 ,תומכוחמה וותוצעל .דימת בישקמ היה ומצעב ןוטסרלג םג , םיפסב
 וררויוה .רוולל . רטסינומה = ינתממ הבע רלישטור ..לש ונהפצ וכו
 .י,ומצעבו .ורובכב

 .לארשיל הבהא םושמ אלו
 0 וושחל .רשפא .םולכ ., ולה

 .ליבשב .ריבכמל . םיליבומוטוא הל שי :תוריחבה .ימיב

 והאב .םילרבילה םינותעה לכ .ואצי ףכית

 " םה :םימשו
 <; .תוצראה

 < .תובוטה תא םירוהיה וחכש .,ךוחיב ,לבקה .לכ תא ,תשרל םירמואה

 : םירברה "לב .ובתכנו .ורמאנ

 "> תחת



 3- םלועה < 4

 הגלפמה ינינע + ונמעל הבהאב ,  "רכנ ימעל האנש, םלגר לע
 , תאז -ושרד

 רבכ המחלמה ,חכשהל רמוע רדלישטור ערואמו ךכו ךכ ןיב
 ,בורב םילטב ותמחלמו דלישטורו ,ץראה לכ תא הפיקה

 םינותעהמ םידחא ועיבהש הגארה התואל רוסי לכ ןיאו
 בקע, הילגנא ידוהיל םיאבה םיערה | םימיה לע * םירבעה
 לע רבכ הנניא "דלישמור תלאש,, = , "רלישמור לש ותוברעתה
 .הרמאנ רבכ "הקוחה, הלמה ,רבע הנמו ,הילגנאב ושבע קרפה
 ,חכשנ רבדה--ואל וא םשור התשע םא

 ,םינש יתש ינפל הרקש השעמה חכשנש ומכ ,חכשנ
 ,רתפשנמב תוריחבה לע לישמרשמ ילרבילה רטסינימה דמעשב
 +ודעב םהיתועד ונתנו ודחאתה םירוהיה .לכו

 םילוזלז ינימ לכב  םידוהיה לע םיביטברסנוקה :ולפנתה זא
 היה ושכע . תוקלח ורבדו ןנמל םהילע ויה םילרבילהו ,תוליכרו
 ,אוה רזוח לגלנ . ךפיהל רברה

 יראתב םידוהיה .ודבכתנ "דלישמור ערואמ, ירחא םגו
 הסינכהשכו ,הכלממב הרשמ | יאשונו  םידיקפל  ונמתנו  דובכ
 תושעל הטילחה .,ןושארה םוי תחונמ רבד לע שדח קוח הלשממה
 ,וטיגה ידוהיל .תוחנה

 .לארשיל האנשמ התקנ הילגנאש ןיידע רמוא הז ןיא
 לש היצרגימאה .הנשל הנשמ הב תטשפתמו תכלוה .תוימשיטנאה
 ודחי .םתאו ,םירוהי ןוילמ עבר  הסינכה = תונורחאה םינשה

 האנשה תרורמ לע קצי "דלישטור ערואמ, ,לארשיל האנש הסנכנ =
 דיתעב רתויב רכינ  היהי אל םמושרש ,דאמ םינטק םיפטנ קר
 . + בורקה

 ליבשב  ,הגלפמ ינינע ליבשב קר ויה .תואירקהו  תולוקה
 םאו +וז הבולע המואב חיגשמ ימ הלאכ םירקמבו  ,ץראה .תבומ
 ,השארב המד ,הו י"ע הקוזינ

 ,.,םה בהוא יעצפ

 ,ווחמאו| ורוח רוטר

 הלחמ ירחא ןירוטב התע תמש ,הזורבמול וראזיצ .רוספורפה
 לועה לע .רעצ בורמ --- םינותעה | ירבדל -- והתפקתש תימואתפ
 1886 תנשב היציניווב דלונ  ,ריריפ רקוחהל ררפסב השענש ארונה
 ודועב | ,תוקחדו ינועב ורבע יתודלי ימי ,םיינע םירוהי תובאל
 הרהמב ךא ,רשקב תופתתשה לש רשח ןועב תוכלמל םפתנ ריעצ
 , שפנה תולחמ עוצקמב תיעדמ הרובעל ומצע:תא שידקהו ישפחל אצי

 הטיסריבינואה תא ורמג ירחא ףכית םש ול השע אוה
 ףוספורפל הנמתנ 1869 תנשב ,םינושארה וירמאמ ומסרפתנש ירחאו
 שער ,הראויפב םיעגושמה-תיב לש  רוטקרידלו הטיסריבינואב
 רבד לע השדחה ותריתב םיערמה םלועב הזורבמול  ררוע .לודג
 שפנה:בצמ תעפשה רבר לעו ןוענשהו תוינואגה ןיבש הברוקה
 , םיאטיחה לש היגולוחיפפה לע .תובא>תשוריו

 ןנובתהל ךירצ פ'עש השדח הטיש עבק םיטפשמה תריתב
 שנועה םלוא ,עשופה לש ותנוכתל אלא עשפה יאנתל קר אל
 קטונש ירחאמ הרטמה לא ללכ םיאתמ. בור פ'ע וניא עשפה רעב
 ,אטחל ועבט פ"ע עשופה

 םוליגרה  ,לארשידינבמ .םימסרופמה םישנאה לא דוגינב
 היה | ,ידוהיה .םאצומ תא חיכשהל םילדתשמו םמעמ קחרתהל
 ,ושפנו ובלב יידוהי שיא וזורבמּול

 קסעתהל יִאְנָפ ול = היה אלש לע ,ורעצ תא עיבה אוה

 טל ןוילנ

 לא .תעגונ -- רמוא היה -- תאזה הלאשה, | ,םידוהיה .תלאשב
 "דאמ יבל

 תואת ירפ .אוהש  ,תוימשיטנאה דגנכ רפס םפרפ חונמה
 שיאמ תרבועה ,תקבדתמ תינחורדהלחמ ןיעמו ,טידוהיב התפהה
 , שיאל

 ,וזור ב מו ל לע ןולקו זוב וכפש םדצמ םימשיטנאה יכ ,ןבומ
 ,םיפורגלו תופרחל ומש תא ונתנ םהיניתעבו

 וראפתהש ,ברעמה תוצראבש "השמ תד ינב, םנ םלואו
 תולפל ולכי אל ,תודהיהל "הראפתהרזנ, ול וארקו וזורבמו לב
 העונתה לא המוצע היטפמיסב םחיתהש לע  ,"רומחה ןועה, תא ול
 ,טרפב תונויצה לאו ללכב םידוהיה ברקב .תימואלה

 המשנה לש הכות ךות לא רודחל ערויה ,שפנה-רקוח רותב
 - ,הרוטלוקהו עזגה ךרע תא ךירעהל וזור במול ןיבה ,תישונאה
 ,תדחוימ הביטח המואו המוא לכ םישועה ,ךונחהו השוריה

 ,וירבד :יפל ,תערל חונמה דמל | תינויצה העונתה תא
 ,הב | ןייעלו התוא רבכל ליחתהו ,היסור ךרד ורבעב ,הרקמב
 -לש-ןינעל  וניעב התארנ ,העומשה יפ לע ,הלחתב רשא תחת
 תופיאש תא רומלל יבל תא וזורבמול ןתנש רתויו .קוחצ
 וחכב שיש ,בגשנ לאיריא וז העונתב האר רתוי  ,היכרדו תונויצה
 היהי אל רשא םע ,חור ץימאו קזח ,רשואמ ,שדח םע ארבל,
 , "הנובתה-תופירחו בוטה לכשה ,הרוסמה םא יתלב ןשיה ןמ ול

 היה אל ןכלו ,ושפנו וישוח לכב יעדמ שיא היה חונמה
 ןמזמ קרו .תידוהיה תימואלה העונתב יביטקא לעופ תויהל ודיב
 היטפמיסה תושנר תא ומעבו ויפב עיבהל םוקמ אצמ ןמזל
 , תידוהיה היחתה לא ובל שחרש

 == ,לודנ הרומ וזור במול היה יערמה םלועב רשא דועב
 םירבדב הנה | ,וירפסב ותרותב שמתשה יו דר ונדס כמ ר"ירהש
 לצרהל דימלת חונמה היה תונויצה תעונת לא םיענונה
 ,יודרונלו

 -- ורפעל םולש

 .המויא .יג9 ומ

 ררושמה וייח ימיל שלשו םישמחה תנשבי רטפנ קרויוינב
 אל דוע, :ינויצה ורישב םסרופמה ,רבמיא יבצ ילתפנ
 בבס רשא ירחאו ,תיצילג | רילו .היה חונמה = ,"ונתוקת הרבא
 "יח םשש ,קראויוינכ עקתשהל אב היזאבו הפוריאב תובר םירעב
 םשב םיריש ץביק תירבעב רואל איצוה אוה ,הנש םירשעב
 !ןותעהב וספדנש ,תילגנאב םיבר 4 םירמאמ בתכ םגו "תויקרב,
 ה =<- ."טקובדא םרופער,

 < לפופה ,ירוהיה וטינב םיאלפומה םיסופימה דחא היה חונמה
 " ררושמה תרוצ "וטיגה ידלי, ורפפב רצי ליבגנז םסרופמה
 ,רבמיא לש ותומד פ'ע קדצ יכ למ "תימולחה .לעב,

 "= לכ ןיע  וילע בפה תורזומה ויתוכילהבו הרזה  יתוינוציחב
 " ,ףוסחמו ינוע ,תונושארה םינשב דוחיב ,לבס הקירמאב האור
 ידוהימ  טידחא ןיב םיכמות ול .אצמ  תונורחאה םינשב ךא
 ,אוה .לודג םדא ותורז לכ תורמלש ,וב וריכהש ,הקירמא

 < 'טיב חונמה תא ואצמש תוברה תואלתהו םיברה םידודנה
 רחא ועבטמ היה אוה .ותמשנו  ופוג לע םמתוח ועיבטה וייח
 .. םיפאוש םה רימתו  ,"החונמ תערוי הניא םשפנש, ,םישנאה םתואמ
 כ ...עוגרמ םש אצמל .םתוקתב ,רחא םלועל

 . חונה ה ,עורי .ןמזב םיקסופ םהש שו הלאה שפנה"יִלוטלט



 טל ןויפג

 וכרד לע אצומ רדונהש שי ךא ..,ףוח הזיא לא עיגמ "ינחורה
 וחכ תא  םילישכמה | ,םירוסיו  םיעגפ  ןומה השקהו הכוראה
 ,םלועה ןמ ותוא םיאיצומהו

 ,רבמיא יבצ ילתפנ ררושמה םג הנמנ םינורחאה ןיב =
 -- !ורפעל םולש

.3 ּ 
 ,םולבנעיליל ביל השמ

 7- ב :ם .ץיבוטק תפָסא לבויל .

 ול .וחיטבה רשאכ ,ויתובא ץרא .לא בושל .לארשי תוקת ,
 לכב םייח רוקמל ול החיה רשאו ,וימכחו ויאיכנ םג ,ותרות םג +
 --ויתוקוצמו. ויתואלת לכ לע קסופ וניאש םימוחנ ןיעמלו ותולג ימי = =

 ךא וננינ מ ל הרבעש האמה "ימי ףוס דע הל התיה
 ןמזב וכ ,םלוכ ונימאה לארשי ינב .,תיחיש מ  הנומת
 החונמה לא לארשי אבי עבטה ןמ הלעמלש םיכררבו םינמוה ןמ
 בצמ התע היה המ ,תערל תורשפא ונל ןיאמ ,ויתובא תלחנ לאו
 לבקמ ולש הירוטסיהה ךלהמ היה 0 םימיב םא ,עודי םע

 הנומתה םא ,םילחהל התע ונל רשפא-יא -- ,תורחא םינפ
 םוקמ שי רחא דצמ .הער וא הבוט ינל האיבה וזה תיחישמה
 הנומת תימואלה ותוקתל םעה ןתנ אל וליא יכ ,רמול ןיד לעבל
 בושל .וחכ לכב טופל היה ,םיסנל הכחמ היה אל ,תיחישמ

 תעש ול אצומ היה ותולג תועש תואמ ךשמבו וצראל ומצעב

 אלול יכ ,רשפא רתוי לבא ,השעמב | ותוקת םישגהל רשוכה
 החבשנ רבכ התיה זא .יכ .,תיחישמ-תיתה הנומת .הוקתהל .החוה

 ,םיונב .ללובהמו וינעב רבוא היה .לארשיו ,בלמ
 האמה ימי ףוס דע :םה ךכ ןתיוהכ םירבד ,היהיש .ךיא

 ,ונתנומאב רקיעל העבקנ ,תיחישמ תיתד וזה הוקתה התיה הרבעש
 תא ה'בקה חלשיש ,"םוי לכב .הכחמ, היה לארשימ שיא לכו
 ,ויתובא ץרא לא ותוא בישיו ומע תא לאגי ,וחישמ

 הנומאה חכ ,וז הוקתב רבשמ אב הרבעש האמה ףוסב
 ,ןימאהל ולאונ רשא םיברו ,ףפורהה עבטה ןמ הלעמלש : םיכררב
 םינב םה יכ ,ומלחו .תויכזה יווש יקח ידי לע םתעושת האב יכ
 ,לארשי םואלב קלח רוע .םהל :ןיאו ,םתולג .תוצרא לש םייעבט =

 לארשו תוקתב ואר ,ןיע תיארמל הילע םיבשחנ םהש ותרב קר
 םג םא יכ ,םבלמ רבל אל  הורקעיו םמולחל ףגנ ןבא תאז
 הוקתה ןמ ומשפ ,םעה ר"'דהכ ,םירחא םתמועל ,םהיתולפתמ

 רשא ,ימוא ל לא יד י,א ל הוכפהיו תמדוקה התנומת תא תאוה =

 םיליבומה םישעמ .ירי לע םא יכ ,וילאמ אבי אל .לאידיא לככב
 ג"הרהכ ,לארשי ינומא ימולשמ םיבר םג וולנ םהילא .הרטמה לא
 ונינמדק ירבר לע םכמסהב רשא ,וירבחו = רעשילאק יבצ 'ר
 יכו ,ונרצמ הלועפ םוש ילב םיסנל | תוכחל ןיאש  ,וטילחה
 ,םדא ינב ישעמ לע קר תולח ותעושתו םיהלא תכרב

 לבא ,ןויע רב ונמואל תוקת התשע המירק לודג רעצ
 ,עמש םעה : ,ופיטה םיימואלה םיפיטמה ,רבד היה אל השעמב
 לכהו ,חכשנ םלוק םג םימיה ךשמבו ,קוחרמ רומעיו ענ אל לבא
 .היהשבל בש

 רבד ךל ןיאו ,העש ול ןיאש םדא ךל ןיא, : ורמא ונימכח
 , העש ול שי רבר לכ , יב ,ףיסוהל יוארו  ,"םוקמ ול ןיאש |

 ול התיה אלש ,ןורחאה הזו ,"השעמה אלא ,רקיע שרדמה אל,
 ררועתנ ;םינושארה םיימואלה םיפיטמה ימיב םויחב הסיפת לכ = =

 םיימואל .םיפיממ .ומק .זא ,.א"מרת .תנשב תוערפה ירחא חכ ברב =
 לוקוטורפהבו .(ה"מרת .ןושח ט"ב םוימ 87 ןוילג ץילמה) שיא רחאו םישלש = וררועיו ,תמרוקה הפטהה .ןמ .רבד ועדי אל .םכור רשא ,םישד

 "תא תונבל םוקל .םמע תא "טוופזרהו ,ץילמה ,דינמה ,רחשה,ב
 ינבל .האירקה, התיה  הנימב : תניוצמ  ,ויתובא .ץראב : תוסרהנה
 .זנכשא .תפשב הדחוימ תרביחב רקסניפ ,ל- ר"רה איצוהש "ומע
 ,השעמ ישנא ומק .ןהה תואירקה לוקל ,"ןויצפיצנמעאטיוא, םשב
 ,יוחינה לבא  ,הנטק .התיה םהלועפ םגו ויח םיטעמ םנמא םא רשא
 " המשנכ היה אל - לאידיאהו ,התשענ הלחתהה ,הנפה .ןבא תא
 ונבנ ,השעמב םשנתהל לחהו רשבו רוע וילע םרק לבא ,המורע
 וחלשנ ,ץראל ץוחמ םיעייסמ ןהל ואצמנ ,לארשי-ץראב תוינולוק
 רשא הלאו :"טוופורהו :ץילמה | ,דיגמה, ידי לע .ןרעב .תובהנ
 שיא םיירימת םירזוע - םירבח םהל ושקב  םהיתובדנ תא וחלש
 ָּ ."ןויצ .יבבוח, תודוגא וז רחא וז ודפונ ןכו ,וריעב שיא

 גימרת תונשב דוחיב  ,תובר םירעב ודפונ .הלאכ תודוגא
 " םיכררב ןעשמל תויהל ודסונ ןבור , ןהיתורטמ-ויה תונושו ,ד"מרתו
 לארשידץראב המדא תונקל--ןטועמו .תושדחה תוינולוקהל תונוש
 " הדונא .תעד ילבמ = ,תרוופמה ןתלועפ יכ ,ןבומ ,ןהירבח דעב
 הלכי אל -- תונוש ןהיתורטמ תויהבו ,התרבח ישעמ תא תחא
 ,תישממ הלועפ תויהל

 השרוב רשא ןויצ .יבבוח  תדוגא .הניימצה ר"מרת  תנשב
 בוהא תנומת.בר רפסמב הסיפרהש ירי לע תודוגאה .רתי ןיב
 ןושחהמ 'ח םויב הנש האמ ול תואלמל ירויפיטנוומ הש מ םעה
 םיבידנלו תודוגאה .רתי לכל החלש ןהה תונומתה תא ., ה"מרה
 האב הז ידי לע -,לארשי-ץרא בושי תבוטל היה ןריחמו ,םידיחי
 < .הפסאל ןהיריצ חולשל תודוגאה רתי םע ןתמו אשמב השרו תדיגא
 רתוי . םינפ .הפסאהל תתל * ידכו ,תודחאתהה .תרטמל .תדחוימ
 "לש ולבוי םויב וז הרטמל שמתשהל השרו תדוגא העיצה- תונגוח
 ץרא .תא .בבוח היה לארשיב ומופרפ רבלמש ,ירויפיטנומ
 םש *סְרִרפ, תעיטנל ףסכ בדנ ,םימעפ הזיא םשל עסנ  ;ויתובא
 ,"ירויפיטנומ השמ תרכומ, םשב רפומ ומש לע. םש דסונ רבכו
 .היסור לובגל הכומפה ץיבוטקב דעונ הפפאה םוקמ

 םגו ,ןהיריצ תא וחלשו האירקה לוקל ונענ תובר תודיגא
 . םימי תרשע הפסאה התיה תונוש תובס.ינפמ ,הילא ואב םידיחי
 .ה"מרת .ןושחרמ -'ח  ,לבויה  םוי ירחא

, 

 < ןטועמו היפורמ ןבור ,תונוש תונידממ ואב הפסאה לא

 %" :תכשלב היה הפסאה םוקמ ,הינמורו זנכשא ,הילגנא  ,תפרצמ
 .לאומש 'ר  חונמה םינואגה :ויה הב םיפתהשמהו ,"תירב ינב.
 םימכחה | ;'ינ  ןילרקמ .ןמרירפ דוד .'רו | קומסיליבמ  רבולהומ
 -לבימ .לארשי ר"רה: חונמה- ,רקסניפ ,ל ר"דה חונמה ;םירפוסהו
 ,ןורה -לע .בוטסורמ ץיבוניבירה .ר'דה  חונמה  ,זירפמ  ץיבוניבר
 = םימכחה ןיסאימ עפפיל ,ק ר"רהו קוטסיליבמ ץיבונזח ףסוי ר"רה
 < רוד חונמה  ,"ץילמה, ל"ומה םיובררצ רדגפכלא חונמה .: םירפוסהו
 .-,השרומ יקסבונישי לארשי 'ה ןיד ךרועה ,"דינמה, .ל"ומה ןודרוג
 -ןהשרומ (ר"פש) ץיבוניבר ,5 ,ש 'הו םייצראה לא  התע חפסנה
 " .,הבקסוממ  יקצוסיו באז םומינולק חונמה : השעמה ישנאו םירחופה
 הירא חונמה ,ןרוהטמ (רשילק 'צ"ר ןואגה ןב) רשילק ביל .חונמה
 "= םקעי חונמה ,בוקרחמ סכייר בקעי חונמה ,הגירמ .טילש בול
 "  חונמה ,הנבוקמ יקסנבילק ביל  חונמה ,השרומ ןופריאמ ריאמ
 גרבנדיירפ. ךורב 'ה  ,הגירמ ץניל .באז 'ה ,ץיבוטקמ סזומ מ
 ,יאניזורמ סניפ לשיפ יה  ,הנבוקמ ןופמרב השמ 'ה  ,קוטסיליבמ
 ,ל ג 'ה ,השרומ גרבנטטיר בו ןוזרוד .ל'ה ,הבטלופמ ןיקרימ יבצ 'ה
 רדנלדירפ ,ש 'הו לאהטיירפ .,ש 'ה ,ןודנולמ טנראב חרז'הו ךיורללו
 " הפסאה .,(* שוא םינשו םישלש םלוכ = ,ןאמנעש ,ג 'הו .ץיבוטקמ
 , רעגנירָאל = ,א "תירב ינב, תבשלב שאר  בשויה רי לע החתפנ

 < -/הפסאה:לע ויה לכ ,רמוא ,היאר ידעמ דחא היהש "ץילמה, ל"ומה (*
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 ןכ .ירחאו ,םיפסא:ה .ינפ .תא הכרבב  םרק הבשלה שאר
 ר"דה הפסאה שארל ,רבילהומ ש"ח ןואגה -- הפסאה ןקול :ורחבנ
 ,ש םיחוכוה ינינע להנמל ,םיוברהצ .,א .שארה ןנסל ,רקטניפ ל
 תפשב ריבומלו: ץיבוניבר .פ .ש רבע תפשב ריכומל ,לאהטוירפ

 ,רדנלדירפ ,ש זנכשא
 הצולמה דיכ ,רדהנ םואנב הפסאה תא חתפ רקסניכ ר'דה

 רשא :תחא הרבחל | הנייהתו .ורחאתה | תוריגאה ,וילע הבוטה =
 רשע העבש  דוע :ורחבנ :ולו ,רקסניפ ר"רה רחבנ הָל שאר בשויל >>

 םירבזג .השלש ורחבנ ..הדחאנה הרבחה ינינע תא .להנל םירבח |
 תינשהו .הפידואב תחאה ,הגהנההל תוקלחמ יתשו :םיפסכה ינונעל

 ירויפיטנומ השמ .תרכזמ .תגהנה,םש ןהילע ואשנ .ןהיתשש ,השרוב
 , ילארשי  ץרא .בושיל =

 הקיפסה קר איה ,ה.ש ע מ ב הרבחה תלועפ .התיה הבר אל
 ךא = .הרדגו = הוקת  חתפ :תוינולוקה = ןינבל = קצומ .רוסי .חינחל =

 ,וללכב ןויערהל התלעות התוה .הלודנ
 תבוטל | :יפ ,לודגה :ןויערה .ותוא השעמב :המישנה איה <>

 הזה ןויערה ,םעה דעב םעה רובעל ךירצ ימואלה לאידיאה
 ,ץראה  בושיל ופיטהש הלא לכ ,הפסאה ינפל םג .עודי' היה 0

 רובעל םיכירצ םהש ,םלועמ ובשח אל ןתכימתלו .תוינולוק  ןינבל
 האמ וליפאו - תויגולוק רשע ידי .לע אל יכ  ,םיריחי ליבשב <

 ןויערה םשנתי תוחפשמ ףלא וליפא ובשי תחא לבבש תוינולוק
 ,לודגה ונבירנ .,םידיחי לובשב םידיחי ודבע לעופב לבא ,ימואלה |

 רבע הש עמ ב .אוה םגו ,אוה דיחי ומצע ינפב אוה ,רלישטור ןורבה =
 ליבשבו  ותוסח . תחת: לבקש .תוינולוקה ליבשב :םידיחי ליבשב <
 ,הנקש תועקרקה .לע םירחא ידי לע דפיל .הוקש תוינולוקה :רפסמ =
 ,דחא -בידנ חב :ןוא וכ  ,תויחל . היה רשפא יא .רחא ןפואבו <

 ,רלישמור ןורבה ןוהמ םינומ תרשע .לודג ונוה היהי .םא וליפא
 תודוגאה םג  ;לארשי :ינב ירי לע לארשי ץרא לכ תא בישוחל <
 ,תואצמנה תוינולוקהל תוכימת הזיא .חולשל קר ולכי תו

 .ןהירבח רעב .השרח .הינולוק .הזיא הפול-- בוש רתויה .ןפואבו
 קר אל .התיה * התורסיתה .רקיעש ,"ןויצ יבבוח, תר ב ח לבא |
 לארשי ץרא בושיל ךא ,תואצמנה תוינולקה  ליבשב 0

 ובל ירשא לכ תויהל םיכירצ ויה הירבחו ,ןבומה ואולמב <
 ,התמשאב אלש ,תמצמוצמ הרמב םג םא ,השעמב המישגה == ןויצל

 !םעה רעב םעה + לודגה ןויערה תא =
 תרבח תרבוע- ודעב ,רתויו רתוי זאמ םשגתמ הוה .ןויערה

 ץראו הירוסב .הכאלמ ילעבו. המדא ידבוע לארשי .ינבל .הכימתה <
 םשב = ,נ"רת  תנשב .התולגה ןמו דע ,םינפל הארקנש ,השוהקה
 , תונויצח .תרבוע ודעבו ,ץיבוטקב הדסונש ."ןויצ .יבבוח, תרבח |

 תורדתפהל "תרשבמה , התיה ץיבוטקב הודחאתהה ,תאז דוע =
 לע .ןב .ירחא .החפונש  הנידמ לרבה = ילב תוללב = תולארשי
 ונתדובע  תמב לע+ עיפוה = רשאכו = ,לובב :ןושארה = סרגנוקה
 דחאתהל :ומע תא .ארקיו - ,לצרוו ר"דה :,לורגה. גיהנמה .תימואלה
 יבבוחמ:לודג הנחמ .וילא ףכית ףסאנ --- ותעושיו .ותחורל. רדתפהלו
 ,(* תונויצה תא .אורבל םרי ול .ונתנ רשא- ,ןויצ

7 
 ,ןאב 0 ףהיטרויל ליה ורפמ רשא וא םאובל ווק רשא הלל

 + םש .עוהומ לנמל ומב
 תוגומתו .הפסאה לוקוטורפ = ,הריתי  תוטרפב ןייבוטק .חפסא ירבד (%

 תרבח דעו .בורקב רזאל אוצויש תדחוימ תרבוחב ואובו הב ופתתשהש םירבחה
 + ץיבוטקב הדסונשהרפחה לה הרשכמ- רשכו : הטצעמ םצק וחש | -הכוטתה

1 

0 

1 

= 9 2% 4 

 טל ןוילג

 .*ץיבוטק תַפְפֶאָּכ רקסְניִּפ ,ל ר'ד לש הָחיְִּפַה םּואְנ
 הנש מ ל בוי תגינח ילגרל ! םירקיה יחאו םידבכנה ינודא

 ירויפיטנומ ה שמ יבר הלהתה שיאו לארשי תיב ןקז לש
 םלוע םשו רי ביצהל ןויצ ירעש בהיאה 'ה םשב םולה ונאב
 ונמעל הלילעה תבר חצנ תרכזמ תודפיתהב הזה תפומה .שיאל
 ,ונתצע לע עיפוי רשא 'ה תרזעב ,תויהל דיתעה הלענו בגשנ ןינעב
 תומ-לא-תבצמו  םיאכדנה = וניחאל העושי רוקמו  הכרב ןיעמל
 .הלענה יניחאל

 םיחא וליאוה ,תאזה הרבכה הכאלמה .לא ברקנ םרטב ךא
 ףרצל ימע םיעד ימימת יחא לפל אנ הרגנ רבד הסנא יכ םירקי
 ,הפ םויה ונלוכ שפנ-תאשמ דבכנה ןינעה 5ע ינתפקשה תא ןבללו

 םיפוכת המש םיבשוי המהש תוצראה ןתואב ונמע ינב בצמ
 םמויק רעב המחלמה קמעב םיעובט ,ויחא די לע שיא ,םיפופצו
 ! דאמ ארומ הפנרפהו הרובעה  יפנע  לכב :ורכח ילגר שיא. םיקחודו
 םוקמ יונש  י'ע קר ,הבוטל הנתשי אל הזה ארונה .רמעמה
 עיניו ריחלשמב השדח הלסמ םהל לוסנ םא ,םייח תוחראו
 ונמע תא חיכשה הנש םיפלאכ הז ךוראהו ליחה תולגה ,םיפכ
 הרובעהל הקושתהו ץפחה תא וגבלב חישקיו המראה תדיבע תעד
 תוללוה רפסב םיוקמו רשואמ אוה הזה ביצעמה הזחמה . תאזה
 הניב לעב שיא לכל רשפא-יאש ומכ ,ושיחכהל רשפאדיאו לארשי
 ואצמ אל יכ לע ,ונתוא םישאהל ותמאל תמאה שרורו הרשי
 והיחה רשא תוצראהב המדאה תרובעל | ןוכנ םבל 'תא וניתובא
 אל ונצפח לכב , םיארונו םיער םיעגפו םירקמה ידי המש םתוא
 תחת טונת רשא ץרא ה תמ דא ררשלו חתפל ונידי לאל היה
 עשפמ םיפח םג םא םלוא , םייח ונעלבל ונתחת ,זגרתו :ונילגר
 :יא ,ונרכועב היה ודבק הוה השעמה ךא הרלותה ינפל וננח
 ,רחפמה יפנע לכב הזרפנה הדובעה ,המראה תדובעב תיקסעתהה
 תא תולמעמ | ןניאש הדובעה | יקלח רתיו השעמה תשרחו ןויעה
 ףיגהו שפנה תוגורשכ תוחתפתהו םייחה תלסממ ונתוא וגוה ףוגה
 האיבה חוקה תדובעל הריתיה היטנה , הלוקשו תפרענ הדמב
 םילשחנהמ היה לארשי םעו םינפוגה ונתוחכ תושילח היתובקעב
 אלש --- םירי ןתנ רשא רבד ,רשב תעיגיו םיפכ .תרובע ךרד לע
 ונימקב הצמשל ונתוא 'תתל ינידנמל -- טפשמב אלשו קרצב
 , םימואל תבדו ןושל תפש לע לארשי םע תא תולעהלו

 ,תומואבש ןרגתהו ןרחפה והנה לארשי םעש הנש םיפלאכ הז
 לא הכלמממו הנידמל הנידממ יוג לא יוג תואצות .איבמהו איצומה
 דע :ועינה ויפנכ תוטומו ונרחסמ וק אצי ץראה לכב ,רחא םע
 םיררועמ םניאש לעפמו השעמ לכ ךא ,םיקוחר םיו לבת תוצק
 תיב ינבל ובשחנ ילילפ ןועל | ,םירחא םימע לצא ןוהמתו אלפ
 הנתנ השעמה תשרחו רחפמב הריתיה ונתוצירח םג ןכב 1 בקע+
 תבס -- .םרחש עדנ /אל םיאטח ונילע לופמל וניאנשמל רי
 ותמ דא לע :שיא שיא םיבשו* םיוגה לכ .יכ | ,איה רבדה
 ,םבל ץפחב  םלעפל םיאצוי םירכא המה םעה ינב תיברומ
 ,םתלועפ רכשו םתבוט וארי םהיפכ למעמ ,םהמדא ורדשיו וחתפי
 דומע איהש ,הנלפמה ינב םב החי שיא לכו םהינפל :ןוכנ
 הלאה םימעה | ינב ,וילע תנעשנ תישונאה הרבחה רשא ךותה
 םיאשונ םנהו םיניעל תו א ר נ  /היתואצות .רשא הדובעב םיקסוע
 רוע םנשי המראה .תרובע רבלט ךא = ,רשיה ונבומב .תלעית-ירפ
 תוכאלמה לכ ,השעמה תשרחו רחפמהכ .,תורחא תורובע .ופנע
 ,תימכחו .תועידיב התוא .תורישעמו תישונאה הרבחה תא .תויחמה

 < םינתונ וננה תואיצמה רקו אוה ץיבוטקרתפמ: לוקוטורפש ינפמ 6%

 תעונח לש התנובתו  הכות תא  ןוצמה  רקפניפ .ר"ד לש החותפה .נואנ תא
 / + פהה םיטיב היחתה
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 ובר ה ב תכרעמה
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 טל ןוילג :

 ,הממש האשת המראה םגו הגהנהה :יכרד ותויעתי ןררעהב רשא
 םנמא ,(ןענאיסעפארפ-עלארעביל) = תוישפחה = תודובעה הנה ןה
 ןהיתואצותו ןיעה ןמ היומס ןתלועפ ,הלאה תודובעה תוציחנ לכב
 ,קדובו ןחוב שיא יניעבו .הריאמ אירלקפפאב קר הניארת אל
 םויחה קיחב .הרבחה יקוחו םייחה יכרד לע טיבמו  הפוצ
 ,רשב תעיגיו חורה למע | ,הדובעה יפנע ינש יפ לע .םיכורעה
 ,ונשפנ = ןובאדל = .וטפשמ לכ .אצי םהמו יוגו םע לרוג לטוו
 רבעל תאוה הלפמה ןמ ונמע הטנ תוארונו תובר תורוק תובסב
 רשא םעה .רשי חרואב תכלל וידעצ ורציו ודבל חורה תדובע
 ורזפנ וימצעו ורינ דבא * ,ותמרא .לעמ חדנ ,ולודג םוקממ רקענ

 ןשדל ובכלב ץפחו ושפנב ןוא דוע .אצמ אל . ,האפו חור לכ לא ==
 ותוא איקת רחמ וא םויה רשא ,הירכנ ץרא תמדא ופא תעוב
 ןויגה לעב ,חוהה שיאל היה .לאיושו םע ,והרזת הוד ומכו וברקמ
 לדיו םיינפונה ויתוחכ םג .וטטומתנ ז"יעו לקושו רפופ .רחוס וא

 +1 דאמ
 תא תישונאה הרבחהל | םידוהיה ויה השרחה תעה דע

 ויה םה ,לזרבה תולפמ יוקו ףארגעלעטה יטוח םויה ויה רשא <
 תוצרא ןיב ןוכיתה חירבהו םיניבה ישנא ,םיאיבמהו םיאיצומה
 ץראב םירחוסהו םירעב םיבשויה ויה המה ,םיקוחר םימעו הונוש
 ךפהנ םיהעה תונתשהבו םימיה תוברב 7 ,הבחרלו .הכראל

 לא םוימ םיסולכואב < תוברתמ םירעה ,ונמע ינב לע םג  לגלגה
 םג םירעהב וניחא רפסמו ץראב , טשפתמו רבגתמ רחפמה ,םוי
 , הרבחה תוגלפמ לכל ערתשהל םוקמה רצ יכ דע ,ברו ךלוה ןכ

 -חלשמ לכב (ץנערוקנאק) תורחתהה ,ויתואצותו גלפומה יוברה ,
 תאנקל ,תד תאנשל שפנה-ןומ םהמו ,תוחננתהה תבס םה ךו
 ! סויה תואור וניניע רשאכ .םיערה  םומזיטימעסיטנאה יודמ לכו םע =

 ונדבעמו  ונלעפמ לע םיטיבמ = ונתוא  םיניועה | םימעה
 אופיא ונילע ,ןואו למע  לעכ השעמה .תשרחו  רחסמה .הדשב
 ,ונתלועפב חוש ךרע איבהלו ונתוחכ תוחתפתה תבוטל רבד תושעל
 ימימ וניתובא .תלחנ ,המדאה תדובעל בישהל אופיא ונל  ץוחנ
 לע ועשפו התע רשא ,םיאכורמה 'וניחאמ הברה וא טעמ ,םדק

 ! בערב  םיפוטעה םהיללוע תושפנ תויחהל לקולקה םחל תפ

 הידש ץולחה הינמחר םאכ | ,יח לכ םא איה המדאה ₪
 ידו עיבשת קר םיבר תונובשח .שקבת אל ,הירמושו .הירבועל
 תאז ,שיאל שיא ןיב תולפהל ילבמ הירבוע תנש" קיתמתו םיצורח
 שושמ הז רשא ,הינב תובלבש תוימומקעה תא עדת אל .המדאה
 םידוהיה לע סמח קועצלו  והער ןברוחמ שיא אלמתהל םכרד
 תלעות קיפהל םשפנב זוע ובהרי םדאכ םה םג םא םשפנ יאונש

 דעו !;ורבחל םדאה | תרותו , םייח יקוחמ הטעמ וא הבר -
 ונתושיו = ונמואל תאטח | איה ונמויק יכ רע = האנשה הרבג הב
 הרבחח לש הנברוחמ תיאלמתה .אטחל ונל הבשחנ ץראה לע הפ

 ! תישונאה =
 םישעמ .תרה הפוקחה רעומל ןוזחו האדמב ןיבהל = ונילע

 ווצי שדחה ןמזה' תותוא .םויה הב םייח .ונאש םיצרמנו םילודג
 רשא ונדובכ תא ונל בישהלו ונשעמ ש י חה ל  עיגפמב ונילע
 תא קו: םכרנ בפה ב- ביר ע תחל ייל בימה הנממ
 תוקולחמה עלסב ונש אר םינכהל ילבמ ,םימואל"

 רוחאל  תויתואה  דינהלו -םינורתפ  אוצמלו
 שוכרה .ןיב תקלתת רשא המחלמה תואצות
 לא רורהל ילבמ ,םיפכ עינוו ןינקה 0-0
 רעבמ תוארל ואובי םימיירקמ  ינוממ ינופש
 תישונאה הרבתה 'תתפ לע ץבורה  רבכה נעה

 ויגרהל אצת המתרשא ןמוה תרעפ יכ הנמאנ ע

 7 2 5% םלועה <
 ןח ה שב

 ,רוהט חור .יפנכ לע אוה אושנו -

 . יאשונ--םידוהיה שאר לע תוצרא שיערהלו םיוג
 =ינהכו  ,הנושארל לוחת -- ןומהה יניעב ןינקהו שוכרה
 ךאצמי הלקנ לע םעה .רבש .תואפרל םצפחב רקשה  יאיבנו ןוא
 " רב כ רשאכ | ,םשפנ יאונש םעה ינבב הלקלקה תולתל הנאות
 ,. .י,+ !ערוי ימ התירחאו תאזה העונתה תיש אר הוניאר

 ןועממ בםחרמל תאצל ונחכ תיראש | רוגחל אופיא ונילע
 תרובע ונדבע םויה דע ,ונברק לא םישדח םייח חור ףואשלו רצ

 הנירמו וריבחל םרא ןיבש םירבד איבמו  איצומ \ ריצו דבע
 םימחרב רשא ץראה ,הנקזה ונמא לא םויה אנ הבושנ ,התוערל
 זחאת .,הבוטמ ונעיבשהלו הירפמ ונליכאהל ונילע הכחת םילודג
 םויה דע ונקותחה רשא תא תחת תשרחמו תאב םויה ונדי אנ
 םינפל ונייה רשא תא החע היחנו ןענכ ינזאמבו  םירחוסה תמאב
 ,םיבר םימע תברו ןושל תפש לע ונילע םרט

 ויהלאל .וחכ וז ,חור ץימאו בל חכ ריבכ אוה לארשי םע
 "5% תוחורה לכו םי בלב עלםכ ןתיא בצנ | תויהל ,םיפלא תונשמ
 = ,ומוקממ .ותוא וזיזי אל םיכושחה .רתיו 0 לש תוערה
 תא עצביו םויה = ונתלועפל ןיבו .יכ = ,ונבהי  ךילשנ הז ונמע לע

 רשא ,םעה ברקב תאזה תערה איבהל קר 0 .התע לחנ רשא
 "|  ,ולעפל רברה איצוהל המזמ רצבי אל  ונממו ומע שרח וחכ

 . < םירדס .ןיאב הדעומב תדרוב הלועפ יב. ליכשיו ערי ןובנה ונמע
 + :רנילע | ,הבגשנה התרטמו הצפח תא םלועל גישת אל םירמשמו
 .?הלוי אלו הליל ןיב :והינפ הנשי אל םלש | יוג יב תעדל םג
 תורוה השלשו םינש ימי המה המ ךא ,תחא םעפ םישרח םייחל
 קיתע םעל 'םינשב  תורשע ובשחנ המבו %ם ל וע ד ם ע ייחב
 ונתדובע .ונל .לקי .ונרשאל 4 לארשי םעכ םימולע חכ .אלמו ןימוי
 "וע המואה .ברקב ןיכנ חור .שדחל דבכנה .ןויערה .יכ  ינפמ  ,תאל
 < < -ולוב םעה לב תונפ .ןיב :תולסמ ול השע רבכ ,המדאה תרובע

 ונתמוא  תבהאמ  אלמ חור
 הערה איה הלענ אמו הבגשנ הער חכב אשנו  ,ונתנומאו
 תתעמ .היהת .היה היצוינולוק ,הקיתעה ונצרא בושימ
 < הזה. ןויערה . ,םויה .לכ' לגרנ המשכו. .וגיתוביתנל רואו ונלגרל רג
 םמש רשא ,היסור .ידוהיו השעמ ללכל הבשחמ ללכמ אצי רבכ

 -- םינושארקה םיצולהה ויה ,הבד יאיצומ יפב ללוחמ
 :.הוקתל רי = םינתונה תובשומ ,המראה :תרובעל תובשומ םהידיב
 .ושענ הלאה םירבדה לכו ןויצ \רר ה לע וניחא תודיתעל הבוט
 .השודק הבוח יכ ,תיכוהל אוה .רתומל .םינש יתש ךשמב
 = יחיב שדקה תמדא םירבועה הלא :וניחא עשיל תאצל ונילע תלטומ
 */' ,תוארל אוה בצעו הגות ררועמ הזחמ ךא ,רשב תעיגיבו םיצורח
 =. חורב םיכר .ומיבי .שדקה תמדא תא רובעל .ץרמנה ץפחה לע יב
 הש מ בר .ןקזה וניחא תא ונעדי הז = תמועל ! ןוצרדיאו  הרק
 לש ' בנָשנה | ןויערהל  םינומא ושפנו ובל יכ ,ירויפוטנומ
 0 תאזה ץראה תבהאב ,ק"האב וניחא י'ע המדאה : תרובע
 , םויה רע וחור .ייח הב לכלו הנש האמ ךשמב

 ל לגד םירהל דובכו רשוא ןפצנ | תאוה הפסאהל
 >  םויה דע ודועמ רשא הלהתה שיא םנ לע והמישלו בגשנה
 .הלההה שיא | ,ומע = ינב .ויחא ןרק .תמרהל ונואו  ונוה שידקה
 הודל רוד ,לארשי שיא .לכ בל חול לע קוקח  ורכזו ומש רשא
 :\תוב -תראפתלו הלהתל .ומש םוקי .ןורחא רוד דעו  ותקרצ עיבו
 , רכוב בקעי

 *תדובע .תוטשפתהל "ירויפיטנומ תדוגא ,- תודסיתהב

 םש ודי. םיביצמ \ וננה ק"הא:.בושי- תילכתלו י"בחא ןיב המדאה
 =<  רובכדתובצמ :לכו ראפדידומע לכ רשא :לבויה גח  לעב וניחאל
 "| הנפ ןבא םג םיחינמ :ונגה הז. םעו .םתראפתו םלהגב והוכרעו אל
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 טל ןוילנ

 ,רצמה ןמ- הצלחל ,המואה ברקב ןוכנ חור. שדחל * ,םלוע ןינבל
 :םיִסּופה תרד .םַעְ היִהִי ןויצב ןכושה 'הו ,םימואל תפרחו םיוג תמלכ .ונילעמ .ריסהל
 0 ותמרא לע  חטבו .ןנאש לארשי  ןכשו ונשעמ  עצבל ונל  רזוע
 תַחָפְשֶמְמ יִכַָא ןח .רוע  הבארל .ףוסוי אלו

 הָיִרא תנָאש םַע םש

% 
 ,ינרק .הרוהי

 הכה ה
5 

 שֶלָח יִתיִיַה דוע .לומְתֶא

 :קֶצומ תי ויה
 םיִמשה .תַחַמ ּומְכ
 .גצוה םואתפ לֶוְרַּב דומע

 יא לַלּכ רצ ץֶבָא
 : ףוסוליפ אל ,ןמיפ אל ףא

 ,הָנָה רָשֶא ,חמ .רורָא

 ב

 םיליפנה .דוע ּומָת אל םֶרְּב

 :ןיידע שי םעְרמ
 לרב חכ בגי ןֶכָל
 .ןיק לבת בתי

 , תיִרחַא תיִשאָר תַלֶאש יל המ
 ;םיצק ןובָשח ,שפנ רקה

 םירוצבו -- יל שי :םנרּוק

 ,םיצג לובמ דרי דע א

 ירק וא
 ;לָּפַע לדְגַמ וטרש יִנמ

 -- םֶרָא לַעְּפִמ תַחָשְְב
 , לַפותַסיִפַמ טל געְלא

. 

 ,לָּכיִה ינְרק יִּתְשַפָּת וא
 :ףוָש ירו
 =- םיִעיִציַה לָשְּבָהְב
 .חַורְו יל יִּבְל בַחְרִ

 ,םימודק תוצְרַא אָשְנֶא וא
 :הֶאְמור יל יִּכְרּד רַחְבְא
 ,לודָנ ְךַּכ לָּכ פּוקְרקהְו
 .הֶאְנ ךּכ ,לָּכ .הָריִזהְ

 ו קה

 :תטטושמ איה םירבקה ןיב | .,ול הארוקו ול הארוקו  ,המש :אוה |

 ,םיִסּוקְרַק יִרוטַאיִדְְ

 טיציה ןויִלְעְּב ,םה
 :הָמְלַע תוְָח ,שָחְרישמל
 ,הָרּובְנַה יִפִמ ָּתַא הָכּורְּב

 . הָמְלַצַמ ּךָל הָקָלָח רֶשֶא
 ,םיליפנח רוד בנש ןכְל

 םיִנָפַהְְָבְל ןֶמיִפהְ
 ּולָבָנ יִלָע טרֶפַי אבי
 0 . ,םִיִנָתיִאְה לע ריש רומזמ

 ,יקצולפ .ב .ד

 .הָלְיִלּב
 לר

 . י (ףופ)
 6 םיקרב .הרמ המוה חורה ,םיערהמ קפופ וניא םערהו

 3 + . . םיקרוב
 עגר ירחא האריב איה .תשחול --- !הרעפה הלורג המ --

 יל'היעש ,אוהו  ,תקסופ הניא חורה -- באכו רעצ .ךותמ לובלב לש
 -תרקנ וזיאב וא ,רוב .הזיאב עגר .ותואב יארוב ול בכוש ,יטועפ
 =  אמצו בער רעיב אוה העות אמשו .,,"םהינפמ, רתחסמו ץע
 " < ץריעה תוצוחב תעכ אוה ךלהתמ רשפאו . + העוזה ינפמ רחפמו
 ./  ושפנו ,אוה ךלוהו .והארי אל שיא ,.,הרעפ .,.ךשת ירה
 ,..אמא תיב אוה .שקבמו תפלעתמ

 ,השרח הוקת הל איבמ ,השפנ תא רדוצמ הז הנויער
 ;םיעוגעגו םימחר אלמתמ הבלו ,תבארמו השטשוממ

 אוהו ,הולשו החונמ רבכ ריעב ! לכס קונית הז ירה --
 < איה םויה לכ .ותוא שפחמ .הילגר וקצב 'רבכו ,דחפמו ארי ונדוע
 ; | יאדוב ,הוכ איטש ,אוהו ול הארוק ,רעיב ,הדשב ,ריעב תטטושמ
 לש הלוק םג .ריכמ .ונוא וב" ודחפ בורמ .הנממ םונל קיחרמ ורוע
 ,תיבה ישנא הל םירמוא .הישופחמ החינמ הניא איה לבא .אמא
 . לע םולשב רבכ ,ךנב ,אוה חנ ? השפחמ תא המ :תוירבה
 < ךיא .? םייחהרתיבב ל המ :  תמערתמ "איהו = .םייחה>תיבב ובכשמ
 ךכ לכ ארי .אוה ירה ! רחפה לש וחכ לודגי המכ ?םשל אב הו
 הצרו = ,,!ח:ח = ...םהירבק - ןיב רהתפמ. והנה וישכעו .םיהמה תא

 .ךונאצמ בר:למעב !התיבה יבל !אמא = ,אמא,  :הרמ םיחפיתמו
 " | :תמח האלמתמ איה זא ."!אבי ומצעב ?הזה טופיחה ךל המל
 = לעהלע הז ךיא להתיכה תכלל יל המ"! םיעגושמ, .:תחווצו חצר
 . העת ילהיעש ירה ,רבא יל'היעש אלה ?הזכ רבד םכהעד
 םה .םירמוש "!התיבה :,התיבה---אמא | ,אמא, :תחאב םהו ,"וניאו
 !םהומכש םיטוש  ,הענושמ ירחאכ  הירחא םיצר | ,הידעצ תא
 יל'היעש .!יד. אמא, --- יםיננחתמו התוא .םיקשונ ,יכבב .םינגומהמ
 ב .ךשפנ רוע לכ יאר = !חצנל רנבוע יל'היעש !דוע בושי אל

 -התוא םירטוע .הידליו .,.ול הארוקו ול הארוקו תבשקמו תשפחמו

- 



 ונייה םירז .וליאכ - ...הבזע :ונתואו = .,.םיעורק : ךידגב  ,העוצפ .ךנה
 השפנ הוג = לכב הבר .השלוח םאתפ איה  תשנרמ וא  ..."ךל
 תכלוה .היניע .ךוהמ תופטוש תועמדו .,ךכרהמ הבל ,הילע .תפטעתמ
 ,באמ םימותי הלא .לע .םג 'הל רצ" ,םינוא ןיאב .הירלי ירחא איה <

 זאו !םיללמוא םיחורפא ,םכ .תחנשמ הניאו .םתוא .תבזוע  םאה :םגו
 .הילע באוכ  ךכ לכ .השארו ,הטמב תבכוש  ,םנוצר תא איה .השוע
 + .םיננחתמו .םיחפיתמ  ,הילע  םידמוע .םידלוה

 9ךל .תפכיא המ ,הלאה םיפטנה הא יתש !אמא ,אמא -- ₪
 התוש .םהינונחתל .תעמוש איהו---.טעמ .ינשית- ,םאבמ .לרחי .ךשאר
 הל חורי :חור  תחנ םהל  השעת ?ךכב המ | .םיפטנה תא איה
 ,התפקות הבר" המגעו = , עגרל רבוע :באכה ,החקתמ השאה ..טעמ
 התמגע = .ההטממ = םוקל | הילע = .םירסוא ' ,הביבס "םיבשוי | 'םה

 ,הנשיכ איה" תשפחתמ וא .הצוחה .הכשומ המ:רברו ,לדגת ,לדגת |
 לע  ,טאלב םישגנ = םידליה = .תורבכב  תטשנמו :היניע הא .תמצוע

 םיבווע --- !הנשי --- ,תצק הב םילכתסמ ,הילא ,םהילגר תונוהב <
 זא הל רצ המ  .ןושיל המה םג. םיכלוהו .תלרה :תא :םירגופ* ,התוא

 קר !אצת .םעפה = ךא ,תיבה .תא 'בוזעל איה .הפונא לבא -
 חיגשהל בושת א .ותוא אצמל הריב חלצי אמש  ;רוע שפחל םעפה =

 .םלוכל םישדח :םייח .ואובי .זא ולא לע םג
 הירוהרה 'טוח -- ?םש המ | ,.,שפש:ש --

 .בשק בר תבשקמ :איהו .,םלוה עו <
 הקיפד ...ךכ ....שישיש .?תלרה לע םיקפרתמש .המורמב -

 תיעפהל .הצור וניא | ...יל'היעש  ,וחז ןוכנ .לא 8,  = ..,תיופר- ךב לכ
 לכ םכח :אוה' ירה  .אוד  ריהז= ןכ 'לע:יכ .תיבח .ינב תא דיחפהלו =

 ,..ש:ש>ש "!םערה םערי .המ",הא  :.?"םהינפמ ,\אוה "ארי \אמשו"'[ךפ
 המ: ,8 -.;.תלָדה -.תחקופ ונָא ירח .גג.דחא ג 4 טעמ :תכח לג .

 ,יתמשב ' ,ידלי , ,ידלי יערה ,ינירה  !תיבב החמשה הברה
 תבשונ : הקזחו חרק: חול .הביבס הריאה.  הלודג \שא- ומכו ו

 ל

 הבל | ,קספנ

 ,;!יריקי

 ,.הילע
 !הלפאה הבר המ --
 .תבשקמו :ההוה עגה .תדמוע : ,התמישנב .תרצוע איה
 ?התא ןביח .?יל'היעשי : ,הז התאה =--
 ןיא =. . - תבשקמו . הנורג איה = הטונ = !!אצוי הבל --

 םוקרב = ,םיחפיתמ | םיצעה = ...תשעור = חורה . ...חנוע + ןיא -.,.לוק
 תדעוצ :איה :.םיחבונ :םיבלכ . .םיעגרל .ךשחה תא .:םיערוק םיפוכה

 הריב הריבעמו  הבג תא תנכרמ  ,ןתפמה תא  תרבועו .הבה תוריהזב +
 2 .תשפחמו .ץראה לע

 ...ףלעתמ ןאכ אור בכוש .אמש --
 :הממדב ,הממדב :הארוק .איהו
 ..!יל'היעש = יל'היעש --
 הלגדג < העירוב .'בחה קרב .חורה ןואשבי'עלבנו 'דבוא הלוק =

 לע םדמרא-קרקרי  רוא שרופו םימש יבחר ,עועזמו, עיפומ הריאמ
 םהל" םיכומסה  ןגה | לש םיצעהו  םינינבה לכו :.,רצחה ינפ לכ!"

 :..עורקה ךשחה :ךוהמ םימיאמו .םירוחש :םיעיפ
 ...שיא :ןיא ...שיא .ןיא --
 .הבר :היבוברע \ ,הלודג: המוהמ המק .:השארב

 הל  תדבוא :ףוס 'ףוס תמאכ | ! הלכס| השא יהוז ירה ,8 :
 אוה .ירה---התוא :דדועמ הוקת לצו! ,םאלב :איח תשחול --!התעד
 ןנה תכוס :תא :רבז | ,חתופ  ןיאו תלרה .לע קפחתה  !ןגב .:וארוב
 םיכבסה .ךעבמ .םימשב לכתפהל םש . בכשל. וכרד-:ירה. .םשל-:ךלהו
 איצוהל הילע 'דימתו ::הזכ .הרעס>לילב  ,הלילה ,ררקתי ירה  .רמולו
 .םינוש םיסויפב ,הקזחב םשמ ותוא

 ללב == ,םעפ לכ : אוד תנעומ --- ץראה החל ורה =-
 התוא ףטלמ . ,הריב זחוא -אוהו---?הזכ תובע =ןגב ררכל םיבכוש

2.6 , 

 ּ/ : . א 03 םלועה +

 החל .הניא 'ץראה .!אמא ,אל  ,אל --- :םינונחתב היניע לא טיבמו
 ל .:!ןאכ :ןיא םינלוג ירה ,ןנב שיא :ינפמ ארי - יניאו .ללב

 הפי ןיא * ,יחורפא = ,החונמב ךל .בבש | !ידלי = ,ןכ = ,ןכ --
 ירה .ךיריש תא רישו .ךל בבש ,ינכל הער השעי .אל שיא :.םינלזג

 ו ...אמא  ..,ךילא  תכלוה אמא
 אלפנ לוק :הויא .דוע תבשקמ |; דחא | עגר תדמוע איהו

 / ,,.קנוי יכבפ  ,תישירח הרימזכ הרעוסה חורה .ךוהמ 'הינואב .לצלצמ
 \ 5 הבלו = ,ארונ ןואשמ עקפתמ \ השאר | ,הוג תא 'הסכמ "העז

 2 .עקפהל .בשוחו .םמורתט הוח  ,טבלתמ  ,טטרמ
 ..!ךר .המ- ,אוה הפר המו !ולוק והז ירה יוה
 ,.!ינב | ,יל'היעש---:הארוקו .ןגה .לא איה . הצרו
 הערהןיע .ומכו = םירדונתמ םימשה ' ,ריואה תא דיערמ \םער

 םילפונ םילודגו .םידבב םיפטנ .דיחפמו ערהקרבב  םיעגרל .תחקלתמ
 52 לולוצלצ .הקאנו החינגב םישעור  ,םירוחשו םיהובג  ,םיצעהו ,הצרא
 % 8% תורה ןואש .ךותב הז ירחא הז םיחוש  הלפתהתיב לש ןומעפ
 .ץק ןיא יקחרמל

 ,תנומת הארה ,ןגה תא ריאמו = קרכה .עיפומשכ = םעפ .לכבו
 שאר תעורפ ,םיכבסהו םיצעה  ןיב תצצוהתמ איהשכ = ,השא התוא
 םילודג \ םיעוגעגב חווצ ,רמ  חווצ .הלוקו ,םינבל ליל ידגב :תשובלו
 :הבר הגאדבו

 ,.!יל'היעש \ !יל'היעש --
 ,ץראה לא םעפ  לכב תנחוג איהו

 ,רחפ>ינועב הירחא הטיבמו
 ,רבכ םנה ןגל רכעמ םש * !םיכלוה ,םה  םיכלוה = ,אה:א --

 והאצמת איה לבא ..,הנממ הנכ תא | לוזגל םנוצר !םוצע  הנחמ
 ..:הערל וב העגל ןתת .אל ,הבל לא וחצמאת

 ל .!:?התא ןכיה | וטיהלעש

 <> .ךתנ בע םשג .הלוק תא הקיתשמו ,הילע החיגמ .הקזחה חורהו
 םיחרופ שא לש םישחנ . םיפנע שערו םימ>תימה ןגה 'אלמהנ :/הצרא
 7 ,,,הלילה:תלפא תא םיערוקו םימשב

 ,הילע = היריב א תשפחמ

 .ןויזאפ .מ מ

 5 יולסרפב "םידוחיה םוי
 < ,"םידוהיה .םוי, יולסרבב : ףפאתה .ןושחרמ  'ב ,'א: םויב

 < רתווו :תונוש  תודוגאו  תולהקמ םיריצ -39% ופתתשה .הפסאב
 . / , םיחרוא .םיפלאמ

 :היה ןושארה--:רפסמב: ישילשה :אוה אתשהד "םידוהיה :םוי,
 תרזאתהל .רבכ קיפסה הוה רצקה .ןמזבו--1905 :תנש ץיק יהלישב
 , .הינמרג :ידוהי :ייחב םיקומע .םישרש :תוכהלו

 !" ,*םידוהוה םוי, רברב ותעצה תא ןוספיליפ רופפורפה עיצהשכ
 = < ןארש ,םינויצה דבלמ .הינמרג יוהי לש םמלועב לודג שער םק
 5 ישאר, לכ וז העצהל ודגנתה = ,תוררועתהו םייח .לש ןמיס .הזב
 < ,"םידוהיה :םוי, .ינפמ :החפה , םינקסעההיגוח- לכ" טעמכ ,םירוהיה
 ו ;לודג היה ,יולגב םהיתושירר תא שורריו םירוהיה םשב רבדיש
 ,הקעצ לוק ומירָי םיימשימנאהש .,רברב .הנכפש  .ונעט רצ לכמו
 :הלילח רזוחהו .ןשיה ' ןומזפה .לכ = ףוס דע --- םעבת הלשממהש
 - ;םשפנ לע .רומעל .םידוהי 'םימקשכ :,תוצראה .לכב

 "=: תונותעהש \ וארשכו = ,.וז העצהל ולגרתה יטאל טאל .לבא

 הקעצ לוק .ומירה אל :םיימשיטנאהו : ,הם תרברמ הליחתה תיללכה
 . < םידוהיח .בצמב .ןורל ףפאתהל ומיכסה -- הלדנתנ אל .האנשהו <

 0 2% , קי תָ



 < םלועה < 8
%- 

 טל ןוילג
 יי וו וו

 ארקת אל הפסאהש ,השעמל םדוק יאנתב לבא ,םהייח תולאשבו
 רכזנ אל ,ןיכמה דעוה חלשש ,ןושארה רזוחהב ,"םירוהוה .םוי
 . "םידוהיה םוי, םשה םעפ ףא

 הארקנ םיניכמה לש םנוצר תורמל ,ראשנ הוה םשה םֶלוא
 עקרקהו .- - "םידוהיה .םוי, .ליהבמה םשה ותואב לכ  יפב' הפסאה
 ..הינמרג .ידוהי .ילגר תחתמ הטמשנ אל

 קר .אלש .וחכונ  םימיה .ךשמבו ,הו םשל םג ולגרתהו
 הלשממה ,תלעות .תואיבמ ןהש אלא ,הלא תופסאב :הנכס םוש ןואש
 תושירדהל בל המש םג איהו ,"םינמאנה םידוהיה, .לע תסעוכ הניא
 0 |55 + יולגב .תורמאנה

 ,מיינע  טרופקנרפב ףסאתהש = ,ינשה . "םידוהיה םוי, קפע
 טילבקתמ .םניאו ,הינמרגב רבכ הז םירגה .,ל'וה ידוהי. תולאשב =<

 ה.שמ ח ו הנשב הלשממה הלבק  הנהו -- הינמרג .ינותנל
 ,םינלפומ םירישע םה .םידוהיה םנמא . התוסח החת הלאכ םידוהי
 ,הנש .םישלש הז .הרק אל הזה רבדכ םלוא

 םירוהול תנתונ הלשממה ןיאש ,הפסא התואב וננואתה
 הו םידחאל שיש .פ'ע .ףא ,תוימפשמ הורשמב = הלעמ :תולעל = =

 הנושארה םעפב וז הנשב ונמנ הנהו -- ,קח .פ"ע .הזל תוכז רבכ
 .גרובסרטשבו גרובמהב םיילילגה טפשמה-יתב ישארל םי דוהיי רגש

 רמאש יפכו ,הנואלמת תושיררה רתי םגש הוקת אפיא שי
 ,תווקל .רשפא, : "םידוהיה םויב, םורבדמה ישארמ דחא החמשב

 + דוע המו :!"םירוהי .םיריציפוא | םג ויהי בר אל ןמז רובעכ יכ =
 :הלרוג .לע ןנואתהל השדחה תורדתמהל הל רשפאדיא ןכבו =

 ,םינפ הל .הריאמ .הלשממה ,הושעמ לכב טעמכ איה .החילצמ |
 רקב .הנידמה .בוצנ .םגו ,הריצ תא הפסאה לא החלש וז הנשבו =

 ,.רבכ "אל -הז .ה הש -"גאט-ןיקילותקה ,ל השענ .אלש רובב =-- ,התוא
 היתולועפ רע. .ץיברוה םיטפשמה ץעוי .רפסמ חוה תרוקב =

 : הרוגאה לש ==

 רומלהו ךונחה  ,רפסח-יתב .תולאשב .הדוגאה הקסע :רוחיב
 תולכתל .הז ןינעב .היסורפ תלשממ האיצוהש ,םישדחה םיקחה ילגרל =

 הלרתשה ,דגיירפ רמ תאמ הדחוימ תרבחמ "הרונא,ה האיצוה וז
 רבדבו םינותחתה רפסההיתבב תרה>ירומ רכרב הלבשהה"רש .ינפל
 םידפונה = ,םיידוהיה .רפסהיתב תבוטל .הלשממה | רצמ .הכימת
 , .ןיסלכואב תונטקה תולהקה י"ע |
 םינהפה ריב .ךומתל היסורפ תלשממ  המילחה רשאכו <

 השעתש 'הלרתשה ,תונטקה תורועהב םוטנטסטורפהו | םילותקה |
 תולדתשהב הרוגאה  החילצה אל ע"על . םינברהל עגינב םג תאז
 .התשירד תא ,ףוס ףופ. ,אלמת הלשממה יכ ,הוקת שי לבא ,ז

 היפהחמ / דגנ :"הטיחש,ה לע ןגהל היה = ךירצ וז הנשב <
 םיקדקדמ םניא הינמרג .ידוהי בורש פ"עאו  ,םיימשיטנאה הידגנתמו <

 לע .ןגהל ידכ הז - רבה השענ ,תורשכ תולבאמ .ינונעב ךכ .לכ |
 שריה = ר"דה לש ורפס תא .הדוגאה האיצוה וז תילכתלו ..תרה
 החילצהו  "תירוהיה .הטיחשה  תודא = תעד"תווח, = רמייהסדליה

 ,הטיחשה-רוסיא תא גיהנהל םש וצפחש ,םינוש .תומוקמב יב. ,רבדב
 ,לטבתנ -- הזכ  רופיא היה .רבכש תומוקמבו ,תאז ושע אל |

 ,הז ידיל האיבהו ןושארההםוי תתיבש ןינעב םג הקפע הדוגאה
 םויב הכא למה הרתוה ,תבשה תא םירמושה ,םידוחיל וכ =
 .ןושארה<

 הדונאה ,םינוש םינינעב האטבתנ תוובודיווש רעב המחלמה ==
 םיאבה ץראל-ץוח ידוהי םע .תגהנתמ הלשממהש , ,הז רגנ האחמ
 דגנ םג .האחמ .םידוהי יתלב םע רשאמ ,רחא ןפואב  הינמרגל
 ע"על ...םשל םיכלוהה זנכשאדידוהיל .עגונב היפורב .תוגהונה תולבגהה =
 ףופו . לרחת אל .תולרתשהה  לפא ,ולא .היָתודובעב החולצה :אל =
 2 .ןאובל ןוחצנה =

0 

 \םידוהיל .עגונב .םג םייכלממה םייחה תועצקמ לכּב הגידמה יחרזאל

 ןנהל ירכ  ,הקיטיגילופא-ירפס = הדוגאה .האיצוה . ,הז  רבלמ
 ,לארשיחתר לע

 ,יאולפרבה ברה לש ותאצרה האב .ןובשההו  ןידה .ירחא
 ,'תודהיהב סויפה ןויער, ד"ע ןממוג .ר"ד

 "תושרד,ה ןיעמ התיה איה ,וז האצלהב ולגתנ אל .תושרח
 ווע ושפנב הז .בה םיהרהש אלא ,ברעמה ::ינבר .לש תועוריה
 .;/'תויחישמ,ה .לע הלוע תירבעה תרה יכ ,חיכוהל

 תנידמ-ביצנ = המלואה אב | ןמטוג = ר"רה "שרד,  רשאב
 'םיפסאנה לכ .,ונגס םע ,רעשטירפ ןוא ץילרעפ ןופ .ףרגה .,היולש
 ,.,ומוקמ לע ףרגה בשיש ירחא קר --ובשיו םהיתומוקממ ומק

 תושר .ףרגה שקב | ,וירבד תא ןמטונ ר"רה רמג רשאכו
 לא אב אוה .,וישעמב \ חילציש םירוהוה םוי תא .ךרביו רבדל
 + לוחנ יטילופ-יל לכ" ךרע  "םידוהיה םוי,לש. ינפמ הפסאה
 ותרשמב גהנתהל ךיא ,תעדל .ידכב ,דומללו עומשל ,אוה הצורו
 !\ ,תוירחאה-תברו הדבכה

 לע ףאו ,ירצונ ו שיא םנ אלא, דיקפ ךא אל והירה לבא
 האור ןורחאה .ברה ירבד ירחא לבא ,תוימשיטנאמ אוה קוחרש יפ
 "םג יב. ,שיגדהלו ותוירצונ תא םיע ט ה ל  ומצעל הבוח אוה
 !תותרה .ינב לכ .םע םולשב תויחל הוצמ "השרחה תירב,ה

 ותד לע ןגהל ובל ואלמש ,בר ,ןבומכ ,ףכ ואחמ םופסאנה
 זוב .ירבר הב | ועמשנש ,הינמרגב יאנגל יואר .,דחפו הארי ילב
 תא | םיעמוש .םיימשרה :תדה יניגמו ,תירוהיה .תרה יפלכ .הצאנו
 , ,םישחמו םנובלע

 "ודתי,-- הבושח רתווה הלאשה םעפה התיה הנוופ .ידוהי'תלאש
 = = ןיב-הנזופ לילגב םידוהיה בצמ עודיכ ,ישילשה "םידוהיה :םוי, לש
 ,. = .רצ לע ובציתה םידוהיהש ייפ לע ףאו ,דאמ השק--םינמרגהו םינלופה
 אל ,היסורפל רבחתנ הז ןילופ קלחש ןושארה םויהמ טעמכ םינמרגה
 םירפסמ פ"ע .חיפוה ריולסרב .רמ הצרמה .םולכ הז .רבד םהל ליעוה
 ּויה .םיחרכומ .. ,םינמרגה וב וברתנש | ,םוקמ לכבש ,םינוש
 סוגנולדיזנאה, הליחתהש םוימ האיציה הרבג דוחיבו ., תאצל םירוהיה

 םינלופה תא ףוחדל התריבע תא ,הלשממה י"ע הדפונש ,"ןויסימאק
 תכמות .םינוש תומוקמב = ,םירוהט :םונמרג םמוקמ לע .בישוהלו
 אלא ,םינלופה םע אל תורחתמה | תוירחסמ = תודוגאב .היסימוקה
 " ידיב םגו = ,תינמרגה :םתהלומל .ךכ לכ םינמאנה = ,םידוהיה םע
 - ,םידוחיה .ילגר תא םיקחודה ,תוישפחה תויונמאה ילעב

 " | םילוהיהש ,הלשממה | תא :חיכומו  :ריולפרב .רמ ןנחתמו
 הברה םולכופ תוינמרגה .יפרטניאש :,םירומג םינמרג םה .הנזופב
 : רשכומ רתויה טנמיליאה  םהש העשב = ,םידוהיה לש. םתאיצימ
 ''  םשפנ לע םישקבמ וירחא םימאונהו .אוהו ,םינלופה םע המחלמל
 םהילא ופחיתיש ,םהידעצ תא וקחדי אלש הנזופ ידוהי לש
 םשפנ תא םיפרחמ פה המכ דע ,בל ומישיש | ,יוארה ןפואב
 = . =: תיפורפה תרלומהל = םיליעומ המה המכ דעו "תוינמרג,ה רעב

 | ךחא םדא קרו .םיטעמ ךא קלח וחקל וז הלאשב םיחוכובו
 . | בל םוש .ילבמ םהיתויכז לע ןגהל םיכירצ םידוהיחש רמאש ,אצמנ
 לא יתרבחה סחיה :ערוה המכ רע הארהו םירחא יסרטניא לא
 בוט .רתוי םינמרגה | לש םפוחי .היה .ברה  ויבא לא | ,םידוהיה
 ל . םידוהיה .םיטננילטניאה לא ושכע .אוהשמ

 < לע ףא ,הפסאה לע ללכ ועיפשה אל הלאה םירבדה םלוא
 < חור התוא תחרוש ולבקתנש תוטלחהבו | ,ףכ םהל האחמש יפ
 םיפרורה םע םידחאתמה ,קזחה ירחא דימת םיטונה ,םיללובתמה
 ְ :םנושל .הזו .,םיפררנה .דגנ

 \ ,יטילופה סחיב (א
 .קוחה .פ"ע :ןותנה \ ,תויכוהדיווש תא הלשממה םישנת יב



 טל ןוילג
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 תורשממ םירוהיה תא קיחרת .אל דוחיבו ,חרזמה לכח ירע יבשות
 -תדועתו .הבישיה .תוכז תניתנ ןינעל הלשממה , גהנתת יכ ;תויבמופ
 עגונב .תגהנתמ אוהש ומכ ,ץראל-ץוחמ םיאבה םידוהיל  םיחרזא
 ,תורחא תונומא ילעב ,ל"וח ידיליל .ךכל

 . ןירובצה םחיב (ב .
 לבח .ירע יבשותש ,ךכ יריל רברה תא איבהל ולדתשי יכ

 םהיפוחיב .הנומאה פ'ע וא * תודמעמה פ'ע  ולדבתי אל  חרומה "
 ,םייתרבחה |

 :ילכלכה סחיב₪
 ינינע תא .תלהנמה = ,היסימוקה | דוחיבו \ ןוטלשההתודיקפ ..
 תריסמו תודובע :תקולח ןינעל לדבה .םוש הנישעת אל .,תובשיתה +

 ;םיבשותה רתי ןיבו .םידוהיה ןיב חרומה לבח  ירעב תונלבק יקסע
 םישנא לשו םיירוכצ תודסומל תינחורו .תירמח  הכימת הנתת .אל
 םה םיקיחרמ םא ,חרזמה לבח ירעב .תודונאו תורבחל םגו םויטרפ
 , ורגל םתוא .םילבקמ םניא וא :,הגהנהה ךותמ = םידוהיה תא

 שמשל הינמרג ידוהי לש םתיטנ האטבהנ :הזב טלוב ןפואב
 חמשל םילוכי השמ תד ינב םינמרגה | הפידרדילכ םינמרגה יריב
 ולגרתהשמ רתוי -- אוש דחפ תמאב היה םדחפ ,תיתמא החמש \

 םויל היהו םה םחורל הז לגתסה ,"םידוהיה. םוי, לש .דסומהל
 'םתוינמרג תא לעשו רעצ לכ לע םיטילבמה ,השמ תה ינב+ םינמרג

 טעמכ ורחבנ ,תוריחבה לא ושגנ םיחוכוהו םימואנה ירחא = =
 ,ישילשה "םידוהיה :םוי, רמגנ הובו ,םדוקה דעוה .ירבח לכ
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 התשעש םשורה תחת םידחא תועובש הז דמוע היצילגב ידוהיה םלועה

 ,וז ץרא ידוהי לש הזרפומה םתוינע רבדב הטיקנאה א"ע .תימשרה העידוה "

 םינוגה = לכמ  םוידוהיה  םיגותעה  םישרוד  ,ל"גה | העידיה . המסרפהנש  תעמ <

 וללהו ,יאנגל וללהו חבשל וללה ןרמח ןימכ הטיקנאה רבד תא תוגלפמהו
 55א רבב הכרעש ,ינויצ ,דחא ןותע תכרעמ םג האצמנ ,דחי םג יאנגלו חבשל ל

 תודא לע  תונוש תועומשמ תועומש  ריואב תופט  םיתנוב  ,הטיקנאל הטוק :
 רחא .דומ עידוה יעסערפ .רפ עוינ,ה לש יבובלה = הרפוס ,תאזה הטיקנאה

 לעופב םשגתת אל וז הטיקנאש ,תינלופה .תונותעב תימשרה העידיה םסרפהו
 םונלופה = םינותעה - ורבע וזה העידיה לע  ,ל"נה העידיהב = הדענימה .חעל"

 -- תאזה . הטוקנאהש ,םירמוא שי ןכ  ,אימד \ הארוהבש .,הקותשב  םיימשרו

 םופרפב שמתשהו הטיקנא ןנוכל הנידמה דעו תעדב ףא היה אל .,חרפ אברו
 דוגרפה ידוחאמש הקיטילופהב םיאוקבהו ..םיסכמ רותב קר התודא לע העיריה

 פ"ע  "תינלופה תיממעה הגלפמה, הלכקש ,היצולוזיר ד'ע רפפל :ךבכ םיעד

 שי  תמאה .ןמ המבי .הטיקנאה דגנ = ,יקסניפטס הגיהנמ לש ןתולדתשהו ונוצ

 ןה תויפוא ןפוא לכב .רוריבב תערל  דוע רשפא יא | ,וללה תו :לכנש
 הנידטבש םידוהיה לא תונלופה הרבחה לש התוסחיתה לע ריהב רוא תוציפמו <

 םימשאה  פהו הזל ומרג ,ץראה ינודא * ,םיגלופהש | ,יד אל ,ארזנה םבצמו
 םישמתשמו שרל  םיגעולו םיאְב םדועש אלא | ,הנידמה ידוהו לש . םלודלדג
 ,.סהלש הקיטי לופה ל יעצמא רותב רמה םודוהיה .בצמב |

 אצמל הכירצש ,הטיקנאה לא םינלופה םיננוכתמ אפיג ךהמש דועבו

 אפיג .ךרואמ | םופיסומ םגה . ,היצילג  ידוהי תא  עישוהל המב םועצמאה תא
 תמיק בובלב .זוע רתיב םרמעממ םתוא ףחדלו  תימונוקיא .המהלמ .םתא .םחלחל | ;

 תא תכמות תאוה  "הגיל,ה .,'השטמה  תשורחו  רחסמה .תכימתל הגיל .רגכמ
 ,תוימשיטנא תולועפו תופיאש לעב רסומ הנה רקיעבו ןהמש 5"ע קר 'וכו רחסמ

 היתונוכ .תא ריתסהל "הגולה םג .העדוו הז ןוממ | םורפומה ראש .לבבש אל

 וםינלופה בור .סהו ,ן"ח :יעדוי רככ וערי ז"כבו ו הנוארת לבל תויתמ

 אוה "הנידמבש ' השעמה תש ןרחב

 5 | ..סשוכר תא לולשלו

 11 36 םלועה =<

 םהיתורבחמ תא :ונקי לבל .םירומלו םידימלתל זורכ םינלופה .םינותעהב המסרפ

 ינפמ :|(ףידוהי םירתופ הברה םשב הארק הפ) ולאו ולא תויונחב
 קראוה םרח הגיו .תורוחפש > ,ןבומ ,הניומ םהיתורוחפ תא םיאיבמ םהילעבש
 !!תגילהש  ,תואקירבפהל ,םודוהי"םניאה יבגל ןכ:ןיאש-המ  ,םידוהיה םירחופה יבגל

 ,,,הניזמ .רינ איבהל רתומ ,ןהילע הדי תא הכמפ המצעב
 תרוגא, :.רצמ הבושת ילב ,םנמא  ,ראשנ אל "הגיל,ה לש זורכה

 האיצוהש ק"וקהבז "הגיל,ה דגנ ןגמ:תמחלמל דימ האצי .איה ,בובלבש "םורחוסה

 ,שוררל שי ךא ."הגיל,ה .השעמבש תויפוצרפהורהו תועיבצה לע הארמ איה
 םיפירטנאה .לע ןגהל ץו חה ןמ  וחרכויש דע וניתמי אל םודוהוה םירחופהש
 וצלואי אל זאו ,םבצמל :םמצעב וגאדיו רמשמה לע .דימת ודמעי קר ,םהלש

 5 צ יי:רלות אל םג ילואו הרלונ אל ןיידעש ,הטיקנא .תעושול  תופצל

 ןושכע וניאר הזח ללכה תתמא תא --- ליפנ הישפנמד איורל היקבש
 , .,םיללובתמה םידוהיה תעיפ ,וילעב תושרמ "יקסלופ קיננעיזד,ה לש ותאיצי .ילגרל

 ואר " האר .תימשוטנא:תינלופ  אירבח = ,םימדוקה 0 תושרל בוש ותסינכו
 ! = םודוהיהשו  ,הגונתמו תכלוה היצילגב תוללובתההש ,השמ הד ינב .םינלופה
 תימואל הרכה ידיל הל תודוהו תינויצה | העונתה תרזעב רתויו .רתוי םיאב

 הלעי ותרועבש ,םתוקתב וילעב ידימ ל"נה ימויה ןותעה תא תונקל .ומכחתהו

 תא םהל ןתת איה איהש ,םידוהיו םונלופמ ,תיטרקומד הגלפמ הפ אורבל םדיב
 .; ךותל \ םישרחה םילעבה * ופינכתש ףסכה ..המרח דע תונויצה תא תובהל חכה
 | ןןתעה ,םידוהיהל עגונב  םיכרועה תופקשה תא תונשל ,םנמא, ליאוה ,קסעה
 ולעה רבדה רקלעב םלוא ,םידוהיה םע םינלופה תורבחתהל ףיטהל רומ ליחתה
 יםהל ודי תא תתל ןיפח אל ,ירוהי ןיבו ירצונ ןיב ,רשי שיא םוש ,םדיב סרח
 " אלש קר אל  םימתוחהו * ,וחילצה אל השרחה הגלפמה תא רדמל  תונויסנה
 "םירקש לופטל ןורחאה  ןןיסנה םג חילצה אל .הברה וטעמתנש אלא ,וברתנ
 " ןתחפנ םומתוחה ,םהב ןיאש המב םתוא םישאהלו םהיתופואשו  םינויצה לע
 ןותעה ןמ םדי תא ךושמל םיחרי תגומש ידתא וצלאנש דע לדגו ךלה ןוערגהו
 /( לש .הריהזמ יכה .תלחותה הבזכג  ,םתושהמ הז  ןותע .תאצ םעו  .,ירמגל
 ל ! "  .והנורחאה םתלחות םג .ילואו . ,וניללובתמ

 :,ץיבולפמוג - גוברול  רוטיפורפה ץרגב  ומצע ' תא .תימה רבכ אל הז
 0 םיקפעתמהמ היה ויבאו .,יוקרקב הנוגה תירוהו החפשמ יכרב לע  דלונ חונמה
 . = לכ :.ןתד תא \/כ"חא ו 'פורפה רימהש אלא | ,םורואנל לכיהה תינבב
 | הפסל  ךכ ךותב .וחכש אלו ותומ ד'ע | העודיה תא ואובה!םינלופה םינותעה
 ראפתהלו ,םידוחיה תוללובתה ןויער (העב םימחולה .דחא היה אוהש ,ןחבשב

 המב ,רפס אל םהמ רחא ףא םלוא  ."םצרא ןב, לש תויגולויצוסה תועידיהב

 הרדתק גישהל  ידכב .עגי  תועיגו .המכו הז "םצרא ןב, לע ודע  תואקתפרה
 * רתויה הגרדמה ידול דע .ןתוללובתהב .עיגהש .תורמל ,אושל .לכהו:--תונלופ

 /'ץלאנו .רוסיפורפ רותב  היצילגב לכקתהל  ז"ככ הכז אל | ,רמש יריל--- ההובג
 ואצומ ם)דוהיהמש | ,ריבזה אל ינלופ ןותע םושש  ,הז םג ןיוצמו .ץרגל .תכלל
 : .ןילופב םידוהיה תודלותל םירפפ המכ רָבחשו

 / | תלוג ר'ע יתעדוה (ז'ש "כ ןוילג "םלועה,) . םימדוקה יבתכממ דחאב

 < ןזוא ךשמ . .האולכ התיהש ,תאוה הרענה ,לופונרט 0 יקרובמ .תירוהי .הרענ
 םתולדתשהל תוחוה  ,הירוהל םינורחאה םימיב הבשוה ,בובלב רזנמב תועובש
 וורתאה הז רכוה םירוהה תשקב פע .,ןמדלו ר"דהו לבג  ר"דה .ונירבח לש
 7 + .תאוצוהל ןמרלו "ידה ידיב הלע הז ןפואבו ,םתב לש הפפורטפאל

 "| םרי תא ובישה אלש קר אלו לארשי תושפנ ילווג ומוני אל לבא
 .הבורמ  .רתוי .דוע .הרמב וגיתונב תא  לוזגל  םיפיפומ םהש אלא  ,עלבמ

 ,תברקב תושדח תולזג המכ ר?ע בוש .אורקְל היה רשפא םינורחאה תועובשב
 ..בננרטו  ווקרק

 " ןומהפ .םימורגופ = ,לשמל ,םוכרוע תחא הנידמב  ,הנידמה גהנמכ לכה

 .  תיצילגבו = ,םשוכר תא :םילזוגו .םתוא .םוחצור ,םידוהי .תואמ הטב לע םילפנתמ

 ! .ךנילא תועיגמ דאמ .הנטק ריע ,לשיטודרמ  ,ןיפנא ריעזב ולאכ םימורגופ םוכרענ
 ; ה. א ;'ד .תחוצר .ןהיתואצותש | ,ןלאכ תויולפנתה : ר'ע תועומש םעפב םעפכ
 ,םיחעורה .תוכקע שקבל ,הבל תא המש הגיא םג .תושרהו ,םנוה וזכו םידוהי

 . םילוהו חוצרל ,הרטמל ןמל ומשש  ,םיחצור:רכח סע ] קסע הזב וגל שי ,הארנכ
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. 

 םוררוג  שפוחה ימיו ץיקהש = ,תונויצה הרובעהב  החונמה ימי ירחא
 ,ותלועפ תא בוש .יזכרמה יגויצה .דעוה לחה ,הנש לככ 'חרכהב םהירחא

 הצרמה ,ןמזווה ר"רה לש וזורכ תא בושחל רשפא הבוט הלחתה ןיעב
 ,םירוהוה תוזוחאה ילעבו םוהכוחה לא = ,יוכרמה דעוהב לארשי?ץרא ינינעל
 םינוש  םירפכמ לכקמ :אוה" .ןורחאה ןמזבש . ,ןמזווה .ר"הה רפסמ הז וזּורכב
 םילעופ רותב  םש 2 ו תכלל םצפה תא  םיעיבמה ,םיריעצמ םובתכמ
 ב"חא ולכוי ןעמל רפפה:קשמ :תועידיב םש םלתשהל םיבשוח םה ,המחא ידכוע
 .םירכא .רותב םש זחאתהל

 א"או ,המדא תדובעמ לק גשומ ףא  ןיא וללה םירועצה : בורלש ינפמו
 תוזוחאהדילעב לא הנופ אוה ןכל אל ךא הל םה םירשכומ םא ,תעדל םהל
 הנשל וא הנש יצחל םהיתוזוחא לא ולאה  םיריעצה תא וחקיש | ,םידוהיה
 .םתדועתל ע"א ןיכהל ולכויש לובשב  ,המימת

 ל"נה - םירועצה ןיב ךותל וצפה תא | ןמזיוה ר"דה עיבמ זורכה ףוסב
 ..,?והואלמיו םמעל םתכוח תא םינורחאה ולא וניביה .תוזוחאהרולעב .ןיבו

\ 
 אישג .היחש ימ  ,אריורב ר'רה  רובכל התשמ ןכרע בובל ינווצ

 התשמב .זדולל ובשומ םוקמ תא וקיתעה ילגרל ,הוצולגב  תינויצה תוהדתסהה
 ינויצה קנבה לש חכ:יאב ,ילילגה דעוה יֶרבח ,יזכרמה דעוה ירבח לב ופתתשה
 הברהו :יולפינטסב םינויצה לש חכ:אב ,תד:ירומו .םינבר הברה ,"ןוינוא טידרק,
 .הדשה .ירעמו בובלמ םושנא

 :ומינ ר"ד ,רבוירש .,לגנור .ם"ירדה ואשנש םומואנבו פוכה לע .תוברבב
 דימת אשנש ,ינויצ רותב וכרע תא וראת ,לבויח לעב רובכל !וכו יסאימ ריבור
 עוריכ)  םייטרפה וונונעל קיזמ'רבדה המכ דע בל םוש ילבמ ,המרב לגדה תא

 רשא ,גיהנמ .הותבו (ותזנויצ
 םייטרפה וויחש ,העשב ףא מא ףוסנ אלו הברעמה :אצי והומכ :ןיאמ בל ץמאב

 " .וננויער יאנוש לש  םינונשה םהיצהל הרטטל וה
 = רמא == ב"כ ונע רנגוא םנמא, ,ומצעב - אריורב ר"דה - רבד .ףוסבל ב

 יתונברק דעבו ימע .תבוטל יתלועפ דעב אל ךא ,חבשל י ואר ינניאש ,רמול
 ,תונויצה תבוטל ייחו יתותב לכ תא שידקהל יתייה ץלאג  ,וחבזמ לע יתאבהש |

 אל ןכ יחול יתוא החירכה איהש ינפמ | ,יתוא התוצ יתמשנש ינפמ
 דמעמ,ה לכמ םואנ:םייח לש רחא עגר יל חפיש ינפמ ' ,תזנברק םוש ,יתאבה
 היפורו היצילג .,תיפורה ןילופל .היצילגמ ינא ךלוה ,ידוהא טננילטנוא לש "םווחב
 ינש תא ברקל לדתשא ,תונויצה .לשו אנדיאהד תודהיה לש ךותה ירומע ןנה
 התולשלתשהו התוחתפהה לע םתעפשה הברתתש ידכב ,וללה תודהיה יקלח
 ,'םלועל חכשא אל תינויצה הדובעה .תא .תיללכה תינויצה 4 תורדתסהה לש

 ,שינעה ריאמ

 + ןלְקּב ודנה פ'העוה תבישי
 .ברעב ישימחה" םוו

 .הבישיח תא ןוספלו אישנה חתפ ברעב יצחו תיעיבשה העשב
 ': רמא .אוה

 לש םויה רדפב םייונש השעמ רע הלאשה לא חתע ונענה
 הז יםיולת הלאה  םירברה ינש  ,.תורדתסהה תונקתבו  סרגנוקה
 ,תורדתפהה  תונקת רבדב טלחומ םכסה יריל אבנ אל 'םג םא  ,הזב
 רבב  פ"העוה לש ויתובשחמ תא תערל | ז"כב ונחנא | םיצור
 . תורדתסהה תונקתל תינכת רככ הז דבע רמייהנידוב רבחה  ,םייונשה \

 ,רמייהנדוב ר'דה .לש ותעצה .המסרפת> לודגה פ"העוה ןוצר י"פע
 ,התודוא לע ןתער .תא תווחל ושקבתנ תונושה תוצראה :תוירדתסהו
 ,רברב ןהמ תחא ףא הלפט אל .תילגנאה היצרידפה .דבלמ לבא
 ךלמנש ירחא  ,םייונשב השרה העצה רמייהנירוב ר'דה .ךרע .התע

 ועצוה וז העצהב ,הזב םכינפל הע תחנומ :איה .,החודוא לע יתא |
 פ"העוה = ,םצמוצמה  פ'העוה = לא עגונב םידחא םידפכנ \ םייונש
 : 'םיקפופ יוז העצה .י"פע ,  םולקושה לש .תורדהסהל 'םגו .לודגה <
 ולר הנויהת התעמ \ .תורדתסהה :דוסי = רותב .,בשחהמ , םילקושה |

 ירי - 7 4% / + + כ ה שיש ו יז
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 כב .הצורש ימ םלשל 'לכוי םילקש ..תוהרתסהה .יקלחל 'תורוגאה
 לע הנמנש :ימל קר .היהת הריחבה-תוכז  .הצור אוהש " המכו
 אלש וב ,רבופ רמייהנידוב .ר"רה . ולקש תא לקשו תנגרואמ הדוגא
 תויהל  .םיכירצ  םה . םילקושל = הריחבה-תוכז תא םינתונ קרצב
 םילקוש םיתאמ דוע .ורחבי 0 !א לבא ..תוררתפהה ירבחל הלחת"

 רותפל ךירצ ,תהא הדוגא: לש םירבח .םישמח םא ייכ ,דחא .ריצב
 הע :יכ ,םיחיכומ .םיחרזמה  ,ייחרזמ,-.לש .היצרודפח  .תלאש תא
 םילקש פינבהל םה םידיתע דועו םילקש יפלא תשלש וטינכה הכ
 אישנה ..היצרידפל םתוא :וריכי  יכ ,םישרוד םה ךכיפלו ,הברה
 ,הינובלס בג'נ ב  תונויצה | תוהדתפהה | ר"ע = תועידי .רסומ
 'תוצראבש = םינויצה יכרצל = .הדיעו : דורבב . התיה .רבכ: אל הז
 ,תרחוימ תיצרא .תוררתסהל = ודחאתהש = ,תומורדה = תויבלסה
 תוררתטהה .דחוימ :ןותע הל שיו הרתי  תוצירחב תדבוע תורדתסהה
 ,הינסוב = ,היניבלס :.,היטאורקב = םינויצה תא  תפקמ השדחה
 יתש .לש :ןהיתויכזב : ריכהל םיכסה  פ"העוה :. ימואיפו הניבוגוצרה
 ,.וללה .תוירדתפהה

 = היצרידפה אישנ תאב .לבקתנש בתפמ :ארוק ריגריב .ריכומה
 ,,066ע - היצרדפה .ד"ע | רלוונידירפ .ר"רה ,תיאקירמאה  תינויצה
 \ היצרידפה לע תלבוק תיאקירמאה היצרירפה - . 0111118 01 2ו0ח*
 ,תיתנשה הדיעוה .תאמ  הלבקתנש  הטלחהה יכ ,תשרורו השרחה
 ,רבוס ריכז מ ה ..לטבתה .תרכזנה היצרדפה לש היתויכוב .ריבהל
 .,עיצמו ,תיתנשה הדיעוה . תטלחה הא לטבל לוכי .פ'העוה ןיא יכ
 ,סרגנוקב וז הלאש התפת יכ

 .ןהיניבש םיכוסכסהו  תויצרירפה רבהב םירצק .םיחוכו ירחא
 ,תורדתפהה תונקתב .םיונשה השעמ רע .הלאשל ורזח

 =:סרגנוקה .םישרח םיינשל | דגנתמ ןמינורג .ר'רה
 םיכיהצ = ונא ךכיפלו  ,תושרח תונקת הז - ךא רבע אלה רבעש
 ,תונטקה תוערגמה תא כ"חא ןקתלו ןהיתואצוה תא תוארלו .תוכחל

 < ,ךירצ .םירקיע םייונשל דגנתמ יננה ינא םג :;ןיקשיסוא
 ןיא לבא = ,ןקחל ונא .םיחרכומש ,םיפיעסה יונשב קר קפתסהל
 ותעצה תא לבקל ירמנל * ןיכנ אל .הוחיבו תודוסיה תא .רערעל
 : .הריחבה :תוכז תא םילקושה האמ לולשלו .רמייהנידוב ר"דה לש
 . ,םוינכשאה - םיאנתל תמאתמ רמייהנידוב לש : ותעצה  .םהלש
 םִא .רברל הרמדהנק שמשל םילוכי .וללה םיאנתה ןיא אלה לבא
 . .לש רבחל קר .התוא ןתנו לקושה תאמ הריחבה-תוכז תא \ לולשנ
 / ! לודג רתויה- קלחל ול רשפאהיא היפורבש ,,רוכזל .ךירצ זא . ,הדוגא
 :םניא 'םיבוט = םינויצ הברה  :תודוגא לע תונמהל | םינויצה לש
 "הז .י'ע חיכומ ,הריחבב ףתתשמה | ,לקושה ותוא ..תודונא-ירבח
 . תירפומה תוכזה תא םג ול .ןתונש המ  ,העונתהב אוה ןיינעתמ יכ
 , לע רבדמה הז .אוה | תונתשהל ךירצה דחאה | ףיעפה .רוחבל
 הברוש המכ לכ .ןיטקהל ךירצ הזה פ"העוה תא ,לודגה .פיהעוה
 - תויהל .םירבחה  םוכורצ ןכ ,יכרע טעמי ןכ  ,פ'העוה ירבח רפסמ
 = ,[הילא םיכייש םהש < ,תוצראה פ"ע אלו  םכרע .פ'ע .םירחבנ
 : םילולע םהש ,תומיקמבו .תמאב ךרעה-יבושח :םישנא :ויהיש .ןירצ
 ' ירבח  ,הנהנההב םתופתתשה יי"ע  הבורמ : תלעות םש איבהל

 :יונתדובעל ::ךרע םהל: ןיא .תימורדה הקירפאבו הקירמאב .פ"העוה

 ;תא. .ונשיש :,העצהה לא ינא דגנתמ ,םצמוצמה  פ'העול :ענונבו
 מוא " ונוא םשה יונש * ,תואישנ םשל  םצמוצמה פ"העוה םש
 וקלחיש ,עיצמ  רמייהנידוב ר"דח ..תלעות םוש איבמ :וניאו םולכ
 יסנכנ וז העצה :יפל .הינשו הנושאר הגררמ יחרזאל םינויצה תא

 .םירחבנ ויהי :םהמ .השלש ,םישנא השמח םצמוצמה . פ"העוה לא

 = תזה ןוקתה 'לבא | ,םצמוצמה פ"העוה תאמ, םינשו .סרגנוקה .תאמ

 - ה וא ו וא רחביש 2 ,האמ ה והנה
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 רחבנ אישנה יהי :ושכעמ .,םרגנוקה י'ע רחבנ אל 'םלועמ יכ ףא
 וא םצמוצמה פ'העוהש | ,ךירצ .יכ = ,רבוס ינא = .פרגנוקה תאמ
 עיצמ ןכ .סרגנוקה אל לבא ,אישנה תא רחבי לודגה פ"העוה
 דגנתמ :,אישנל םינגס ינש סרגנוקה רחביש | ,רמייהנידוב = ריירה
 פ"העול ויהי  םירבח המכ .רוע * םילאוש = ,וז העצהל םג ינא
 העבש--םירחא ,השמח<-הלא | .השלש םירמוא הלא .םצמוצמה
 ךירצ םירבח לש עודי רפסמ יכ  ,איה לכה תעד לבא  .רועו
 תא תונשל  עיצהל הצור יתויה ינא ,רחא םוקמב אצמהל
 םצמוצמ פ"עו | רחוב סרגנוקה :הז .ןפואב וב םינד ונאש ףיעפה
 םיכירצ ,תוחפה לכל ,םהמ השלשש ,םירכח העבש רע השלש לש
 ןנס = ,אישנ  ומצעב \ רחוב \םצמוצמה פ"העוה ,תחא ריעב רוגל
 ינניא ,.תורחוימ תוקלחמ דופי דע .הלאשהל עגונב ,ריכזמו .אישנ
 ,םיכירצ םצמוצמה פ'העוה .ירכח .ןדפיל םיצור המ ליבשב .ןיבמ
 דעב  תוירחאה ..רחיב תולאשה  לכב רבד טילחהלו ןודל ,ןבומכ
 לע" תלטומ = תויהל  הכירצ  תודדובה  היתולאשו , העונתה לכ
 םידיחי םישנא :ןיא ןכ | ,םידיחי םישנא לע אל לבא * ,םויגלוק
 תוקלחמ = וניתונקת | פ"ע  ארבנ  םא .תודוקפ  איצוהל םיאשר
 ,ללכ 'הגהנה ונל היהת אל זא ,םידיחי י'ע  תולהנתמ

 ירבח רפסמ תא ןיטקהל ךירצ יכ ,אוה םנ רבומ רשיפ
 רבח :תנוהכ ךרעש < ,בל לא םישל ךירצ .אסיג ךדיאמ ,פ'העוה
 רבחשי ;הזב 'םא :יכ  ,תובישיב ותופתתשהב קר חנומ וניא' פ"ה;ול
 ךוותמ יהיו וצראבו  ותיבב לכ םדוק העונתה .תבוטל  לעפי פ'העוה
 .תיצראה .תורדתסהה ןיבו הגהנהה ןיב

 תא רוחבל ךירצ םרגנוקה קר יכ ,ותעד הוחמ ןמינורג
 הכירצ אושנה תריחב |. פ"העו אלו ,םצמוצמה פ"העוה אישנ

 .םעדבורב תישענ איהש ,הזב ןייטצהל+

 רמייהנידוב  ר"דה לש \ותעצהל ףקות לכב רגנתמ ץ ל1 .ר"דה
 תישענ .הדוגאל  תוכיישה םא" .הריחבה תויכזב םייונשה רבדב
 הסירהל היצילגב העונתה :היופצ זא .,הריחבה-תוכזל חרכומ :יאנתכ
 , הרומג

 טעומ תויהל ךירצ וניא  לודגה פ'העוה ירבח רפסמ ,ןהכ
 ןיאש ,תוצראה ,םצראב םתלועפב חנומ םכרע :לרג: .ידמ רתוי
 אצויה | ,קזחה םייחה-קרוע ותוא = תורפח  ,פ'העוב חכדיאב ןהל
 ,שיאב לכה יולת פ'העוב ,פ"העוה ירבח .ךותמ תאצל ךירצש וא"
 הלועפה .היולת הזה שיאה לש ותריחב ביטב .ושארב .דמועח

 הגהנהה לכש ,ךכל .דגנתמ יתייה אל ינא .הגהנהה לכ לש הבוטה *
 ירבחמ השלשש ,יאנתה תא .דח>א שיא ידיב תאצמנ הת
 יכ .; רתוימל בשוח ינא  ,רחא םוקמב רוגל  םיכירצ  פ"העוה
 ,.ר"ויה לש 'ותרובע איה  רקיעה

 ,ונייח  ,יתצנה לקשה תא וגיהניש ,הצור לעי במ יול
 תא םלשמ רוטפ יהי תחא תבב" לודג ףסכ םוכס ןתיש ינויצהש
 ,וויח ימי לבל לקשה

 רשפאש ינפמ ,בוטל הוה ןוקתה תא אצומ וניא ןוספלו
 הלודנה .ותמורת דוסי לע ול .שכור אוה התעש שיאה יכ :,רבהה
 ןמ ןמזה .ךשמהב ימצע תא שרופ ,תיחצנה הריחבה  תוכו תא
 .חריחבה-תוכז ול שי .ז"כבו ,ירמגל .העונתה

 רפסמ תא יאדמ רתוי טיעמהל ןיא יכ ,רבוס ינא :םהיב
 :ידעו תעצה י"פע םירחכנ תויהל םיכירצ םירבחה , פ"העוה ירבח
 השלש יכ  ,םילחהל  ךירצ םצמוצמה פ"העול עגונב  ,תוצראה
 םיבשוי ויהי םהיניב אישנהו תוחפה לכל םצמוצמה פ"העוה .ירבחמ
 תודחאהו ,הגהנהה .ירבח קר ,הגהנה :ונל ןיא-הכ דע ,רחח א םוקמב
 דימת  תלטומ < תוירחאהש | ,ךכ .יריל .חרכהב  איבמ הו .תרדענ
 יפכ ךלמנ :אלש לע .כ'חא :םימישאמ ותואו ',דחא שיא לע קר
 :,העגנתה םישנאה השלש :ויַהְי םא .לכא ,הגהנהה ירבח רתי  םע ךרוצה |

 ןכ  ,לודג 'רתוי טטירוטוא םהל היהי זא * ,דחא  םוקמב .םוינלוקל-
 דופי" רבר לע .הלבקתנש הטלחהה תא ונשיש ,שקבל ינא הצור
 םילושכמ ונלש תוצראה-ידעול הז .םורגי ,ןיא םא .יכ  ,תויצרירפה
 וניא .תויצרדפ | דופי ,ןויצ ילעופ .לצא וניאר הז רבד .םילודג
 -ילעופ לצא וניאר תאז םג- ,ןמצע תויצרידפהל וליפא תלעות איבמ
 התע :.הרתי תוצירחב ,תיללכה  הדיבעהב ופתתשה םרוק .ןויצ
 ," ןמ ךכיפלו .הלודגה העונתה ןמ וקחרתהו ןטקה םנוחב ומצמטצה
 < .לטבתהל הכירצ תויצרירפה דופי ר'ע הטלחהה .,ולוביש חרבהה
 : . ירמגל

 פ'העוה לא יכ ,ותער תא חווחמ ןיול והירמ ש ר'רה
 רציכ : ,ןיבמ  וניא אוה ,םירבח העבש וסנכיש ךירצ םצמוצמה
 ,תערה לע .תולעל לוכי תאוה .תיטרקומדה תעבש ,רבדרה רשפא
 " הוה אל" קכ דעו" .דח א שיא יריל הלוכ העונתה תא רוסמל
 ">> ,ןוספלו" רמ -- אוהו ,ר ח א רבח קר םצמוצמה פייהעוהל תמאב
 תודחוימה .םהיתודועה תא םנמא ואלמ םירחאה .םירבחה ינש
 " ותדימע  םלוא ,ופתתשה אל  הנהנההב  לכא | ,בל  תרשיב

 .םייטרקומדה | תודוסיה דגנכ קר הניא שארב דח>א שיא לש

 תרוקבה תבפ יהוזו , רחא שיאל .יארמ רתוי הלודג .איה הדובעה
 ץוחנ הז רבלמ : ןאכב התע םיעמוש ונאש :,תוכרה \ תונולתהו
 היהה הבורמ הדמב  תוריהוהיא , הנהנהה ךותב קלח :היסורל תתל
 םייח ןיידע שי םא .היסורב העונתה לע חספנ םא* ,ונדצמ הז
 < םינומההל קר .ךכ ליבשב הרות ריכהל ונחנא םיכירצ זא ,תונויצב
 " ..דימת :םיקו יח  ירבעה חורה 'םש .היסורב א םילורגה םידוהיה
 .וסחיתה .םא ,םייחה .וקספי זא ,ללכה ןמ היפור תא םיאיצומ םא
 ! ינפמ אלא הז ןיא  ,יתגלפמה רנופה לא חור-תורירקב היסורב
 < א :. םצמוצמה פ'העוב .םוקמ היפורב + תורדתסהה האצמ .אלש
 ..םג הככו םצמוצמה פ"העוה ךותמ היסור תורדתסהה תא איצוהל

 , 5 ,םצמוצמה פ"העוה לע ופיסוי םא  ,הילננאבו הירטסואבש התוא

 ונל .תויהל בושי זא ,דועו הירטסואמ רחא  ,היסורמ :רחא שיא
 םידמועה ,תוחכה ופסותי זא ,לערה ימיב .רברה היהשכ' ,םויגלוק
 .,אישנה תא ורחבי לודגה פ"העוה וא הזה פיהעוה .הגהנהה תדוקפל
 " םג  לעפי הוה :םויגלוקה .סרגנוקה  ותוא רחבישמ  כוט רתוי הזו
 " בטות .זאו = ,תודחוימה תוצראה ןיב .תוררושה = תורכנתהה רגנכ
 1 . םינינעה םצמ הנתשנ יב ;תורוהל םיכירצ אלה ,  רתויב הדובעה םג

 םיכיהצ - ,הגהנהה לא - העונת  רתוי  םינכהל ךירצ = ,רומנ .יונש
 'החא :שיא +, רועו  תועיסנ  תושעל ,תוצראה לכב  רובעל ונחנא
 םיכירצ .ותעד יפל ,תאוה הפנעהו הבורמה הדובעהל קיפסמ יונניא
 / .רעוב .םירבח העבש תויהל

 * וכ  ,הירואית ירבדב ' םנכהל הצור ינא  ןיא :ןוספלו
 ' תמש םוימו  ,םיבורמ תונויסנ הז .ןודינב יל יתשכר אלה השעמב
 \ <: ענונש המ  .הגהנהה זכרמ ךותב קפפהדילב ינא  רמוע ןה לצרה
 ' רפסמ הברוש .לככ ,ךאמ | ןיקשיסוא רמ  קרצ  לודגה | פ'העול
 "  \לידגהל ךירצ יכ ,ךפיהל ןעמ םהיב רמ  .וכרע טעמי ןכ םירבחה
 .-יאב  וכותל נכהל ולכויש ידכ .,לודגה פ"העוה ירבח רפסמ תא
 5 .רבד לש ונורפח אקוד אוה הז לבא | ,תונושה תוצראה לש ןחכ
 = .ומישו  ,וז הבישיל ואב פ"העוה ירבחמ המכ ,םתא םיאור אלה

, 

 < םירבח ויה תמדוקה הבישיב .םשמ םיאב םהש ,תוצראה לא .בל
 'תחאה הבישיהש ,ךכ .ידיל איבי הזו  ,תורחא תוצראמ םגו .םירחא
 > \ורמגל | תוכפוהמ תוטלחה / םינוש 'םיאנתו  תובס  ינפמ תלבקמ
 , םישנאה : ףולח  ינפמ | ,תמדוקה :הבישיב  ולבקתנש ' , הלאמ
 אלא ,םתוכיא פ"ע אל םירחוב פ"הוה ירבח תאו .הב םיפתתשמה
 : תונמרזהו = יאנפ יד :ןיא = םרגנוקהלו ,םוצראה-ידעו  תועצה פיע
 יפיריטניאל .תמאב \ תומיאתמ הלאה תועצהה םא ,שורדלו רוקחל

 .ותויתוגלפמו = תוימוקמ = תונווב = קר .תועירכמ תוריחבב
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 תוירדתפה יאישנ יב ,דאמ .רבדה  ץוחנש יאדווב אפינ ךדיאמ
 םנמאו -- רבדה רשפא ,ןיא .םאו ,פ"העוה ירבח ויהי .תוצראה
 יחת תוצראה תוירדתפה הגהנה = יכ -- .לעופב םדוק .הזכ :היה
 ,פ"העוה םע .רובח לכל .ץוחמ .תאצמנ

 תועורג יול .ר"דה לש ויתועצה ןיא םצמוצמה פ'"העול עגונב
 דובעל ללכ רשפא יא | יב ,ןויסנהמ \יתחכונ לעיפב .לבא .ב"ב-
 םלועה לכב םירזופמ םירבחה . ,םירכח העבש םע אדה אתווצב
 םיתעל קר .רחי  ףסאהל םילוכי םה בוט רתויה = םנוצרב םגו
 ,ןבומכ  ,קיפפמ וניא םיבהבמ תופילח י'ע מ"ומה ,דאמ תוקוחר
 תאצמנ לעופב יכ ,וז .הטיש פ'ע םג .םירבדה  עבטמ .אצוי .ךכיפל
 תשמח ויהשכ ,לצרה ייחב םגו .דח>א שיא ידיב הגהנהה
 -תטיש .לע .ןנואתהמ ולרח אל ,תחא ריעב םיבשוי .םירבחה
 תוושהל הצור ינא ןיא יאדווב .,לצרה לש :תיטרקוטואה הגהנהה

 ונעטש הלאמ .ירמגל תונוש ידגנ תונעטה ירה ;לצרהל ימצע תא <"
 ץוחנ יב .,םתא :םירמוא . :תאז רוכזל .ךירצ לבא  ,לצרה .דגנ

 ןיא אלה לבא .הגהנההב חכדיאב ויהי הירטסואלו הי:ורלש ,רבדה
 :פוא לש .הלאב אלו היסורב תורדתסהה לש היסיריטניאב אל ןידל ונל
 ןה ,םיללכדםינויצ םיפיריטניאב םא יכ ,תרחא ץרא וזיא לש וא הירט
 םכתנווכ .לכו = ,רובבדלשךתונוהכ  אורבל םיצור םתא .ןיא תמאב
 הו תא לבא ,הפי רתוי ןפואב .תישענ הדובעה יהתש ,קר אוח
 ,םישנאב הגהנהה לא ורחבת םא אלא ,תוירואית י"ע: וגישת אל
 ושבע .לש הטישה פ'ע ,םירחא םע רחיב רובעלו דובעל םילוכיה

 -תפילח םג ,תובורק םיתעל דחי ףסאההל רבדה רשפא ן"כב היה |
 םכל ויהי .םא .רתויב : הלק התיה םישנא ינש .ןיב \ םיבתכמה
 ולבקת וא ,תולאשב םהילא .תונפל דימה וכרטצתו ,םירבח העבש
 עיצהלו - בושל :.רבדב .ךרוצ  היהיש וא -זאו ,תונוש תובושת שש
 תעד .לע רברב :עירכמה ,דחאה היהי ףוס ףוסש וא  ,תולאש .
 רפינש ,הז .י"ע  תאזה .הטישה תא -ןקתל רשפא | םנמא  ,ומצע

 אשיו תדחוימ הכשל להניו הקפי דעוה רבח לכ .,תודחוימ תוכשל = =
 תוכשלה לא רוחבל  היהי ךירצ ,ןבומכ ,זא .וילע .התוירחא תא =

 ןיא ..ותכשל | תגהנהל שיא שיא םירשכומ ויהיש ,םושנא .וללה
 םינוגהו םיואר רתוי םה ילואש ,םישנאב ורחבתש ,קיפסמ רבדה

 ,אוה .ץוחנ  ,הנדיאהד םצמוצמה פ"העו ירבחמ ,םכרע פע ךכל >>
 םירמוא. .הגהנההב ףתתשהל םירשכומ רתוי .םישנאה ויהי יכ =

 םירקבמ  םתא ז"כבו הגיהנמ די .שיש םישיגרמ םכניא .יכ .,םתא
 תעד לע .לכה השוע איה .יכ ,הגהנהה תא השק | כ"ב ןפואב
 םאה :היסורב .השענהמ הפ םיעדוי ונניא יכ ,םתא םירמוא ,המצע
 וניאש רובחב = דמוע ,בולוקוס רמ ,ונלש ישארה ריכזמה ןיא
 םג הפ יל ,שי אלה םינינעה רתיל עגונבו + היסור םע קסופ

 םינינעה .לכב ותצעב לאושו וב ךלמנ ינאש ,רמייהנירוב ר"רה <>
 שארב .ונל ויה ילמלא ,דאמ הפי הז היה יאדוב םנמא +םיבושחה
 תרובעל םמצע תא שידקהל םילוכיה ,הלאכ םישנא קר העונתה
 ,םירחא םינינע םושב קוסע יתלבלו = םנמוו םחכ | לכב תונויצה <

 ונל ויהיש דע לבא \ .,ןבומכ .םתרובע רעב רכש ולבקיש םישנא
 תא קלחנש ,הזב ןורסחה תא ןקתל םיחרכומ היהנ הלאכ .םישגא

 ,הלש .עוצקמל הכשל הכשל ,תונוש תוכשלל הגהנהה תרובע |
 אישנה רחבנ ינימשה םרגנוקבש ,הז דגנ ןעט ןיקשיסוא רמ

 ימצעב  ינא  .םדוק היחש ומכ ,פ"העוה תאמ אלו  םרגנוקה "תאמ
 סחיב יכ ,םדוק . יתרמא רבכ הזה יונשה ידיל איבהל יתלדתשה

 לצרהל | עגונב ,ילא סחיב םינהונשמ רחא ןפואב ונהנ לצרהל
 ,,סרגנוקה תאמ רחכנש ילבמ םג אישנל היה יכ .,ןבומה רבד הז היה
 תעשב יתיאר תאז ,ללכ ןבומה רבד הז היה אל יל עגונב לבא
 ,סרגנוקה תאמ םצמוצמה פ?העוה רחבנש רחאל ,יעיבשה סרגנוקה
 ,רבד .אישנ  רותב יחריחבל םדקומ יאנתכ םואהפ ינפל ועיצה

 ו

% 

 ,אוהו ,םולכ ונממ יתעדי אלו. לכ ויתודוא לע ורבד אל הכ רעש
 תונכהה תא תושעלו ןילרבב הלודג הכשל דסיל היהי .ךירצ יכ
 זא .יתאצמנ ינא ,ןילרבב ובשי םיסורה םירבחה ינש יכ ,ךבל
 זא יכ ,הלאה םיאנתה לא זא יתמכסה אלמלא ,סנוא לש בצמב
 אלו ,זא רגסנ רבכ סרגנוקה .הנהנההב רבשמ יריל הז איבה
 םיכסהל זא חרכומ יתייה הזבש בצמב ,הלאשב וילא תונפל ולכי
 הז. רבדל חינהל ןיא יכ  ,יתטלחה יבלב .לבא ,םיאנתה לא
 לבא ,םיאנת עיצהל שי םרגנוקהל קר .הינשה םעפב .תונשהל
 ,םצמוצמה פ"העול אל

 ריבעהל ,העצהה רברב יתער תא תווחל ינא הצור התע
 רוגנ ךכל .יתדגנתה ,הגהנהה תא יתלבקשב .,ןילרבל ,תוכשלה תא
 ,יעביארכ ונקתנו תובשלה התע .וררתסנ רבכש רחאל לבא ,רומג
 לטבמ  ינא ןיא .תוכשלה תרבעהל רוע רגנתהל הצור ינא ןיא
 םוקמ עדוי  ינירה ימצעל ינאשכ ,ןילרב דע ב ש ,םימעטה תא
 ינאו ,הגהנהה םוקמל תויהל ןילרבמ הברה רתוי הפי אוהש ,רחא
 ריבעהל | ונדיב .רבדה .חלצי יכ ,יתלאשמ תא עיבהל קר לוכי
 תולעמ ןנשיש | יארווב | ,בורק | רתויה ןמזוב םשל הגהנהה תא
 תא תושעל רשפא םכתעד לע םתא םידמוע םאו ,ןילרבל .תובומ
 רבדה רשפא יא יכ ,רבופ יתייה ימצעל ינאשכ לבא .הזה ןויסנה
 אצמהל הנה .תוכירצ יכו  ,הגהנהה תאמ תוכשלה תא .רירפהל
 ,ירוגמ םוקמ תא תונשל יתלכיב ןיאש רחאמ לבא ,רחא םוקמב
 טדידנק .רותב הריחבה; לע .יתוא רימעהל רבדה :ןכתי אל .ךכופל
 העונתהל . יתוחכ ;תא .זא םג .שידקהל .ףיפוא ןבומכ . תואישנל
 תליחתמ יתדובע םהב המצמטצנש  ,תועוצקמה םתואב ךובעלו
 . = .תורדתפהה יפיריטניא .. תואישנה תנוהכב קובר ינניא אלה .העונתה
 .יטרפה דובכה תואתמ רתוי הברה .ילו- םכל :םירקי

 תורדהסהה תלאש יכ ,אצוי הכ דע .יתרמאש םירברה .לכמ
 ר''ע םיחוכיוה לכ .דאמ לודג םוקמ אבה םירגנוקב תחקל הכירצ
 ,םינוקת  ידיל  ואיבוש יאדווב ,ןאכ וררועתנש .,פ"העוה .תריחב
 םיפיעס םג תונשל היהי ךירצש ,רבופ ינא לבא ,תונקקה רפסב
 תושדח תויצריריפ דופי רבדב תוטלחהה תא ,לשמל ,ומכ ,םירחא
 ר"ע הלאשה תא תויטרפב ררבל רבה ץוחנ םינפ לכ לע ..דועו
 הטלחה רשפא םא הוב לבקלו םירגנוקה רע תונקתה-רפסב םייונשה
 ונל וררבתנש ,תיעדב | םירגנוקה לא .אבנש ידכב | ,הרורב
 , ןכרצ לכ

 ? תועצה = ועצוהו דוע וכשמנ תונקתה יונש ר'ע  םיתובוה
 "טלו,ב  תונקתה תא .םסרפל .הטלחה הלבקתנ ףוסבל  ,תונוש
 ,הז ןינעב םתער תא תווחל תורדתפהה ירבח תאמ שוררלו
 י"ע .רחבתש .הדעול הבורמ רמח | רפמל | היהי רשפאש  ידכב
 הבישיה ירבח לכ טעמכ ואב ללכב .וז הלאשב ןודל סרגנוקה
 תונקתה רפסמ םידחא | םיפיעס .קרש ,תחא הער | ללבל
 ,יונש םינועט

 וספלו אישנה םאנ  תוררתפהה ד"ע םיחוכוה ורמגנש :ירחא
 , , הריגפה םואנ תא

 ינא הדומ . ןאכל םתאבש . ,ינורא ,םכל הדות :ןתונ ינירה
 םיזכרמה-  ןמ העידיה תא ,יתלבק רשאב | ,טעמ יבל רעסנש
 ,הבישיה לא : םשמ .םירבחה .ואובי אל | יכ היפורבו הירטסואבש
 יתאלפתה . ןילרבל אלו ןליקל הדיעוה הארקנ םנוצר תורמלש י.פמ
 וענמו םנמאש ,יבל לע  תולעהל יתלכי אל יכ ,תאזה העיריה לע
 ,הדיעוהב . ףתתשהלו אבל הז םעטמ םמצע תא םירבחה
 הבישיה לא םירבחה ואב :יכו ,יתויקתב יתיעחנ .אל .יכ ,יתחמש
 , ,ןוגה רפסמב

 ונלצא = גהונו ךלוה רברהש ומכ  ,וז  הבישיב םג : !ינודא
 ,יהלגרוה :ונהעונת .הלחתמ .רוע אלה .השק הרקב תרמב יתטפשנ

/ 
 ל
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 .ינמט .ןוצר - םיעבש 'םכניא םא  ,ללכ אלפתמ יננוא .ךכיפל .רקבל
 ינא .שקבמ לבא ןלבהמ ןוצר:יעבש .תויהל הבס םוש ןיא יל םג
 רשפאשמ רתוי תושעל לוביש שיא לכ ןיא יכ ,בל לא םישל םנמ
 יכ = ,ינא הוקמו ,קפס םיליממ םתא ןיא ןה בוטה ינוצרב | .ול
 יכ . , םביתודוא לע  ינא .ערויש ומכ ,הנומאב יתדבעש ,םתחכונ
 רתוי םיתעל .דחי ןמדזנ םא  ,העונתה הכומב קר  םתא :םיצור
 גישנ וא ,הלוכ הרובעה תא 'תובורק םיהעל רקבל לכונו .תובורק
 .תרקבה לש היתונעמ טעמ אל הנמתתסת םג  ,הברה הזב

 ונירבחמ וזיאש שי יכ = ,יתיאר וז א הבישיב םג
 .ונתרובע  תודיתע לע .תוימיכיפב .םיטיבמו םחורב םילפונ

 הרירי לש: םיעגר |. הלאכ  םיטנימומ םיאב = יכ ,ינא ןיבמ
 לכ .לע .חוחאל - הריקפ | רוקסנ םא לבא ..העונה לב לצא .םייוצמ
 העונתה הרציש המ  וניניע 'דגנל, ריבענ םא = ,העונתה תודלוה
 ונל ןיא זא ,הנורחאה תעב םג ונלעפש הזו ,היתונש ב"י ..ךשמב
 רעצ ונדעצ תונורחאה םינשב םג | . תוימיסיפל דופי םוש .תמאב
 .ןוצר>יאל .הבס .לכ .ונל .ןיא יכ ,ינא בשוחו ,המידק רעצ .רחא

 תוארתהל , : םבל ארוק = ינא  ,הבישיה תא  התע  ירגסב
 "!גרובמהב יעישתה סרגנוקב

 םיליח-המ

 :ּוניָיִתְּב
 , תּונויִצּב .
 סרגנוקהל .היסורמ םיריצה .תוריחבש ,עידומ יזכרמה .דעוה 1
 18/4119 | | תבמ  "--ר"י ימיב גרובמהב היהיש  יעישתה '*

 תוריחבב  .(רמבונ 39/94-1/44) ולסב ..'וה'א .ימיל .ועבקנ | (רבמצב
 תוריחבה לש לוקומורפ ,תורדתסהה תונקת יקח יפל גהנתהל :ךירצ =

 לכל וז הרטמל וחלשיש םידחוימה םילומרופה לע .בתכהל * ךיהצ
 ,םיבורקה םימיב םילקושה תוצובק |

 לוקוטורפה תא איצמהל ךירצ תוריחבה הנרמגתש ירחא ףכית :
 תיזכרמה הכשלה לא ינשה תאו .יזכרמה רעוהל דחא ראילפמוקא
 (\01מ ב16 2ו0מ108]180180 06ת1ו'810וגז6ה הי011מ 80 ₪ 81). ןליקב

 תיזכרמה הכשללו יזכרמה דעול איצמהל ךירצ תוריחבה לע תואחמה =
 ,(רבמבונ .19) .ולפכ ז"ידמ .רחואו אל =

 רבד לע םילקושה | לכ .תא עידוהל | ביוחמ םילקושה דעו | <
 תופסא י"ע) .תוריחבה ןפוא תא ,ןנפואו "ןמוקמו תוריחכה .ןמז
 ,.םוקמה יאנת לא המאתהב םילקושה רעו עבוק (הלאש-תונוילג וא
 תחקל תושרה ,תוריחבה דע רמגהל םיכירצ םילקשה תונובשח >>
 1/,,) ולסכ 'א רע .וחלשש תוציבקה ןתואל קר היהת תוריחבב קלח
 ,םילקושה תמישרו .םילקשה ימוכס תא יזכרמה דעוה לא (רבמיבו

 התיה .(רבומקוא 31-17/40/1%) ןושחרמ ו'ט--ו'ט ימיב -=-
 הלאשה . היסורבש לורגה לעופה רעוה ירבח :תצעומ גרוברטפב

 לעופה דעוב םיונשה תלאש התיה ,הצעומה הב הנרש ,תירקיעה
 הדיעוהו יעישתה םרגנוקהל תועגונה ,תורחא תולאשו םצמוצמ
 תא .ריבעהל ךירצש .הריכה הצעומה .היסור ינויצ לש תישמח
 -- הז .רבד .היהי רשפאהיא םאו ,זירפל .ןלקמ תיזכרמה הגהנהה
 ירבח .רפסמ תא לידג\ול סרגנוקה ינפל עיצהל םג טלחוה ,ןילרבל

 ובשי םהמ השלשש ,םישנא הגומש דע םצמוצמה לעופה העוז
 , אבה ןוילגב ואבי תומלחהה יטרפ .דֶחֶא  םוקמב

 ונלבק .יאסידואה דעוה די לעש ,ןיעידומה תכשל .תאמ =-
 ,היקריתל  תוכלוהה תוניפסב ,הקספנ ןיטנרקה :ינפמ + וז המרגלת
 , ,תתישילשה הקלחמב םיעסונ .תלבק ,העש יפל |

 ר"ע 10 .רמוג רזוחה תיסורו תירבעב הדחוימ האצוהב רואל האצו -

 .הנושארה השיררה .פ'ע  תודוגאה לא חלשתו  תישימחה  הריעו
1 

 תוהבוש  חלשמ יב עירוהל ןנשקבתנ תובר תולאש לע הבושתב --
 ,סרגנוקה ירחא םידחא תועובש רובעכ ליחתי פרגנוקל גייה תנשל םילקשה

 חואה | םיינוצחה םיאנתה לובשב םירע הברהב יג ,ונל םיעידומ =--

 :םילקושה לכל וחלושיש הלאש:תונוילג .י"ע פרגנוקה לא תורוחבה הגרדוסת םיחונ

 םונוממה תדיעול סרגנוקה ימיב ארקל טילחה ל"הקה לש םוירוטקרידה
 "' ל"הקה תפוקל .סנכנ ןורחאה עברב .ףסכה ןיובק רודס :ינינעב ןודתש ל"הקה לש

 הרבעש הנשה לש | ישילשה עברה יבגל -.קרמ | 198,191.99 .תונידמ 94-מ

 וקרמ 57,685 ,18-ב היסור תחקול שארב םוקמה תא ,100 '/9:ל דע םוכסה הברתנ

 *םש הכרענ רביטנפ 19:ב יכ ,וגל םיעידומ (בוליהומ ךלפ) ודאולמ --
 גילו ,ג 'רמ ,תפלוחה הנשב הדובעה ר"ע ח"וד רפמנ םהלש םילקושה תפסא
 שדח דעו רחבנ ,י"אכ \ תובשיתהה לש תובורק רתויה תודועתה ד'ע םאנ

 ל"הקה תבוטל ףסאנ םשש "ןינמ, םינויצה וכרע הרות תחמשב ,םישנא העבשמ

 ."ר 5

 ר"ע  םינויצה .תרוגא ונל העידומ (ןילהאוו ךלפ) הצינדורוהמ ---

 הדוגאה ..ע"רת ןושח דע ט"פרת ןושח שדחמ ,הרבעה הנשה ךשמב התדונע

 ן'ר 91--ףסאנ לצרה רעול | ;48 --ורכמנ תואםפוק ;'ר 85,40 ל"הקל החלש
 םוכסב ורכמנ ל"הקה לש תונולגו תויולג ;3,60 ריחטב ורבטג = יודרונ יות
 ףסאנ יאסידואה דעוה תבוטל ;'ר 4--הגלפמה סמ  ;'ר 40 םילקש .\ 0

 תווחמו םיפשנ וכרענ םג ןב .ר 10,90--תירבעה היסנמגה תבוטל ;'ר 8

 שוכרל םג הלדתשה הדוגאה  ,הקיתוילביב.הקינוקה לש תורבוח תואמ וצופנו
 ,תונויצל היטנה הרבגתה ללכב .ונתוגותע דעב םיטתוה

 :הלאה םירבחה תא םסרפל ונשקבתנ "יהרומ, היצרדפה תאמ --

 =-"יחרומ,ה רשאתנ ו'ש ירשת ט"כ םוימ לודגה לעופה דעוה .תבושיב
 היצרדפל -- םילקש םיפלא 'גמ רתוי ןלקב .יזכרמה תכשלל רסמש יִרחא
 .תרחוימ

 ,ונתדובעל םדי .ונתנ רשא ,העדב ונירבח לכל הפ םידומ ונא
 רעונש ןורחאה ןמוה -- ןושח ו"ט םויל ראשנ אמ רצכ 'ןמז קר רשאב

 !נורכח לכ תא ונחנא םישקבמ ןכל -- םילקשה ףסכ תלבקל  ןכרמה תאמ
 ןלקב וברטה תכשלל .רשו דימ חולשל םילקשה ץובקמ ףפב םדיב דוע ראשנש

 ' םע 10/( מ1801(18ו08 20181260 60% היט 31)

 !,\ א םרהל ם"ית תולשל וגא םישקבמ םישולתה ."יהרומה דעב,  העדוהה

 (ז. 60011 (גזה שמ זבח[ 411 ,\110ו7101- ונל וא אדילב .י'נ םנייר
 5 ,(!וש08 88806 3.

 היצנרפנוק בג היהת גרובמהב סרננוקה םע תחא תעבש םיעידומ ונחנא
 ..עידונ דוע םיטרפה . תיחרזמ

 ינוקהל םיריצ םרגנוקהל םיריצה םע דוחיב רוחבל ב'ג םישקבמ ונחנא
 .(68 יחרומה תונקת ; דחא ריצ םילקוש האמל) ,תאוה היצנרפ

 '| תנמוה פ"ע ,םש האשנ רנוייפ תרמ .יכ ,ונל םיעירומ גרובנידעמ --
 וב ךומתל השרדו "לאלצב , ד"ע תמאונה הרבד דוחיב . םואג , םינויצה תדוגא
 ומיוה להקה ןמ םיבר .קזח םשר השע םואנה .הפל הפמ אלמ היה םלואה
 . + "לאלצב ל םהיתומורת תא

 :.הפכשלה | תפוק לא ופנכנ רביטנפ שדחל 91/ םוי ךע 14 םוימ
 '!הלאה םימוכסה היסורב ה"הקה 'לש תיזכרמה

 בורר 8 תויללכ תובדנ

 8 ימצעהסמ
 ג תורבושדיסקנפ
 ,- 0 תואספוק

 8 (ןירועשל םימולשת) = ז"הפס
 ,- 8 תורעק
 ככ תיזחוצע

 8 םוכסב .ק"הק יות = ורכמנ
 1 9- ְי המרגלת תונוילג :

 ,כהר 49595 היס

 .הרש ע-םיתשה הנשה דעב ופנכנש םילקשה ומוכס '" תמישר

 .רבוטקואב .ירישעה רע רבמטפסב ןושארה ןמ סרגנוקל

 ןוק 76 .ר 8 הנלוו  ךלפ ,ינאיסשא ; .ר 40 הנדורג ךלט ,לאפאטנא

 ךלפ ,אדווא ;.ק 66 .ר 5 ןילהאוו ךלפ ינארטסא ;.ר 15 קלבוס ךלפ  ,אטולא

 ןוק 75 .ר/ 11 אראטסא ;:ר 8 רימידאלוו ךלפ ' , ווארדנאסקעלא 1,ר 6: קפנימ

 ית 90 ,ר 1 בווק ךלפ ,וועשטיררעב ;,ר 26 ןילהאוו ךלפ ,  אקצעטסערעב
 ל

0 1 > % \ 



 טל ןוילג

 ,וואלסאגירעטאקעי ךלפ ,טומחאב ;,ר 45 ןופרה ךלפ ,ץעניהבאב ;,ר 17 ןידנעב

 :, ןינוטסאג ;.ר 25 בויק ךלפ ,וואלסוהאב | ;,ר 20 שילק ךלפ ,יקשוילב ;.ך 88 =

 אקנאירבאד ;,ר 25 ןופרח ךלפ ,יראסאבוד ;.ר 2 אנוואלאנ ;,ך 26 השרו ךלפ ="

 הילודופ ךלפ ,יצוועיאנוד ;.ר 25 בויק ךלפ ,אקוועימעד ;,ר 15 בוגינהצ ךלפ

 ילעוו :.ק 50 .ר 97 השרו .ךלפ ,וואקשיו ;.ר 5 קסגימ ףלפ ,אניטוחרעוו רח 8

 =לאבאוו ;.ר 60 הנליו ;,ר 5 בויק ךלפ ,  וואקליסאוו ;.ר 21 שילק ךלפ ו

 100 קסבעטיוו ;,ק 50 .ר 50 קלבוס ךלפ ,אוואלאבשורעוו ;,ק. 70 .ר 14 קינ

 גיר 15 בויק ךלפ ,עצשינראו ;,ר 50 וואלסאנירעטאקעי ךלפ ,אקוואקליסאוז ה

 ךלפ ,ןיטאח ;.ק 50 .ר 17 לודופ ךלפ .,ץענאווו ן\ר 10: ב ליהומ .ךלפ ,יצעווארוז

 -פאריט ;,ר 5 דאראגוואנ ךלפ ,וואדושמ ;,ר 190 .וואקראח  ;,ר. 30 .הוברסב |

 יטעשט ן,ק 57 .ר 79 בוקורטפ ךלפ .,וואשאמאט ;.ד 25  ןוסרח ךלפ ,לאפ

 ךלפ ,יצנילאטראי ;,ר 6 בויק ךלפ ,ליבאגרעשט ;.ר 20 .בליהומ ךלפ ,קסרעש

 ךלפ ,ץעלעי ;יר 97 אקוואנאי ;'ק 75 'ר 23 וואלסאנירעטאקעי ;,ק 50  לוהופ

 גיר 5 הבטלופ ךלפ ,אציווחאל ;,ר 30 היברסב ךלפ ,אוואעל ;,ר 8 לאורא =

 אציצנעל ,ק 35 ,ר 17 אשומאל ;.ר 200 ודאל ;.ר 15 בלי..ומ ךלפ ,ידאול

 ,ילאגאשיימ = ;,ר 5 ,בוג םליהומ ;;ר 18 קסנימ ךלפ ,שטיוואל  .ק 50 .ר 5

 :אדראמ ;.ר 6 בויק ךלפ  ,ןולאמ ;,ר 61 אווקסאמ ;,כ 50 .ר 6 הנבוק ךלפ

 ;יר 81 קלבופ ךלפ  ,לאפמאיראמ ןיק 43 .ר 48  .בונ קסנימ ;,ר 7 אקוואר

 *אנ ;יק 70 .ד 48 קפנילאוודאראכאוואנ .ק 50 .ר 1 בוקורמפ ךלפ ,וואקשימ

 קסנימ ךלפ קצולפ ;.ק 40 .ר- 10 וועראנ .ק 80 ,ר 99 השרו ךלפ ,ראוודאוו

 -אנדערפ ;,ק 50 .ר/ 18 עצשיוואטס .ר 8 אנםיס ;,ר 61 וואשטאחאס ;,ר 12

 ךלפ ,וואקיפ ;.ר 5 .וואלאקאס ,ר 15 .בוג' ,קלבוס ;.ר 18 בוגינרצ ךלפ ,ארוב

 ךלפ ,קפוטלופ .ק 95 .ר 5 וואקטפ ;,ק 50 .ר 29 / אוניפ ;.ק 50 .ר 4 לודופ

 ןק 50 .ר 88 קסנאלפ ;,ר 100 הירבט ךלפ ,ץיסאדאעפ ;.ק 50 .ר 5 השרו

 ןילהאוו ךלפ ,לעוואק ;,ק 50 .ר 42 וקאב ךלפ ,אבוק ;.ק ,17 .ר 74 ןיציראצ

 ;.ר 56 קסנימ ךלפ וואנאדייק ;.ק 50 .ר 16 שילאק ךלפ ,ןינאק ;.ק 50 4 7
 ךלפ ץעבאראק ,ר 55 לודופ ךלפ ,ןיפוק :,ר 9 ןוסרח ךלפ  ,ארעוא-אווירק

 :,ר 5 יראדעשאק ;.ק 50 .ר 78 הנדורג ילפ ,אוערעב-ווטראק ;,ר 8 קסגלומס |

 יאר ןוק 50 .ר 9 ןילהאוו ךלפ ,ץקנעטערק ;,ק 50 וואלזאק ;.ר 55 פויטנאק
 ינמור :,ק 90: ,ך .? קפנימ ךלפ ,יציוועובור ןוק 50 .ר 21 הנבוק ךלפ ,ינעיש

 'וואקאר ;.ר 8 דארגייר ;.ק 60 ..ר 5 לודופ ףלפ ,אצינביר ;,ר 25 הבטלופ ךלפ
 ;,ר 5. ןולבול ךלפ ,ןישערעש ;.ר 5  הנבוק ךלפ ,אוואדאש ;,ר 5 :קפנימ .ךלפ ! = <

 הנדוק ךלפ ,יקאש ;.ק 75 .ר 84 ןישטוטש ן.ק 1 ,ר 80 הנבוק ךלפ ,ילוואש
 ניק 24 .ה/2022 ה'ס" 9

 וק 55 :ר 10935 .31.85 'ונ םלועה פ"ע םדקה םע

6 
 ,לֶאְרשְי תוצְופַתְּב

 :הנבוקמ הזה בתכמה תא ולכק תיאנבוקה הריעוה יאורק ו 8
 רועב הלשממה ןוישרב תארקנש ,הצעומה 'תא רדפמה דעוה, ' 5

 ונמפרפש המרגורפה יפ:לע םיומינפה םיידוהיה .םייחה ינינע .לע ןורל ,הנבוק <

 תא תוחדל ןוכנ .רתילו ןיוחנל אצמ ,רבאיטנפב 30 םוימ יראלוקריצה ןנבתכמב ,
 ."וז הנש (92:90 ימיב ךרעל) רבאוונ שרוחל הרומאה הצעומה =

 תוצוחנה תועידיה רתי ןכו קוידב הצעומה לש םיעובקה םימיה רבדב, .

 ,ףלאוו ,ב ,א ,ודסמה דעוה דעב ,םתעשב םכל עידונ
 ותעצהב הנד תימצעה הגהנהה ןינעל הצעומה לש תיללכה הפסאה --

 אל םודוהיה ..ןילופ ירע לש :הגהנהה ירדס יונש רבדב :םינפה םוירטסינומ לש

 ירבד רתי ןיב .רמא : ,ןופילוטס = ,םירטסינימה אישנ : ,תאזה הפפאה לא ונמזוה
 יקוח תא ויתוחנה .דופיל לכק העצהה תא םוירטסונימה ךרעש העשב !ומוא
 תויטגו תופיאשמ םישדחה םירפומה תא ענמל ףאש אוה .,1893.תנשמ םורעה

 " ףתתשהל .תוכזה...תא ,םרפפמל בל םיש ילבמ  ,םיסורהל תלו = תוימונוטוא

 תענכנה תונלופ  תומצע הגהנה ןילופ ירעב תוארל .םיצוה ונא ,םורעה תגהנהב
 הגושארה | :תוירוק שלשל םיקלחנ םירעה ירחבנ ,תיסורה תיכלממה האודיאהל |

 ולבקי אלש ידב ,םיבשותה רתי לש תישילשהו - םיהוהי לש הינשה ,םיסור לש
 ,המודה ירבח ןיב  עירכטה רפסמה תא  ,םירעה יבשות בור םהש | ,םידוהיה

 תושימח רפסמב תוינורועה  תומודה לא םידוהיה תא .םיננהל 'העצהה תרמוא .
 םע  ןתמו אשמלו = תוריינ = תבירעל .תימשרה :ןושלה \ ,תומודח = ירבח לכ לש

 הצעומה ןמ .םינלופה .ואצי רבכ-תונוהחאה :תועידיה יפל ,תיסורה איה הלשממה

 תדבו ,ימואלה .םדובכב .תושגופ.הצעומה לש .היתופיאש :יב ,ואצמש ינפמ.,תאזה

 םידוהיה, ,רבדב קוסעל םיירובצה םינקסעה  יגוח וליחתה .השרוב  ,תילותקה

 םה .תוימואל תוירוקל הקולחל םמיבסהבו  תולבגהה דגנכ םיאחומ | םוימואלה

 םיבשותה לש יסוחיה רפסמל םיאתמ אהי הירוק לב יריצ רפסמש " םושרוד

 ,הז םואלמ
 לש םישרומהו םידעוה 'תפסא קסנימב התיה רבוטקואל 7-ו 6 ימיב --

 ?ולאה תוטלחהה תא הלבק הצעומה , קסנימ ךלפב 'םישרומה תבשל

 לכ יב :,ץעול בוט  .ותשאלו ומצעל .ימלוע טרופספ לבקלךירצ דרונ לכ

 םוארקנ םה םשש לילגה ותואב דעומ דועב .םמצע תא-.ומשרי 16 ינבמ םיריעצה

 ןיאשו םנק לבור 300- םלשל םיביחה הלאל וריתיש ,לדתשהל ץוחנ . אבצל

 הכאלמ ילעב יב ,לרתשהל ץוחנ . ל"וחל עסמ תדועת לבקל--םיפכנ לב םהל

 . קוחה פ"ע לווב ל"וחל עפמ תודועת ולבקו

 ד"ע .תועידי .ץיפהל : ולאה תוטלחהה ולבקתנ תיניצידמ הרוע .ר"ע

 יבאש העשב יב ,לדתשהל ,הב המחלמה יעצמא ך"עו המובארטה תלחמ

 םירעה תא ץעול * ותשאו וינב יניע ףא םנ אפורה הקבי ותיבמ :רדונ החפשמה

 תלחמל החמומ,םג אפורה היהיש , בל הנמישת אפור ןהל ןנימוהב יב , תונטקה

 אצמל םידדונה ולכויש ידכ | , םיניעה תולחמל םילוחה.יתבב ךומתל  .םוניעה

 .הרזע םש |
 לב .ילב ןתוא  םיבווע ןהילעבש תוחפשמל עגונב תוטלחה םג .ולבקתנ

 השרומה םא :ולאה .תוטלחהה ולכקתנ הבשלה לש התדובעל עגונב ,היחמ יעצמא

 אוה ךורצ ול תוצוחנה :תועידיה תא דדונ ל תתל לוכי וגיא ךלפה ירעמ תחאב

 אשמב אבל ךרוצ היהו םא  .תיזכרמה הכשלה לא וא קסניטב דעוה לא .תונפל

 וא , יקסניטה דעוה לא תונפל ץוחנ תוינאה  תורבח וא ל"וחב םידסומ םע .ןתמו

 ! . תיזכרמה הבשלה -לא

 "דנובה, לש הז ירחא ,שדח .ידוהו רוטקובורפ הלג .ביצרוב רומידאלו --

 ,הנְבמ .ביצרוב = . גרבניזור  ץובופיסוא  רדנסכלא -- ומש ,  םואמויסה ברקב

 גרבניזור היה הלחתמ ."םשל הכו רבכש ,הסונמ ,ןשי רוטקובורפ, ראתב .ותוא

 םינקסעה ןיב היה הנורחאה תעבו , ם.ס לא רבע םהמ ,ד.ס ןכ ירחא ,רדס

 + םיאמויפה לש  םינושארה
 וברעמה לבחב | תובטסמוז דומו ד"ע הלשממה לש = קוחחהתעצהב ---

 וחוני אל = ,םידוהיל םועגונה  םיקוחה .וררבתיש דע יב = ,רמואה ףיעס וגשי

 ,הילא םינפאלג רותב רחבהל .םגו .תובטפמוזה לא .תוריחבב ףתתשהל : םידוהיל

 ,רפס:תיב דופי  רבדב קוחה-תעצה ךרע ינוצידימה .טנומאטראפודה ---

 תואקיתפאההיתב יקיזחמ לע .רופאל םירמוא הז  םע = ,םיהקוריידימלתל דחוומ

 ליבשב .תדחוימ המרוג  גיהנהל םירמוא הזה ס"הבב  ,םהילא - םידימלה חפסל

 ,םידוהיה
 תולהק הברה | לא תולאש לש  ןוילג חלש ץיבוליסונ .טאטופירה

/ 

 לא 'ץראה םע ינב לש םהיסוחו" ר'ע ול הצוחמו  םוחתה ירעב תוילארשו

 םוקמ לכב יכ ,תובושת םישמחו האמכ .ןייבוליסינ רמ .לבק רבב התע .םודוהיה

 ירברב םיעירפמ םוקינזויופה קרו ,םידוהיהו םירצונה ןיב םוער אל .םיסוחי םוררוש

 1 / .תָרַומּב
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\ 
% 

 ,  .תמרגלת םילשורי תחפל ייב:טאלט יי" החלשנ תונמאנ תועודי יפל = -

 ןינעב  טילחהל לובי טנמלרפה קרש  ינפמ, :הנושל הזו ,המודאה אקתפה דע

 טנמלרפהל :היהי .רשפא:יאשי .ינפמו הנותשלפב םירוהי לש םתובשיתהו :םתוהש

 ר"ע  םומיקה :םיקחה תא הומשל .םיזצמ וננח ,חתפישב ףבית וז הלאשב ןודל

 םידוהי לש םתוהש רברב םושדח םיקח טנמלרפה אוצויש דע ,ץראל .הסונכה

 ר"ע קחה תא םגו המודאה אקתפה. תא לטבל םיבשוח ,ערונש יפל ."הניתשלפב

 לש םהיתורועת לע תיסורה הלשממה םשר תש (1 :םמוקמב  גיהנהלו ןמזה

 +הוקרןתל םוסנכנ םהשכ | םיסור  םינותנ  תויהל םה  םילדחש םיטנרגימיאה

 וליבשב הנגארתש וא ומצע .תא .סנרפל לפויש " חיכוהל \היהי ךירצ סנכנה (9

 + םיסנכנה לש הנשל ילמיסכמ רפסמ .עבקיש (8 ; היצרגומיאב :תוקפועה :תורבח

 ,ישולשה ףיעסב :דוחיב וז העידיב םורמסמ .עבקל רשפא יא
 טילקרפה ןוהאה פ"מהוחב הצרה יקינולסב  "םיטגיא סעד, בולקה םלואב- -

 תדמועה הדובעה "עו הגשה ךשמב| בולקה תדובע 'ר"ע  םירבחה -ינפל  ןהכיהשמ

 תמרהב :בולקה = אלמש לודגה ריקפתה לע : הארה .םאוגה .,םויה ררס לע התע

 הרובעה .,תלהקה. תא. דחאל ותדובע .לעו .יקינולפ .ידוהי .ברקב .ימואלה = חורה

 ירעב .תולהקה. תורדתפה .תדוכע איה בולקה. ינפל התע .תדמועה הרבכנ רתווה

 / ..םיפסאצז .לע קזח םשור התשע האצרהה .המרגות

 "' 6תהס 118 תה 1. 100 6 ו ימי. 0 עב
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 לע ע"רת תנשל המיתה תלבקתמ

 -=-== ריעצה לעופה, -=
 .י"אב םירבעה םילעופה תורדתפה לש האטבמ ילכ

 ,"ריעצה לעופהו
 יוכרמה דעוה י"ע שדחב .םימעפ רואל .אצוי

 וביט .תא .ידמל  וררב וננותע לש ומויק .תונש יתש
 ,ירבעה להקה

 ינפל ריאהלו לופל :תישארה ותמגמ היחת הר
 לקהלו ובצמ תבטהל הליבומה ךרדה תא לעופה
 הדובעה תועוצקמ תא שוכרלו אובל תורשפאה תא וילע
 תא םינכהל הז םע דחיבו ,וניניעל הע  םיארבנו  םיכלוהה
 לש ותוברתה יכ ,ץראב ונמע  תורהש לכ 'ךותל  הרכחה
 --הרובעה יפנע לכב תורצבתהו ירבעה לעופה

 .הינויצה תומשגתהל יהרכה יאצת
 ינונע לכ ליבשב תישפח המב וגנותע  היהי אבהל םג

 תודוה םיכחרתמו םיכלוהה ,םיללכה. םינינעהו ,בושיהו תוינויצה
 הבחר .רתויה .םתראה וב ואצמי ,םישדחה םייטיקופה - םיאנתל

 תא םינפ אשמ ילב רקבל אבהל םג ףיפונ וישכע רע ומכ
 תעד .אורבל לדתשנו ,ונילע  םיביבח | רתויה ךא ףא םידסומה

 ינפל

 ,התא-יבשחתי ונלש םידסומהש ,היואר להק
 קילתמ :4--םידדוב תוגוילג = = .'ר5 5:50. הדוהיב + הנשל = ריחטה

 5 . 2 = לולב
 'פוק 10 . ובר 220. היסורב 1

 םיתנס 25 ירפ = 6 --תוצראה רתוב , .
 רשי  המיתחה ימד תא .חולשל םילכי  תוצראה 'לכמ  םימתוחה -

 .המשש הטסופה-תאהמה י"ע ונולא

 םיפפכ חלשמל םגו היצרטסינימדאהו .תכרעמה ינינש
 25 שע"רת ורשת :ןמ

 פס ו 7 אגל0סוה* א
 רתשה ס"המיב אוה ישארה וננכופל .קר תונפל םישקכתמ היסורב םינכוסה
 לובשב" ?םידדוב תונוילג רכומו םימיתח לבקמה ו 10088, 16.

 :היסור לב

 תבתבה לבל

 תוגשל צ'הופה לש םיטקלפמוק םצמוצמ רפסמב הריכמל םיאצמנ
 ,ע"רת  תנשל צ"הופה לע םיטתוחל .רפ 5 הנש לב ריחמ , ט"סרתו ח"םרת

 יתשמ םיטקלפמוקה ינש : החנה תנתנ המלש הנש דעב המותחה ימד ומלשיש "
 י'רפ 5 דעב םינשח

 .םיאפורה תיצ געב ועמש

 ןוי לש יצחו תחא פכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה |

 ל
 םיטפיצירה  ותוא .םיליכמש .הרמ .התואב לורבה דופי .תא .ליכמ
 וב שי "לזרב, ןייבש לורבה רופיו ,םיאפוְרה .לש םילועמ  רתווה
 היתשל הפי . אוהו .ףוגה תא  אירבהלו םדח תא רהטל יד
 תונייה ראש  לכמ = רתויב לוו .רתויב - ליעומו  םינטקלו  םולודגל

 .;השרו "למרכ,  תרבח  לצא :חריכמה :
 .הפידואו .יושרו "למרכ, .תרבח לצא הריכמה

 רנרב .ח ו .רמ רפוסה לש ןושארה .רפסה .רואל .אצי

 רגרב ,ח=לבתפכ .
 ,פאק ?5 ריחמה ,םירופס 18 ;םידומע 18

 + תבתכה
 ונטו ופה !טמפ ₪5. תוינש]וה 801, 13118, ה]3וםה

 + הוצילגב תישארה הריכמה
 6. 60 תי כ

 ה. קאפה. 11608. 5 \י] פא. אפק. 15 אסת, 605 116000.

 יצח לע םתוחה ,ישילש קלח "םיחרפ

 ! תינוגדפה לב השרח 1
 השרח היתמותסרח הריבמל חאצמנו .רואל האצי "רחשה, תאצוה ידי לע
 תאוה היתמותטירחה , יקסבוזרג הדוהו תאפ ןושארה ירפס םשב םודלול
 ךאמ ןינעמ ןכותהו לק ןונגסה ,םינש עשת -הנומש ינכ םודליל הדעוג
 .-תויתואבו יפויהו רודהה תילכתב ספדנ רפסה .תירבעה הפשה דומללו .האירקל

 + 'פאק 30: רוחמה : , תולורג
 ! "רחשה  .תבתכ

 ' 6 ןוהתפס פהד. 1 111 א כ", 38קח הפה, נו הקסמ88 16-
 תשע הש 1 801 ג 01 זהה, שהה 16.

 ּ % םוריוצמ  םיפיטרכ ,םורפס ינימ לכ
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 0 ל א פ לכל תועדומו .םימתוח לבקמ ינא
 :רזהו םירבעה םינוחריהו םינותעה
 -/ . ל :ןפ טריגאדער) םימתוחהו ,תויצקדירה ריחמב םינוג
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 : ,ישארה .*"םלועה, כוס

 / טרפב ורעוונַא ריעלו ללכב .היגלב תנירמל
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 .השרו הישות, תאצה

 .יזנכשא"ירבעייסור ןולמ

 0 0080-ם0 100-
 יוטה זמ 05 )

 .[םידומע .9666]

 +יקפבוזרג ,* תופההשהב הדוהי:ןב א האט

 סופדב ורודסו ותהגה ונוקתו ולולכש ,ותכירע תרובעש הוה .ןולמב
 הבר הדובע :,םיבר תוחכ ועקשנ ,תופוצר םינ שירש עכ הכשמנ

 ידכב ,הנממ למע םוש הכשח :אל "הישות, תאצוהו ,םיבורמ םימד%

 רשאו 0 רתוי הזה ץוחנה רובחה תא ללכשל

 ישומש רפס ,יממע רוע רפס הוה ןולמב .תתל הריב הלע .ןכ לע
 :ןכרצ יד ללכושמו ןקותמ ,ליעומו ץוחנל

 םיקיודמ םה םיסורה םירמאמלו םילמל  םירבעה :םימוגרתה
 תירבעה הפשה איה ןולמבש תירבעה הפשה ,קוידה .תולכתב
 תורצוא לכ תא הברקב הליכמה ,תינרדומה ,השדהחה
 ,שרקה יבתכ תפש ,תופוקתה לכמו תורודה לכמ ןושלהי
 םילבוקמה תורפס ,ררפס ימכחו םינואגה ירפס ,םישרדמהו דומלתה

 םינורחאה םימיה דע השדחה .תירבעה תורפסה ,םירחואמה םינברהו >>
 ,תונורחאה םינשה .שמחו םירשעב תושדוחמה םילחה לכו ;ללבב דעו

 :וב .ופנכנ .םיינרדומ .רתויה םירבעה םייוטבה לבו
 ,תוירבע תויתוא ב :אוה יזנכשאה םוגרתה 2

 תויסורה : תוזארפהו תולמה לש םימוגרתה יקוידל ענמב
 הוה ןולמה הלוע ירבעה ןונגפהו הפשה תויעבמו
 םינשיה ,תירבעל תיזועולמ םירחאה םינולמה לכ לע
 ,םייי'צ י למ ה םימוגרתה םתוא ללכ ואצמי אל הזה ןולמב ,םישדחהו =

 םתוא אל םגו ,םינשיה םינולממה לש םיירדנפקה ,םיילפרעה
 םוש םהל ןיאש ,םייתרעשההו םייחמ שה םימוגרתה
 ,השרחהו הרחואמה תורפסב ללכ םישגפנ םניאשו דופי םוקמ +
 שודחה .ירחא םיטוהלה ,םישדחה םינולמהמ הזיאב םיאצומ ונאש =

 + ירמ .רתוי תינשלבה היצסנסהו

 םילמה דצבש םידחוימה םינויצה םה םיצוחנו םיבושח
 םילמהו םישרוחמה וא םיידומלתה םיאטבמהו *
 םישדחה םינולמב םיאצמנ םניאש ,תורזה .תויתוכאלמה

 ןולמב םישמתשמל תורשפאה תא םינתינ .הלאה םינויצה--,םירחאה
 .,וירחא ר ק ב לו ילביבדאל אטבמ לכו .הלמ לכ רוקמ תעד ל הוה |

 ,דדבלב תרוע .הנומא לע ןעשה  ילבמ

 לבכבש םיישומשה "םינולמ ב גוהנה טא מ רו פ ב םפדנ 0 5
 טאמרופ ,םיינופיכ םינולמ לש טאמרופ ,תונושלה

 קיזחמ טעומהש ןפואבו ,וב םישמתשמה ליבשב חונ |
 ,הרושו הרוש לכב הבורמה תא :
 ,תופיו תוריהב .תויתואבו חבושמו הפי ,הבע רינ לע םפרנ ןולמה :
 --תקיודמו תחבושמ ההגהבו ,םיניעה תא תורועמ ןניאש |
 םישובשמ יקנ :אוהו -- ,םיחמומ םיהיגמ ידי לע התשענש =

 , םירחא םינולמב בורל םיוצמה תואינשו /

 .לבור 8.90 רדה 'כמ ,לבור 360 ןולמה ריחמ
 ינשה ןולמח תא םג גישהל רשפא 0

 . .תיזנכשא-תוסור-תירבע | 0
 +רנזולק .י ריר תופפתשהב יקסבוזרג .,' תאמ

 תיועולל:תירבעמ--םלש רבד םה דחיב וללה םינולמה ינש <
 . םידמוללו םיארוקל דח א ו תיזעולמו

 יעבטו היח ,תתא הפשבו דהא הו רב תירבע םיבתוכלו
 .תקיודמו

 ,'ר 5.60 .רדה 'כמ .,'ר 5,585 רבל ."םיכ לש .ןולמ,ה .ריחמ
 םגישי ךחיב םינולמה ינש תא הנוקה

 .לבור ₪80 רדח 'כמ ,לבור 5 ריחמב
 םירבעה :םירפסה רחפסמ יתב .לכב .םגישחל

 דזה יס ה 0230 1 111101", 13הקנפה.
 ץ הש 0 0

 ,1 רזב בונביא ,יקבלנ :!הקלחמב וא ,9 ןועמ ;ל יקפילובונ : פ'עב
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 ייםֶלועַה,, ןכוס
 התביבסבו קס ני מ ריעב

 .(פ"טיב) ןרפלייח .,מ רמ

 תורפס תאי
 = ,"תורפס. לש ה ע'רת תגש תישארמ 0 האוצומ

 / לודנ .טסרופב (םידומע 64) םופד לש תונוילג 'ד ןב שדח לכב רפס
 0 אלש ,םישדחו םיורוקמ ויהי תאזח הקיתוילבובה ירפס לב

 . יםוקמ. םושב רוע
 "תאט .(רופס) םימל .םימ ןיב (א :  הלאה םירפסה רבכ םיאצמנ ונידיב

 תוריטסה רפס (ג .ק ב ק .א .א תאמ (רופס) לדנמה לעמ (ב .רנרב .ח .י

 :תאמ '(םיריש) = תודורבה רפס (ד- ,גרבנו יט ש בקעי תאמ- (םיריש)

 ..ןולטייצ ללה תאפ (םיקלח 'גב יערמ רפס) .תודיפחח זו ה :.ל"נה
 : .ןאמ ביפ ב קע \ תאמ (ןמור) שקשה להאב (ח

 ..הנשל .תאוה הקיתוילביבה ליבשב םהירפס תא וגל וחוטבה תאו דבלמ
 , מהירפס תומש תא .דועו ןי פנג ג ,א ,ןוסלנצק קחצי ,רואינש ה וז
 ] .בורקב םסרפנ .םנכתו ולא לש

 :המיתהה יאנת
 הטרופ םע דחי לבור 2,050 (םירפפ 19) המלש הנשל
 . א רם 9590 0 7-20) 5% הגש צהל
 : 4 "ק75 ( 3) | חנש עברל

 י'ק 4 הטרופ .ק 80 רדוב ףפס לכ ריחמ
 : ..הואל ואצי בכ .ינשהו .ןושארה  רפסה

 ..שרוד לבל  םנח .הלושי תאוה הקיתוילביבה ד"ע טרופמ טקפסורפ
 :תבתכבה

 | 130 0המ 0180 +6. 02 075>, 388 טס

8 00 840085 68 



 "2  הוטב-טלקמ שוכרל תפאוש תונויצה
.ירבע ןועובש

 

 [ ה 5 04

 :ןכתה

 ,הפצמה לע 1
 | .תדה 'שפוח, א
 ,ןילופב תימצעה הגהנהה (ב

 < ..ןיררקפפ

 ,(26:11 רווח בתכמ) יעיש

 ₪ 2 - : יקבנאילימס ו 2% ר :ןוחצ

 < .רלפנרב ןעמש ריר 000 ג .םרעמב .תיעדמה ת סה 06

 , ינרק .חדוהי =, (--11 םורוש) ןירותפמדיליל 65

 +ןאלאב הרובר >> : ,(הופפ) ריד 6

 הול ה ,"ףיעצה לעופה. לש תיללכה הפסאה ל
 5 , =  היקרותמ םיבתכמ 8

 [  (יגמרח א | , אטשוק | -- 0
 ין םורושק עשוהו = = .,.לקינולפ ₪

 .א ב .הילגנאמ םיבתכמ 9
 + חרזמב ; לארשייץראב ;תונויצב) !ונייחב (0

 + (תונמאכו תורפסב ; לארשי-תוצופתב

 פק 88 שרחלו ,לבוו 1 חנש עברל ,לבוו 5 הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל ל הישוב "םלועה. רומ

 ,רלוד 5 5/2 הקירימאב ,גניליש 9 = הולגנאב ,קראמ 9 הינמרגב , םירתכ 0 היראננואיהירטסואב = : ל"וחב 8

 .תנש עברלו יצתל הו ןובשחכו ,קנרפ 19 תוצראה רתיכו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראג

 ָ ! וק 30 הסורדאה יונש דעב

2 
 פה 40 םידוטעה ראש לעו .'פוק ₪0 ןושארה דומעה לע -- ,םיתעברא תקליחמ טיטפ הרוש לכ רעב : תועדומ ריחפ

, 

 : :הפירדאה .

 / תאמו ה 10 םאהממה, 01780תזאמ, 0087688 8. [ 146085000ב ,,118013תג'', /0מ8- .

 ..פאק 10 ןוילג לכ ריחמ
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 : ל 0 0 . 8 4
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 .השרו ,"הישות, תאצוה
 ,םישדח םירפס

 הטשה פ"ע תירבעה הביתכהו האירקה תארוהל ,הביתכהו האירקה 64
 !םירפס "בב ,השדח .ךודב .תיעבטה

 יפ לע הביתכהו האירקה תארוהב םירומל ךוד .הרומ ,הרומה .רפס (א
 ,יקפבוזרג יו ןודרג ,ל  ,ש תאמ .ושומש ןפואב תילוקח הטשה

 .'ק 8 אטראפ ,'פאק 50 וריחמ
 לע תמיוסממ הגרדהב האירקו הביתב יליגות ,דימלתה רפס (ב%9

 הביתבה יקרפ םע ,םיבבלמו םילק םידלי ירופסו םירמאמ ידי
 ל"נה תאמ םיבר םירויצו תונ ומת םעןו שלה תרות תישארמ
 . .'ק 8 אטראפ ,'פאק 50 וריחמ :

 תי לו ק ה ה ט ש ה פ"ע תירבעה האירקה דומל , תאירקה תישאר 6
 םירויצו תוגומ ת םע הנוכנוהלק הגודהב

 יק 6 אטראפ .ק 80 וריחמ ,יקסדוקש ,' תאמ 2
 :ותראלו קודקדל רודזורפ .םניפ ,נ תאמ ,השדח רד (-

 רקונמ ולכ 'פה ,םיליגות םע תירבעה היפרג 5
 .'ק 10 אטראפ ,'ק 40 ּוריחמ ,ןיוצמ רודהב םפדגו

 תירבעה היפרגותראה יקח ,סניפ .נ 6 , השדח .ךרד 64
 רפסה תיכב ישעמ-שומשל דעונ + םיליגרת םע :

 ,'ק 12 אטראפ ,'ק 50 וריחמ . באה-תיבבו

 םגו תיעבטה הטשה פ'ע דמלל קודקד רפ , יששמה קורקדרה <
 םיבר תואטגודו םוליגרת םע ,תומוגרתה

 לקנב ול שכרו רפסה ךותמ .דמולה ,ץיבסונמ מ  ,זמ תאמ ,םיקלח ינשב
 ירודהב םפדגו דקונמ ולכ רפסה ..הלענ ןפואב ירבעה קודקדה תעידי תא

 .'ק 8 אטראפ ,'ק 60 וריחמ ,[ושאר קלח
 .'ק 19 אטראפ ,'ק 80 וריחמ , ינש  קלח

 א. הסגת: 11 וינס ₪ ג תק גר[ בד הסספמ6- (6
 תירבעה הפשה לש םלשו אלט ,ינודומ קודקד .6900008820 המ

 םידמלתמל םגו םיליהתמל םירבעה ם"תכ ןעמל דוחיב בוט ,הימור  תפשב
 .'ק 8 אטראפ ,'ק 10 וריחמ ,םמצעב

 .עבשו שש ינבמ  םידליל  תרווצמ . היטמוטפרח ,םינטקה ןעמל 6
 ,ירבע :גוגדפ :י"ע הכורע ,םינש

 .'ק 8 אטראפ .'ק 40 הריחמ

 ,דומלו ארקמ 6
 חספ תאמ ןושלה שומשו קודקדב 0 ] 5

 . ינרושט .ג ריצה ידי ישעמ םיבר םירויצו תונומת םע .ןלפק

 ,'ק 12 אטראפ ,'ק 60 ורוחמ 1
 ,ןמקרב .,י תאמ .לארשי יידליל תריוצמ היתמוטפיח ,תורחש למ (69

 םע ,הטושפו הלק ,תיעמט הפשהו ,םסק אלמ רמוחה
 ,'ק 10 אטראפ ,'ק 60 רפסה ריחמ .רואב תושרודה םילמל  םירואב

 ,ץיבוניבר ,[ ,א תאמ ,םירוענה ינבל היתמוטסרח ,םיעימנ (10

 םהירוענ ימיב  וניתונבו ונינב תא רישכהל אב רפסה
 + ןינעמו רחבומ ובש האורקה רמוח ,תירבעה תורפסה תנבהל

 ג'ק 6 אטרא5 ,'ק 50 וריחמ 3
 יפ לע לארשי תודלות דומל רפ , תירומסיה היתמוטסרח (11 "
 תוינכתו תולאש םע תויפרגויב %

 ונובא םהרבאמ) וניתובא : ןושאר רפס . םודימלתל .תוירוטסיה תואצרה
 .פאק 75 רפסה ריחמ , ןמרב המלש תאמ (ןושאוה תיבה ןברוח רחא דע

 . ,פאק 19 אטראפ 5
 ריחמ . םידלי ארקמל , תודדוב תורבוחב , תדחוימ .ארודהמב ל"נה (%9

 .פאק 6 תרבוח לב
 .ל"נח ,תויפרגויב פ"ע לאושי תודלות ,חמואה .ירובנמ (18- :

 תורבוה הר ש ע ש ם חח ,דוע התע רואל ואצי
 ,פאק 6 תרבוח לכ . ארוע ןבא םהרבא יבר דע ינשה ארטוו רמ ןמ : תושדח <

 .פאק 15 אטראפ ,0 (ישילש ךרב) .הפי הכירכב דחו םיכרוכמ
 .רפס יתבלו םידלי ינגל הרמז ימעט תיולב םידלי ירוש ףסא ןטק רונכ <

 ,פאק 4 אטראפ ,פאק 30 וריחמ ,'א רפס ,קנרפ .א י"ע < --
 ,'בקעי ןיע, רפסבש תודגאה רחבמ , םירוענה ינבל בקעי ןיע 15

 ידי לע רדסנו ךרענ . םידימלתל רורבו רצק רואב םע 0
 +'ק 16 אטראפ ,'ר 1 רפסה ריחמ ,רנבל ,ב ,י = < : :
 -ןב ,א תאמ .(תוירבע תויתואכ) ,יזנכשא>ירבע"יסור ןולמ 1

 הבוזרג ,! תופתתשהנ הדוהי .
 ,פאק 40 תוירחאב אטראפ , לבור 3.90 רדה 'כמ ,  לבור 8.60 ורוחמ  ,יקש

 יקסבוזרג ,י תאמ תיזנכשא-תיפור-תירבע)  "םיכ לש ןולמ,ה םע .דחוב :
 ,פאק 50 אטראפ ,'ר 5.50 רדה 'כמ ,'ר 5 קר (רנזולק ,י ר"ד .תופתתשהב
 תאמ) . םירוענה ינבלו םעל תירלופופ הירוטפיה , םידוהיה תודלות (7

 תפוקת דע םינוקחאה לבב ינואג תפוקתמ) יי ש ש ק ל ח .(לקנרפ בקעי "
 .פאק 8 אטראפ ,פאק .75 וריחמ , (ם"במרה |

0 

 ! םיבר םיליגרת  םע (תויוצמ היתמוטסרח)

 :תווחט +ןייבשריה ץרפ (8
 ,פאק 20 אטראפ םע ,פאק 25 (תובועמ עבראב הוחט) ,םירמ (א

 ,פאק 99 אטראפ םע ,פאק 90 (םיטקא העבראב המרד) ,הלבנ (ב
 .פאק 90 פ"ע .פאק 95 (תוכרעמ העבראב הזחמ) .םיבכו םיכלוה ג
 פאק 19 אטראפ םע ,'ק 10 (דחא טקאב המרד) ,םידדוב תומלוע (ד

 ,אטראפ םע .פאק 80 ריחמב רחא ץבוקב םלוכ
 ןהא ןעכארפש ןופ גנונועלרע עטפלמש ,רערךהיפ ןעבארפש (19

 יאפ ןופ עדאטעמ רעד ךאנ .רערהעל א
 יפאק 4 אטראפ :פאק 25 ווירפ .שינלאפ . עצנוק ןוא טאלגיל
 ,שרוד לכל םנח חלשי "הישות, 'צוה ירפפ לכ לש טרופמ גולטק

 דומה הע0ה56180 < 1 11118>, ננה.

 רה 10801117 165, הפו
 ,1 ראזאב וואנַוויא ,יקוועלַאנ :הקלחמב וא ,9 ןומע ל יקפילופונ :פ"עב

 הריכמל .האצמנו רואל האצי

 םירפסירכומ ילדנקמ תנמת
 חנליוב םיירבע םירפוס תצובקו

 ,חולשמה םע 'פאק 50 הריחמ .לודג טמרופב הפי .הנומה
 !לא תונפל -- ,'פאק 1ל רוע עמהאנכאנב
 ו. 36000, םותפווס, חסיוד. ה. 6.

 תנמוא הצוחנ
 תיפורו תירבע תפש תעדויה
 ינב םידלי השלש לש ךונחל

 ,תילבירפה הטישב האיקבו הסונמ המלעל --- ןורתיה ,הנש 0
 תכרעמ לא םיבתכמב תונפל .,הקיסומ תעידי םג היוצר

 ₪ א. ליבשב .הנליו "םלועה,

 ופיב תירבעה היפנמנה
 .תחתפנ ע"רת תנש תישארב

 -- .תישמחה הקלהמה ==
 , תוקלחמה עבראלו .תוניכמל םג םידימלת םילבקתמ

 ,רפ 190 'ג הניכמב ,80 'ב הניכמב ,60 'א הניכמב םולשתה
 לע 'וכרענ הנשה עצמאב םיאבה דעב הנשל 'רפ 60 תוקלחמב

 ,היסנמגה ירומ תחגשה תחת הנכה ירעש היסנמגה רי
 ה

 ןוומ ןועמ .םהל  איצמהל  ל"וחמ םיאבה םידליל תגאוד היסנמגה תלהנה
 םישגא לצא וא התחגשה תחת אצמנה יללכה ןויפנפהב הבוט החנשה
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 תישילש הנש

 ; == ,ע"רת ,ןושחרמ וכ ,הנלוו ==

 ווד \, 28-20 0104608, 1909 %

+ 

 ' .וז הנש (רבמצד 54ג--/2) תבט ט"י--ד"י ימיב גרובמהב היהי יעישתה סרגנוקה

 ּ < ירופהו ,וז הנש (רבמצד 1-19 .תבט .ביי--א"י .ימיב . גרוכמהב היהת .תישימחה הדיעוה |
 . . ברעב תיששה העשב (רבמצד %/) תבמ ג'י תבש יאצומב ליחתת היצנרפנוק

 ! םילקשה תונובשח תא רמג ידיל ואיבה
 ! תוריחבה לא :ונוכה

 .הָפְצִמַה לע
ְ 

 . ה "סוח

 הליחתה | ;התע הז החתפנש  ,המודה .לש תישילשה "היסופה
 ותבס . .יטסירבוטקואה = .בורהו .הלשממה = .ןיב השק .ךוסכסב
 לבקתנ תמדוקה היסיפה .ףוסב =. ללכ :ךרע .תלק :הניא הז ךוסכס
 ןיב לרבה .םוש ילכ ,תדל הרמ הרבעהה הא ריהמה  ,קח המודב
 לכ .תצפה שפח הא םגו י,ןתוא ןילבופש תותרהו תטלשה  תדה
 הסינכהש קח-העצה לע רסונש הו .קחש * ,ןבומ :.ללכב  תותדה
 רפאל .םהינימל "םיניגמה , לכ תא ררוע , המצעבו הרובכב הלשממה

 היסור : הילעש ,'םירקיעה, .תשלשמ דחא תחת +וז .הריתח דגנ המחלמ
 הרוח .הלשממה + גוהנכו .עוריכ = ,אבל .רחא אל .םנוחצנ ..הדמוע
 ושכעו , המצעב .הסינכהש קחה .תעצה תא המורה תכשלמ האיצוהו
 , התוא .תחבשמו .תנקתמו בוש הב תלפטמ איה

 תיתדה תבה לע םינמנ ' םהמ  םיברש | , םיטסירבוטקואה
 הז .עוצקמב | תויח ילבל | םהל רשפאפ>יא = ,"תונשונב = הקיוחמה
 דע ירהש , םשפנל עגונ הז קח ..הלשממהמ םילרביל \ רתוי טעמ

 ךביפלו .הברה וז תב. הלכס תרה  שפוח דע .טספינמה םסרפתנש |
 ירקיע :תא חתפלו ללכב תדה שפוח דעב םחלהל םה םיחרכומ

 . טספינמה
 :תסנכ ןיא .םידוהיל = ךכ לכ | עגונ הז .ךוסכפ ןיא הרואכל =

 הרבעהה .רופיאו , תודהיה יפנכ תחת  םירג .םינכהל .הצור .לארשי
 קיעה אל .לארשי?תרות . תצפה רוסיא , תירוהי  תדל תירצונ .תדמ
 שיש רבכמ | אוה  םכסומ ירה הז דבלמו  ..תורהיה לע .םלועמ
 ,תוישונא :תויכז  ונל .תורסח = . המלש \ תיתד .הימונומוא = םידוהיל

 ונייחב לעשו .דעצ לכ .לע ונא .םילכגומ :; תויטילופו .תויחרזא ..תויכז <

 לש

 1 גנצפחכ | םיהלאה תא רובעמ ב עירפמ = וז ומ ,,הנומאל
 = תדל ענוגש המב לבא |, ונהד .ליבשב .םנמא ,  םיינחורהו < -םיילכלכה =

 םינהונש 0
 הימונומוא ונל .הנתינ הרצה היתרה הנפב לבא

 ותוא . לארשי  תדב .םנמא \ םיגהונ ןיא

 ,תורחא
 , רובכה

 תותדב
 . הרומג

 דחא אלא הז .ןיא םלוא
 ןיא רבד: לש .ותמאב
 לכ יךיב

 =". ונייחבש םימכסומה .םירקשהמ
 = ומתה הנתינ .הז ןבומב .תדה שפוח :םג .ונל

 -ענמי ימ -=-- אוה .הצור םא , ןמאנו?ץורח .רוטרטסינימדא
 < ותורמ תא  לבקל :חירכי אלשו .לארשי ישרקב ללעתי .אלש -,ורעב
 1 ..אימשד ינינעב  םג

 = תא = תיזנמיגה | רומקריר  תירכמ .לשמל  .קפריביפדדורגבונב
 ; יבלסבורפה הלפתה תיב תא .ןושארה . םויג רקבל םידוהיה םידימלתה
 "ד  ינבל .הוח .רבדב תושעל היהיש מ .ןיעוש ,רעשל  רשפאה
 - ? תרחא

 הלהקה לש ינתורה הגיהנמל טעמב בו'צמלוט היה הסירואבו
 הויא אבי. יכ , רואנה םלועב רוע הוה .אלש .רבד -והז .  תירוהיה
 הב .םעה?ינהב , וונמ ינינעב | העד .הוחיו ,ץוחה ןמ דמועה ,םדא
 : הריחבה .תוכז = תא תדחה ינבל ןתונה  ,שרפמ קח שיש ,העשב
 יניעב ירה = ,ימשרה ברהל .םחיתנש ךיא  ,.םשארב ה לש
 ו - ןחכ>אבו תוירוהיה תולהקה לש יהדה .שארה אוה הלשממה
 ,הלהקה .ןוצר :תורמל בר ןמו וב ךמותו ריעה רש הנממ ותואו
 תרכוהשכ .,יקציבוניבא לש הז. לדנקפל ףוסה אבשכ אלא ,דוע אלו
 2 ;שדח בר הנמו בוש ךלח , ךמתנב טעבל ךמותה

 םואתפ . .ליח .לא ליחמ תכלל הז ץורח  רוטרמסיגימדא ףיפומו
 , ונלש . תולפתה יתכבש > ,םילתכה < לע .םימלצ = ןיאש ול. הלגחב
 '"םש אל שיאש  ,וזכ "הירורעש ל דרחיו ,היצנימוליא .ךרוצל םישמשמה
 .םמוקמ לע .םימלצה תא רימעהל וָצ ןתיו ,הזה םויה דע .הילא בל

 :? אמור ירפיק לש םהיתורוקפ  ,םדקמ םימי .ריבזמ הז .ן אה
 ימ .םלוא --- תוראבמ התולגמ תשגמ .,רברב תברסמ הפירוא תלהק .

 < ? בו'צמלמב "םיקתו סע הז ביר ףוס ערוי
 < !םידוחיה .לש תרה. שפוח והז =
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 ,המורהו הלשממה -ןיב ךוסכפל \ הטרגש ., קחה תעצהש אצמנו
 ..דאמ רע ונל  תעגונ

 , לופיבכ = , םיטילשה = םיטסירבוטקואה תא ונא  םיאורשכו
 ,הלשממה תא ומרב וסיעבה אמש ,םפקונ םבלו ,  תינרוחא םיעסופ
 שפוח, .תלאשב םג  תובר תופורע תולגע = איבהל | םינוכנ | םהו
 הלגעהש | ,רבדב ללב קפקפל םיכירצ ונא | ןיא וא --- "תרה
 .ונלש .הרה שפוח :היהת .הנושארה

 םינומלשה = ורמגו . ,ליבגהל = םיקקוחמה : וקיפסי אלש המו
 ותוא לע םג השקה םדי תא חינהל  וניכפה רבכש * ,םוימוקמה
 םיבייח לכהש ,םייתדה םייחה לע ,  םיימינפה םייחה לש עוצקמה
 . םדובבב

+ 

 : ו א מב

 ןילופ ירעב תימצעה הגהנהה .רברב  קחה העצה, רובע
 וארקנש = תימצעה הגהנהה ןינעל הצעומה , רמג .ידיל- ברקו .ךלוה
 ,ץרמב .תדבוע ,דחא ידוהי אל .ףאו ןילופמ | םופורו  םונלופ  הילא
 .היתוטלחה תא תונותעה תמסרפמ םעפב םעפ .ידמו

 דבל אל הלשממה תעצהש ,קפפ .םוש :ןיא .וללה תועידיה. יפל
 ןילופמ םיסוזה יבגל ירהש , ץרמנ .ןוקית ןקוהת .םג אלא ,לבקהתש
 איֶר .תילרביל .:יאדוב השממה תימצע | הגהנהל .הצעומה .ירבהו
 , בושח :רתויה רבדה  .ידמ רתוי

 ינפמש = ,ומסרגו הפסאה | ןמ םינלופה
 .הצעומה .תרובעב ףהתשהל םהל השק ,םתרבו םתוימואלב םיבילעמש =

 הז תימצע  הגהנה לש התנוכת תא ןייצמ רבלב הז רבד
 יאדובו ,הלשממה תאמ וארקנ הצעומב םיאצמנה םינלופה ירהש

 . תו היציזופואה .לע  םינמנ םניאש

 תא תעבוקו .םידוהיה תויכו תא העצהה | הליבגמ  עוריכ

 ,םירחבגה רתי לכמ םיזוחא תשמחל םירוהיה .ךותמ ,םירחבנה רפסמ
 המודה תוכשלב םיריכזמ תויהל ,ריעה ישארל רחבהל םהילע .תרסוא
 ףיעסב הנר רבכ .הצעומה ..הלאכ - תולבגה .דועו, הגהנההו .תיניריעה <

 הקולחל .ללכב ודגנתהש . , םינלופה תעצה תא וליפא התחדו הז
 עבקל .ועיצה ,  תוירוקה ןלבקתהשכו | ,תולבגהלו תוימואל תוירוקל
 --- יפוחיה םרפסמ יפל םורעה ינומלש | ירבח םידוהיה רפסמ תא
 הצעומה .םיזוחא 14  רמולכ ,.ץראה לכב אלא , הלילח םירעב אל
 ינפמ . הילע  תוניגמו ןתופח תחת םינלופה \ הא .החקל הלשממהו
 תא העבקש ,הלשממה לש .התאיגש תא הנקת ןכ ומכו . םידוחיה
 ירבח לכמ שילשל = ,הגהנהה  ךותל רחבהל ולכויש  ,םורוהוה רפסמ
 המודב םרפסמל .הגהנהה ירכח דפסמ תא  המיאתהו = , הגחנהה
 םיזוחא -- םידוהיה םיפנכנ = תומורב = םא רמולכ = ,תינוריעה
 ..חבשל היואר  תויבקע ,ןכא = . תוגהנהב כו"באע

 רקיעה .איה תוימשיטנאה . הצעומה לש .התדובע  ךלהמ והז
 ושל היהי רשפאייא .ןפוא לכבו" , הל שודק .רתויהו בושח רתויה

 שמהשהל הצור הלשממהש ,םידוהיה תא םישאהל  ןילופב  םידוהיה
 .ןילופ דגנכ םהב

 תנקותמה קחה תעצהו ,הצעומה תרובע .רמגתו :טעמ רוע
 ויבהלמ המצע תא ענמת אל יאדוב איה םנש ,המודה לא םנכות
 תרחא םהנוכת 'אהה הלא םינקתש הוקה שיה .הב םיעקה
 ?הצעומה ינוקתמ
 היופר םא ּוליפאש ,אוה רורב וז הלאש לע .בישנש  ךיא :
 ררושל ירבב ,םתכבש המ לכ .תושעל ןילופ .ודוהי םיכירצ , הוקתה
 תיגשתש ,הבש היציוופואה תא תוחפה לכלו , תישילשה המודה תא |

 הליחתה רש ,יעידומ .ּהשרו .ינותע . םתיתושירדבו םהיברצב) .םהב

 : הגארש ומכ הצעומה ול .תגאורש
 האיבה וז הגאד . המלממה יפירטניא .םיארוקש .המ/ אוה ,הלשממה
 ואציש = ךכ .יריל = רבב

 ..ידוהי בתכבו .תירוהי = ןושלב

 מ ןוילג

 םירחובה .תקולח :ד"ע ףיעפה היהי ,הארנש יפכו הז .ןורינב הדובעה
 ,ידוהיה רובצה .ךוהב .תקולחמה .עלסל .תוירוקל

 תילכה הז ףיעסל .םידגנתמ םיללובתמהש =, ןבומ = וילאמ
 ,ירהש ,הזב םתא ומיכסו םינלופה םימדקתמה םגש יאדובו דוגינה
 לש םתוקת ראמ היופר וא :,תדחוימ .הירוקל םירוהיה  ולדבויםא
 לש םתרזע ילב ,תומורה לא רחבהל | םינורחאה םגו םי-ושארה
 תוריחבה וחיכוה הז -- ןיאכ הומכ םימדקתמה לש הגלפמה םידוהי
 םא : ,ידוהיה רובצה .ךותב .םיללובתמה תעפשהו ,הכלממה .תמורל
 לש םנוצרדיאב .םימויאה ,םידח רתויה .ןיזה-ילכ םדימ ולפי רוע
 ,רתויב איה הקזח אל .ןכ םג ,םינלופה

 לכ דבלְמ .הו ףיעסל ורננתי | אלש יארוב = םיימואלה
 ומכ ,ןילופב םהל .שי .תויללכה תוימואלהו  תוינויעה תוחכוהה

 לש םתופתתשה .הקזח הישעמ החכוה | ,הירטסוא | תוצראב
 ,תוימשיטנאל רמח שמשל דימת הלולע תויללכ תוריחבב םידוהי
 םתרזעל תודוה המחלמב ולפני הלא רצמ םירוהיל האנשה תורבגתהל
 ,הבלממה תמוד לא תוריחבה שלש---היארה ,םהידגנתמל םידוהיה לש
 ינפמ ,םימויאו תוימשיטנא לש םתוחב ועבטוה אל תונורחאה קרש
 אלש :היד דבלב וז התכוה ,םידוהיה ןהב .ופתתשה אל טעמכש
 +הז ףיעפל םידוהיה ודננתי

 איבת :תוירוקל הקולחש םינעוטה ,םוימואל םנמא םנשי
 ךותבו ,תוריחבה לע העפשה םהל היהת אל ירהש .,םידוהיל רספה
 ,ינכימ ןפואב טושפ תלבגומ אהת םתעפשה יאדוב  תומודה
 ,םירוהיה לע םתעפשהב ושמתשיו םיניע עבשב וחיגשי יאדוב םינלופהו
 . אוה יחרכה סומלופ .ותוא אפיא ןכבו , םהל םיצורמ םישנא .ורחביש

 תוריחבב םירוהיה ופתתשישכ .הרצב .התריתס וז הנעמ
 "וא הז דצל ועירכיו תוגלפמה  תמחלמב וסנכיש .חרכהב תויללכה
 תרחא וא וז  הגלפמל היהי רשפא דימתש ,הזמ אצויה ,  רחא
 ודרפישכ לבא ,םידוהי יריב :ןתינ ןילופ לרוגש  ,הקעצ לוק םירהל
 ורחבי אלש ,הז קר םינלופל היהי .בושח ,תרחוימ הירוקל םידוהיה
 יתוימואלה םהיתופיאשל ודגנתיו םהיביוא םע .ודחאתיש  םישנא
 שארמ דיגהל רשפא יב  ,איה תרתוימש טעמכ וו  החנשה
 ,םמצעב םידוהיה ורחבי אל הלאכ םישנאבש ,הרומג .החטבב

 םיחומש | ,וילאמ ןבומ ירהש | ,הז .ףיעסב קר  םירבדמ
 יקוליח ןיא יארוב .הזבו ,ןילופב םהיתויכז תסמה רגנ .םידוחיה
 ,תוידוהיה .תוגלפמה .ןיב תועד

 ידוהי .וליחתהש ,םהיתויכז דעב וו המחלמש תווקל השק םנמא
 'ךיא .םלוא .הבלממה תמור לע 'עיפשהל ליעות ,הילא םיננוכתמ ןילופ
 ןילופ ידוהי .םיביחש קפס ןיא ,וז המחלמ לש היתואצות .הנייהתש
 :םיינויצהו םיימואלה הוב םיביח דוחיבו .ץרמו וע לכב הלהנל

 תעיבקו = .תוימואלה | תושיררה = םוסרפ | דוחיב , םוטרפה
 !איה .אתרמוז .אתלימ ואל .ןהיתולובג
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 םה םירוהיהש ,יניבוקובה .גטדנלה תדעו .לש המלחהה  תמועל
 תיב לש יד קספ רבב ונל שי הנה ,םע
 .תיהד התכ אלא ,םעיםידוהיה .ןיאש

 רערעש ץיבונ'רצמ טנמיר .ר"ר ןידהךרועה לכק וז .הבושת
 הבותכ הערומ וריעב תושרח 4 הלבק .אלש לע וטפשמה=תיב .ינפל

 ,,ויתויארו .ויתונעמ ול וליעוה אל
 םרפסמש  ,הניבוקובו  היצילג = ירוהיש

 תונושלב .םיבהוכו םירבדמ  ,םעה = לעמ ורקענ רבכש = , תונוילעה
 . םירחא םימע לע .םמצע תא םינומו תורחא
 םתוחתפתה | פ'עש חיכוה = .,ןיד>תיבה ול :םיכסהש
0 

1 

  ,הנובש הכלממה טפשמ

 : םיפלא תואמ?הנומשל הלוע
 - תורדשהמ םיפלא זיא קרו ,תידוהי םלכ םיבתוכו םירבדמ  ,הלעמו

 = ,הלשממה לש החכ"אב
 == תומסירהה



 3 ו 96 םלועה 6 . מ ןוילג
 ש-א ג. בא ב8 מב שעמד צר וצשהנוגו- שב תש תושקה ששטנוש ו -סנפנשב ונע נבטטטב-בב םטושנשכשנבצמבב שא

 -- ל תובהלתה ו 5 ב 6 , תיתר ההכ אלא ,רחוימ םואל םידוהיה ןיא ץראב ימפשמה םבצמו
 7 חה ירדס לכב ירקעה יונשה אבו | םימואלה  תויכז  ד"ע היצומיטסנוקה לש 19 ףועס ןהילע לחש 0 - ב לה 5 3 ה 6 2 = = ,היתונידמבו .הבלממב .תוכלהתמה ,הלא לע  תינמנ. םנושל ןיא .ןכלו
 שובבל ם ונא .י"עש ,וניתורסומ תא ללכשל תוהשפאה אבתו | תא ההחר התע הו  .ההער לע .תדמוע :הניוב הלשממה , טעמ | רועו ,הלבלכהו תועקרקה יקוחב םיירקע םינוקת םישענו ו
 תודסומ | ארבלו = ,ונשפנ תאשמ | ץרא תא ינחורו ירמוח שוככ | :כח .לבקל .גמרנלה תא החירכהו יניבוקובה  גטדנלההתדעו .תטלחה
 .,םיחרהל היהי רשפא םתרזעבש ,םיקזחו  םילודג רתוי םישדח | פ לע ףא = , םינמרג  םה םירוהיה והיפלש ,שרח הריחב
 | 9 0 0 ה 4 ,הקספ ושכעו | ,הז .דגנ וחמ . םיגושארה | ומכ  םונווחאה .הלאש
 / , 0 / ,ומשגתנ אל תווקתהו ,הנכה תודובעו יוכח לש המלש הנש הרבע רהרהל יא - ,רמול הנה ךא .תעה לכ ונפאש הילאשו וניניע תא רימת ונאשנ הילאש = םוגהונ ,ןיד:תיב קספ :ירחאו .ללכ | תואיצמב . ידוהי .םואל .ןיאש

 ה ,תוזכרתהל הלודנ היטנ | םורחוב ץובקל ה י סרב = ידוהי תא ולידביש ללב דגנתה אל | : ה ו אלו .ורצונ אל ה םיאנתהו = תינובוקובה הרעוה  תטלחה תא .החדש םוירטסינימה .םנמא 4
 ל לשו הימונוטוא לש הלצ לצ .ןיעמ וב שיש המ לכ ינפמ = תונעטה ןתוא לע .תפסובמ .התיה וז השירדש ייפ לע ףא = ,דחוימ =

 יב תובהלתהב תונויצה תא ומדק הנושארבש  ,םיקרותה םידוהיה ? הירטסואב  הקיטילופב רוחיבו - הקימילופב - / 0 י 2 8 / 5% - המושיר .ףכית  רכינ ,תומואל | הרדגהל = תויבקע עבתי הז .ימ ךא  .הניבקוב ירוהי  תשירד .ןהילע .הנעשנש
 תבר \ תוללובתהה תרובע לש התעפשה הטלבתנ .הלודג ךכ רעב המחלמה יבועב  הניבוקובו היצילג ינויצ = וסנכנ /

 ובציתה היקרות ירוהי לש םידחא םיגוח קרו ,ח"יכת לש םינשה = ךותב רוחאו  םינפ םהל המחלמ ,םידוהיה לש :תוימואלה תויכוה
 0 ומסע תיחת ימחול תרושב לכ ןיעל = ,ינוצוחה םלועה םע הז .רובצ .לש יחכדיאב רותבו .ידוהיה .רובצה =

 ברקביהנושארה תובהלתהה הברה הדרי הזה בצמה ילגרל םידוהיה תא םאתפ עתפל ריכהלו ןשי לגרהמ ררחתשהל ול השקש
 ןיעמ ונברקב תרכנ רבכ : ,תונויצה לא םיבורקה םיגוחהו םונויצה = ףאו  ,םימעה  רתיל תונתנה תויכוה תא ול תמל .ךירצש ,םעל
 ץוחנ .ךכיפלו  .שואי .ןיעמ > ,ונלצא ךכ לכ .היוצמה ,תורה תרירי =" א5  ןיידע  ,תורוהיה ןושלה .תלאש ןירדתיבב הררועתנש יפ לע
 םיעמהלו רוזחל .,תונויצה לש ירקעה ןויערה תא תונשלו רחל | םעה םשרנ אל ןיורע  ,ןושלה .תויכז .דעב  המחלמה דע  עיגה
 וא וז תירבע הצובק לש ,תונלבק לש קסע הנניא * תונויצהש ..הירטסוא  ימע .תמישרב ידוהיה -

 תוניצה ,ירוטפיה םצורפ ,העונת איהש אלא ,תרחא | םידוהיה םיפאוש הילאש  ,הבורק רתויה הרטמה איה תאז
 םויחה .ךותמ תעבונ  ;ירבעה םעה לש ותלועפ-חכ לע תדמיע | ךרועל םנוצרב ןיא ,וז הרטמ .גשותש דעו ,הירטסואב םיימואלה

 םיאנת .םושו  ,תירבעה .הבשחמה .תולשלתשה .ךותמ .,םוורבעה = ףכווש = ,תירקועה הלאשה .ןורתפב  יולת .ןנורתפש  ,תולאו
 'תא רהמל וא רחאל אלא ,םחכב | ןיא  םיינוציח  םיינמ | ךאמ  הבושח הז .ןודינבו ,אצמנ רותב  הירטסואב  ידוהיה םעה
 0% ..התומשגתה = ?מנךנצרפ, ,אוהש ךיא .התחדנש ףא ,יניבוקובה גטדנלה תדעו תטלחה

 ילכמ \ רתויו לכ תישאר  היהי ךירצ יעישתה סרגנוקה | ירח ,דחאגטדנל לש הרעו התשעש המו ,כ"כ רז רברה רבכ ןיא ,שי רבכ =<
 דינפא .םע דחי | ונתעונת לש הזה .ירופיה = רקיעה תא שיגרהל = ,טנמלרפה םגו םיוס הירחאו תרחא הרעו םינמזה ןמ ןמזב תושעל לכות =

 םע החי ,ווהתנש םישרחה םיאנתה לא םימיאתמו םישרח הרובע = אל ןיידע  הירטסואב  תוימואלה  וניתויכו רעב המחלמב
 "רשאי ,הזה עגרה לא םיליבקמ רתויה םיכרדהו םיעצמאה תאריה = ,םימחולה חור תא תופרמ תולפמה ןיא םלוא .ןוחצנ וש ,ונלחנ

 ל

 ברקע רנתעהו רניתופיאשש ,םעפה רוע םרננוקה ייקח .אבל ןוחצנה ףופש ,םנימאהב םכרר :תא .םיכלוה םה :
 םרגנוקה ןתי / הזב * .םיינוציח = םיינידמ םיאנת םושל תודבעושמ / :

 לודג יכ :ןורחאה ןמזב ועבוהש תוששחה לכ לע ותבושת תא --
 הרטמה לא ףקות לכבו תוטנ ילבמ תרעוצה ,העונח לש. החכ \ , ,

 1 . .הל התותהש ,
 0 .ההמרגורפב םייונשה .יעישתה סרגנוקה תולאש

 הלאש קרפה לע התלע היקרותב רמשמה יונשל  תורוה , 0 .- ל
 < היונשו  תיאליזבה .המרגורפה תרקב | ד"ע | הכבוסמו  הפירח | = 6 11 רזוח בתכמ

 = תונשל  תופוכת תושירר תועמשג םינוש םירדצמ | ,ירשפאה = תיעישתה םעפב לבח יוצק לכמ ופסאתי רבמצד 5 םויב
 . .הנורחאה ותבישיב 'יזכרמה דעיה ךא ,ונתמרגורפב םידחא םיפיעס .תינויצה .תורדתפהה יריצ גרובמה ריעב

 "ןתער תא ועיבה לודגה לעופה דעוה לש הנורחאה הצעומהו | הכורא הקספה ירחא ארקהל דמועה | ,יעישתה סרננוקל
 " ישדק = המרנורפה | יפיעסב | איהש לכ העיגנ דגנ  טלחהב אלא | ,םינויצה קר אל חור רצוקב םופצמ הצחמו םינש יתש לש
 0% . . העונתה הלא לכ ,ואב אל הנלפמה תמישרבש םידוהיה יגוח לכ םג
 | םיסבתה תא | ,ילקירר "ותויה ןפואב | םגו ,תונשל רשפא .םישפח םיימואל םייחל ,בומ .רתוי דיתעל .םיפאושה =

 0 5 ךא | ,וניתודסומ תוינכתב םינוש | םייונש .איבהל : רשפא | ,ונלש = לודגה !הכרעל תוריה ,קפס ילב :,הדלונ וז הצרמנ היפצ
 :  תילכתב  םיריהו  תויהל  םיכירצ .ונא  המרגורפה | יונשל .עגוגב = היקרותב רטשמה יונש | .ונתעונת ליבשב .תיקרותה הכפהמה לש
 רפס ביצמש םירוצעמה ןמ ונתער תא חיסהל ונל לאו ,תוריהו = רוע אלו | ,הירופ הרובע לש | תובחר תוביטקפסרפ ונינפל , הל) <
 08 ) .המרנורפה יונש םשל שרודה . ,ונתורדתפה לש :תונקתה "" לא  םויה רע \ וסחיתהש  ,הלא  ליבשב | וליפא | ,רציש אלא

 ,תועדה ישילש ינש לש .בורו םיפוצר םיפרגנוק ינש .תטלחה | תא  הנושארה םעפב | ,הלילש וא קופקפ לש םחיב וניתופיאש
 .הלאשב לפמל .היהי .ךירצ םרגנוקהש רעשל רשפא םלוא ווזכ .הרובעל .םיצוחנה .םיילאירה םיאנתה

 ,תמרגורפב .םייונשה * תוציחנב הרכהה .רבכ .הרבג ירמ רתוי ₪ < 0 .העונתה תנוכת 1
 . / .היקרותב ווחתגש םואנתל הלוס - תוציחנבו - תא .הממור = היקרותכ = תינויצוטיטסנוקה  הפוקתה .תלחתה

 ה 0 : / 8
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 ותורשפאהיאו ונורפח ,ןהינימל תונושה תורבחה יובר ,וז  תונלבק = אשונל .תויהל | לוכי המרגורפה לש הלוגָמ אל םלוא
 ד"ע .הלאשה תא תולעהל חירכמ הז לכ -- ,ןהישעמב ףועמה לש "תאו תופיאשה תא הפנל אלא האב המרגורפ ןיא = .ונירבד
 הכירצה :הלאשה = ןכות .והזו ,י"אב תילאירה הדובעה תניבת = אלא ןלגפל .ונתנ אל ,ןפוא לכב ,הלאו * ,העונתה לש תורטמה
 םיאנתה תא רישכהלו ארבל היתורסומו .ונלש תימלועה  תוררתפהה , ,וחתפתהש התרכהו תונויצה תנבהל

 תא .ריפהל לרתשהל ,י"אב :תרחא \הדיבע = לכלו  תובשיתהל .ינירמה טנמומה 8 0
 ,רמולכ ,תיטרפה הביטאיצניאה ינפל ךרדה .תא תינפלו םילושבמה = -ורפב םייונשה תלאשב קוסעל .יעישתה םרגנוקה אבישב

 ,הניתשלפב םירוהיה ליבשב הכלממ ןיעמ שמשל ונתורלותסה הכירצה " ןפוא םג | יכ = ,וז א הפקשההתדוקנ לע דומעל היהי ךירצ ,המרג
 הבוטאיצניאה תא המצע לע  הילע .תחקל תביוחמ = איה וא | םא םג ,ומצע ינפב וזכ תירוסיו ךרע-תבר .הלאש לש התרמעה

 .תישעמה הדובעב | תוכורכה .תיאצותה לכ 'תא םג אליממו | רימענש | ךיאו  ,דאמ אוה בושח ,הגורתפמ ונתעד תא חיסנ <>
 םידסומ תריציב קר םצמטצהל ונתוררתפה הכירצה ,תורחא םילמב = תרכהב הב ןודל היהי ךירצש רורב ירה ,תאזה הלאשה ,תא רותפנו
 תוחכה רורסבו .רועו דועו הלכשהל ,הולמל ,היצמרופניאל םיירובצ  המרגורפהו הרטמה חוסינ ונילע  ליטמש ,הלודגה תוירחאה .התוא
 תונבל  ,הז לכ רבלמ  ,הכירצ איהש וא ,ץראבש | םיירובצה = תבישיב  יזכרמה  רעוה תפסא  המילחה הז .םעטמ ,ונתעונת לש
 +המודבו תשרח .יתב ,תומרפ ,תובשומ = איהו :,תינירמ .היפימוק רחביש ,םרננוקה ינפל עיצהל וירבח לכ
 םיררושה .םיא:תה .ינפמ יב. ,שושחל רשפא ןושארה ןפואב ,קרפה לע הלעת םא ,תאוה הלאשב דאמ .הבר תוריהוב ןודת

 הביטאיצניאה איצות אל .ךרעה יפל ,וניתוחכ טועמ ינפמו י"אב התע = ךלוה הנורחאה תעבש יפ לע ףא .ללכב .ונלש הקיטילופה תולאשבו =
 ירחאו ,םש | ונרציש  םיבוטה  םיאנתה ןמ .תלעית לכ תיטרפה = התנוכת ןיידע הל .הרבא <. אל ,תונלבקה רוסי ונתעונתב .קזחתמו
 הרוצ לכ התרובע לבקת אל ,אמגור םוש הינפל היהת אלש = יטילופה רצה תא טילבהל ץוחנ ,ןמז לכבמ רתוי ,ושכעו ,תיטילופה
 ונא וניתוחכ טועמ :ינפמ .יכ ,שושחל ביג שי ינשה ןפואב ;תישחומ = :תורמועה ,ונתעונת לש תויטרקנוקה תויטילופה תולאשהב ןודלו שוררלו

 ,םיטועפ | םישעמו | תונטק  תורובע לש תשרב עקשהל םילולע | י"ע רחכתש ,תאוה  תיטילופה היסימוקה ינפל ,קרפה לע התע = <
 תא  ירמגל ותימי ,הנורחאה .הרטמה תא וניניעמ וריסי רשא = לכמ ח"וד תתל ונלש הקיטילופה ילהנמ אופא םיכירצ ויהי. ,סרגנוקה =

 ,תונלבק לש רפומל  תורהתסהה תא וכפהיו העונתה | הלאמ ןיבו וחילצהש הלאמ ויב ,הנורחאה תעב ושענש םירברה
 רתויה ןפואב וז הלאשב קופעל ךירצ | יעישתה | םרגנוקה ,וחילצה אלש = <> <
 ןודינב .ויתוטלחה הנייהתש ךיא ,סרננוקהש ,רבדה רורב ,יניצר | ומכ םיאצמנ תיטילופה הדובעה יטוח ויה הזה ןמזה הע --/

 תונויצה לש תירקעה  הנוכתה חא דימת רוכול היהי ךירצ ,הז = םע קפע ונל שישכ ,ושכע לבא .,ונתעונתל .רבעמ ,ונמוחתל ץוחמ
 ,םעהתעונת רוהב לש | תומדוקה  םיכרדה בורש אצמנ = ,תינויצומיטסנוק \ הלשממ =

 י"אב תישעמה הרובעה ד"ע . תויטרקנוקה תולאשה שארב ןינע לע רוע ןודל .ץוחנ הז דבלמ .ןנמז רבע תיטילופה ונתרובע
 הנפה ןכא םגה םהש ,םידסומ ינש תריצי ר"ע תולאשה תודמוע = םידיהיה תא רתויו רתוי ףקותו ךלוה .ונתדובע גוח :דחא! בושח =
 יעקרק \ טידרקל רחאה רפומה , הבחר בושירתרובע תוחתפתהל = אל םיקחורמ | םניאש םידוהיה םתוא ,םילארשידיצראהו .םיקרותה >>
 +המראה תקולחל .ינשה רסומהו = ,וניתופיאש תרטמ - ץראה  ןמ יפרגואינ קחרמ אלו ינירמ קחרמ ><

 עקרקה םיררקה 8 ,הלא לע .הרשי העפשה עיפשהלו לועפל וחכב שי הז ונמע קלח >>
 ךכ לכ .וברה | רבכ .יעקרק | טיררקל .רסומה .רבר לע יולת היהיש יאדוב הלא יוניחא לש םסוחיבו ,םדיב ץראה .לרוגש
 "> רחל | ירמגל \ אוה = רתומלש = רע = ,ינויצה  ונמלועב רברל | הנושארה םעפה וז קוסעל היהי .ךירצ .יעישתה .םרגנוקה .הברה

 ! | דופי  ,ךכ .לכ  הרורבה = ותוציחנ | לע. רברלו םעפ | דוע = ד'ע ,ונתעונתב י"או היקרות ידוהי לש םתופתתשה ר'ע הלאשב = =
 אלא ,ו"א ליבשב קר אל דאמ יחרכה רבד אוה םייעקרק םיקנב = ,ונתרטמ תגשהל הלא וניחא .תיחכב תושמתשהה ד"עו .,םתוררתסה | =

 .  תוחכ תוחתפתהל ןושארה יאנתה והז .היקרית לכ ליבשב םג = ריבעהל היהי ץוחנ ,רובעי ךכ רחא וא התע .,ףוס לכ ףוס +
 ..רתויה .ןמובש = ,יאדול בישחל .רשפא ןכלו ,ץראה לש הלכלכה = ,לכ תישארו ,ינתעונת לש רבכה זכרמ תא י"א לא ,היקרות לא

 /הז ןינעב ,םיצוחנה םיקוחה 'תא יקרותה טנמלרפה .עבקי בורק = ,ושכע ליחתתש התעש עיגה רבכ וז הדובע .הלש הקיטילופה לש
 :,ותריצי ןפוא תלאש הרקעב אוה יעקרקה קנבה ב רטשמה ןורצבש ,הלודגה תלעותה האצמנ ודבל הו .רברב רבכו
 = "תא ונינבש ,תורופיה םתוא לע ותוא ארבל ונל רשכיה : רמולכ = ותוא. ףולחיו ךלי טעמ טעמ .ונל איבמ היקרותב ינויצוטיטסנוקה . =
 < .ןושארה .ןפואב ,.ירמגל םיירחסמ .תורוסי .לע 'וא  ,קנב-לאינולוקה = ,ץראה .התואב םיבשוי .ונא ןיאש קר .אלש ,ילמרונהואה ןווזחה = =

 םיטונהו םינויצה ןיבמ ויהי .םבורש ויתוינמ ינוקו וירפימ גוח םצמטצי | התואב םג אלא ,םיימואלה נייח זכרמ תא ארבל יצור ונא הבש :
 ,דסומ ארבל קר נדיב .הלעי .הזכ ןפואבש אופא רשפאו ,םהילא = ךירצ יעישתה סרגנוקה * ,היתולובגב תאצמנ וז ץראש ,הכלממה +

 : ליבשב ומכ ,וליבשב ףופאלו  ,ךרעה יפל ,םימצמוצמ םיעצמא לעב ,וז ךרדב םינושארה םידעצה תא תושעל היהי
 " ץוחנה ,לודגה םוכסה |ןמ דחא קלח קר  ,ונמזב קנבדלאינולוקה ,י"אב תילאירה הרובעה 4

 ,הזה רפומה לש ויתודועת יפל = יאדוב ררועת  תיטילופה הרובעהו המרגורפה .תלאש םא --
 ינינעב םיחמומ לש .רוחיב ,תועד תועמשנ ינשה רצה ןמו תישעמה הדובעה תלאשל עגונב הנה ,םיילאיפיצנירפ  םיחוכו = 0

 = .טידרקל דסומ לש | תיעבטה  ותוחתפתהל ןהיפ לעש ,םיפסכ = קר ויבר ינימשה םרגנוקה לע רבכ .,םיחוכול .םוקמ לכ ןיא 'י'אב
 .תאו | ,אקוד | ירחסמ  דסומ .רותב ותוא רפינש ,שורד יעקרק | ריטר'צה ןויער לטבש םוימ .היתומישו וזה הדובעה .יכ רק לע
 םינקסעו = םיריקנב | תדוגא = הילע .תחקל .הכירצ הביטאיצניאה \ . י"אב תלה הרוכע  תוציחנ .ד"ע הלאשה תא בושהל ושפא
 : , + םייסנניפ | וז הרובע לש התנוכת ר'ע קר איה הלאשה .הרמגל 'תרתפנל-
 רשא דע הישעמ תא תינויצה  תורדתסהה םצמצה הזכ ןפואב .הפקיחו

 לכ ףיתש ףתשת .דפיתש ירחאו ,הנכה .תדובעב קר .הדוגאה דפית ..הרדחתנ . ,ינימשה יסרגנוקב םג הב .ונר רבכש ,וז הלאש ,
 רפימל ,םייפסכה וניתודסומ לש םהיעצמא תא יללכה ןוהה לא אוהש =  תרבגתמה תונלבקה לע תונולתה תועמשנ רתויו: רתוי ,דאמ  ושכע

 םייקתמהו תוינמ לע הסוגה ,יטהפ קסע ₪ ופוא .אופא היהו הזח | לש = התויטועפו הטשה = ןורפח = לעו  .העונתה ' ןובשח" ל 0
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 ] "מ ןוילג

 היתוינמ תא .רוכמל רתוי לקי .וזכ הרכחל ,ישעמ דוסי לע קר ולוכ
 , יפוריאה םיפסכה קוש .לא הלש תויצגילבואה תאו ןתוא איצוהלו

 .,המרא תקולהל דפומ 6
 תקולחל דסומל פג הנשי .י"א בושי ליבשב .הלודג  תובישח

 .ןילופ ,היסורב םינוש .תומוקמב ושענש םיברה תונויסנה המראה
 תא הנבשיתש תוצובק דסיל תינופצה הקירמאו הינמור : ,היצילג
 אלש ןמז לכ ,ואיבי אל .םולכ םגו םולכ טעמכ ואיבה אל י"א
 דומעל ידכ ,םיצוחנה םיאנתה תא רישכי רשא דסומ י'אב :היהי
 רותב "אב  בשיתהל ץפחה לכ היהי אל זא קרו .עקרקה לע
 ,םדא לכל היהי רשפא זא קר .ץולחל תויהל חרכומ המרא רבוע
 בשיתהל  ,םיירפומה ,םיינפוגה ,םיירמוחה םיעצמאה ול ויהי םא
 ששחו תובר תודְרט ,םידחוימ .םירוצעמ ינפמ .רחפיש ילבמ י"אב

 המדא תוקלח הנקת רשא ,וזכ הרכח הצוחנ ךכיפלו . לודג רספה
 השעתה .םיקלח םיקלח ןתוא רוכמתו בושיל ןתוא רישכת ,תולודג
 םירועשל  ןוערפב וא הפקהב וא ןמוזמ  ףסכב .אקוד וז הריכמ
 תדובעל םינכומ ונא ןיא המכ דע .תירדצ הלאש יהוז --- םינטק

 הנשה ךשמב :וז  הדבוע  ריחב  רתויה \ ןפואב החיכומ  בושיה
 םתא ואיבה םה .םיבר םידימא | םידוהי י"א תא ורקב הרבעש
 ורקחש אלא .ץראב בשיתהל ןוצרה תא םגו ץוחנה ןוהה הא םג
 תקולחל רסומ .םולכ אלב בושל וצלאנו המואמ ולעה אלו ושפחו
 לכ :יעקרק טיררקל  רסומה .ןמ תוחפ אל אוה ץוחנ  המדאה
 הקספהה ימי ךשמב .ורבחב עייתפמו ורבח תא םילשמ םהמ רחא
 דסומ = ארבל ןויסנ םנמא .השענ יגרובמההו:יגאהה .סרגנוקה ןיב
 לכות וז הרבח לבא  ,בושיה תרשכהל הרבחה אוהו  ,הז ןיעמ
 ,זא קר .המדאה תקולחל דסומ לש .לודגה דיקפתה תא אלמל

 לבור  ףלא 50-40 זיא לש .ןוה .םע הנטק .הרבחמ ךפהתשב /
 ,םינוילימ לש .ןוח תלעב הלודנ | הדוגאל

 .תימואלה ןוקה
 ךלהמ  ד"ע הלאשה תא דוע  רותפל היהי ךירצ סרגנוקה

 חתפתמ הוה .רסומה ,היתעב .תמיקה .ןרקה לש תיללבה התדובע
 להקה לע בבחהנו .םפרפתנ אוהו ,הנורחאה .תעב הכורמ .החלצהב
 יכרצל = תרדופמ | תינכת .דובע = ,םיינויצה - וניתודסומ .לכמ .רתוי
 יאדוב .ררועי .תובשיתהה תדובעל תמיקה ןרקה יפפכב שומשה
 וז הלאשב .תוערה .ףולח .ךותמו = ,וניריצ לש םבל תמיש תא
 ,ולא לש םהיתופיאשו נוצר ריהב .רתויה ןפואב וררבתיו ופקתשי
 סרגנוקה ןתיש ,תוארוהה הו רסומ לש .ותריציב ךכ .לכ ופתתשהש
 ינפמ  ,רחא דצמ םג ןה תובושח :,ל"הקה לש .םוירוטקרידל
 לכ = דמוע = וניתורסומ תונקה לש תרחוימה  תיטפשמה :הנוכתה
 אמ .בושח. ךכיפלו  .ומצע תושרב יטפשמ .ןבומב  םהמ .רחא
 רובעו וניתודסוממ .דחא לכ .לש םהיתורובע רבדב .ןתמהו אשמה
 רבדה ,םוירוטקרירו  םוירוטקריד .לכ רעב תוטרופמה תוארוהה
 ונלש .הסומו  רפומ לכש ,ירקיעה  דופיה תא .םיעטמו רווח הזה
 .ףוגה לכמ דחא רבא ,םלשה ןמ .ררפנ יתלב רחא .קלח קר והירח

 ,:םיקנבה 8
 םיקנכה לש םהישעמ | תרקב םג ראמ הדבכנ הו םעטמ

 הקיטילופה .רוריבו = ,.ב ,ל ..אהו ק"פאה :,קנב-לאינולוקה--ונלש
 תא הקיפסמ הדמב ואלמ םא ,חכוהל ידכ ,םתחובע לש  תיללכה =

 םיפתתשמ םא ,ונתעונתל יסנניפ תרשדילכ תויהל תידופיה םתדועת
 וצרפנש ,םיקסע תישעו תויסצנוק  תשיכרב | היוארה הדמב םה >

 הנררבתתש רשפא וללה תולאשה לכ. ,היקרותב ךכ לכ ושכע
 תוחפ רפסמ, קר .ןהב קופעיש .רשפאו .סרגנוקה .תמב לעמ יבמופב
 ,םיריצה ןיבמ ,סרגניקה רחבי רשא םיחמומ לש םצמוצמ רתוי :וא
 ,אוה . רורב .ןפוא.לכב לבא | ,תדחוימ .תיאקנב  חוסימוק רמולכ
 הוהיש ,הזכ .ןפואב ןמקה :לעופה  רעוה תא .תונשל .תוציחנה לע , הקיתשב לע רעל ןיאש

 5 ' = םלועה <

 ,ונתורדתפה לש תונקתה רפסב םייונשה 8
 ; םיסרגנוק השלש  רבכ וקסע ונתורדתפה תונקת * רוביעב

 -תעצה סרגנוקה ינפל שנות ושכע , ינימשהו ,ישימחה ,ישילשה
 ,רמייהנרוב ריידה י'ע ונתוררתסה ליבשב ,הרבועש השדח תונקת
 ,ווה הדירטמה הרובעב תואל ילב לפטמהו = ךימתמהו ןקסעה
 תורוצב םיפוכת םייונש תושעל בוט ללכב םא , אוה קפס םלוא
 תחתפתמ : םידרצה תברו הלודגה ונתעונתש ןויכמ םנמא .ונתורדתסה
 תחתו םינושה םייטילופה םיאנזה ינימ לכב לבתה יקלח תשמח לכב
 ראמ השק ירה -- ,תוצראה לכ לש םינושה םיקוחה לכ תעפשה
 ,לכה .ןוצר תא עיבשתש ,תחא תיתורדתסה תינבת רבעל

 תחא ץראבש העשב  .םרגניקל - .תוריחבה תא לשמל חקנ
 י"ע .םייטרקומד רתויה תודוסיה לע .תורוחבה תא תושעל רשפא
 / ,הינשה ץראב הנה ,תועובק תודיעוו תופסאב תיטמטסיס הלומעת

 וז .תותורהתסה הדובע ןיא .,תודוגאו .תופכא שפיח ןיאש ,םוקמב

 "= יאש תומוקמ םג .שיו ,שילשל וא הצחמל אלא" תושעהל הלוכו
 . ללכ. התושעל .רשפא

 "תרקבל .רומג שפנ ןויושב  םחיתהל ונא םיאשר םא .םלוא
 לב םירוטפ דנא ןיא  ,תורדתסהה תונקת לש ללכב הפיקמו תירקע
 :.'עגונב .ןונכ ,דאמ םיצוחנה :םידחא .םייקלח םייונש תושעלמ תאז
 ותרובע .תנופתו .לודגה ל רעוה ירבח .רפסמל
 ,םצמוצמה לעופה

 .לודגה פ"העוב םינוקתה 0
 , ראמ .העונתה-רבכ  ושכע  ותרוצ יפל .והנה הזה דסומה

 עברמ רתויו ,תוצראה לכב םיצופנה ,םירבח םיעבש םיסנכנ וילא
 --םורשעכ קר ...היזאבו הקירפאב ,הקירמאב םיבשוי הזה רפסמה
 וחנ הזה .רפומה תא . תופפאה לא םיאב שיא .השמחו םירשע
 ?יפ לע .עובק רתויו .יביטקא .רתויי ,רתוי .העונתה-לק רפומל ךופהל
 +ופורצ

 ,חכשל .ןיא
 - ויתוארוה הא ןתונהו העונתה תא להנמה ,ןוילעה דסומה .סהגנוקל
 + ןטקה .לעופה \ דעול  ויתורוקפו

 ,ותדועת םורמ לע דומעל לודגה לעופה דעוה לכויש ידכו
 לוקל ףסאתהל ולכוי .וירבח  בורש | ,הזכ ןפואב .דסויש  ךירצ
 רתויה הלאה םירבחה ויהיש ,רצק רתויה ןמזב הנושארה האירקה
 ,םהילע הליטמ םהרמשמש הלודגה :תוירחאב םיריכמ ,םייביטקא
 היהי .הזה רכדה ,תוערואמהו םישעמה זכרמב דימת ורמעישו
 ,לע אל הנישעת לודגה לעופה רעול תוריחבה םא ,זא קר רשפא
 "הרובעה ןורשכ דופי לע אלא ,תוצְראה יפל ירפסמה סחיה דיסי

 דעול :עגונבו

 = =\;יצחה .דע טעמי .לודגה פ"העוה יהבח רפסמ םא ,העונתה ךותב
 ן , הפוריאב םיאצמנ ויהי וירבח לכ םאו

 .ןטקה לעופה דעוהב םייונשה 1
 " .תונקחה רפס לש הנוציחה ותרוצ ןוקת קר אל בושח הפ

 םייביטקא רתויה  ונינקפע = ךותמ רחבל אוה ץוחנ רתויה רבדה

 .ינינע תא רשי .ןפואב להנל לכמ רתוי םירשכומ ויהיש ,הלא תא
 ,ונתורדתסה ירבח בור רצמ לודג ןומאל רבכ וכז רשאו ,ונתעונה
 ,ונתעונת לש . תובושחה תודועתה כ"כ וברשכ ,ןורחאה ןמזב
 לעופה רעוה .לש ותושרב .םיאצמנה | תורסומה  רפסמ  לדגשכו
 הקיטעמ .ןווחאה לש ורפסמו ופורצ ר'ע הלאשה הליחתה ,ןטקה
 תא ורהוע םינוש םיררצמ ,ונתוררתסה ירבח תא דאמ הדירטמו
 "לא ןלקמ ןטקה לעופה דעוה תא ריבעהל תוציחנה ד'ע הלאשה

 ,לורג .זכרמ הזוא :לא ךושמל ול רשפא היה םשש ,םוקמ לא
 םייביטקא .תיחכ | הברה תינויצה .הרובעה
 ,ינתעונת לש תונוש :תולאש רורבל ,אכמס

 תונב  ,תוקעו .ריתב
 רוע םיארמ הז דבלמ

- + 

 ..םרגנוק .ןיב והנה לודגה לעופה דעוה .יכ



 מ ןוילג 4 םלועה < : 6
0. 

 ,רחא םוקמב .דימת םיאצמנ (םישנא העברא--השלש) וירבח בור
 םג יארוב  ררועתת הז דבלמ . םויגילוקה = רקיע ויהי םה םהו
 סרגנוקה . דע .גהונ היהש | ןשיה ררסה  תרוחה .רבדב הלאשה
 לעופה דעוה ירבח תא קר ורחב סרגנוקה לעש העשב ,ינימשה
 אשמה םע .דחיב הלאה \תולאשה לכ = ,וב ר"ויה תא אלו ןמקה
 הנבלתתו הגררבתת  יארוב = ,רחבהל םיוארה םישנאה ד"ע ןתמו
 םיסנכנ .הילאש ,תיטננמרפה היסימוקב אלא  ,ומצע םרגנוקב אל
 היסימוקה לא .תוריחבהש | ,ץוחנ .ךכיפלו .תוצראה לכ חכדיאב
 ..רחוימ ןויע ירחאו הבר תוריהוב הנישעת  תיטננמרפה

 - 0 .םיפסכה 8%

 יפסכה דופיהש ,הארה תונורחאה \ םינשה שמח לש .ןויסנה
 לש םיזכרמה יכרצ יד קיפסמ ונניא -- לקשה -- ונתעונת לש
 ,תיאניתשלפה :היפימוקה | ,ןטקה  לעופה | דעוה) = ונתוררתסה
 ןטק לקשהש ינפמ לכ תישאר ,(תוצראה לש םיזכרמה  םידעוהו
 ןויערה רשא ירחאש = ,הז .ינפמ תינשהו ,ומצע = דצמ .דאמ 'אוה
 תונלפמה יפל ירבעה | רובצה תוקלחתהו = ,רתוי קמעתנ ינויצה
 הרכה ילעב אלא = ,בורה | פ"ע לקשה תא םימלשמ ןיא  ,הרבג
 ינוה אלא םניאש הלא לכו ,תורדתפהה ךותב םידמועה ,תינויצ
 םתבח תאו לקשה םולשת תא םינכהמ וקספ ונתעונתל הבח
 ,ל"הקל | םהיתובדנ :.י"ע םיעיבמ = םה ונלש  םירדוב = םידפומל
 םימוכסה :ןיא .ךכיפלו .תרחא תיאניתשלפ הרטמל וא "לאלצב,ל
 ונתורדתפה לש תואצוהה לכ ידה םיקיפפמ םילקשה . ןמ םילבקתמה
 ןרקה תא .םיאולמ-תסנכה .רותב ונקת רבעה סרגנוקב = .הפנעה
 עיגהל הלכי. אלו ,להקה לע הבבחתנ אל איה לבא ,תיתגלפמה
 ,תורדתפהה .יכרצל .ושמתשי רבלב היתורפבש .,תמיק  ןרק .תגרדמל
 1909 תנשכ | .תורדהסהה | יכרצל ואצוה ופסאנש םימוכסהו

 הכימת .רותב קנב-לאינולוקה לש םיאולמה .יפסכמ בוצקל וחרבוה =
 ,לודגה לעופה ךעוה יכרצל ארטיל 8000 לש םוכס 'תרחוימ
 1908 תנשמ רבכו | ,ויתונובשח תא  םילשה5 | הז .לכויש ידכ
 תורדתפהה יכרצל חוכנל .ןמקה לעופה רעוה ינפל הבשחמב הלע
 ל'הקה ,קנבה ןיגכ ,וניתורפומ לש תוסנכהה | לכמ עורי .זוחא
 ,רועו

 היהת אל ,ונלש םיפנניפה תא יוארכ רדסנ אלש רוע לכו
 עובקלו ןוכנ סיסב לע | ונתוררתפה תא | רימעהל תורשפא לכ
 .ןקותמ רתוי וא תוחפ ט'זרוב

 תא ריכוהל | ץוחנ הז ןינעב תושעל רשפאש םינוקתה ןמ =
 תוסנכה ..לכמ | עודי = זוחא יוכנ (ב לקשה תלדגה (א :הלא
 ,םמולשת ןמז רבעש ,דנדיווירה ימוכסמ יצחה תמרה :(ג .וניתורסומ
 ,תורדתסהה תפוק ,תבוטל

 (ד ועו םיקרמ ינש) ,לבור דע 'ק 50-מ לקש ה תלדגה א
 םייזכרמה םידעוה ליבשבו לודגה לעופה רעוה ליבשב איה הבושח <
 יפסכ .לש .יללכה םוכסה ןמ םיווחא 40 םילבקמה ,תוצראה לש <

 רפסמ לע עיפשהלו תינויצה .תוררתסהה \ =

 ינשה רצה ןמ לבא  ,ילקירר .רתויה אוה הזה יעצמאה .םילקשה
 לש תובחרה | תויגומהה  תורדשה לע .ראמ דיבכהל אוה .לולע

 יפואה לעו  םילקושה
 תורדתסה ףא ןיא יכ ,ןיצל ךירצ םלוא ,ונתעונת . לש ינומהה

 ונניאש ,ונלש הו ומכ םירבחה םולשת .ךכ לכ הב ןטקיש תחא "
 ,תויטרקומד רתויה תוגלפמב םג,,עובשל תחא הקיפוקל ףא עינמ
 םיגינפ 10 וא) עובשל תוקפוק יתשמ תוחפ ילמינימה םולשתה ןיא <

 ,.(תינמרגב

 חוירה ןמ םיזוחא הרשע תוכנל העצהה לע ,םיזוח אהיוכב ,ב
 ,קפס ןיא ירהש ,םירערעמ ויהי אלש יארוב ונלש םיקנבה לש יקנה
 םיקנבה לש םמויק. תחלצה היולת .םייזכרמה ונותורסומ תדובעבש

 םיזכרמה  תודסומה י'ע- עודי = ןבומב ןכ םג  םילהנתמה ,םמצע
 , ונתעונת לש

 ,םינוחה דצמ קר | תיניצר .תודגנתה תשגופ תאזה .העצהה
 יכרצל ףסכ | יצובק יכ  ,םינעוט םה , ל"הקה שארב םידמועה
 ל"הקה הכנת םאו ,ל"הקה לע רתויב םיביבח םניא .תורדתסהה
 להקה תבח תא הזב .תיחפת ,תורדתפהה יכרצל היתוסנכהמ קלח
 תבומל ףסכ ץובק יכ ,קפס לכ .ןיא ינשה רצה ןמ םלוא ,הל
 לכ .ךכיפלו = ,ללכב | תינויצה הרובעב ץימא רשק רושק ל"הקה
 היתוסנכה יובר ידיל יאדוב .איבי .הנורחאה .וזב השענש ןוקתו ןוקת
 ,תמיקה ןרקה לש

 .םנמו רבעש םישולתה .ג
 , םישולתה ןוערפ ןמז  עיבקל םיעיצמ תאוה העצהה ילעב

 ןמוה .ךשמב אניבוג ידיל ואב אלש םישולתהו ,םינש שמחל
 לש .החגשהה תצעומ לש התושרל םיאולטה ןרק רותב םיסנכנ הזה
 לש ותושרל .רופמל ךרצה תעל תיאשר הנורחאה וזו  ,קנבה
 תונובשחה ,הלאה םיאולמה יפסכ יצח תא לודגה לעופה דעוה
 ₪0,000 רע תתל לוכי הז הסנכה רוקמ יכ ,םיארמ םייטסיטטסה
 ,הנשל לבור

 ןנורתפ תא תושרורה .תוישארה תולאשה לכ ךרעב ןה ולא
 , יעישתה סרגנוקה ןמ

 תודמוע ,סרגנוקב ררבתהל תוכירצה ,הלאה תולאשה ילגהל
 ידוהי לש יתוברתה בצמה רבד לע תורחוימ תואצרה םג ארקהל
 ד'עו .י"אב ירפכה קשמהו הישעתה לש תוירשפאה ד"ע ,היקרות
 , היקרותל םידוחיה .תסונכ

 סרגנוקה לש תולאשה תינכת לע ןיע  םיריבעמ ונאשכ
 אל םא  ,ונינפל תוחתפנו .תוכלוה יכ  ,םישיגרמ :וננה יעישתה
 םיברה | ,ןפוא לכב  ,תינויצה  ונתדובעב ירמגל .תושדח םיכרד
 ,םישיגרמ וננה ,ןהילע עובט תוילאירה םתוחש ,תוריהבו תורורב
 םייטילופה .םיאנתה ,היח הדובע לא םיברקו םיכלוה  ונא :יכ
 תוישחומל = תוירואיתה * וניתוינכת תא .ןכפה .היקרותב םישדחה
 קוחה | וננוצרב. ,ונלש היגרנאב התע יולת לכהו  ,םייח תואלמו
 ונתעידיבו  ונתלועפ .חכב  ,םיירבעה םייחה זכרמ י"אב ארבל
 ;םעה תרובע תא ךובעל

 ונתרובעל ץוחמ הנאבתש תועושיל :היפצה ושכע הקספ.םנמא
 תפוקת העיגה ושכע ..תואלפנו םיפנל הכחמ שיא ןיא רבכו ,ונא
 תא  םישנהל 'ידכ | ,תינשקעה ,הרימתמה | ,הדבכה | הרובעה
 אלא ,תיעראו תירקמ  תויהל הלוכי הניא וז .הדובע  ,וניתופיאש
 המכ רע .,הטרופמו הרורב ,העובק תינכת יפ לע השעתש הכירצ
 , תינומה תיממע העונתב וזכ .הרורב תינכת עובקל ,ללכב ,רשפאש
 ; םידחא םיפיעס םיסנכנ יעישתה םרגנוקה לש ויתודובע גוחב רבכו

 תקולחלו יעקרק טיררקל םידפומ רופי ןוגכ ,וזה תררוסמה הרובעה לש
 תומשרתמ תוליחתמה ,תורחא תורובע רוע ונינפל תודמוע ,המדאה
 ותלפמ לגרל העונתב אבש רבשמהש ,רורב הז לבא . תוטלבתמו
 ,תונויצה תמשגהל תורורכ םיכרד ןורסח ללגבו רטר'צה ןויער לש
 וניתוחכ תא ררחשל ריתע .יעישתה םרגנוקה .וצקל ברקתמו .ךלוה
 ,הלולסו תועבט  ךרה .לע  ונתעונת תא רימעהלו הוה רבשמה ןמ

 תרובע לא ונתבושת םוי הוה  יעישתה .סרגנוקה אנ יהי
 וניותהש וזה תיקנעה הדובעה .ינפמ עתרנ אנ לא :.םייחו הריצי
 תורדשה רתי .םג ונירחא הנאבת ,ונתבוח תאיונלוכ אלמנ םא ,ונל
 ררחשל ידכ ,וניתוחכ לכ. תא ףתשנ ונלוכו  ,ונמע לש תוירובצה
 ה ץרא רסוחמ םיאבה ,םייעבטהיאה וייח יאנתמ ונמע תא
 ,ונמע לש .תימואלה .המילבורפה תא רותפל ירכ

 ,תינויצה תורדתסהה < יזכרמה דעוה
 יערת ,ןושח
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 .'השעמ,ה ןוחַצנ
 ( .הכימתה תרבחל תיעיבשה תיללכה הפסאהל)
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 לוכי היה המ ,לילעב םיארמ הכ דע םירומאה םירברה
 .החלצהב אלש השוע אוה .המו. החלצהב תושעל יאפידואה דעוה
 ררחתשהל  לוכי וניאו ונויפנמ  דומלל הצור = דעוה ןיא לבא
 ,ותריצי תישארמ דוע .וב הקבר  רשא  ,תינויצזינולוקה ותואתמ

 ,ונתוא .תודמלמ הנורחאה | תיללכה הפסאה לש תוטלחהה
 ,תישעמה ותלועפ תא .רתוי  דוע .ביחרהל :דעוה לש ונוצר יכ
 ,תינחורה  ותלועפ רעצת ז"יעש ןבומ אליממו

 ןורתפבו | ןיעידומה תכשלב קפתסמ וניא יאפידואה רעוה
 --תויאניתשלפה תולאשה תלאש תא רותפל היטנ ודי ,םילעופה תלאש
 ,עקרקה תלאש תא

 יכ ,חיכוהל םיאבה םישנאה םתוא םמצעל םישוע קוחצ
 הכירצ הניא .וז תיתיבדףלא  תמא :,לכל תמדוק עקרקה י"אב ונל
 ונאשכ .בושיה תא .ונתנבה .תליחתמ .הילע .ונדמע רבכו ,תויארל

 הרטמה לא / םיליבומה םיעצמאה לע .םיקלוח ונא--קולחל םיאב
 .הרטמה םצע לע אלו

 תא .רותפל דעוה לש ונוצרל םידננתמה  םישנא שי םאו
 רוקמ דעוה לש ונורשכבו וחכב .םתנומא יאב == עקרקה תלאש
 .םתודגנתהל

 יפל אל הרובע וילע לבק רעוה יב ,םהמכ בשוח יכנא םג
 . החלצה .ןיא תלה כ י ןיאש  םוקמב : םייחב .לודג לכו ..ויתוחב =

 דומעל  םימעפל \ השקש דע ילודג הכ .ךרוצה םסק םנמא .
 םילוכי ונא ןיאו םירונפב ונתוא הכמ ךרוצה רשא שי ,ןויסנב
 רשא "דע העקבב המהבכ ךלנ זאו  ,ונתלכי םע בשחתהל
 וננוצרב ונילע ונפמעה רשא אשמה לטנ תחת םידודש לופנ
 ןמ לבא  ,ךרוצה םפק יללח | ,בושיה יללח םה םיבר .בומה
 ,ונידע רבדה אובי אל רשא דעו  ,םידמול | ונא ןיא םינושארה

 דע ונאכרי אלז ונבל לעו ונשאר לע ונכיפאלש רעו ונשפנ םצע רע

 / ! דומלנ אל- -רפע
 תא ונשי אל םלועבש | תוחכוהה לכ] :שארמ יכנא עדויו

 בוש וב הזחא ךרוצה .תואתש  ןויכ | , יאסירואה דעוה לש  ותער

 ונלובי אלש ומכ | ,יתואתמ ררחתשי אל בוש ,הנקת ול :ןיא %

 רתומל אל תאז .תורמל ,ןיעו ןשב אצנ רשא דע ,ונלכ ררחתשהל
 ,חיכוהלו ףיסוהלו חיכוהל : היהי =

 ותדמלש המכ דע אלא ,םיעקרקה םיקנבה תוכלהב יקב יניא :
 התואש בשוח יננה | ,תיאלקחה האולהה תא ןיבהל םייחה ןמ
 ,הנוכנה הניא יאפידואה דעוה ול רחבש ףרדה

 תא יתיאר ,דעוה ןוצר ישוע לש םהירבד תצקמ תא .יתעמש

 ותוא ךותב תרלונו תכלוהה ,הרכהה תא ןוחבאו .בוחרב םתעפשה

 ,ךרדה + אל :רמוא ינא הז דופי לעו ,בוחרה
 ישעמ ןועב ויהי קנב-ררגאה  ישעמ יִכ ,הרכה תדלונו תבלוה

 עקרקה לע םבישויו אכהמ םישנא .וחקי : רמאל .הניטנגראב א"קי

. 

 == םילבגומ םיעצמא .םע םישנא קר "חקי, קנבהו  ,םיקזח םחידי <
 לע שדחמ : בשיתהל ולכוי םינטק םישנא . ,קדקרי אל םירירשבו
 ילנרל \ בוחרב תארבנו תכלוהה הוקתה איה .,וז הניתשלפב עקרקה

 .רעוה לש ותלומעת =
 ,הקומע  תועט איה .תאזו
 בושיה םוחתבש .בוחרה תא רתוי וא תוחפ .ריכה רשא ימ
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 , ירירש קרש םיעצמא ילב םישנא תחקול א"קי : הזב קר קוליחהו ,םתה

 םיעצמא :ילעב .םישנא ,"םינטק  םישנא, גשומה ביט תא .עדוו
 .םיפלאל אל ןפוא לכבו תו א מ ל םינמנ הלאה םיעצמאה .. םילבגומ
 אוהו ,ותרעב "ריבג, תצקל רבכ  בשחנ ,ול לבור םיפלאש ,םרא
 לבור םיפלא םע םישנא םג לבא .השרחמב | זוחאל ךלי אל
 ,יררגאה .קנבל יוצר .רמוח הקומעה יתרכה יפל םניא

 ,להקה ךותב תארכנה ,הרכהה איה העטומ רברה רקיעבו
 ,.תושרח תובשומ ךסייש .רסומ ןיעכ תויהל לכוי קנבה יכ

 % .רבכמ  םשויה :הֶז לש ותרועל אבל  לכוי .יררגאה  קנבה
 .תתל לכויש ,עקרקב םישרש הכה רבכ רשא הז לש  ,ותמדא לע
 ,ותאולה  ןוברע--ולש ידוינ אלד ןיסכנה תא

 ךל .תינקו ךל :ץוחה ןמ .שיאל רמאל לכוי קנבה ןיא לבא
 י ,יכנא ןתא ךל רטחה יצחה תאו תיב ךל תינבו
 ,ןודבאל קנבה תא  ךילות תאוה .ךרדה
 : .ירבד תא ראבא הבה
 תא | תונבל ואבב | ,דעוה לש תירקעה תועטה התיה המ

 האולה לש הלחתהה תא תושעל ואבב | ,םָינג ןיעו = בקעידראב
 םוכס ול שיש ימ :ווירכהו ואב רעוה לש ונוצר ישוע + תיאלקח
 ראב,ב קלחל הכוו ,הלאכו הלאכ יכנא ול ףיסוא ,הזכו :הזכ
 2 < םיחה בוזעיו ,דאמ לודג "תוכז,5 ןוצרהו  ,"םינג-ןיע,ב וא ."בקעי
 | הלא ושע  המו ,ללשה לא ופועיו ורושמ תא רגנה ,ומחמ תא
 .םשפנב .רקש ושע %המב םהל היה אלו ,"תוכז,ל יצרש
 םתוקחו  דעוה לש הפפוהה תא לבקל ירכב ,ונל שי :ורמאיו
 "בקעי = ראב, ינבו "םינג ןיע, :ינב ואביו ! םחרי םיהלא --- התיה
 ,ןידב םימחר ןיא .יכ  ,ואב רשא הול

 ןיפנא לרגב לפכי הזה השעמהו
 1 ,.היצזינולוק .תישע- לש

 נויפנו .הטורפ -- םפסכש םירוהי וילא ואוביש ינחמבומ
 - ..,םהירוענמ םה הרשה ינבשו םהל םיפלאש ודיגהו ,ספא- -יעקרקה
 = .ופיב םיולמה \ תאמ תיברב .וחקי םהלש תונושארה | תונמה תאו
 = ו ,..רבש שי יכ םחירהב ,םיקסע תושעל .ואבי רשא .,םלשוריבו

 % ' ."םירכאה, לש  םהיתושירד תא .אלמי רשא יררגאה .קנבהו
 םניאש הלאכ .םישנא .לגרה תא טושפי רחמ --- לומתאמו .םויהמ
 לופי רוע לופנבו ,הליפנ םפופ -- עקרקה לע חרזאתהל .םילוכי
 / ,רזועה םג

 : ,ןיבשח טעמ השענ תמאבו
 שדח רכא ךירצ ןמפוז םונורגאה החמומה לש ותורע יפל

 \ לכוא .הסונמ שיאכ יכנאו = לבור 5,000 אניתשלפב ותובשיתהל
 '| ונמצע תא דימענ םאו "םיבר םימחר,ב השענ ונובשחש ריגהל
 = תחקל ונא  םיכירצ יכ  ,הרמה לע .זירפנ אל .לבור 8,000 לע
 השדחה תורפאתהה לש תויחרכהה תואקתפרהה לכ תא ןובשחב
 % םיאבה הלא לכ  ,תונושארה םינשב תיחרכהה החלצההדיא תא
 = -לבור םיפלא תשלש לע .םגו םיפלא לע .תורכאתהה תא םינובו
 םהב .םינימאמה הלא לכ .שפנ תאו םשפנב םישוע םה רקש
 - ,םיעבוק םה

 .לע == ןמסוז לש  םומינימה לע  ונמצע תא דימענ לבא
 2 , לבור 0

 לכונ ,בשומה .םוחת תא םיעדויה ,הלא .לכ לש םתודע יפל
 ר"פע ויהי .ייאב .רכאתהל וכלי רשא םישנאה :סופיט יכ ,םיכסהל
 םילודנ : רתוי .םימוכס םע םישנא .,ל ב ור 'ף ל א לש םישנא
 'םא לבא ,דאמ רעצמ םרפסמ היהי וכלי םאו וכלי אל . הלאמ

 דוע :ףיסוהל שי "עו ,לבור םיפלאל דע הזה םוכסה תא לידגנ

 . םומיפקמל דע .עיגנ ,ךרדה תואצוהל תוחפה לכל לבור םיתאמכ

 :קמה תאו ךרוצה לש םומינימה תא ןובשחב ונתחקב ןכבו -

 לבור 8000 ורפחי שדחה רכאל יכ .אצמנ ,תלוכיה לש םומיפ

 הלחנ

 ךרדב קנב ררגאה ךלי םא

 "ל 4 , : 1



 .קנבה ןהי הזה םוכסה תאו .,הדיתעה ותלחנ ןויושמ 'צורפ 60% וא
 ,םיירחסמ :תודוסי לע .רפיתהל ךירצ קנבה יב :,םידומ לכה

 ישפחה לטיפקהו ,ישפחה לטיפקה תא .ןילא ךושמל לכויש .ידכב
 לכונ הול בל .םישבו .,ןוגה תויר אצמישכ ,קר קנבה לא ךלי הוה
 תוחפ אל .היהת .יררגאה .קנבה חקי .רשא  ,תיברה .יכ  ,טילחהל
 הלשממה תואציה רעב ףיפיהל ונילע רחא 'צורפ דועו , 'צורפ 6דמ
 ,'ובו .'גכו ופיל םיוולה לש תועיסנה  תואצוהו אתנכשמה תישעב
 - לבור 8000 לש םוכס .הנשל האמל ל לש תיבר ונינפל ירה
 יכ .ןימאהל- השק ? ןרקהו ,הנשל תיבר לבור 910  ןכ םא .ןתונ
 תואולהב ה ל י ח תפל \ ומצע .תא . םינכהל םיכסי י ר ח ם מ קנב
 הנש םישלש רע ןמזה תא ךישמנו םיכסנ לכא ,הנש םישלשל
 ,לבור 100 -- םייתנשה םיקוליסה ויהי .זאו
 םיילכלכו .םייתרבח םיאנת ךותב לי ח ת מ רכא ונל ירה <

 ,םייתנש םימולשת לבור 810 לש וראוצ לע השק לוע םע םישדח =
 -רב :וניא .הזכ רכא וכ  ,ריגהל  ליבשב הרתי תואיקב .הכירצה
 קלחב .תיברה תא .קלחנו תונוש תויצניבמוק השענ.םג םאו ? אמיק
 אל --- ,ירחפמ קנב לש וע ב ט ב ןואש המ -- םינשה לכל .הוש
 םיתאממ :תוחפל .םייתנשה .םימולשתה תא תושעל ןפוא לכב לכונ
 וחיני .הנשל קנרפ תואמ שמח + תורחא םילמב וא הנשל לבור
 ,ש דח רכא לכויה : וריגיו םהיתיבל לע םהידי תא "םיחמומה, לכ
 ןויפנה לש .םימבו שאב רבע םרמש ,עקרקב םישרש הכה םרטש
 לש םוכס תיתנשה ותסנכהמ .ץמקל :הוכ רבא לכויה -- יאְלקחה
 לש םומיסקמה אוה .קנרפ 500 לש הסנכה ירהו + קנרפ 500
 תא .החהי םאה ,רכאה השעי המו ! תונושארה םינשל הסנכהה
 וא ?םייחה .יכרצ ליבשב םולשתה וא .םולשתה-ליבשב וייח יכרצ

 האמל 94./ הב וא 18 9/,-ב ףסכ ונממ תחקל תיברב הולמה לא ךלוש =
 .םחרי אלו השחי אל ירח מה קנבה יכ ,קנבהל .בוחה .םולשתל =

 תא קלסל 'שרחה .רכאה לכוי אל .,הרושכ לכה השעישכ טג
 ודיב ראשי אל .לבור .םיפלאה תשמחמ .קנבהל םינושארה וימולשת

 תונחב אל .בוח-לעב .זא דע . היהי אל םאו ,הנשה תפוקתל .םולכ ,
 , רשואמב .בשחי  ,הירבטב וא  הפיחב הולמהלו .הבשומה דעולו
 אל . .ותמהבל  אופסמו ותיבל םהלמ רתוי + הנשה ול ןתת המו
 תרוצב .תנשב .ןידה .המו ,חילצמ ה ןפואב אוה הז ,ןתת
 ? םולכה ןוקתבו +הפנמבו 3 לוחתמה רכאה לצא הליגר הכ איהש

 ,הווקמה קנב-ררגאה הב ךלי רשא ,ךררה וז אל ,אל
 םייחה ךותמ םייחה תא םידמולה ,י"אב םיישעמה םישנאה

 וותח ,קנבדררגא .לע .םימיה . לכ  ומלחשכ . ,"תופסא,ה ךותמ אלו
 !.הכַכ .וכרה .תא

 דהא ה .יסנניפה דסומה וילע .תחקל ךירצ הלחתהה תא
 ןומאו .ץראה - תעידי .,הרובעה | ןויסנ ול שכר .רבכ .רשא ונלש

 רסוהל היה ךירצ הזה קנבה י'ע ,הינפמוק-הנותשלפרולגנאה : להקה |
 ףינסל .דוסיה  ,םונשה .תובר תויאלקח תואולהל דחוימ ףינפ

 רובצה ףסכמ .וקלחו ק'הקה יפסכמ יקלח : ארבהל היה ךירצ הזה = =
 תוירחאו ןתוירחא תאש תויצנילבוא תריכמ יייע ונממ לבקתמ היהש
 ןתנהל תוליחתמ תואולהה ,הינפמוקה ,פ-,אה וילע חקול .היה חוירה
 ויושמ ש ילש ה לש םובסב רבכמ תומייקו תודמועה  תולחנ .ךגנכ
 הלחתהה ןמ : האמל השש לש הפסוהב םינש 18 ןמול שוכרה  לש-

 : תובכרומ .רתוי תואולהל טאל = ,טאל רבוע- ףינסה היה .תאזה
 םינש ךשמל ,ןיוש יי צ ח לש םוכסב 4 ,שדחמ .ונקיש .תולחנ לע
 יררגא .קנבל הזה ףינסה ןמו ., הנטק רתוי תיברבו תובורמ .ףתוי
 ..דחא 'דעצ קר הרישעו הבחר .תינכת םע

 'וא .תוחפ :תויהל שדחה רפומה  לוכי היה .הזכ .ןפואב
 היה :.תוזיזפב אל ,יכ ,תופנה : תואיגשה ןמ .לצני .יכ חוטב .רתוי
 ךותב .ארוב היה אלו .הבורמ םוסרפבו .שערב אלו וכרד השוע

: 

 מ ןוילגנ 3 םלועה =<

 דפומה .לא .ךשמנ היה להקה | ,רקש תווקתו אוש-תורכה להקה
 היהש \ תויצגילבואהו הזה רפומב ותנומא ךותמ םי קו דמועה
 "תוינמה, ןתואכ "תובדנ, לש הרוצ תולבקמ ויה אל להקה הנוק
 םרט רשא דסומ לש תוינמ = :יאסירואה . רעוה .רכומו ךלוהש
 ושכע רבכ תוארוב ,לוכיבכ ,תוינמה וא וללה תובדנהו ,אר בנ
 איהש  ,הריפפומטאה  התוא ,היפורטנליפ לש .הריפסוממאה תא
 ל ,תיעבט .תוחתפתהל הוקמה דפומ לכל .תומדםס

 יכ ףאָו ,רבכה .לא .לקה ןמ ונישעמ לבב תכלל םיכורצ ונא
 פ'ע רבכ לולעה  ,יעקרק-קנבכ תוירחא  האלמו- הבכרומ הלחתהב
 ,תושירדו .אוש תוקת = ל"וחבו ץראב להקה = ךותב .ררועל .ומש
 .אלמהל תולוכי ןניאש

 העשב ,ד.ב כ ה ןמ .ליחתהש רברב .יארחא יאסירואה .דעוהו
 .לקה .ןמ .ליחתהל ונידיב .תלוכיה התיהש

 יה

 : ונירבדמ .אצויה
 םולוכיו הב = וחילצה רככ צ"וחש ,תחאה הדובעה ,א

 : ,ץראב .תינחוהה הדובעה איה ,חילצהל
 ןטק קלח קר איה התע רע התשענש תינחורה הדובעה ב

 ..תוקסעתהל .בחר םוקמ ראשנ. דועו  ,שוררחמ
 הניא ,צ"וח יריב .םלועמ התלע אל תישעמה .הדובעה ג

 םיירמוח םיע'צמא ןורסח ינפמ :תולעל הלוכי הניאו התע הלוע
 .ישע מ ןורש כ .ןורפח ינפמו

 תוחכה \ יכ ,תויארל  ךירצ .וניאש .אוה .םפרופט רבדו ד
 לש םינמיס לכ םיארמ םניאו םיברתמ םניא דעוה לש םיירמוחה
 . ריתעב .םג  תוברתה

 ?הנקסמהו ,ה
 םהיתוחכ = .בטימ .תא ישירקהל םיכירצ .צי'וח

 קחרתהלו  ץראָב םיינחורה . םינינע ל . םתוילדתשה
 ,םיישעמה

 בטימ האו
 םינינעה לכמ

% 
 ,רלפנרב .ןועמש היד

 ,בֶרַעַמְּב תיעדמה .תּורָפפה
 יג

 ף לו ד א ערונה יטנטסטורפה גולואיתה םפרפ רפסמ תונש ינפל
 האלפנ תוריהמב טשפתה רשא ,"תוחישמה תוחמ, ורפס תא קנר ה
 . םירצונה םיליכשמה .םרקב האמ  לודג םשור השעו תורורהמ המכב
 םרגו ונמזב לודג ערואמ היה הזָה רפסה יכ  ,קפס ןיא . םידוהיהו
 .> ,דמולמ  ,לודג םדא .אוה .קנרה ,הינמרגב הצרמנ .תיתד העונתל
 וב קפוע .אוהש .יערמה עוצקמב .ויתועירי - .הבורמ ןורשכ לעב
 "םימרוה  רוריבב  ,התוטשפתהו .התווהתה ,תיחישמה תדה .רקחב
 איה לבא .תוקומעו תובר ןה .,םהה םימיב- הל ומרגש םיירסומה
 יתורפס ןורשכ לעב ,רפוס םג אלא ,דבלכ יעדמ .רקוח קר .ונניא
 |  םיעיפשמ קירבמה ונונגפו תויטויפה ,וירבדדתאצרה .,ליגר יתלב
 .ויתוטלחהו ויתונקפמ לא םכשמלו םבלב םשפתל .םיארוקה לע הברה
 ותומכש םדא ..וירבד תאצרה ןפואבו ונונגפב דאמ .ריהז איה קנרהו
 םייתוברתה םייחה תרכהב קנרה לע הלע יכ רשפאו ,הינמרגב היה
 : תויחושמה \ תווהזה | ימיב םינויהו .םיאמורה ..ברקב . םיינחורהו
 המכ'םהב .שיש םגה ,םויערמה וירפפ .טרויוה ףלודא
 < םנכתב םינייוצמ ,הבורמה .תוינוציקה ןמו םיעמומה םיטפשמה ןמ
 אוה לבא .בלה תא ךשומה םנוגגסבו .תימויפה .םתרוצבו .הבורמה
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 מ ןוילנ

 ,"םיחמומה, .םירמולמה : ,וליג. ינבו ,ידמ רתוי ונונגפ .ירחא ךשמנ
 תירחאבו ,ןמייפ אלא ,יעדמ רקוח ונניא .יכ -- וירחא ןנרל ולחה
 תמאב :השענו  תיעדמה  הריקחה: ןמ  וידי תא תמאב ךשמ וימי
 , הוב הברה חילצהו ,םימיענ \ םיירוטפיה םירופס רבחמל ,ןטייפל
 .יעדמ רקוח ראשהלו וריקפת תא .רומשל עדי אוה . קנרה ןכ אל
 ,וירפסב םיאצמנ. "תומוקמדיארמ,ו םינויצ 'םג

 היגולופ א ל םיצוחנהו םישוררה םיאנהה לכ ודחאתנ וב
 ויתוטלחהו ויתוערמ הברה לע :קליח ינאש המכ דעו ,ת יתד
 - -חברה .רעטצמ ינא . תירוטסיהה תמאה לא תודגנתמה ,תועטומה
 קנרה אב םרט ,לארשיב ותומכ םויה דע םק אל יב

1 

 הקלחמב רוספורפ .רותב הלשממה דצמ ארקנ רשאכ  ,ןילרבל
 רקוח :רותב .םפרופמ .היה  ,תינילרבה .הטיסרבינואב : תיגולויתה
 .ותונמתה תא בכעל םיפכורותרואה ולמע יכ ןפואב  ,רקבמו.ישפח
 טעמכ .,רוגינסל ךפהנ רוניטקו --- ןילרבל הז לכב אב קנרה לבא
 רוגינפל. השענו תיבימקיבוא תיערמ .חריקחמ וירי הא תעכ ךשמש
 הרטמ םיאור ונא .רבכ .םינורהאה וירפסב ,תיחושמה תרה לש
 דוע ש ק ב מ ונניא .תועובק תונקסמ חיכוהל אב אוהש ,תמיופמ
 רשא תא -- "הרוהב תמא, רבכ ול שי אלא ,תמאה תא
 תרקבה ןמ שרופ אוה ןווכתמב יכ ,והרשחנש אל , םינושארה הושע
 אוה רבדה רקיעב .תאוכתעל ותערב עבקנ ןכ אלא ,תישפחה
 .םידג לוה ה לש םשררמ-תיבמ הרושבה-ירפס תרקב לע קלוח
 ;םתהמא תקוח לע םוילגנוואה םירופפה תודע .תא דימעמ אוה

 םגו ,ינשה לא רחאה דצמש- תוריתסה תא .ץרתל .להתשמש אלא

 דע הלאה םירפסה רובח רחאל איה .תועט  יכ ,החנה  רבכ עבק'
 תעפשהל הברה סחילו .שדחה ךיראתל הינשה האמה תונש עצמא

 לכה אלא, ..תוחושמה .תיחתפתה . לע .,תצקמב .ורהיתהש - ,םונוזה
 ךיראהל םיעבש רע םישלש תונשבו הניתשלפ תמרא לע רבכ השעני\

 .("אפורה. סקול, ורפסל המדקהב ונושל) "שדחה
 הבורמ  הדמב .עיפשה "תיחישמה  תוהמ, יגולופאה  ורפס

 תאי רייצ אלו . תירוטסיהה הריקחה ןמ חמנש ינפמ  ,ךכ לב
 הלוכי איחש המ א לא -- תירוטסיהה התתמא ' לע תוחישמה
 ,(אוה ויגשומ יפכ .תירפומה התיצמהת יפ לע תויהל
 תדה םצע, םש ארק ולש ,ירסומ-יתד לאידיא רצו אוה
 ,הז .ורפס תודוא לע םג .וילע וסעכ .םיסכודותרואה .."תוחיש>ה

 ,השע ורפס לבא :;םתד ירקיעב קנרה רפכ םהירבר .יפלש ינפמ
 םידוהיה  ןמ -המכו  ,תיחישמה  תרל 'תובר  תושפנ  ,קפס .ילב
 ,תיחישמה תדב םהיתונבו םהינב תא וסונכה וא ורצנתה םיליכשמה
 תותדה תחא) תיהלא תה הניא יכ ,קנרה .רמא  .הילע רשא
 ,רוע התלוז ןיאו -- תי ה לא ה ת ד ה אלא | ,(תויהלאה

 תופיקתב | תורהיהל .קנרה לש  ופוחי  אוה - ונימב .דחוימ
 תוחהיה תא .רייצמ  ,לשמל | ,טרזיוה ,.התע .ונימיבו  תומרוקה
 תרסוחמ ,תיאנק המוא לש תד  רותב תוחישמה תווהתה ןמוב
 םינויה  םירפוסה תפקשה איה ותפקשה .תיברתהו  הלכשהה
 האנש םיצבצבמ וירבד לכמ .חישמה ושי  תפוקתב םיאמורהו =

 וז .ותיטנ התיה * םינורחאה וימיבו .,תודהיהו לארשי .םעל :זובו

 רשא ,עודיה ןילר במ'צ םג אוה ותומכ .וירפסב רתויב תטלוב

 עבק הז םעטמו ,לארשי עוגל ותאנש תא םיעטמ אוה .רתויב

 ,םייראה ןמ אלא ,לארשימ תיחישמה תדה .האצי אל יכ ,החנה
 םינויה הילע ועיפשה דוחיבו ןהניתשלפ ירעב ועקתשנ םתצק רשא

 ,הלאכ םיליהבמ םיטפשממ קוחר קנרה :,הלוגה תוצראב םידהיתמה
 ויניעב איה .תודהיה לבא ,.תירוטסיהה הגבהה םיסב לע .דמוע אוה

 ןיא .ןכלו : ,תירפומה .התוחתפתהב עצמאב .הקספנו הבכעתנש תר

 לארשירתסנכ הדמעש העשב ,ונימיב םרו יי קה תו בז .דוע הל |

 ,תיחישמה תדה תא הלבק .אלו השדחה :עשיה-תרושבל .הבורסב

 ל . 0

 3 םלועה <

 התמחלמב תיחישמה תדה התשע רשא תאו ,הנידדרזג םתחנ רבכ

 , רסומה תפקשהמ תושעל הקרצ :,המויק תא דיחכהל תודהיה םע

 תיסראָה האנשה ןמ םהב ןיאש ,הלאכ םירבד אקוד .ירוטסיהה

 םימיב ומרג  ,"תקדוצ, תירוטסיה הפקשה אלא ,תודהילו לארשיל

 םירבדה תא רייצמ איה .לארשימ תובר תושפנ דובאל םהה

 ,םולכ ונידחרמג ירחא ןיאש ,ירומםיה םצורפ רותב
 : דומעל, .ורמאיו הז לע דאמ ורעטצנ  הינמרגב  םירוהיהו

 םֶהל איה םתודהי רשא ,םידוהי םישנא לש תחא הדוגא ,"ץרפב

 העבקו הדמע ,רתויב הרמהה הרבג םתבסמבו ץוחלו .הפשה ןמ

 יפלכ  תודהיה לע  הירוגנס .בותכיש םראל קרמ ףלא לש .סרפ

 : .תוצראב תודהיה תוצמאתה ,קנהה לש יותפהו התסהה ירבר

 הלאכ  םייוצרדיא  םיאנתב םייקתהלו השפנ לע רומעל ברעמה
 ,תירוטסיה הידגרט ןפוא לכב -- דאמ| ץרענ ירוטסיה ןוזח אוה

 ,תורהיה םויק לע ןגהל ונימיב םוקיש א י ב ג ל סרפ תעיבק לבא

 . םק היה ולא ,תוחידב יהוז ,קרמ ףלא ריחמב ןוילכמ .הליצהל

 - דצמ םרפ תעיבקל יאדוב הכחמ היה אל ,לארשיב הוכ רפוס

 !| פרפל ןהכה ףסויו .ןוליפ וכח אל רשאכ ,ןילרבב "תודהיה ינינמ,

 לע הירוגנפ רמלל ודמעש העשב | ,הדונא וא שיא  הויא דצמ

 וה יכ הבר הנומא ב  ,בלה ןמ םיאצוי םירבדב תורהיה

 / ,יוצמ יתלב יתורפס ןורשכבו (תיגולופאה הרובעב רקיעה

 אצי הנה ,לארשיב הזכ רוגינס רפוס אצמנ אל םא לבא

 םירבדב ול םימודהו קנרה ירבד לע בישהל ר כ ב ליי ש י א .ר"דה

 תינויגה תרקב האצמנ ורפסב :,(* םבורב םיקדוצו םיחונ ,םייעדמ

 ירברב ןורסחה רקיע ,וזל לז ןה תורתוס רשא ,קנרה תוחנהל

 הר בפ הב ןוחאל ץמאתמ אוה רחא דצמ יכ ,הזב אוה קנרה

 רבד לע םירשבמה ירופס לשו .תוחישמה .תווהתה לש-.ת יו ע דימ

 צמו ;תואיצמל םירתיסה םיסנה ירופס ןמ קחרתהל  ,ושי תורלות

 ' אוהש המ, .תואיצמהל ללכ םיאתמ קנרה לש ורויצ ןיא .ינשה

 ,יהלאה חיש מ ה רויצל קר םיאתי ,חישמה רבד לע .רמוא

 ןיא .,ישונאה | ועבמ תא ומיעטהב לבא * ,הזכב קנרה ןימאי םא

 תא ררבמו םיעטמ רכבלשיא ,"תואיצמהו רשפאה .רדגב וירבד

 .%  :םיהה תוערואמה לעו תודהיה לע ותפקשה תא , ןזוהליוול קנרה סוחי

 ירוטסיהה ורפסמ קנרה באש  תוחישמה תווהתה תפוקתב םיירוט

 תועיריבו הבורמ ןורשכב ןייטצמ הזה רקוחה :. ןזוהליוו לש עדונה

 אוה תודהיה לע וטפשמ לבא | ;הלודג תופירחב םגו תוקומע

 ',תורוקמה תא ,הרצ הפקשה ךותמ הב  לכתפמש ינפמ ,העטומ

 םירפופה תודע תאו ,די רחאלכ קלסמ אוה םירבעה םיירוטסיהה

 :+ הנובו בבחמ אוה ,םידוהיה יאנושו תודהיה יזוב ,םיאמורהו םינויה

 תחפשמב םינוגמה תוערואמה לכ .,ויתוטלחהו ויטפשמ תא הילע

 :.ןמ ויניע םילעמ אוה לבא ,הבורמ תוכיראב םיעטמ .אוה םודרוה

 , רנניא ;תילארשיה המואב זא וארנש םיירפומהו םיינחורה םימרזה

 : יתופיאשמ ,ל ל ה לש האלפנה ותוישיאמ םולכ רפסמו = עידומ

 לש רפומה .תרותל םג  ,םילענה םיירסומה :גידומלמו  תוימורתה

 < רכז ןיא "תובא, תכסמב רסומ-ילשמל ,תילארשיה הדגאה

 / תא קר .ררוב  אוח תידומלתה תורפסה ןמ  ,ירוטסיהה  ורויצב
 הפיהו הלענה ןמ  עירומ ונניאו * ,ותעד .יפל .הנוגמהו  .רעוכמה
 םירוהיה לש םייתוברתה . םייחב |: בומהו יפויהל .רכז ןיא .ןהבש
 2 ,םיינירמה םיעגפהו תורצה ימי" ,םהה םימיב

 רויצ תא קנרה דפי = ןזוהליו לש ירוטסיהה ורופס .דוסי לע

 הנש םיתאמ ךשמ, :רמוא אוה ,תודהיה
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 % ,ותשרחמל

 ,םיתושו םילכוא םה .הארבה-תרועסל וא

 םימיה ןמל ןהכמ ירחא הכמ תילארשיה המואה התקל (תיחישמה
 תובלמ ,לארשי ינב וטקש אל םנפיפא םכויטנא רורב םימויאה
 ףוסבלו  ,תוימינפה תק ל תוטטקה בורב העלבנ םיאנומשחה
 ,ץראה לע ' ולפנתה םיאמורה ,ץוחמ םיביואה הלכ הל " ושע
 תוימואלה .םהיתווקתו םהיתופיאש לכל ץק ומש השקה םפורגאבו
 העינכה ,םודרוה תיב ,םיימודאה .תחפשמ תוצירע \ ,לארשי לש

 יניע תואר יפל , ויתוחכ תא שילחהו םייחה-ץפח שגר לכ םעב
 םיאלפנה : וידועי ןובצמ ביטהל ,ול הוקת דוע- התיה אל םֶדא

 לש םיהומתה םיָרבְדה תמועל ."ופפאו ובוכנ .ומכ ומדנ םילענהו
 תסיפא תאו .תילארשיה המואה תוסירה תא םימיעטמה קנרה
 ירבד תא רבחמה רימעמ ,התסיפגו הלוונ תא ,תויחצנה היתווקח
 לארשיל הבורמ היטנב םדא רושחי אל יארוב ותוא רשא ,טרזיוה
 תודע יפ לע .ונל איצממ הוה רקוהה ,איהה .הפוקתב תוההיהלו
 םידוהיה ייחמ .ירמגל רחא רויצ םירש במה ירופפסו ןהכה ףסוי
 תא םיריכמ .ונא הרושבה ירופסמ םג, ': םהה םימיב םתמדא לע
 הרובע ייח ;הנפ לכב םישגרתמו םיכלוה ויהש םעה לש םיירובצה םייחה
 ןביפ .,'ט םקול ן'ח .,'כ םוקרמ) ,םינגבו הרשב  ,םימרכב השעמו

 תוצירחב םינוב םה םירעב .,(ח"כ ,א"כ .היתתמי ן'ד ,'ד םוקרמ
 םיאלמ םימפאה םייחרה יתבבו ;('ל ,ר"י סקול ;ה"כ 'ז .היתתמ)
 ,ב"י .םקול) .ונבי םישדחו םיאלט ןרוגה יתב :(ד"מ 'ט .סוקרמ)
 םיריכשה ....,0"צ ,ג"כ היתתמ) םימרכ ועטנ תועבגה לע ;(ז'י
 םילכקמ םה ברעבו .םירעה  יקושב םתרובעל םירכשנ םָילעופהו
 ותשרחמ םע ותיב לא בושי רבעה 061 ,ז"ו סקול םתרובע רכש
 ונינזא תועמוש רבכו ,רפכה ןמ םיקוחר ונרועו ,(ה"כ ,ו'מ. םקול)
 תובוחרבו םיקושב זמ ,א"י הותתמ) םילהוצה םיללוחמה תורימז .

 םייחה .דוע .הלילב .םג ן(ה"כ ,ג"י םקול) .תודליו םידלי םיקחשמ
 ,(ה"מ .ב"י םקול) וחתפי .יכ תותלדה לע :םיקפוד .דועו -םינאופ
 ,ר'י סקול ןהב ברו תוחפשה -תא הכמ הרכשל התשש .דבעה
 םייחה םינאוסו .םישגרתמ .ברעה רע .רקבה ןמ | ,הרצקב ,(ח"י
 תוכלמב הברה רהרהל היונפ םעה לש ותעש ןיאו ,םינושה םהינוגב
 םירָושה תא  הפני ינשהו ,ותוא רייפל ךלוהו הדש הנק הז ..םימש

 החמשדתריעפל הנופ ישילשהו ,תונקל רמוא .אוהש
 םיעטונ ,םונוקו םירכומ

 רייצי  הזכ .ןפואב ,םישנאל תואשנ וא :םישנ םיאשונ  ,םינובו
 ,"ותדלומ ץראב םייחה תא ומצע ושי ונל

 ץפח ןדבא, רבד לע ןזוהליו תורע ינפמ קנרה לש ורויצ
 . אמלעב אתודב אלא ונגיא חישמה ושי ימיב לארשי .םעב "םייחה =

 ,תלבגומו תמיוסמ .הרות הניא <

 וילשמ ירויצב : הלאה  םירבדה .תא .שיחכמ ומצעב חישמה :ושי
 ,וימיבש םויחה ןמ םיחוקלה

 יב ,החבשב גילפהל קנרה .רמאו .תיחישמה .תדה רבד לע
 ידכ ,םדאה .הנגשיו הרמלי רשא

 םוי  לכב םילבקמה םייחה איה אלא ,ויפב הרוגש היהתש
 ,הז לע גישמ : רכבלשיא ,העש לכב םיחמוצו םילדגה : ,תופסוה
 םימיאתמ םהו = ,תודהיה לע .רמול לכוג הלאה םירבדכ שממ יב
 שדקה | יבתכ ,התחימצב הקספ אל תורהיה ,םיטרפה לכב הל
 םירוגש | ויהוש \ ,םננשיו ידוהיה םדמליש = ידכ | ,ובתכנ אל

 םהב תונהל ידכ אלא --- רבלב ונורכזב = םיעובקו = ויפב
 םומיב  אקוד | .םהב תויחל .ירכ .,םהב ,שורדלו
 ימשר . הבורמ | הדחמב הרותה ה שרדמ | לדג  םתה
 ונא | ונמעב .תדה לש תיריד תה תירפומהו .תינחורה הלועפה
 ועבקנ ןתצקמ -- םהה םימיב :ורסי רשא .,תולפת המכב םיאצומ

 ןה  ,תירומלתה | תורפסב וגל .ורייתשנ ןתצקמו  ,תולפתה .ררס
 ,לארשיב זא קפפ אל יחה יתדה חכה יכ ,ונתטלחה תא :תומייק
 ,הדגא ור בדב םג םיאצומ ונא הלאה .םוירפומה תוחכה .ימשר

 מ ןוילג 3 םלועה <

 הרותב = .שורדל = זא  םילוגר ויה יכ : ,םידמל ונא םהמ רשא
 לא םירבעושמ תויהל ילבמ ,הרומג תירסומ .תורחב שדקה יבתכבו
 לא תודחיה  התיה .הבורק יכ  ,םהמ םידמל ונא .רוחיב , בתכה
 לע ,םייחה  ןויסנ לע  תדפוימ הדגאה לש רפומה .תרות .םייחה
 םיאצומ ונא = .םהיתובפמו  םייחה - תוזחמב ההוכנו הרשי הריקס
 הרוחב  תולכתסה .ירפ םהש ,רפומו .המכח ילשמ המכ הב
 אלו = , תוירסומו  תורשי תוערב הקומע הנבהו .םלועה תוערואמב
 --ה כ ל ה ה םג אלא ,תודהיהב םייחה חכ לע .תודע איה הֶרגאה קר
 תא המתפו .היתחת הרבק קנרה ירבד .יפל רשא ,הכלהה התוא
 רסומה תרות איהש ,הכלהה עבטמ ,תיתרה השודקה תורוקמ
 יכרצ לע חקפת אלא .,םייללכ םידומלב קפתסת אלש ,ישעמה
 לע (לשמל | ,וריהזה םיאיכנה | ,םוי םיפלחתמה םייחה
 הפלההו = ,ידמל איה .העורי .תירטומה החיצמתש ,תבשה .תשודק
 סחי :םג :אוה .הזכ ..התרימשו תבשה תשוהק ןפו א ררבל האב
 ,לארשיב  'החפשמה \ תרהמל  עגונב םיאיכנה ירבר .לא הכלהה
 רואבב \קר הכלהה הקפתפה אל .םא : .'וכו תועינצה ,גווזה יח
 == םיקוידו םיטרפ :יטרפב הסנכנ אלא ,םייתרה .םירקיעה .יטרפ
 ייה  םיבושח המכ דע ,אוה תוא ,ינמזה ךרזצה יפכמ רֶתוי
 ,הנשי  אמגטסורפכ קר ובשחנ אלש ;םעב / םויתחה םירקיעה
 אלא -- הפ לעב םתוא עדי ןעמל .,םננשמ םדאש םידומלכ
 ,םיירפומה .םייחה .םיסבכ

 ,לארשי ימכתמ המכ | וררבו וחיכוה רבפ
 ינפל .דוע  תודהיה םתוא האיבה הרושבה-ירפסב .םיאצמנה רפימה
 םנמא, ; ןזוהליו ירבדב הילע בישמו וז הלאשב לפטמ קנרה .ןכ
 < .לבטמה ןנחוי וינפל .ףיטהש המו ,ושי הרוהש המ ןרברה ןכ
 ,םיאיבנהי = םהינפל \ ורמא "רבב !הבושתל | םעה = תא: וריעהב
 םידומלה .םתוא הפ: לעבש הרותב סג םיאצמנ הלאה םירבדכו
 ףיקת .םישורפה תרות לבא ,םישורפה .תרותב וליפא םיאצומ םתא
 ידי לע ,הלאה רסומה-ידומלל םיפסונ םירחא םירבד דוע .ונרעצל
 םירקיע  רותב ..ןכ .םג .םה .וקיוחחש ,םיפלאל םירחא םינינע המכ
 הלקלקתנ .םתרוצ ;םיירסומה םידומלה תעפשה הטעמתנ ,םייתד
 םתפקשה יפל ודמע הלאה םינינעה לכ .הטטומתה םתלועפו
 ונראנו  םירקיה םיירפומה םידומלהכ הגררמ .התואבו הרוש .התואב
 לורגו בחר רגבב הגיראהימוח - וזיא קר ויה שודקהו בוטה .,דֶחי
 ,"םיירמח םינינע לש

 וירחאו ןזוהלוו : רבחמה בישמ הלאה הירוגטקה ירבד לע
 ירבד "לע םישורפה | תרות לש רוכעה םרויצ תא ורפי קנרה
 םה ,. םתרותו םישורפה יפלכ היולג הביאב - םירמאנה .הרושבה
 םישחנ ,('ז . ,ויט .םש) "בל יפנח, ('1 .,'ג היתתמ) "םינועפצ ידלי,
 ורמאנש םירבד .יפ לע אל לבא ,(ג'ל .ג"פ .םש) | "םינועפצ | ידליו
 ,אוה .עדונ .תירוטפה .הדגה  רפיל רשפא .תועדה סומלופ תעשב
 וחכותה .םמצע \ ,יבל םניב .םינושארה םייחישמה םג יכ
 םישק :םירבדב | בורל = ,םהיניב | תוביר ירבד ורבעו םהיתועדב
 ,רקש ..יחילש,: םה :יכ  .,ודגנכש ולא לע רמא םולופ ,םיצקועו
 ,"חישמה  יחילשב .םישפחתמה :,הימר :ישנא
 ,א"י = םייתנירוקה לא  הינש  תרגא) | ."הרוא-ךאלמכ שפחתמה
 תוצמב םירהזנה םייחישמה לע רמוא איה רחא .םוקמבו .,(ד'י-ג"י
 "םילומנה ינפמ םכל ורמשה :םי ב ל כה ינפמ םכל ורמשה,-: הלימ
 םורבד לע \ םישה ורגנכש רצהו , ב ,'ג םייפיליפה לא .תרגא)
 *תארי תומרכ םהל  םינפ, :;םידחו םישק םייוטבב .ןכ םג .הלאכ
 ,םמצע תא  םיבהואה םישנא, םה .,"םהב החכנ .ןיא לבא  ,םימש
 ירבוד : ;םהל תומר  םיניעו םהיפ םיביחרמ ,םעצב ירחא םיפדור
 יריפפ ,םינישלמ םח ,"וללחי שדק לכ .ןםהידלויל םירממו הרס
 ,םירז ,םיזחופ ,םירפומ ;בומ לכ :יאנושו םירזכא םיללוז ,תיר ב

 ל

/ 

  ירומל לכ :יכ

 , הברה

 ןמשה,כ | םנוימרו



 --,(ה--'ב ,'ג .םויתימט לא = הינש | תרגא)  "תונונעת | יפרור
 תרית \ דוסימ תודהיה - תונגב םירבדמ םיתנטסטורפה-'םיגולויתה \

 ירפסב הילע םיאבה  הירוגטקדירבד לע םנעשהב | םישורפה
 הנינשלו לשמל ויה ללכ ב םישורפהש רועב לבא ,הרושבה
 ותודוא לע .רשא ,יש ממה  יריחיה ישורפה הנה ,םירשבמה יפב

 יפל םג היה ,ןקזה לאילמג ןבר אוה ,וז תורפפסב רפוסי /
 .הפיררמו האנקמ קוחר ',תוירבה בהוא | ,לודג םרא םתודע
 תודעב ןקוה ללה לש .ורויצ ונל רפמנ .תידומלתה .תורפסבו
 תוימורת תודמ לעב םדא רותב ,התתמאב קפקפל ןיאש  ,תיתמא |
 ,ןלבסו עונצ ונע ,הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא ;הלענ רסומו

 אל הו ללהו .תילארשיה הרותה רוסי ול איה םדאה .תבהאו
 הירחא וכשמנ םישורפה ימכחמ המכ אלא ,ותרותב ידיחי היה =
 ידסימב דחוימה .רחא אוה ללה אלה .ויתורמב קבדהל ולדתשהו .
 ,פ"עבש הרות =

 (אבי .ףוס)

 , < לאשפ
 ,ינרק הרוהי 2

 ןירותפסייליל
 וו

 יִעְוצְי יִתְולַע םֶרַָּב יִּתְבַהֶא

 ./ 5 המאָו יניע :תֶא .םצָעָא יִּכ ₪

 - נונה ,הַמּונפה הָנְבלַה ל

 ,רַמושל הָליִַה תוהְלבִמ

 ,םורממ הזה .יבּורְכ יִל יִחְלִשְ

 ; תווית םולש יִלַע רי
 והגיש = יִתְסַבְו ירכ לע של

 .תוקָפְסַה יִרוזְמ תֶא יִפִנִמ

 לָהאָב .יִניִריִתְסַה ליִלַה לָּכ ףכְו
 ;םִיִדָאַו חַרְומַה רָשָא דע
 הָעודקַב הָטַח ינפ הָכְַא רֶעַא דע
 ,םָהְַל הָשְרָה הָכְְְּ

 וו

 ! , יִתאָרְק לומִת הָלְיַל תּוצָחַּכ
 , :הָנּּכ ךותמ יעמש>

 הָרּוש הניִכַש ישרע יל

 י ,ָנבְל הל הנ

 , םיִבּורְכ .רֶבָח יִיִבְּסֶמְ
 : :יתושארמל ןֶרק

 הנ הָניִבְש יִכ למ לָּכ

 / ,ימוא 5 םיִרְע סמ :

 11 | : 3% םלועה <

 וז.

 תילטְל הָמקַרְתִמ לילה תַמָמּד

 ו תֶלָכּת לש

 'תיִלַמָשַח הָרָטַע הָשוע הָל הָבְ ב
 .תולילב

 םימש תַחַּתְמ ףֶתְרַמ קירצ םש
 ףטועו
 , םִיִתְפש חיש דוס עַמָשָנו -- תיל
 ףטונ
 < תומשנה תולפְּתִמ שודק רוא ,רוהט רוא
 : == + תורוהֶטַה

 תּומָדָאָה יִלָע קידצה קילדמ כ
 , תורואמ

 קָתַתְשְנְו - םּוקיה עזעדמ ענְרְ
 7 7 ו דתוכב
 : תָרְמוא .הניִכשו
 .. ,1תומְדְּב

 ₪60 קילצל רליי ב

/ 

 ,םיִרָתְסִנ םיִרָכִד ל רַפַסִא הָבָה
 ;יִדּודְנ יליל לש ןיִרותְסִמ הֶלנַא
 ףוא ,בתָא יא ₪

 :יחרכ ללב אָטַַה ו 5

 יִתמּות תֶא יאו -- לילח וע אָלמ

 .יִחא תֶא ידבל ךלא יאו ,ךילוא א

 לָכַעְתִמּו אב ןָמָש .ווכ הָעָשְב
 :שקנתמ יִתומְלוע :םתֶבּ ,ירוסיּב

 לֶלּפְתִי ישפנ לַע יִמ = ןיד תַעָש אבְבּ

 ו שקבי יִתְמְשִנ יּולע ילע יִמ

5% 
 .ריה

 , ןאראב .הרובד

 (תיקדנופ ירופסמ)

 :וכחר --<:תוחוקפ :םיניע ,םידרוחמ -- םיחותמ .םינפ , ..

 יפלב םירמסמכ .תופוקזה ,תושולק תורעש ,רעצה אפקנ ןכותבש

 0 : אה ינוימדב רידח .ותוא האור יניהה הזכ -=-- רועפ הפו הלעמ

 יולת | יקנעה .,לודגה .ופוג קה לבחה תוגש ךותב ןותנ ו :



 3 םלועה <

 + .עעונתמו | ריואה ךותב  עעונתמ אוהו הפצרהו הרקתה ןיב

 % וייח ויה המ + אב ןכיהמ + היה ימ --
 ,יתערי אל .ומש תא וליפא -- ינאו
 הריעמ הז לע רידל -- הרובכו ררחל קוקו ינירה ינא --

 . הנולח תשמש ךותב הריהזמה ,הקתפה
 לא םירהצה םתואב סנכנשכ  ,םינושארה = וירבד ויה ולא
 ! וב יתצצה

 ,תושולק --- ויתורעשו תואנו תובחר ויפתכו ,המוק לעב
 תוקיהבמ | תורוחש : הו = ,רתויב .תוכורא אלא = ,תצק תולשופמ
 .ןיררצל  ,ןידרצל .ןה .תוקלופמו

 % אוה דחוימש . יאדו -- רדחהו --
 ,תחא תבב םיכייחמו םיפועז םהש יב ףקז םינפ
 ,אוה רודוורפה ךרד אובמהש אלא רוע אלו --
 .יתבושת הלצלצ ךכ
 ,רמתכ ףוקז אוהו ,ירודזורפ לא אב ויתיאר העש :רובעכ

 ,ארונ רבד ,ידוס רבד ץנצנמ ןהמו ,רתויב תוקירבמ ויניע יתשו
 ,רונכ--ודי .ךותבו .רוחש רוע לש הסיפח ול התיה ויחש תיב תחת

 + ויללטמ לכ המה הלאה --
 + דחא הליל אלא ,התיב .ךותב ההשא אלש רשפא- -ינאו --
 ,תובעה ויתפש יתש תא. םקע הנושמ ךויחו
 + דציכ --
 ,לוענמה ךותב חתפמה קר קרח הבושת םוקמב

 ,ינזא תא .תומרוצ וליחהה תוינרפקו תודבב  ,תופוכת
 : יפוגבש .ןימינה לכ תא - ,יבצע =

 1 ךפ---ךפ .! ךת--ךה =

 ,ןאבל .תועיספ יתש | ,הבולכ : ךותב היחכ = ,ךליאו ךליא 0
 הפפל  תונולחה תא ,העקש שמשה .תועש :ורבע .ןאכל -- שלש =

 ועקתשנ תיבה" ירד לכ = :הלילה---וירחאו אב .ברעהי : הכשחה
 אוה דחא קר ,הממדה הררתשנ : בוחרה :ךותב ,הנש ךיתב רבכ-

 : רזהו הנושמה ,אוה -הלילה .תחונמ תא דירממה ,
 !ךפ--ךה 1ךפ--ךה -- 0

 + ןטשה דוקר אמש וא ,אוה םדא לש ולוימה
 ,םישנא םע תחא הפיפכב והנה .ררש ,תערל ודובכ לע --

 , םיקוקו םה .החונמלש

 ייתיב

 תועיספו

 תא תורגמ

 ,סעב ךותמו---לוענמה לש ורוח ךרד וילא יתקרז ולא םירבד |,
 : תלרה החתפנ | רוברדירכ ות
 +. , הרובכ -
 ,ותלקלק תעשב והואצמש םראכ ,שיובמו לבלובמ- -אוהו

 ,ינפ יבג לע העות  רודבה  .וטבמשכ > ,וכולה : .ךותמ :בבעתנ <
 : זגורב םיורשה

 ינירה .ינאו <. = לגרהה .והז ... ךכ .. ,עירפמ נא --

 ית ,יח. ,הרועסה ירחא ירדח ךותב תצק ליטל גהונ
 <= תומינפ שאמ תובורצ --- ויתפש :יתשו + הדועס :הזוא-

 ,םילבויו תוטמש לש :םוצ .רחאל ומכ  ,ויה תושביו תורוחש = >>
 4, המ. תלפתש  יאדוי==> 4 חלפת אלה ההר |

 *...הנוכב אלש ,הנוכב אלש --- ינאו
 תותשר יתשכ .---  וחטתשנ ויגיע \ יתש :תונובלח | יבג לע :

 םיטועפ ,םיקד םיריג לש תורשע ,תורשע --- םהא םדמ תועולקה
 . העוה תא ףלז וחצמ רוע , םימודא- -םימודאו

 ...ףיסוא אל דוע  ,רוזחא אל בוש ינאו .., ,אחינ  ,אחונ --
 תא עמוש * \אוהו < ותבהואדומא לע חרפש ,הז  קוניתכ

 = ,/הסויפ תא שקבמו ונוע לע .הדומ ,ונולק
 ,הממר .התיה אל וז 0 7 ותחטבה תאו <

 הררתשנ רתויב .חקיעמו .תמלא = ,הדבכ .הקיתש | ,הקיתש אלא
 ..וררח .ךותב םואתפ

 ,ןיידע .אוה .רע םאה --
 .העמשנ

 :ותלד יפלכ .ינוא תא יתנוכ
 !קת--קת 1ק8--קת --
 .:ובבל תקיפר וא \אוה ןועשה שוקשק םא ,ןיחבהל היה השק

 ,.והזח .ךותב
 : ופקונ ליחתה יבלו .יסעכ .תא ימחר ושבכ םואתפו
 ויףכב לו םדא + הל היה .יאדכ .םולכ .-- וז יתפיזנ =

 : יתרהרה רועו
 אוה" ששוח ,ומוקממ זוזל .אריתמ אוהש יארו -- ושכע --

 + . .ןואש | םיקי אמש
 : יתלכתסנו לוענמה לש ורוח לא יתנחנ זאו
 םישובכו לתוכה .לא םיבופה םינפב ,םורמל תושורפ וידישכ

 +, .רפרפמ .,עוערזמ---יקנעה ופוגו .תיוז  ןרקב דמע ,וב
 ילואו --- תוחפיתה ךותמ וסכרפ .וירביאו יאשחב םש בביה

 ? ימונפ באכ הזיא ךותמ ורשב ךותב ויקרוע םתפ ותועתנו ולחלח
 .עמשנ אל ולוק
 !חמה ךותב הגלבנ יתערו יזח ךותב בלה ץוכתנ ואו
 \ + וייח תא ררממ המ 3% ימו .אוה .המ + ותא המ --
 ן : ינפקת רחא  ריבכ ןוצרו
 לודגה ושאר תא לוטיל ,וילא תשגל ..ורדח ךות לא סנכהל

 תא ,ויתורעש תא ,וינפ תא ףטללו יבל לא וצמאל ,ידי ותשב
 ו ; יקנעה ופוג

 ינאו . ,  ךתוא תמחרמ | ינירה נאו .\ שד שרשרש ==
 + + < ךתוא .תמחרמ ינירה

 ,..ומש המ -- "ה, % א ,רחא עגרל יל חתפי אמש --
 , תועמד גופס ילוקו וילא יתננחתה ךכ , , , אנ חתפי

 ; חרק ירילג ינש- -ויניע יתשו םיאופק---םירק וינפ ויה ושבע
 . ! + יתרמ --
 +; , חת :סוכ .וינפל :עיצהל :היה ינוצר---ינאו --
 %הת --
 ,.חתור :ןיידע םחימה ',.. הת ,ךכ --
 רבכ אלה ינאו !הדות -- תרמוא יתרמ ,הת ,חַא --

 | ..,יח  ,יח - +הזב .השיגרה אל .הרובכו -- אלה יתיתש ,יתיתש
 +המ ,ומש תא יל" עידוה םרט דוע ודובכו =
 : גולגל  ךותמ -- אוהו
 = /ארקל תוגהונ ילש תויקדנופהו .,.ימש תא ךכ %ימש --

 "= .,ךכ לכ .טושפ ,ךכ לכ .םושפ הו .ירה--רָיד .,.רָיד .םשב יתוא
 , ,הממרו
 --םיבורקו %המ ,םירכמ ןאכ :ול ןיאש יארו -- ודובב --

 %ןכש לכ אל
 ,ןיא .הז -ךיאהו + םיבורק --
 : עגר' רובעכו
 % החיסמ הדיבכ : םיבורקב --

 , ואי ,םיבורק :יל .ןיא ירה
 ?והנה  רומלג ירה ןכ םא --
 2 ?ינא -
 רפשמ ליחתהו . םינטק םירפפמ 'ןחלשה לעמ לטנ זאו

 אל ותמישנו -- ותפטח הנש וא

 - +, .? ןיא הז רציכו

 | רברהלש-ותמאב .,אל --

 : תינמיה .ולרוגא .ןרופצ תא הפימו
 ?םויה .לש . .וריוא- לע הדובכ לש .התער | המו -- ווא

 ,וטבמ תא יב הלתו !  אלפנ ריוא ,אלפנ
 :ךכ לכ תחש תוהו תובחר ול ויה םיניע-

 ו
 ו / = ! ס \ 2
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 ,יפוג ירבוא = לכ תא םאתפ = חעועו .המיא לש תרמרמצ
 ,דברמה .לע = :יתחקפ יניע תאו 'רכה 'לעמ ישאר תא :יתטמשה
 ירוחאמ !  ךכ .לכ רוחש אוהו :,לותח הזיא טבלתה יתטמ : ינפלש
 ךותמ וקרח .יתיב תילע ךותבש .,םישירמה ;םיבלכה :וללי ינולח
 ,אבו שמשממה ןוסאל ןמיס -- הנושמ תועקפתה :הזיא

 :'תינשה -- +ושכע איה העש וזיא --
 ! תונתיצ .ךיתמ :רורזורפה + יפלכ ינזא תא .יתיטה
 ,תוקסוהמ ,תויאשח : תוקיפה = ,תוקיפד לש  םומע דה

 ילא .אוה אבו -- .עגרל .עגרמ = ,עגרק עגרמ .תורבגתמו תוכלוהה
 ! ורדחמ  ,םשמ

 !ךת--ךה !ךת--ךה --
 לזרבה :לע .סנרוקה .תאכה רה -- ויתועיספ ויה אל .ולא

 '+ הז היה
 :ידקרק ךותב .יחמ .תא שירקה ךחא רוחש :ןויערו
 , .,הרקתה ךות .לא רמסמ .עקות אוה . , ,רמסמ --
 !םדה ספת  םיקרועה  ךיתכ =; ילעמ .הרדבתנ .יתנש
 ,.:הרסח ינא הז .ןוידע ....הרסח ינא הז .ןוידע --
 רוח אוה ירהו םידחא םידעצ ,הספוקב = רורפנה ףושפש

 . לוענמה
 --לויטה ותוא בוש , ,;ליממ 8,  4 םש קסוע אוה המב =

 :ושכע .אוה .הנושמ המכו
 םיקלוסמ/ ויפגמ = ,הלודג הכימש החומש הפצרה ובג- לע

 ךליא .ךלהמ :והירה ,וילגר לע םיברגב --. .אוהו תיוז הזיאל םה
 ךותב ןה תוצוענ :ןקכ -- :ויתועבצא רשע .:ךליאו ךליא ,ךליאו

 ,תויועה ,תויועה .-=:-ופוג .לכו ,םד == וינוע :.תוכוראה ויתורעש

 +5, 87יִאְהְיַאהיַא + , ,יָאְדוַאהוַאהיַא --

 רחה ףלחה לעש העשב | ,תופכ רוש רפרפמו העוג הככ
 ,'ומד :רבכ .ןנטצמ

 :םאתפו
 הלעמ יפלכ וונפ תא היבכגה ,רדחה עצמאב בכעתנ אוה

 .לבחה ריהבה ודי .ךותבו
 : ורדח לא ץרפתאו יתוחכ לכ תא יתפסא זאו

 תושעל וינפלמ איה הרזג םא , . ,אנ ינעמשי ,אנ עמשי -- = |
 קר -- אתוטמב .,, יתיבב אל קר -- אלא ,ותא םיהלא --- "המ,

 + < .יתיבב אל
 --ךכ .ירחאו .יב לכתפהו ומוקמ לע רמוסמכ רמע :עגר :קר

 התסכ ,תולפונה  ויתותסל יתש יבג לע העפעפ חלק  תימומדא
 : :וינזא תא ,וחצמ תא

 ,.% המב ,ינתרשוח איה המבו :../4 המ ,הרובס .הרובכ המו .--
 ,קר תוששונתהב . . . תוששוגנתהב קר .ינא לפטמ ירה -- ינאו
 : עגר רובעבו ,.. . תוששוגתהב

 ,תועמד ---ויניע ךיתמו + .יחדיחדוח-יח-יחקתוששונתהב . ---
 השלש -- םינש : רדחה ךותבש ,ןחלשב יטבמ לקתנ זאו . , ,.תועמר
 לכ לצאו .וידחמ בגנתנ אל :ןיידעש .,טע ,תפק ,רינ לש תונוילג
 ןלוכ \ ,תובורא .ןלוכ -= .ןהו ,תורעש לש םיצמק  ,םיצמק -- הלא
 ןה .תושולק המ .םושמ ,רבכ יתוניבה. ושכע ,  תוקירבמ --- תורוחש

 ,ושאר .תורעש ךכ לכ \
0% 

 תיסגה הידי יתש ., הנקוה יתחפש .ינתריעה תופלעתה .ךותמ
 : ישאר תא .ודנדנ  ,יתוקר תא .וצחמ ,,יחצמ תא .ופשפש

 ,י ,וחואיצוי עגרכ .., , ןאכמ והואיצוי ירה =
 : < ג נוע תא .יתחקפ
 לא םיסנוכמו .םיפופצ םלוכ  ,םינרקס :לש \תורשע ,תורשע

 ו

 - -םהינזאו ,ררחה ותוא לש וחתפ יפלכ םינווכמ םהינפ .,ןמק חמש

 :םשמ עיגמה ,דורצ .לוק הזוא יפלכ
 ןרואב .+, חיניע יתש -- יל ויה תורוחש .תושמש יתש,

 תממחתמ -- .ןמוחב .. ,תלבומ וב םויב ,עבשו השמתשמ יתמשנ

 אפקא אל רציכ -- ידעב וללה וכשחשכו .. = תממחתמ ,איה

 ,.'(הכשחב עוגא אל .ךיאה --  ידעב וללה ובשחשכו ... + הרקב

 ,.רידה לש ויתונוילג לעמ רטושה :ארק הז

 ,.אוצוא .יבל תא -ינא ,אלפנ ןויער = ,יחמב = ץנצנ ויער,

 -- וטחקא םר בוו עוצפ אוהשכו ..., ירמגל ונאיציא :,יזח ךותמ

 תהוש םחה םרה אהי .,.%המ , ונחינא הילגרל . .. הל רנשאו

 יבילעת לא ,יתרבג | ,ילט, -- ינאו ,ףטפטמו תחוש ,ףמפממו

 == "ןיא . ,ךדעב :יל ןיא תרחא הנתמו ,ןויבאו ינע ינאו -- יתוא

 --'תונטק תוכיתחל אנ .ונכתחת .., אצאו הוחתשא ,הל רמוא ךכ

 ,םיבקכה תא ןהב .ליבאת ,ביבה לא ןתוא . קרזת ,תונטנטק

 | ,.."ןטשה  ,םדחהח ,אלפנ ויער ... , אצאו קר הוחתשא --- ינאו

 םּג םעפו ,תוקספהבו נעל גיפס לוקב  ,ישוקב רמושה ארק

 , : ויתפשב קרש
 !"הודלהנחק,הוחוהופ ==
 ורבד הז .ךוחג -- .הירחאו תעטוקמ תושחלתה הפרפר

 ,שובכ .קוחצ וקחצו :יאשחב םינרקפה
 רטושה לש ותוצמ --- .! ןועמה:תלעב : תא ןאכל ופינכו :---

 : ילא .הנפ זאו ..תאז .התיה
 ויה .המ %אב ןכיהמ +הו היה ימ --- ידינת .אלה תאו --

 4: +-וייח
 הפיחר ופחדו .רקהו .לודגה ףוגה יפלכ ודי תא ףקז ורבדבו

 . הלק-הלק
 ::הלעמל .יטבמ תא יתפלצה הנוכב אלש
 : ןבותבש ,תובחרדתוחוקפ :םיניע = , םידרוחמ--םיחותמ םינפ

 הפו הלעמ .יפלכ םירמסמכ תופוקוה- ,תושולק תורעש ,רעצה אפקנ

 וראוצ --  .אוהו , ינוימדב .רידת :ותוא האור ינאש: ,הזכ- -רועפ
 ןיב יול. יקנעה  ,לודגה .ופוג = ,קרה .לבחה | תבינע = ךיתב .ןותנ

 + + + עעונתמו .ריואב עעונתמ אוהו הפצרהו .הרקתה
 % וייח ויה המ אב .ןכיהמ \ + היח :ימ,
 .יתעדי אל .ומש תא וליפא - = ינאו

₪ 

0% 

 = + "ריִעַצַה לעופ,ה לש תיִלְלּבַה הָפְַאָה
 הפסאה = ופיב  התיה תוכופ דעומה .לוחב

 קלח הב ,וחקל .םימי" העברא הכשמנ הפסאה  ."ריעצה .לעופה,
 תופסאה לכב ..היתיבשומו לארשי : ץרא ירעמ ואבש"'םירבח .םיששכ
 לכ תא .ליכהמ :ןטק .היה היבהש דע ,םיחרוא הברה םג ופתתשה
 . ,םיפסאנה

 אל
 תיצמת תא רופמא אל | ,םירבחה :תרקב | לעו דעוה תרובע לע
 ,תוררתפהה ירבח תא קר ןינעל  ולכויש = ,םיחוכיוהו תואצרהה
 םהְב שיש ,םירבדה םתוא קר' "םלועה, יארוקל | תתל ינא הצור
 לש .חורהרבצמב :קר :אצומ ינא :ךרעה = ותואו ,יללכ = ירובצ ךרע
 והמחלמ יסיסכטבו. לארשי ץראב :ירבעה  לעופה .תווקתב ,םילעופה
 , "רועצה .לעופה, לש העודיה .המסיסה -- -הרובעה .שובכ 'דעב

 ןיכ .ררש .הרבעש = הנשב | התיהש תיללכה" הפסאב | םג

 לש :תישימחה

 רבחא אל ,הפסאה יטרפ לכ תא .םיארוקה .ינפל רפסא

0 
 א
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 3>- םלועה < 14
 ברש ימ

 שואיה לע םילעופה | בור וננואתה זא םג  .שואי חור םילעופה
 וחקל רשא ריקפתה תא אלמל תורשפאה-יא לע ,םתוא ףקתש
 לע ,םהילא םירכאה לש ערה םפחי לע וננואתה םה  .םהילע
 ,ודיתע .תא רצבל הוקת לכ רפח לע ,לעופה לש ערה. בצמה
 תובשומב---לארשי ץראב הדובעה לכ תא שובכל םתלכיהיא לעו
 ךירצ .ירבעה לעופה יכ = ,תולוק זא ועמשנ תאו לכב :, םירעו
 תודגנתהב ,קה ..תורכאתהל ףואשל ילבלו לעופ .רותב ראשהל

 םיעצמאה רבהב תודחא תוטלחה הרבעש הנשב ולבקתנ העוהי *
 הנשב .םירכא :תגלפמל רבעמה תא םילעופה לע לקהל :ולכויש
 ,בוטל .הנתשמו ךלוה ירמחה םבצמ יכ = .םילעופה וריכה תאזה
 לעופה | לא .ללכב הדובעה :ינתונ לשו םירכאה לש םחיה יכ

 אל חורה בצמ תאז לכבש ,םלוכ ודוה תאז לכבו ,בטוה ירבעה =
 הלודג רתוי הדמב : דוע םילעופה ןיב ררוש שואיה יכ | ,בטוה =

 תא וא ץראה .תא םיבזועש םילעופה רפסמ יכ  ,רקתשארמ
 שואיה תובס .תודא לע הברה ורבד הפסאב ,אוה לודג .םתדובע
 םירבעה םילעופה רפסמש יפ לע ףאש ;הז לע ורבד ,םילעופה :ןיב
 תורובעב  תובשומב + ושכע אוה  הלועו \ הלודג הרמב | הברתנ
 םירזועו םיתרשמ לש תודובע םע דחיו שיא 600 רע  תויאלקחה
 רועש םלוכל אוה רורב תאז לכב ,שיא ףלא דע הכאלמ ילעבו

 שובכ לש השקובמה | הרטמה דע קוחיר .תילכת קחרמה .לודג | <
 לעופל הוקת לכ רסחמ אב שואיהש ;הפסאב וארה ,הדובעה <

 וריעה ,ותחפשמ יכרצו ויכרצ לכ קופס ידכ ותדובעב .רכתשהל
 ,יללכה = תוינויצה בצמ ינפמ  תוגלפמה לכ :ןיב ררושה ,שואיהש \

 תירקעה הבסה .השגרוה העמשנשמ רתויו ,םילעופה לע םג .עופשמ
 םישורדה םידבועה םתוא םניא םיחכונה םילעופהש  ,שואיה לש"
 לעופ-- הלמה תובורק םימעפל העמשנ הפסאב ,ץראה בושיל =

 הטלבתה רבכ .יעבט .יתלבה ץולחה לע ופהל דוגינב יעבטי
 קר אוה יחכונה  לעופה ,ליבשמה לעופהש ,םיבר לש הרכהה
 ןפוא םושב לכוי אל ומצעב אוהו יעבטה לע פל ךרד הנפמ
 אוהש הזב םג ודיקפת תא אלממ אוה | .לעופ רותב ראשהל
 לעופל ומוקמ תא בזוע אוה ןכ ירחאו םינש וזיא ךשמב דבוע
 ינפמ - ,יעבט ונניא .ליבשמה לעופה .יעבמה לעופל = לגוסמ רתוי
 ,אורקל ך רוצ שי ול ,  םיבורמה ויכרצל = קיפסמ ונניא ורכשש

 רכש ןיאו ,המודכו ףשנל תכלל ,האנ רתוי רגב שובלל ,רפס תונקל |
 לעופה .הלאכ םיכרצל קיפסמ לארשי ץראב- לעופ לש הרובעה
 תוחפה לכל איצוהל ךירצ אוהש תעב ,קנרפ 406 הנשב רכתשמ |
 קנרפ האמ לש טיציפר ול שי ןכבו .קנרפ 500  ומצע ליבשב
 לודג קלח וא בור ,החפשמ םסנרפל לוכי וניא ותרובעב \ . הנשל
 ןמ .םירכתשמ וא םתיבמ ףסכ ושכע םג םילבקמ םילעופה :לש
 הרומה ,ןרטסקאה ,לוכשמה לעופה אל אוה יעבטה לעופה ,  רצה

 םוכרצ ול שישו רתוי .הברה חיורהל לוכיש ,רחסמ:תיבב רזועה וא =
 לע הלוע וניא ץראל .ץוחב ותדובע רבשש .לעופה םא :יכ  ,םיבורמ <>

 םינמיתה  םה הלאכ םייעבט .םילעופ , לארשי .ץראב :גוהנה רכשה
 םינמיתה .  היצילגבו .היסורב םילעופ ויהש םילעופה .ןמ הלא וא
 שובכב  השרֶח הפוקת םיליחתמ  תובשומל ןורחאה ןמזב ואבש
 שובכל םיריתעהו םירשכומה םילעופה םתוא םה הלא ,םש הרובעה
 ולכויו םיברעה .ןמ .םילדבנ  םניא \םהיתושירד יפל = , הדובעה תא
 תלכיה תא םהל ןהיש קר אל  םרכש ,םתא תורחתהל אפיא
 הנה .םואבה ,םינמיתל . ףסכ .רובצל | דוע :םג םא  יכ ,סנרפתהל <
 רכש  ,ירוטלוקה הבצמב הלפש רתוי .הנרדמ :לע תדמועה ,ץהאמ .

 .:תושעל ךרוצ ןיא בר רשוע אוה י"אב םיאצומ םהש הדובע

 הנה םיאב םה ..לארשי ץראל םתוא ךושמל :ידכ םהיניב .הלומעת
 רתוי םיאנת הפ םה םיאצומש ינפמו ץראה תא םתבהאמ םמצעב

 .םתרלומ ץראב רשאמ לודג .רתוי רכשו םתדובעל םיחונ ==
 / ו

 וחקי .

 הסוחיב

 מ ןוילג

 תמאב איה הפסאב :רורב יד ןפואב הטלבתהש תאזה הרכהה
 הריכמ םא . "ריעצה לעופה, לש תוררתסהה תחת הקומע הריתח
 יכ- ,םיטנגילטניא * םילעיפ הבורב הברקב הליכמש וז .תורדתפה
 םלועל לכוי אל .אוהו ,ץראב = דיתע "לכ ןיא יטנגילטניא  לעופל
 -- ;םיחכונה םיאנתב םייקתהל לכוי אלו ,יברעה לעופה םע תורחתהל
 הלוכי איה ןיאש ,הריכמ איה .םא , םויקה תוכז לכ הל יא זא
 איה םִא ,המצע לע החקלש הדיקפה תא הירבח ידי לע אלמל
 םיחרכומ םהשו  דיתע ןיא םילעופ .רותב הירבחלש ,הרומ המצעב
 וזכ .תורדתסה רוע ןיא זא -- ,םתדובע תא בוועל ףוס ףוס ויהי
 תוברהל קר תלדתשמו םילעופה .תבוטל קר איה .תגאוד הרקיעבש
 ,םהיתויכז רעב םימחולה ,םילעופ לש תורדהכה | ,םרפסמ תא
 תוספורטופא  רותב תחקולה רצה ןמ תרמועה | תורדתסה אלא
 םיכירצו םידיתעש ,םיתמא םילעופ לש -- םירחא לש הרובע
 לבא .ץראב םתורצבתה דעבו םבצמ הכטה רעב םחלהל םמצעב
 תוכז תא קידצהל םיכרד תוררתסהה ירבח ושפח תאזה הרכהה תורמל
 גאדתש תרחא תורדתפה ןיאש ,הזב תישאר .התוא ואצמו המויק
 םיטנגילטניאה םילעופהש - ,תונשו  לארשי .ץראב םילעופה םויקל
 ,ירבעה לעופל ךרדה = תא הנפמו ךלוהה ,ץולחה תאו לכב םה
 רוע .ןניאש הדובעה  תועוצקמל םירדוחש םינושארה םה םהשו
 , םידוהיה יריב

 תרחא תורדתפה :ןיא  ,תמא לש בוטרוק שי הלאה תונקפמב
 ,ירבעה  לעופה 'תובהתהל וגאריש םינקסע וא לארשי ץראב
 שובכב | ץוחנ .דיקפת אלממ "ריעצה לעופה,ש ןכ םג איה תמאו
 הנתשמו תורדתסהה תכלוה תאו לכבו .םירוהיה ידי לע .הרובעה
 הירבח כור רוע ושכע םאו ,םילעופה לע תיספורטופא הרבחל
 םילעופ קר םה םמצע תרכה  יפלש ינפמ לבא  ,םילעופ -םה
 םרפסמ וברתיש ,םילעופה ינינע תא להנל לכות אל ירה ,םיינמז
 םייעבטה םולעופהש | ךכ ידיל חרכהה אויבי א ,וקזחתיו

 אלו םה םהידיב םהינינע תגהנה תא
 םיסרטניאה .לע .היוארה הדמב ןגהל םילוכי םניאש ,םיספורטופאל
 .םילעופה לש

 ,ותוחתפתה ךרד ףוסב  רבכ ושכע .אצמנ יריעצה לעופה,
 ןמוה ברקו ךלוה רבכו  ,ודיקפה תא ער .וא .בימ 'םא ,אלמ .אוה
 ,תיללכ תיממע תוררתפהל ומוקמ תא .הנפיו המבה לעמ דרוש
 רבכ םנמאו ,תיללכה הפסאה ינפל :ןיקנייש 'ה  רבכ .עיצהש וזכ
 תיממע .תורדתסה לש בוברע אלא | וניא "ריעצה לעופה, ושכע
 ןמ "ריעצה .לעופה, לש ויתושירד ::םילעופ-תורדתסה .לשו תיללכ
 ןהב ןיא .םייללכה םינויצה תושירדמ תולדבנ .ןניא ינויצה סרגנ . ה
 ,םילעופ-תשירד לש :דחוימ .ןויבצ הל היהתש תחא השירה ףא
 תויהל םא :,םיפיעסה יתש לע 'חסופ תורדתסהה לש הנותע "גו
 וירבח :ינפל .םילעופ לש יתגלפמ ןותט וא יללב יממע = ייע
 < .תלאשל םישרקומ,ונותעב םירמאמה בורש  "ריעצה לעופה, .ראפתמ
 יללכ אוה ןותעהש שיגלמ אוה  ינוציחה םלועה :יפלכו םילעופה
 ןמזה אב .אל רוע .לבא .התורפסו לארשי ץראב םויחה ינינע לכל
 ,תיללכ תיממע .הגלפמל .ךפהיו ימש תא הנשי "ריעצה לעופה,ש
 ציהפה קסוע ןיידעו ,ןיקנייש 'ה תעצהל םל רוע ומש אל םג,ןכלו
 .הדובעה שובכ .דעב המחלמה תא להנמו םילעופה תלאשב רוחיב

 לודג .יונש .ריכהל ןכ .םג רשפא הרובעה .שובכל עגונב
 הל  הביצה- םדוקש | .אוה = עורי .  תורדתפהה | לש

 י"ע ץראבש הרובעה  תועוצקמ לכ שובכ -- הרטמל תוררתפהה
 לצא םיברעה לש םתדובע דגנ המחלמ הרקיעב התיה וז ,םידוהי
 ןיב םיכוסכסל איבה  םנמאו  איבהל לולע היהש המ  .םידוהיה
 םיברעהו םירוהיה ןיבו דחא רצמ הרובע ינתונו םירוהיה םילעופה
 ומצע לע ."ריעצההלעופה, חקלש הזה :דיקפתה אולמ ,ינשה רצמ

 1 % ל %
7 4 % 

 ' רוע .םיקוקז ויהי



 3 םלועה < מ ןוילג

 ועריש םירבע םילעופ ירד ויה .אלש ינפמ ,תלוכיה .רדגב היה אל
 פלכב הרובעה ינתונו םירכעה םירכאהש ינפמ תינשו .הדובעה תא
 רכשה לע ףדוע רכש ירבע לעופל' םלשל ןפוא םושב וצר אל
 תונשל היה רשפא יא םימויאו .תותיבשבו הלומעתב ,ץראב גוהנה

 אלש דבלמ הדובעה שובכ לש" ריקפתה ןכלו ,ורקעב בצמה תא ₪
 סחיה תא ולקלקב הבורמ דספה םרג דוע ,םשגתהל .לוכי היה
 -ורפה .םידוהיהו םיברעה ןיב םג חרכהבו םילעופהו םירכאה ןיב
 "הרובעה לכ תא שובכל, "ריעצה לעופה, לש תמדוקה המרג
 ינפמ  ,תקזמ .םגו םיברעה םילעופל עגונב = תקדוצהיא םג. התיה
 ץראב שלחה ירבעה לעופה .ןיב המחלמ ררועל הלוכי ההיה איהש

 ותולגתסהבו ורפסמב רתוי הברה ונממ קוחה ירבעה לעופה ןיבו ==
 םימיה וכרא אל .הלשממה דצמו הביבסה לכב ול שיש עויסבו
 ותשירד תויעבמדיא תאו ובצמ תא ןיבהל לחה "ריעצה לעופה,ו
 קרצה דגנ ,םיברעל עגונב רשויה דגנ .איהש ,תינוצקהו תטלחמה
 הלודג תומדקתה םיאור ונחנא הזו ,תואיצמה .דגנו םירכאל .ענונב
 שובבל ,םילמה תא רבכ ריפהש ,"ריעצה לעופ,ה לש המרגורפב
 תאצמנש הרטמ תונמסמה םילמב התוא .ףילחהל "הדובעה .לכ תא
 :ןהו ,םירחא לש = תויכוב | תעגופ  הניאו  ,תלוכיה \ רדגב רבב
 ,רבעה לעופה לש ותוברתה --- תונויצה תומשגתהל יחרכה יאנת,
 ,"הרובעה יפנע לכב ותורצבתהו י"אב

 לעופה, ירבחש ,םירקמ ויה הלאה תולובגב םגנ לבא
 הלורג הַעְר .איבהל םילולע = ויהש םיעצמאב ושמתשה "ריעצה
 לכ לש היתודופי לא רומג רוגנ םידגנתמה םיעצמא ,בושיה לבל
 תומלאה ירקמל ןוכתמ ינירה ,תיביסרגורפו תיממע ' תורדתסה
 תיללכה הפסאב .דבכנ אשונל .ויהש ,ןורחאה ןמזב םילעופה רצמ
 ,ותורצבתהלו  ירבעה | לעופה תוברתהל  גואדל .ךירצ .תיחכונה
 םיעצמאה לכ םאה לבא ,"ריעצה לעופה, לש המרנורפה תרמוא
 לע ינעש םילעופ ויה !םירשכ םה תאוה הרטמה תא גישהל
 ,םירבד | ,ושעי אלש  םירבד ושע םנמאו ,ןה תאזה הלאשה
 םירבר | ,הירבח תא .תשרגמ | הנוגה  תורדתסה לכ םליבשבש
 ירבעה  טואלה | דובב תאו .תורדתסהה רובכ תא םיליפשמש

 רשויהו .קרצה רעב .ותמחלמבו ירפומה וחכב רימת ,ראפתמה | =
 תרובעב \ םירבעה םילעופה  רפסמ תא לידגהל  ידכב ,יללכה

 תופסאל "ריעצה לעופ,ה ירבח וארק  "תיב / תווחא,ב \ םינינבה
 ודבעוש .ליבשב .םיעצמאה \ לכב  םחלהל = תוציחנה לע  ורבחו
 הטלחהה ירחאו ,םירבע םילעופ קר ירבע ףסכב הנבנה שרגמב
 ףוסהו ,ופיב רובצה ינקסע לא  םימויאב םיבתכמ וחלש תאוה

 אי רצ וה

- 

% 
 אלש המ תוכמבו .תומולקמב גישהל ולדתשה םירבע םילעופש היה ]

 םישנא וכה ,םידחא םינלבק וכה .םירחא םיעצמאב גישהל .ולכי
 תוכמו - הבירמל .םרג הוו ,יברע לעופ םג וכהש ירחא קרו םימרפ =
 ,ןכומב  ,ורמגנש ,"תוב תווחא,ב םוברעהו םירבעה .םילעופה ןיביש
 םילעופה .לכ לש  המלש הסונמבו םידחא | םירבע | םיעוצפב >
 -ילופה הנבופמ .המכ דע .,ןיבהל ולחה - ,הכרעמה ןמ םירבעה =

 קדמצה "ריעצה לעופה, = ,ףורנאה חכב .הרובעה שובכ לש הקיט
 ,הרבחה םשב אלו  םה םתוירחא לע ושעש המ ושע | וירבחש
 וארה בצמה תא ןיבחל םיביטימה  םירבחה ןמ  םידחא לבא \
 זא  ,"תוירורעש , תושעל הירבחל תורדתסהה .תנתונ םאש ,קרצב =

 ,הילע .תוכז דמלל רשפאחיאו איה המשא

 ,(אבי .ףוס)

 .הָיְקְרוִמ םיִבתְכָמ
 ו

 .אסשוק
 * ."ןויאריפספליה,הו סנולאה ;ידוהיה םלועב--- ,יללכה בצמה

 :ימֶהו תופשה תלאש ןסנילאה לש רפסה>יתבב םיגוקתה
 ןהמודאה אקתפה ןתונויצב המחלמה ןםיקרותה םירטסינ
 יהפינכה רבדב קח:תעצה ןהילוטנאב היסור ידוהי תובשיתה

 ! ,םצקל םיברקו  םיכלוה םונמותועה  םירחבגההתיב יריצ לש שפחההומו

 םהלש שרהה שיל'גימב יקרותה םעה>ירוחב ופסאתי בוש םימי הרשע דועב
 ,לודבע לש רוכבה ויחא תודחא .םינש ינפל תמוה םשש ,רדהנה ןיגרו'צט לכיהב
 ד"ע  םירמגנ:יתלכהו םיפירהה םיתוכוה וליהתו בושו | ,ללמאה ררומ ,דימח

 :תימזאלה הלאשה
 םיניכמו :םבחרו םיימינפה םיפונה ךרואל םיריצה בור םיעסונ התע תעל

 הנכשה " הירגנוא הירטסואל = וכלה ' םהמ קלח ,תואבה תובישיל רמח

 הוקרותל בושל ידכ ,תאזה הכלממה ,לש תוחתפתההו | הישעתהל ןנובתהל

 ץצח ויפ תא אלמ אל ןכסמה ריגיאולו .ושעת ןכו וניאר ןכ םהיחאל רמאלו

 םיאשנה ,םימרה םוחרואה תא הכווא הכרבב הניו ריעה שאר רותב ךרביו

 םג -- !םימש ומוש -- םהיניבְו םירוהט םיימ ש  םהמ םיברש ,םוביבחהו

 .דחא ידוהי

 יתכונה \ טניבקבש * םיריעצה  םירטסינימה ינש םג שעהבו = ןואשב ועסנ
 ,ולצלצ תויפרגלתה תוינכוסהו םילודגה םופותב וכה םונותעה ,הילוטנא תא  ורתו
 םדאדינבכ םירבדמו םימושפ םדאהינבכ םיעפונ םירטסיגימה !םיבורמה םינומעפב
 : !תעעונתמ תאז לכב ןיראהו---םיטושפ

 :החונמה:יחריב .שמתשהל  הביטיה הלשממה יכ  ,תודוהל ךירצ ללכב
 ,העגרג- -חינבלאו  ןמית  דוחיב-- ץראהו  םירחבנהתיב  ןיאמ הטקש הריבהשכ
 רברל הכזנ בורק ןמזכו דובעל וברה םינושה םימוירטסינומב ,יקינולס ליח י"ע
 עפנו למשחה .רואל הלילב ארקג ,ןופלית י"ע םווזכרמה םירעה רתיבו אטשוקב
 . םואנתב תואולה גישהל הערי הלשממה ,ןכרצ לכ .תונקזתמ םיכררב  ריעל .ריעמ
 רתיבו .הריבב תונוש תוילמשח תודובעל | תונוושר * ונתניו טעמ רועו ןםיבומ
 ; .תובושחה םירעה

 ךרירטפה הטונ פ"כע  ,םימואלה:ביר םג  טקש "יחטשה טבמה יפ לעו
 7 ירֶבד יפל כגאו ,וןירוטפמ .רוזחל בשוח אוהו ,הלשממה םע תורשפל ינמראה
 תא לטבל ותולרתשהש ינפמ  רטפתי אוה םגש ,העומשה יפב  רקש ושב:םכחה
 ,החולצה אל המודאה אקתפה

 . .דע .םימיי ךרואל ויהי הנלשהו טקשהש ,םוחוטב הכ םירועצה םיקרותהו
 "המדקו תורחא, הגלפמה תא ךופהל וטילחה יקינולפב םהלש ןורחאה סרגנוקבש

 , ,תירוטלוק הרבחל ץראב תטלושה תינידמ הגלפממ
 הארנה יפכ ,בצמה תא דאמ דע טילבמ ןפואב תניצמ וז םתטלחה

 ןיא * ול הצוחמו  ,םירחבנה:תיכב "הקיטילופה, = לכ תא זכרל .הלשממה הצור

 \י הקיטילופ = תושעל  "המרקלו תודחא,ל םג ,הגלפמ םושל תושרהל הצור איה
 , ,ותלועפ תא לעופ תורוגאה ר'ע קוחה לש 'ד ףיעס

 = תורוגאה = תא הרפאש הזב הל יד אל ,תכלל הקיחרמ רוע הלשממהו
 תוטושפ = תוימואל \ תודוגא \ליפא רופאל | איה הצור  .תוינודמה תוימואלה
 / !םינותעב המפרפש ימשרה רזוחה הנהו ,ןעמשמב

 תומינפ .תובוכמ  ודיל םרוג תולרבתהה חור יב ,החיכומ הירוטסיהה,
 ,םרשא ,םתחלצה ;ןברחו הליפנל ולוכ  ינמותועה םיאלה תא איבהל ריתעו
 ךוהמ  .תחא הרטמל = הפיאשבו הרומג  תודחאב םיזלת םינמותועה לש .םתמדקו
 ינב לש םייונכו' תומשב ?ורוגא דופי קיזמל םואלה חכ יאב יאצמ ,וז .הפקשה
 .איצוהל גארת הלשממה | ,ולאכ תורסח דופי ורסאיו (4) םינוש םימואלו עזג

 /  יתוללכה ונתרלומיןירא לש הרשאל ,הזה קוחה לש יעיברה ףיעפה תא .הלועפל

 םואלה לש .ןתודחא תא קזחל אלא .תרחא הרטמ ןיא הז ףיעמל
 ינבל תושר .הנתנש יִרחא ,הז דבלמו .וניחא לכ לש םהשאל הצוחנה ,ינמותועה
 ירחאו ,תימואלה .הפשה םהב טלשתש םיליחתמל רפס:ותב דסיל םימואלה לכ

 העיגפ .ןניא הז = הוסא ,תוברתלו הקדצל תורבח 'םג רפיל השרת הלשממהש

 ,'וכו 'וכו .,םינושה .םיעזגה ינב לש םתוימואלב
 לש םחכ:ואבש ןימאהל השק .תורוגאה:קוח תא הלשממה .תשרפמ ךכ

 הגורחאה הלמהש ,ןגל המדנ ןפוא .לכב הז שורפל ומיכסי םינושה  םימואלה ינב

 : : .וז הלאשב הרמאנ םרט דוע



 םיארוג רתויה גורטקה ירברל בל המש אל הימי לבש  ,סנילאה

 תגהונ התיהש ,חרזמב הלש רפסה-יתב לעו הירומ לע ןרמאנשו  ובתכגש

 תא התע התנש םנילאה התוא--- ,ןגמ-תמחלמל וליפא םלועל תאצל ילבל

 תונויצה ; תרזמב | םימוצע רתויה היאנוש ינש .לע הרגת>:תמחלמל אצתו הסיסכמ

 ."ןייאריפספליה,,הו

 היה האחמ הנח תונויצהש ינפמ ,ש פנב האנוש איה תונויצה תא

 איה "ןייארופספליה,ה תאו .הלש ,"תיפי המ,הו תוללובתהה לש "הקיטילופ,ה דגנ

 דע וינרגת ./ךכ רמאל רשפא םא ,והנה ןושארה םעטה ,םומעט ונש ינפמ תניוע

 ,סנילאה יריב .תרזמ ירוהי תלכשה לש  הילופונומה התיח תונורחאה םונשה

 חונגפו םילוסנוקה לכו ,חרזמה ידוהי ןיב. "הדיחיה תוברתה תאשונ , התיה איהו

 סנולאה, תלהת םהיפ תא םיאלמט ויה חרזמב םייתפרצה םיריתהו םילופנוקה

 הריבגמהו תויארפ:יצה תוצראב תיצנרפה תוכרתה תא הציפמש | ,"תילארשיה

 תינמרג תודיהי הרבח האב םואתפ עתפלו-- תיצתפה העפשהה תא םוקמ לבב

 םירוהה בל תא ךושמל עדוי "ןייאריפפפלוה,ה ,תינמרג תו:רת הציפמ ,הב הרחתמו

 םגו תירבע הפש ,תובאה:תריפמ תפסוהב וז תובְרת םהינבל טישומ אוהש הזב

 סע םג םה םיבשחתמ םיתמא םינטרג ומכ .תלולזמ התשדחה "המרופ,ה ןיא ץראה:תפשב

 הילופרטמב םירומל רפסדיתב רפול םוקמבו ,םיבשוחה לש .[26(ן80ז1111011801(הה

 ,,.םנולאה לצא ךכ ןיאש המ ,!םוקמה לע, .םתוא תדסימ איה .םהלש

 ינפמ אוה "ןווארופספליה,הל  םנילאה תאנשל ,'קד, רתוי ,ינש םעטו

 ,םינויצל  ,שפנב.היאנושל איה הבורק יכ ,וז הרכח לע | תוירבה  םיזיעלמש

 ןוגה םוקמ הל הנפמ אלא ,תירבעב םחלג אוה ןיאש קר אל "ןייריפספליה,ה
 ,וירפפ-יתב לש םידומלההתונכתב

 ,רנימס ירחא רנימסו רפס:תיב ירחא רפס:תיב תדסימו וז הרבח הזירזו
 אוה םג "ןיירופספליהה, :ךכ לכ הלודג וז .הברוק ןיא תמאה רצ לעש יפ לע ףאו
 ךכ אל לכא :הלש .רפסה:יתב לש םתוינמרג תא טילבמו  לוביבכ יטוורטפ
 הפונת:תמחלמל  ארקתו םירייקובחב תבשל רוע הלכי אל איה פנולאה תבשוח
 הרושל דנינז = יקו-ולפבש .םויררפסה .םינותעה רחאבו . "ןייריפפפלוה,ה: לע .םג

 י"ןייריפפפליה,ה רגנ ,םגיראה הרומ ידיב םיבותכה ,םירמאמ לש

 :יעצמאב קר םאו סנילאהל רוב ופיסוו אלש יאהוב הלאה .םירמאמה
 ,חצנת אלש יארוב , שמתשת הלאכ המחלמ '

 .בכטה דופי רבד ..המעמ ירחא רמעמ "ןיוריפפפליה ,ה שבוב העשב הבו

 םירומל שרחמה:תיב להנמ = ,ןהכ םירפא רמ ,לעופל תאצל | דמוע ופיחב םוקינ

 ,הז רפס:תיב ליכשב .ןמרופ גישהל לדתשטו  אטשוקב התע ההוש ,םילשוריב
 ,יקונולפב םג רקב ןהב םירפא  רמ ותא

 .ספליה ,ה יב ,ותחטבהב םירוהה תא בבל דוחיב ,בומ םשור השע ורוקב

 םיירבעה םיכרצה םעו תירבעה תרוסמה םע ,םירוהה ייואמ םע בשחתי = "ןיורופ

 ,םוימואלה
 .סנולאה ןכ אל | |

 לודג ישוקבו . ,איה היברצ םע ובשחתי םורימלתהו םירוההש הצור וז הרכה
 ,תונבל רפסה"יתבב ןליפא,הלש רפסה>יתבב , יראה ןושל דמלל , לק ןוקתל המיכסה

 ןקקב םדוק .ומכ .החנומ - תירבעה םלוא .אוה יחרכה 0 הז ןוקת

 םיעדוי םגואש = םירוב םירומ ידיב םורסומ תימואלה ונתפש דומל תא תי

 ,תועש לש "םומינומ, םושידקמ הז דומללו = תורבע 'בותכו ארק

 הלהקה ןובשח לע םבורב םימיקתמ רפפה-יתבש המ תוומל השענ הוו

 ,ותחטבה תא שלשו הנש :ישב:םבחהו  ,תיקלח הכימת קר :האיצממ .סנולאהו

 ו ,הוח הפש רותב  תורבעה רומל תא גוהנהל
 וולאש דע טלוב ךכ לכ אוה הפ  םורנהיה רפסה"יתבב הזה = ןורטחה

 ;םיקרות םירטסינומ .ינש ..,בל .ומש
 -ומְו ייב:דיב'גד םיפסכל רטסונימה ורקב הדשה:ירעב ןורחאה םרויתב

 -תפש לע ואלפתיו ,הרוגנא ב  ידוהי  רפס:תוב ייב:תאלט ,םינפה" רטסונ
 שארל .ורבח םשבו ןמשב רמא ייב:דיב'גד ,המש הגוהנה תילויגפשיהה םוגרתה
 םכל .שוו ,תורבעה ,ךכ לכ הפו תימואל = הפש םכל שי אלה :רפסה:תיב רעו
 !?תילוונפשה ודמלת הז ךיאו .,תוקרותה ,ץרא:תפש

 ,הז .ערואממ .סנילאה דמלת ילוא

 .תונויצב .היולג הל םסרופמה "ופמיט,ה .אצי .םינוהחאה תועובשב
 ךותמ םירכדמ | רתויב םייקנ אל * "םיביטומ,ש | םירמאמ לש  הרושב

 ירבדבו הכלממהו היקרות ידוהול ןוסא הנה תונויצה וכ ,חיכוהל .אצי םהיתורוש
 ,ירמחה קזנה לע .תוננואתה:ירבדב .םילבוחמ *רשווו קרצ ,הדועח, רע הצולמ

 3 םלועה <

 ..ןיא ,רוקמה ותואמ יל עדונש יפכו ,םלשורי ק'גדנפל רותיב ןומהב .םורז . םודוהו |

 'תובר ו וז הלאש לע ונע רבב ? רבדה תולצה אל עודמ . + , לעופל אצ

 מ ןוילג

 ."ויתופקשה, תתמא תא חיכומ אוה ,הלא וירמאממ לובסי "ופמיט,ה ךרועש

 תא םיריכזמ .וגייה אל ,ןל רשא ,"ופמיט,ה  ךרוע ,וקסירפ רמל ול ה

 ונותע היה אלולו פנילאהל בורק הכ "ןפמיט,ה היה אלול  ,הלא וירמאמ

 ,ושביםכתה לש .ימשרה

 ,תוגלפמל  לעממ האשהל ךורצ אלה ישב:םכחהו

 לחנתהל * םוצוהה  ,תיברפיבב תחא רוע  יריצ התע  םיהוש .אטשוקב

 ,רפ 81/1 :ךומנ םש ריחמה -- ,תועקרק םש  תונקל המה םיצור ,הילוטנאב

 וכ יתעמש ךכ = .וז תולחנתהל ינחור .עזיס עיוסת הלשממה ייכ םורמוא- --םנודה

 ורב  ,האולהב הלאה  םילחנתמהל  עייפל הצור איהו רבדב תנינעתמ .א"קיה

 1 ףסב:יד לחנתהל םוצוהל שיש יפ לע .ףא ,הכרצ יד הססובמ יחת .תולחנתההש

 .תחא הנשל היחמלו המדאה תינקל

 םעטמ ארקנ ןונד םהרכא יבר םסרופמה ןשל:הו דמולמה יכ יל עדונ

 הלועפל  איצוהל רשפא ךיא ,רוקחל ידכ  ,הזירפ סנולאה לש תיזכרמה הכשלה

 שאה והנה ןונד ברה ,אטשוקב םירבע םירומל  רפס:תיב .רסיל הבשחמה תא

 םירומל רפסה:תיב יכ .םורמואו  ,סנילאה תופח תחת .אצמנה ,םינברל שרדמה"תיב

 :םינברל .שרדמה:תיבל ףינס .ןיעכ היהי
 דפומה ו סנילאה ישאר לע .עיפשהל ערי .ךככנה ןונד .ברחש ונא .םיוקמ

 ,ןז הרבח לש רפסה:יתב רתימ  ותפשבו .וחורב ירכע רתוי היהי הזה שדחה

 = :תאלט ,םינפה:רטפינימ דבע ,ןמאנ דאמ רוקממ התע הז יל עדונש יפכ

 , ווב -  .תעעומב | ,לארשי:ץראלו היקרותל םידוהיה תרגה ד"ע שדח קוח-תעצה
 ישארה .ריזוהו = ,הכלממה:תצעומל רסמג התעו ,הזה קזחה לכקתנ .םירטסינימה

 הוה  קוחה תא לכקל . ןורכחב  ץיאוש הכלממה | תצעומב .שאר:בשויהמ שקב

 < האכה "היספ,ה תישארב םירחכנה:תיבל = וסינכהל .לכות .הלשממהש ליבשב

 ,םיעובש .רועב ליחתתש

 :תעצה לש .םיאבה ו ישאר תא ע"על יל רפמ .ילש ןומאה:שיא

 ידכ /ז העצהמ הקתעה םידחא םימו דועב יל איצמהל ינחיטביו ,שדחה קוחה

 ,הבלממה תצעומב לבקתתש
 :הזה קוחה יפיעס וירבד יפל הלאו

 ,ה'קרות לכב םידוהיה | תסינכל רומג שעוח ןתני (א

 ,תינמותועה תוניתנה תא ולבקיש

 ינמותועה תוניתנה' תא שוכרל רשפא םושדחה םיקוחה יפלש ירחא (ב

 / ל ,החנהה םירוהיל  השעת ,היקרותב םינש שמח לש הבושו וע קה

 הא לבקל תושרה םהל ןתנ תש ונייה  ,םודמחמה םירגהמל השוע

 .היקרותל םפנכה םויב תינמותועה תוניתגה

 .תושר ןתנת המש .הזה ללכהמ אצת לארשי:ץרא (ג

 | והנשב הנש ידמ  תושרח * תוידוהי תוחפשמ :50:ל קר תולחנתההו .הפינכה

 : 0 לחנתהל ולכוי ,היקרות

 .אנתב

 יניתג ,םידוהיה
 : .הלבגה לכילב

 .ובשחי אל קשמר | לילגו  ('וכו  ,באומ:רוק ,ןרוח ,ןלוג) ןדריה:רבע .(ר

 ןהיתוביבסו תרצנ ,תפצ ,הירבט :םינשל קלחי .טוריוב לילגו ,לארשיהץרא לע

 ובש ,םוהתה לע בשחי ןויל עה ליל גהו ,לארשי"ץרא לע הנבשחת

 .בשיתהל םירזה םידוהילותומ

 < תסונכ תא ליכגהל הלשממה הצור הזה קוחה:תעצהמ הארנה יפב

 הרודא הכלממ תשירד ינפמ אלא ,"תידוהיה הכלממה,, דחפ ינפמ הז השוע הלשממה

 תוברתה ילגרל ,םלשוריב .תינחורה התעפשה תוטעמתה ינפמ תששוחה ,ןופצהמ

 ,הז לולגב .םיִדוהו םיכשותה
 ,ינומרח .,א

 יקינולפ
 | לש םרגנוקה תודוא לע  וירבד רתי ןיב בתוכ "ריגיבא ליא, ןותעה

 'בצמה תא בטיה םיריבמה לכ, :  הלאה םירבדה תא םינמותועה םידוהיה

 = .תוידוהיה  תוגלפמה ןיב  תוחורה-ךלהמ תא ., תינמותועה תודהיה לש יחכנה

 , הנושאר האירקב המואמ גישנ .אל םא ,וממותשי אל , וניתולהק תא תורצויה

 = אל .הוקמה ידוהיה טרגנוקה :הרומנ החטְבב דיגהל רשפא םנמאו . סרגנוקל



 מ ןוילנ

 ללכב . התוא ררועמ ימואל ןינע ןואו הטונחו האופק איה תינמותועה תודהיה
 אל היקרותב םימדוקה םייחה"ירדס . םיירובצ םינינעמ הפ םידוהיה םוקוחר
 הו לע 'ףסונו , ןוגה ירובצ .שוח םינמותועה םודוהיה ברקב .ךנחל םילוכי .ויה
 שגרה חא ןנצל | ,וניתונכו ונינב םיכנהתמ םהבש ,רפסה-יתב הברה ורוע
 הוקתה תאו ונלש רבעהל הבהאה תא .םידימלתה בלמ שרשלו יטואלה ידוהיה
 -ותב דוסיב הנש םיעבראב הז תדבועה ח"יכ תרבח יכ ,םיעדוי לכה . ונדיחעל
 ,וניחא ןיב הלבשה הציפהב האיבהש תלעותה לכ םע ,חוומה תוצראב רפס
 תויצגדנטב ,ונלש יימואלה .חורל  ,תידוהיה ונתפקשה יפל , הבורמ דספה המרג
 ,םתא קדצהש רשפאו ,םירמוא שי ןבלו . םיקיתע םירבדהו ..הלש תוללובתהה
 ידימלת ויהש הלא דיל. סרגנוקה תנכהו תולהקה רודס תא רופמל ןויערה יב
 ונל בוט אל אוה .(ונברקבש םיטנגילטנואה .תוחכה התע-תעל םה יב) ח"יב
 / :..ודספהב אצי ורכשו

 תויולת ןתוחתפתהו תולהקה תיחת יב ,הרבה ידיל הפ םיאב רתויו רתוי
 תינחורה תודבעה :ןמ  קוחר : יהיש רוד  ,.ימואל חור  לעב :ידוהי רוד = ךונחב
 "...הב עקשנש

 תונותעב = םיבה = םירמאמל אשונ התיהו הפ ההרועתה  ךונחה תלאש
 ליא)  ןותעה וז הלאשב לפטמ ליחתה הנושארב .ונויע לש תילוינפשה
 תודוא לע וחכותהו וב וגד םדוקה יבתכמב יתעדוהש יפכו ',"לייסראפמיא

 . רפסה-יתבב תטלשה תויהל הכירצה ,הפשה
 רבכ . ונריעב ת"תה תיב תודוא לע םינותעב סומלופ  ררועתנ תעב

 שלשו ףלאכ םיכנחתמ ובש ,הוה בושחה רסומה תוהמ רבד לע םעפ יתבתכ
 ןוגה להנמ ול ןיאב  ,וב תואצמנה תובהה תוערנמה ד"עו ,  םידימלת תואמ
 -םכח תרשטב ןהכל ,ריאמ בקעי יבר ברה ונרועל אובב , םיבוט םירומ םגו
 איבהל לדתשי יכ ,ןושארה ומואנב חיטבה ,הלהקה בצמ לא וגנובתהבו ,ישב
 ריעה םנמאו . ותדועת םורמ לע הוה רסומה דומעיש ידכ ,ת"תב םג םינוקת

 ךא | ,םינוגה םירומ י"אמ .איבהל ורמא רבכו ,ריעבש םינקפעה בל תא ברה < +
 :ךכו ךכ ןיב עקתשנש ןינעה ךלהמ דעב ועירפהו הלהקה-דעול תוריחבה ואב
 יקולח וליחתה ןאכו ,קרפה לע םעפה דוע הלע םינווחאה םימיב םלואו
 םדי לע רחבי להנמה יכ םיצור , םהמע ברהו , שארב םידמועהמ קלח . תועד
 תרבח יכ ,אקוד םישרודה םירחא םידמוע םדגנכ ךא ,ימואלה םחור יפלו
 לא, ןותעה .ץפק םיתניב . המעט .יפל וב רחבת רשא ת"תל .לחנמ חלשה ח"מ
 םיפודגב לפנתה ,"סנילא,ה .ירחא הארנכ הטונה ., וירפוסמ דחאו "לייסראפמיא
 רובדה תכחרהב םילמעה .,"הֶרוע , לש הדוסימ *םורליה ןג, לעו ת"תה תיב לע
 תירבעה ןושלה יב ןעי ,םינויצה ךצמ העפשה הוב האור אוה , ירבעה
 , ןבומכ , 'וכו 'וכו לארשי,ץראב םידוהיה תא בישוהל םתרטמל םהל הצוחנ
 ,רמוא "ולביאופ ליא, ןותעה . וללה תועדל םידגנתמה םינותעה רתי וקתש אל
 ךנחל םיצפח םה ,ח"יכ- תלשממל  םיענכנ : תויהל םיצור  םיוקינולסה וא :יכ
 *הת תירבעה הפשה יכ ,םישרוד םה ןכלו ,ימואל ידוהי חורב םהינב תא
 ךלוה .ךבו ..ח"יכ לש .וחכ-אב ידיל ורפמל .ונל רוסאש ,ת"תה תיבב תירקיעה =

 + רבגתמו םירבד-לש-םומלופה
 ילבמ , ת"תל להנמ רוחבל טילחהו הלהקה דעו ףסאתה הכו הכ ןיב

 דיתע , לעופה לא וז הטלחהה אצת םא | ,ח"יכ .תרבח לא הז ןינעב תונפ
 טדידנקה יכ  ,םירמוא . יקינולס ידוהיל הכרב-רוקמ תויהל הזה דבכנה דסומה
 -- .י"אבש םסרופמה ירבעה הרומה ,,ןייטשפא .א ןודאה אוה וז הרשמל

 המלשורו חולשל : תושעל "הלהקה דעו,ו ברה םירמוא השדח  רועו
 , "הרוע , לש םירומל ד"מהיבב :ודמלי יב ,  םירשבומ רתויה מ. םיריעצ .רפסמ .

 ךא .הלהקה לש ךונחה-יתבב םילהנמו .םירומל ויהיו .םולה כ'חא ובושי ןעמל
 ןווסחב הפ םושיגימ לכה . הוה ןויערה לש לודגה .וכרע תא ראבל אוה .רתומל
 רפסחיתב יכינח םה  םירומה בור יכ) םתכאלמ תא םיעדויה םינוגה םירומ
 שרדמדתיב קרו .ונלש  םיימואלה םינינקה לא הבהא םיאלמהו (םיירטנמלא
 םירוט וגל ךנחל םילגוסמ לארשי-ץראב הביבסה םע דחיב םירומל דתוימ
 + ונחור יפל

 תופשה + י'ק ינ ויל ם ב תירבע היסנמיג דוסי .תודוא לע םירבדמ 'וליחתה
 ,םירטוא , תילגנאהו תינמרגה : תורזועהו תיקרותהו תירבעה הגייהת תוירקועה
 ,הלהקה איצמת ינשה יצחהו תואצוהה יצחב ףתתשת "הרוע, 'ח יב

 ,ימואל ידוהי דוסי יי ק י ג ו ל ם ב שי יכ , םיחוכומ םינמיס םה הלא לכ

 -- .היתעב הלהקה לש ינחורה בצמה םורי י"ע יב תווקל רשפאש

 ,ץיבורוטנק עשוהי .
 "דק 5/7980 0/7 --5/2-- \ /

 .הָיִלְננַאַמ םיִבָּתְכַמ
 הלשטמה .. םויל םוימ הפ דרחתמו | ךלוה ט'ודובה = רבדב סיןירקה .
 ,סידרולה תיב ,ןוילעה תיבה י'ע ט'ודובה רשאתי אל םאש , הטולחה .תילרבילה

% 

 17. י . 3 םלועה <

 טנמלרפה תא רוגסת וא ,םייונש וב .תושעל םמצעל םינורחאה | ושרי םא וא
 הב רחבי םעהש ,תיחכונה הלשממה איה הוקמ .תושדח תוריחב לע זירכתו

 דצ לע אלו הלשממה = רצ לע אוה םעהש ,  םיררולהל  חיכות :הובו  ,בוש
 . םמצעל הלודג וחקלש ,םיטרקוטסיראה

 , תיביטברסנוקה 4 הגלפמהו םידרולה םג תושדח תוריחבל םימיכסמ
 הנורחאה הגשה ךשמב ..םדול בושת הלשממהו  ,םה וחצניש הלא םג םינימאמ
 םיטטופד  םוקמב םיביטברסנוק ורהבגו םידחו+ תומוקטב תושרח תוריחב ויה

 , תויללב תוריתבב םג חצנל םה םיוקמ הו ליבשבו ., םילרביל
 תונחמה ינשמ דחא לכש ,דאמ רשפא + רובעי םיוירקהש , דאמ רשפא

 וליחתה רבכ םהינשו ,אוהש ךיא לבא ,הרשפ ידיל ואבו תצק םהו רתוי םימחלנה
 + תוריחבה לא ןנוכתהל

 םירשע םויה דע ומסרפתנ תוריחבה לע ודמעיש םיטדידנקה תומש ןיבו

 י.םילרביל -- 1971 םיביטברסנוק .םהמ 14 .  םידוהי לש תומש העשתוי
 ידוהיל -- ,שטנמלרפה לא םלכ ורחבי םג םא  ,וללה םיטדידנקהמ

 ,םילגנא רותב טנמלרפה לא וסנכי םה .אמימח אלו ארירק אל הילגנא
 + םידוהי רותב אלו ,תרחא וא וו הגלפמל םיכוישה

 וליאפ , ללכ תואבה תוריחבב םינינעתמ םניא ינודגולה ותיגה יבשווו
 טפיא,ב ודח י םירגה םידוהי ףלא םירשעו האממ . םהל םג עגונ רבדה ןיא
 ,הריחבה תוכז םהל שישו , הילגנא יניתנל ויהש דאמ ןטק קלח קר ונשי "דנע
 ובשיתהש ןמזהמ תובר םינש ורבע רבכש המ תורמל ,םה "םירז, ןיידע בורה
 % .ץיראב רג אוה םא , הילגנא ןיתנל תושעהל .רו לכל תושרה שי קוחה י"פע) הפ
 הזה .רברה דבכנ המכ דע | ,םינובמ םניאו :םיערוי  םה .ןיא ,(םינש שמח
 . םליבשב

 םירוה תא םיחלוש לק עשפו אטח .לכ דעב :. הברה הזמ םילבופש שיו
 ;הילגנא = ינותנל ויה אלו םינש תוהשע הפ ורג-םג ול .,תותיטצל ץראה ןמ
 .םישנא תואמ ץראה ןמ הנש לבב םיחלשנ הוכ ןפואב

 , הילגנא יגיתנל ויה אלו תובר םינש הילגגאב ורגש ,םישנא םנשי
 םורווחו םידחא םימיל תרחא ץיראל םיאצוי םהשב , םהינפב הלוענ ץיראה .ירהו
 םולבוס םהש וא ףוחה ידיקפל תוארהל (לבור 50)  שורדה ףסכה ןיא םדיבו
 , הלחמ וזיאמ

 ןודנולמ אצי ידוהי לעופ : הוה הרקמה הפ הרק םירחא  םימי .ינפל
 ,.ונפמ. המש רוגל ול הנתנ אל תיצנרפה היצילופה |. הדובע ול שקבל וירפל
 " רפסיו יורה לופנוקהל ןודנולל ידוהיה אב .ולש יסורה .טרופספה ול דבאש
 ,םקיר וינפ תא בישה לופנוקה , תרחא חדועת ותאמ שקביו ,רבדה תא ול
 תא עיבה טרטסיגמה . ובל תא וינפל .ךפשו ילגנאה טרטסיגמהל .ידוהיה ךלה
 ! ידוהיח תא לאשו לופנוקה לש והשעמ לע ותוממותשה

 +? ןודגולב תרג םינש המכ --
 ,שש --
 .ןגטל ןא התיה - הלשממה  ?הילגנא ןיתנל תייה אל עודמו --

 "קר ךל ינא עיבמ .הסואמב ךל רוועל לוכי ינא .ןיא ושכע ,  היצנרפב ךל
 + ךרעצב יתופתתשה תא

 + םוי לכב םינשנו םיכלוה הלאב םירקמו
 'םניאו  ללכ םינגרואמ םניא - הריחבה תוכז םהל שיש | םידוהיה םג

 םניאו הגושאר אבה לכ דעב םהיתועד תא םה םינתונ , םהיתויכומ םינהנ
 :אדבועה תא ריכוהל יד .הריחבה לע דמועה טדידנקה לש ונקנק לע םיהות
 (םירוה .קוח) "ליב ןילא,ה יבא \ , ןודרוג רויאמה  .עודיה .לארשי  אנושהש
 | , םהיתועדב וב וכטת וניחאמ םיברו ,.םידוהיה בשומ םוקמ , "ינפעטס ב רחבג

 ךא :,יחכונה טנמלרפב :ינודנולה ותיגהב ורחבנ םידוהי ינש םג , תמא
 = .תומחולה  תוגלפמָה יתש . םה םידוהיש םושמ אל ורחבנ וללה םיטטופדה ינש
 >ןיאו , תודהי ילב םה םידוהי ךא .,ותיגהב םידוהי םיטדידנק ןמצעב ודימעה
 ל .השוררה העשב ללב עמשנ םלוק

 ! .  םהלשמ םיטטופד ותיגה ידוהול ויהיש העשה :ושכע תשרוד .דוחיבו
 \ הזה קוחה .ןושארה םוי תחונמ ד"ע קוחה קרפה לע הלעי בווקב

 : קושה םוי דימת אוה ןושארה םוי . ותיגה יבשוי וניחא ליבשב דאמ אוה ךבכנ
 הלשממה + עובשה לכל םמחל וב םיאצומ וניחאמ םישנא יפלאו , םידוהיה לצא
 םוי תחונמל  עגונב  םידוהיל תוחנה .וזיא  תושעל החיטבה רבב תילרבילה
 םידחא םיטמופד ' ודמע ולא  ;תוחנהה תא :ביחרהל רשפאש אלא  ,.ןושארה
 +הז רבדב םלוק תא ועימשהו ונלשמ

 .ץראה לא םיאבה לרונ תא לקהל היה רשפא היצרגימאהל עגונב םג
 ו .הול הנוכנ הבס לכ ילבי רוחא םישנא םיבשומ םימעפל

 ,םיטנרגימאל השענה לוע רבד לב לע םירחבנה תיבב םיחומ ואצמג וליא
 .\רבדל בל םימש ויהש יאדוב ןא וב

 ונל .ץוחנ ז הממ .דע .םיחוכומה םינורחאה םימיב ווקש םירקמ ינש ירה
 / : םירחבנה  תיבו הלשממה ינפל ץולמ

 םשוהו  הבנגב א שפתנ םינש עבשו  םירשע = ץראב :רגה | רחא ידוהי
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 יהחא ץראה ןמ וחלשל הוצילופה ינפל עיצה טפושה ,  םיחרי .ינשל רסאמב
 + ררחתשיש

 , רבדה לע וריעהו  ןוטפדלג \ רטסינימהל ףבית הנפ דחא ירבע .ןותע
 אצוש רחאל ,ץראב ראשהל לכוו ידוהיהש , רטסינימהמ הבושת הלבקתנ ואו
 .ישפחל

 השלשל רסאמב .םשוהו הבנגב ידוהי דוע שפתג  םידחא םימי ינפל
 +ץראה תא בוועל וילע םג רזגנ כ"חאו םיחרו

 חרבש אוה ליח . ץראב וריאשהל טפושה לא ןנהתהו הכב ידוהיה
 + ול יופצ השק שנועו המחלמ תעשב :ותדלומ ץראמ

 .ויתונעטל בל םש אל טפושה
 ןוטסדלג רטפינימה לא םירחבנה תיבב יטפילאיצוסה טטופדה הנפ זא

 .רבדב ןויעל חיטכה רטסינימה ..ןנוהכ טפושה השע םא , ותוא לאשו
 םירקמ ,הר קמ  פיע קר הלשממה ינפל ואבוה הלאה םורקמה ינש "ה

 ,בל םש ןיאו ,הואמלו תורשעל הפ ורקו הלאכ
 "ימשיטנא, םשב ודבכ | ול * ,תימשיטנא הגלפמ  ןיא ילגנאה טנמלרפב

 ,םירג אמש ואל אלא ,בל לבב הזב החומ היהש יאדוב זא יב ,טטופד הזיא
 והברה ונל םה םיקיזמו = וגיחא דגנ  םידחו םיצקוע םירבד םיעמשנ םימעפל

 ,ונרעב .ןיגמ .ןיאו הנוע יאו
 הדבכנה הדובעה תא תחקל הילגנאב םינויצה לע אפיא  תלטומ הבוחה :
 בוטה תא ותיגה יבשוי וניחאל בתכבו הפב ראבל םה םיכירצ ,םהידיב .תאזה '

 לע דימעהל םה םיכירצ הז דבלמ : ,הילגנא יניתנל זיהיש הזב םהל ןופצה
 ונדעב ןגהל הדובעה תא םהילע וחקיש הלאכ םיטטופד תואכה תוריחבה
 ,ילגנאה להקה ינפל רשוי יצילמל תויהלו םירחבנה תיבב

 ידאמ הבורמ יאדוב היהת הילגנא יבשוי וניחאל הזמ אצתש תלעותה

 + תונטק תועידי המב ירה
 ,םישנל ינווצ .סרגנוק רטסשנמ רועב היהי  רבמבונ .שרוחל 21 םויב

 סרגנוקה ירחא  .הילגנאבש םירע הברהמ  תויטגלד קלח .הנחקת הז סרגנוקב
 \ .לודג  גניטימ - ךרעי

 םינויצהל טנדיזרפה לש טהיתומש זמסרפתנ פרגנוקה לע  םימאונה .ןיב
 תרמו .יקפל תרמ ,ןומלס תרמ ,םיאול תרמ ,םיאול ברה ,םופוירד ר"ד םילגנאה

 גרבסוווו =
 ,הילגנאב םישנה ןיב ינויצה | ןויערה תא ץיפהל אוה  סרגנוקה תרטמ

 .םישנל ינויצ ןוחרו תאצוה רבד לע םג ונודי סרגנוקה לע
 רפסמ ,םויח :תותוא תוארהל הלחה ןודנולב "תירבע ירבוד, תדוגא --

 רפופה דמוע הדוגאה שארב ,ברו ךלוה םהימואנו םהיתופיסאל םיאבה םישנאה
 .יקסבומיפקמ .ב ,ש רמ

 + יקסבליסוו רמ .י"ע "תירבע ירבוד, תרוגא הרפונ רתפשנמב ---
 י"ע "הישות, םשב םידליל שדח ירבע רפס תוב חתפנ ןודנולב --

 םירימלתה רפסמ .תוקלחמ 'ד ליבמ רפפה תיב ,גרבנירגו \ ןוושריה םינודאה
 ."תירבעב תורבע, תיעבטה הטשה יפ לע אוה רומלה ,האמל הלוע

 וי"ע = "ןויצ תונב , תודליל רפפה תיבב השדח הקלחמ חתפת בווקב --
 . תיעבטה .הטשה פ"ע אוה דומלה .רגרבריאמ תרמ

 :ּוניָיִחְּב
 , תּונויִצַּב

 היסורמ לורגה לעופה דעוה ירבח תצעומ תוטלחה
 ,גרוברטפב רבוסקוא 18-:ל ימיב התיהש

 ,גרבדלונ .ל .י 65 ,יקסבוקלוב ,י ,,ג (1 :ופתתשה הצעומב

 :א ב

 | 66 ,בוזור ,א ,י 65  ,יקפבשילרופ ,א 4 ,ןוסלדיא .ד א 646

 ,הפי ,ב ,ל.(9  ,ןיקנייש ,מ (8  ,ןיקשיסיא ..מ מ = = ,בונל'צ
 ,(העד :תווחל תוכז םע) ,גרבנכייוו א" .ם (0

 .ןטקה לעופהידעוב םייונשה לש הלאשה ד"ע (א
 דעוה בשומל יוצר .רתויה .םוקמהש * ,םיאצומ לכה (]

1 , 

 מ ןוילנ = םלועה <

 םישנאה .וילא וסנכישו .",זירפ  ריעה איה  םצמוצמה | לעופה
 .א (4  ,םולוקוס ,נ 8  ,קרומרמ ,א (6 = ,יודרונ ,מ (1- :הלאה
 ,ןיקשיסוא מ(? > ,בוניל'צ = ,י (6 = ,ןוספלוו  ,ר (5 = ,גרוברו
 .דנאטש ,א 8

 רחאו .,1 -- דגנכ ,םירבח 8 םתעד ווח וז העצה דעב
 ,הער תווחל ענמנ

 רחבה וא ,לעופה לא תאצל לכות אל וז העצה םא (ןו
 וילא ופנכיו ,םצמוצמה לעופה רעוה בשומ םוקמל ןילרב ריעה
 ינ (4 ,הקטנה ,א (8  ,ןיספלו ,ר ₪  ,גרוברו ,א (1 ; םירבחה
 ,ןיקשיסוא ,מ (ל  ,בונל'צ ,מ (6  ,קרומרמ ,א (5  ,בולוקוס
 , 2 . דנאטש א (8

 ,םירבח ל םתער ווח וז העצה דע ב
 העד תווחל ענמנ

 י"ע רחבי  םצמוצמה  לעופה \ דעוה לש. שאר:בשויה (||1
 : ,םברקמו וירבח

 .םרגנוקה לא תוריתבה ד'ע 5
 היסורמ םיריצ תריחבל ןורחאה דעומה תא עובקל :טלחה

 ,רבמבונ 'חל 10-94 ולסכ 'י םוי תא םרגנוקה לא
 .תורדתסהה לש םיפנניפה ןינעב 0

 ןהקה ,קנבהש ,רקיעה לבקתיש סרגנוקב לדתשהל : טלחה
 ופתתשי ,תינויצה העונתה י'ע ארבנש ,טידפומה ראשו תימואלה
 ,תויתנשה םהיתופנכהמ עודי זוחא תמרהב תורדתפהה תואצוהב

 לע תודמועה תולאשה רתי .ד'ע וז הצעומב ונודנ הז דבלמ
 ,וללה  תולאשה לכב תוטלחה ולבקתנו קרפה

 רחאו ,%6 -- דננב

 :העירומ יעישתה םרגנוקה לש הבשלה --
 חיי 'ב= םויב .םואנל חיטבהל 'ליאוה  -יודרונ = םכמ .ר"דה

 הרשע:עשתה תואמב תודהיה, רבד לע (רבמצר 1%--80) תבמ
 ,"םירשעהו

 -תרוגא ךורעת ,ברעב רבמצד 14-96 תבט ד"י .'א םויב --
 ,יבמופב תוששוגתה הזחמ תידוהיה םילמעתמה

 ברה תחגשה תחת ןרוטסיר אצמי םרגנוקה תיב ימלואב --
 ,גרובמהבש ישארה

 \ ךורעת הנוטלא - - גרובמהבש םישנה לש תינויצה הדוגאה
 ,הה"התשמל רחוימ רדח

 וא וז הבסמ םילוכי םש םיינויצה ןיאש ,םיבר תומוקממ --
 ,מה ,וה לא םינופ ,םהירבח .ברקמ סרגנוקה לא .ריצ .חולשל תרחא
 תחת שי יכ ,דעוה  עידומ ןכ לעו | , םיטרידנק  ד'ע  תולאשב
 םיצורה ,ל"וחמו היסורמ = םיינויצ םינקפע לש המישר ודי
 , םוריצ 'רותב תישימחה הדיעוהו יעישתה סרגנוקה תדובעב ףתתשהל

 ,םתשירד יפ לע תודוגאה לא ףכית 'חלושת תאוה המישרה
 פכ יכ ,לדתשהל תוציחנה רד"ע תודוגאה תא רעוה ריעמ הובו
 תוכזב שמתשת ללכה ןמ האצוי ילב םילקוש לש הצובק
 . הלש הריחבה

 וזכ-מה רעוה תאמ 'החלשנ ץיבוטק | לבוי = תגינחל --
 ;וז .המרגלת

 < .הדיעוה לש לבויה תגינחב ונא .םיפתתשמ היסור ינויצ םשב
 ,הניתשלפב בושיה ןויער תא סנ לע המירה הנושארש .,תירוטסיהה
 י ,הג ינחב םיפתתשמה לכל .,תרדופמה הרובעהו היצפיפנמאוטיואה
 ,בלו ברקמ םולש

 .תוצראמו היסורמ ואב ץיבוטקב הגיגחה לאש ,םיעירומ -=-
 יבבוחב,ש םינושארה ןמ הברה םהיניבו ,םיבר םיחרוא תונוש
 םירשע  ינפל הפסאה . תא  םירכוז וא םמצעב ופתתשהש ,'ןויצ
 תובר םינש הז ויחא תא שיא ואר.אלש םירבה ,הנש שמחו
 ְּ -- ..הזח .ימואלה גחה םויב התע םישגפנ

 ו
1 1 . 

 2 , ו

 4 1 ד

. 
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. 
 .ה רמ יזכרמה .דעוה לש .וחב-אב רותב עסנ ץיבוטק  תגיגחל --

 + רנזיולק ר"ד יאסידואה דעוה לש וחכדאב רותבו השרומ ןיטשְברפ
 תורכוא םש וכרענש ונתוא םיעידומ הברה םירעמו קפיורבוב ,השרומ --

 . םמלועל וכלהש , ץיבוטקב הפסאה  ירבחו לצרה ר"ד ,רקסניפ ר"ד תומשגל
 תוחתפתהב המוקמו איהה הפסאה לש הכרע ד"ע םימואנ ומאנו תואצרה וארקנ
 . ונתעונת

 ופל , ב"קה לש םיחקפמה תצעומ תבישי התיה רבוטקאל 147ב -- /
 עיבשמ ןפואב וז הנשב םיקפעה וחתפתה אישנה י"ע הצרוהש ןובשחהו ןידה
 הנשב ויחש הלאמ תוער אל תואצותה הנייהה הנשה ףוסלש יאדובו = ,ןוצר
 , ןוצר םיעיבשמ .פמוק- גניקנב:ןיטנוביל ולגנאה יקסע םג ןכ , הרבעש

 םנואש , לודגה לעופה דעוה ירבח םג קלח וחקל םיחוכובו הבישיב
 + הצעומה ירבח

 אוהשכ הרתי תוזירזב ןיטצמ אוה ןיאש קנבה לע לכוק גרובר .רפ
 אלא ןוממ:יקפע תושעל ליבשב אל ארבנ קנבה 4 ,י"אב םוקפע תועצה לע ןד
 תדחוימ הרבח אורבל עיצמ אוה , העונתה לש יסנניפ  טנמורטסגיא רותב
 ,טש ,ל 50,000 וזכ הרבח ליבשב ביצקהל ךירצ קנבה | , י"אב םיקסעב ףתתשתש

 טנמורטסניאה תויהל ודיקפת תא עדוי אוהש חיכומו קנבה לע ןיגמ ן ה כ
 לכב ףתתשמו העונתה לש יסננופה זכרמל היה קנבה | . העונתה לש יסנניפה
 ,שאר דבוכב ןודל ךירצ ןוממ יקסע לע ירה--תוזירול עגונש המו = , לעפמ

 ירבח תא ורחבשכ ,הירטסואב םירבחהל בל ומש אלש ןנואתמ ם הי ב
 תא םיק אל קנבהש ןנואתמו , גרוברו לש ותעצהב ךמות אוה ,םיחקפמה תצעומ
 , היצילגב יגויצה זכרמה רסוש ןוונוא-טיררקהב ףתתשהל ותחטבה

 קר ,ןוינוא:טידרקה רסומל חיטבה אל רבד םושש ראבמ ןופפלו
 םיחקפמה תצעומל עגונש המ  .הז רסומל היטפמיסה תא אריורב ר"דל עובה
 , דנטשו יקצנמרק הירטסואמ םירבח ינש הב םואצמנ רבכ

 םיתעל םינופ ןיאש לע לבוקו תודחא תולאש לאוש יקסב שילד ופ
 .הצעומה ירבח לא תובורק

 תעיבש תא עיבמ יקסבשילרופו , תולאשה לע הבושת ןתונ ןופפ לר
 ,ולא תובושתמ ונוצר

 ,גרוברו לש ותעצהב ךמות ןיק שו פו א
 תושעל וחירכהלו קנבה תא קוחדל אוה ןכוסמש םעפה דוע ראבמ ןה כ

 ,וחרכ .לעב  םיקסע
 ר"ד ,גרבדלוג - ,בווור םיפתתשמ קנבה לש םיימיגפה וינינעב םיחוכוב

 .ןוספלו ,ןיקשיסוא ,ןהכ ,ןיול
 םיעוצמ גרוברוו ןיקשיפוא
 תוחכה יפל לדתשהל ק"פא לש םוירוטקרידהל העיצמ םיחקפמה תצעומ

 .לעופה לא .ןאיצוהלו הניתשלפב תויסצנוק לבקל תיאגיתשלפה תודיקפה םע דחו
 / .תלבקתמ העצהה
 לש תוללכה הפסאה וז הנשב הארקנ אל עודמ ןיקשיסוא תלאש לע

 הפסא תוחרל רשפאהיא הילגנא יקוח יפלש ןוספלו ראבמ ,םרגנוקה ןמזב קנבה =
 רע תוכחל היה רשפא:יא םגו הנשה רובע ירחא םישרח השלשמ רתוי תיללכ
 ,הנדיוידה םוסרפב הנשה ףוס

 סרגגוקהל ןתת הצעומהש טלחוה ..הז רבד הצעומה ראבתש ושרד םיבר
 :הזה רואכה תא

 :תראבמ קנבה לש םיחקפמה תצעומ 0
 יפלו .גוהגכ ,ץייקב עבקהל לוכו היה אל וז הנשב סרגנוקהש ינפמ ְי

 18-מ רחואו אל .תויהל הכירצ הרבח לש תיתנשה תיללכה הפסאה הילגנא יקח
 תא וז הנשב עובקל היה רשפא:יא ,תמרוקה תיללכה הפסאה ירחא םישרח
 תופסאהש חיגשהל ךירצ ריתעב .,סרגנוקה לש .ונמזב קנבה לש תיתנשה הפסאה
 ,םיפרגנוקה לש םנמזב הגייהת .תויללכה

 תא ליחתת איהו רבכ ורשוא קנבהב םידבועה:ןרק תונקתש ,עידומ להנמה
 ,1910 תנש לש ראונימ התלועפ'

 הדות העפוה ןיטשנרב ,פ ר"דה וב ךמתש ,בוזור" לש ותעצה פיע .
 .קגבה יריקפלו להנמהל ,םוירוטקרידהל ,הצעומה ישארל =

 רואל אצי ,יעישתה סרגגוקה תולאש רוריבל שדקוהש , 6 11 רווחה --
 השירהה יפל תודוגאהל תלשיו תיסורו תודוהי , תירבע  ןושלב תדחוימ האצותב
 , הנושארה

 םיובנסיג ,י+ םש ההשש ונתוא םיעידומ  הגירמ ---
 + ץיבוטק תפסא לש ירוטסיהה הברעו תונויצה דע תודחא

 םימעפ ףיטהו

 ללומה םוכפה  ,תינויצה הדוגאה לש תוסנכהה ןובשח ונלבק גרכסגינקמ
 "םילקש, ,,ט 634 ךס "הגלפמה לש דגופ,ה תבוטל :הומ .קרמ 7530,43 אוה
 "בושיה תרשכהל הרבחה,, תבוטל ,1990,42 דנופ-לנויצנה תבוטל ,.מ 347 ךסב
 תבוטל ראשהו * .מ 177 יגולואיב.ורקושה  טוטיטסניאה . תבוטל | ,. 0
 .םינוש םיינויצ םידפומ
 הכשלה תפוק לא וסנכנ רבאיטנפ שרחל 98 םוי דע 91 םוימ

 :הלאה םימוכסה היסורב ק'הקה לש תיזכרמה
 ם"ור 6 תויללכ תובדנ
 8 ימצע-סמ
 ,- 9 תורבוש-יסקנפ
 06 תואספוק

 , 41 (ןירועשל םימולשת) = ז"הפס
 / 4 תורעק
 ,- 58 תיז-יצע

 0 ם"ע .תמיקה"ןרק"יית ( ןדבמנ
 ,- 0 , המרגלתל תונוילנ

 ,כ"ור 368,66   ה"פ

 :הוה .רדפה פ"ע רבא יטקא שרחל 5 רע רבאיטנס שרוחל 98 םוימ
 ,ב"ור 8 תויללכ .תובדנ
 .- 858 תורבוש-יסקנפ
 8 תואספוק
 , 195-- םימלש םימולשת

 ,- 8 ןירועשל . כ

 8 תורעק
 , 880-- תיז:יצע

 ל םוכסב .ורכמג- ק"הק יות
77-77 -- 

 . "ור ל05,11 הים

 : הוה ררסה י"פע רבאיטקוא שרחל 19 דע 5 םוימ

 כ"ור 58%,-- תויללב תוברנ
 8 ימצע-סמ
 8 תורבוש-יפקנפ
 08 תואספוק
 8 (םימלש םימולשת)

 ו

 ,- 6 ןירועשל =, - ן וינפס
 ,, 4 תורעק

 ,,- 8 תיזדיצע

 1 לצרה רעי
 , םוכסב ק"הק יות = .ורכמנ

 . 5-- המרגלת תונוילג .

 .ב"ור 8 ה"ס

 .לֶאְרשיהץְרֶאּב

 .לארשי ץראב תוידוהיה תוינולוקהב םיעטמ

 םיטפיגולוקל םיכייש .פמוק:הניתשלפ:ולגנאה י'ע ופפאנש העודיה יפל

 ,, םידיחי
 תיזדיצע םידקש:יצע םי'זנרוא:יצע

 (םימנודב) (םימנודב) (םימגורב)

 הניטסוקב - 116 ד

 (הרטאק) הרדגב - 1060 ד

 2 ןונח:ידו 7 58 44

 תובוחר -- 4 148

 הוקת:חתפ - 2164 כ

 =יעטמב םיטגוד 2889 םיעוטג המצע [הוקת-התפב יב ,אצוי הו פ'ע
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 םיעוטנ 'םידקש יעטמ םג .םימנוד 861 -- תיונולוקה רתי .לכב , םי'זנרוא

 האב הוקתיחתפ ירחא .םימנוד 9614 לע ונייה ,לודג חטש לע הוקת.חתפב

 .םידקש םיעוטנ םימנודה 4 הל שיש ,תובוחר

 !וללה תוצובקהל םהיתונש פ"ע םיקלחנ הוקתיחתפב םי'ונרואה יעטמ
 יםימנוד 399 --- .רתויו םינש שש לש םיעטמ

 4 12 -- "8 םינש שמח לש |"
 06 5-  סינשו יד לש

 "0 715 -- 0% םינש 'ג לש

 9% 578. - = 3% םינש יב לש ו"

 8 879 -- "   תחא הנש לש | '
 ,םימנוד 1991 תיעיבהה. םתנשב םבורב םידמוע הוקת:חתפב םיהקשה יעטמ

 םימנוה 995 -- תחא הנש לש

 * - 905 -- | םינש 'ב לש

 *- - 108 -- | םינש 'ג לש
 . 78 -- " םינש 'ח לש
 55 ---רתיו םינש 'ו לש

 .מיגהל קנ רפ ףל א םירש ע רוע בדנ הילגנאמ רזומ ,א ןודאה --
 םירשעו ,תיבה ןינבל רבכמ בדנש ףלאה םינומש דבל ,תיאופיה .תירבעה היסנ
 ,"לאלצב, דסומה ךעב קנרפ ףלא

 ינפל עיצהל תרמוא םירישע םירוהי לש הרובח יכ  ,תרבוע העומש
 ריעה לש הטושקל  עגוגב תובושח תועצה לש הרוש  םילשורוב .תוריקפה
 ושקבי שקבו הצימא תיפסכ הרבהל רחי ורבחתי הלאה םישנאה ,התארבהלו
 . הדובעב חימ ולחי םולבקי יכ היהו ,םידחא תונוישר הלשממהמ

 1 ,חתרומב

 תסינכ רבדב קתה תעצהש , העידי הגווחאה העשב וגלכק אטשוקמ
 ואצמנ יכ ,הכלסמה תצעומ תאמ ההחדנ (היקרותמ  םיבְתכמ .ןייע) | םידוהיה

 רירפ לש ןתשורו --  ףיעפה  דוחוב  ,היצוטיטסנוקל  םודגנתמה  ,םיפועס הב
 םודוהול םג אלא | םירז םידוהיל קר אל י"אל הסינבה תא  רפואה---,החפ
 יא---ןהיטרפ לכב .תומרוקה תועומשה ומכ תאז העומש הנוכנ המכ דע ,םינמותוע

 הלשממה יגוחב :יכ ןחיכומ : הז ,ראמ יניצר אוה בצמה ןפוא לכב ,תעדל ןיידע רשפא <
 ךרוצ היהי דועש רשפאו ,תוינויצה תופיאשה לא ןומא:יאב פחיתהל ןוידע םופיסומ
 ץיפהל---חוררזועבו תונלבפב התוא ךישמהל היהי ךירצש---השקו הנשוממ הרובעב
 תויועטה תא רזפלו תוגויצה לש היתורטמו התוהמ רבדב | תוגוכנ תועידי
 םינמותועה םידו הי ה ,ןהילא עגונב םיקרותה בלבש תוימומקעה תא טשפלו
 :תמב לעמ עמשירברל יוארהו ץוחנה רוריבה יכ ,םיכחמ
 תיקרותה הלשממהלו םלועה לכל עידויש ,סרגנוקה
 תובשחמה תא הנמאגו הרורב הפשב הנושאר הרושב
 תובורעה ןתוא תא ןתישו ןהש ומכ תויגויצה תודועתהו
 ידוהי לש ןומֶאה:תריפמו םתוילאיול דעב םג תונוכנה
 םידוהיה הכ:אב רותב ישב םכהה רשא ,ץראל ץוח

 .ןתוא תתל לכי אל םינמותועה

 ,לֶאְרַשְי .תוצּופְתְּב
 בו'צמלוט קינל'צודרגהש = ,הפידואמ = יקסדורב טטופידה
 ןרהא ומש םושר הרילה תודועתבש ינפמ .ותריחב לע רערע

 תנמוה יפ לע גרוברטפל אצי ץיבומיפי ידקרא--םירחובה תומושרבו .םייח ב
 8 הכלממההתמוד

 לע  םויולתה רפיקה ירתכב יכ  ,ןנובתה יאסידואה קינל'צנוד רגה =-
 ,. ןורפחה תא אלמל וצ ןתנו , םיגוהנה םימלצה .םירפח הסידואב - תויסנכה : יתב"
 רופא יב ,ותוא העידוהו וינפל  הבצותהש ,הלהקה ינפ לש היצטופידהל
 לע ןנואתהל .םה םילוכי יכ ,רמא  ,תילארשיה הנומאה יקוח י"פע רבדה
 , רבדב יוגש לב .השעו אל טגיסה תבושח בה רשא דעו , טני פה ינפל ותדוקפ

 םידוהיה תלהק המסרפ יבוחוטסנ'צה רזנמהב הבנגה ילגול --
 . ! הזה .ארוקה--לוק תא בוחוטסנגצב

 רובצה לש ורעצב תפתתשמה תיבוחוטסנ'צה | תילארשיה הלהקה, ְק
 הל תבשוח  ,ירוגונסאיה רזגסב השענש ,בעתנה הבנגה.השעמ לע | ילותקה
 ופתתשי יב ,םתוא .ררועלו ל"וחבו ץראב התנומא ינב היחא לבל תונפל .הבוחל

 .היסורב

 ו יץממס כג : 6. 1306678, 08 6 30

 *םיבנגה תובקע תא תולגל םישענ ויהיש ,םישופחהב הכורמ: היגריניאב
 םיכורצ  ,ונתנומא ללגב הברה כ"כ ונלבפ .רבכש ,םידוהיה ונחנא

 םיחרזאה לש םייתדה תושגרה תא דבכל רציכ :ונהנא םיעדוי יכ =  חיבוהל
 םא יכ ,הז םנופא לע םרעצב ףתתשהל קר אל ונחנא םיִכירצ הזבו ,םירצונה
 ולפנש ,הלא .השודק.יטישכת ירחא שפחל ונחכבש .המ לכ תא תושעל םג
 + "םיבנג יריב

 בטיה ורקחי יב. ,םידוהיה לכ .תא :תיבוחוטסני'צח הלהקה תררועמ ןכ
 , םתריבמבו םירקי םיטישכת תינקב םיקפועה ,םירושחה 4 םישנאה | לכ ירחא
 דשחה תא ררועמש ,רבד לכ וללה | םישנאה תאמ הנקי אל שיא יכו
 רתויה דשחה וליפא םדגנכ ררועתיש ,םישנאה תא ורסמי יכו ,ןטק רתויה
 . היצילופה ידול ,ןטק

 םגרפו שא ,נ כוחוטסני'צ לילג לש ברה םימותח הזה ארוקה-לוק לע
 + הלהקה

 ,ןויצ:ילעופל תועיברה הדיעוה רבוטקואל ןושארב התיה ןגקישמב + ל"וחב
 ויהש גרבדלוג א .,יקפבולטי'ז ר"ד ,ןיקרוס ר'ד ופתתשה הדיעוהב

 לש ןושארה ףיעסה . םיטסימייפהו םיטסילירוטיריט םיטסוליצופה | תוגלפמ ירבח

 ,באו 'ןיקריפ ר"ד ט"פה רצמ  ומאנ ,תודחאתהַה תלאש התיה הדיעוה תמרגורפ
 המלש הטרח עיבה ןיקריפ ר"ד .,יקסבולט'ז  ר"ד  םיטסימייסה רצמו  גרבדלוג
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 'אגתה היה הז) ןהל תחא תוכזו ידוהיה םעה לש תוימואל תונושל ןה תירבעה
 י(ןמרקוצו םינולס לאוי ,גרברלוג .בא ,ןיקריפ ר"ד ט"פה לש םחפ:ואב לש
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 . .רבו ,
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 םותניב לאש .תורתסג : 5 : ו נש םושוח רב דחפלצ ,הבושת ףרד
 ל 2 , , ,25  החותה , .הלאשה . וםירבע םיריש ,טרעפפיל ,םדאה תמלשה תודלות| 5

 יותסב ץייק ימ .תיב .םולש| .אשמה ינממ ךבכ .הרועת = 31 ןושאר ךרכ
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 .,םיאפורה תצעב ועמש

 ד
 2 לש יצחו תחא פכ .יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 ל זה 2

 םימפיצירה ותוא  םיליכמש  הדמ .התואב לרבה  דוסי תא  ליכמ
 וב .שי "לורב, ןייבש לורבה דופיו ,םואפורה לש םילועמ .רתווה
 היתשל : הפי אוהו  ףונה .תא אירבהלו םדה תא .רהטל > יד

 .תונייה .ראש לכמ | רתויב .לוזו .רתויב > ליעומו | םינטקלו סלל

 ו יושרו .ילמרבי תרבח לצא הריכמח

 : "ףסאיחא, תבתכ

 דומה | 100025", הקננהפה, םסצע. ףזח. 5.

 6185 4611 5 5 07 875028ו0, 086180 5.

 גרבנייטש הדוהי יבתכ לכ
 % ו כ

 יתורפסה וכרעו ויתודלות לע רמאמו רכחמה תנומת ףורצב

 .ןאמ ביפ יי תאמ

 םימתוחל חלשנו .הריכמל האצמנו רואל אצי
 ןושארה ךרכה

 (חונמה ישרוי לש םיספורטופאה תאצוה)
 ..רדוהמו הפי םופד . לודג טמרופ ..םידומע ם"ר לעב לודג ךוכ

 :'פאק 50 הכורכה דעב .חלשמה אלבו הבירב אלב 'ר 1.50 ריחמה

 ' .תקלחטה לש ןושארה ךרכה ,םופדה שבכמ תחת תעכ אצמנ ינשה ךרבה
 , + רמגנו ךלוה םירוענה ינכל

4 , 
 :ןוחטבו הוקתב ,ירבעה להקה דיל הוה ךרבה תא םירסומ םיספורטפאה

 = כ בב רנו לידיב .עויסי .םיברב גרבנווטש יבתב ץיפהל ותולדתשה ידי לע להקה ותואש
 וינעה , תירבעה תורפסה תבוטל .הלועפל םסמ] תא אצוהל רבדב םיקסעתמה

 :רפוסה תחפשמ תבוטלו הירפוס יריחב תוריצי לש םומלש םיצבוקב ךב לכ

 ...תחאה םתשורי -- םהה םיבתכה ,רשא חונמה

 . .הסידוא ,הירומ תאצוהב תישארה הריכמה

 :הפיודאה

 118תההיסה 0180 ,,210 15, 06068.

.000888 ,101115 015 



 "ק הוטב-טלקמ שוכרל תפאוש | תונויצה

 = ,ירבע ןועובש

2% 9 : | 7, | 
 :ןכתה

 0 ,הפצמה לע "
 .אטשוקמ "רארה, (א
 , תוטיקנאהו *טנויה,ה  ,םיקוטילה, (ב
 ,ןוסרליה לש וטפשמ (נ

 א א = 7 ,(תירידתה הדעוה) יעישתה םרגנוקה תולאשל | ₪
 - ירכשנסב ,ןיעמש קיד .() .ג ,בםרעמב תיעדמה תורפסה 5

 .:ןאמבופ בקע = 0 : ב
 . , ןאמפיוק . . , (רויצ) ךרכדיללצ ו 2 ו

 לי /.699) "ריעצה לעופה, לש תיללכה הפסאה 6
 : תכרעמה לא םיבתכמ

 , יקסנאילימס מ תרנכ דע .-
 , ןיכמה . דעוה ,ירוטלוקה סרגנוקה ד'ע |

 <. רנומרח א ,אטשוק , היקרותמ םיבתכמ 68 ֶּי :
 + שינעה מ ו: ,היצילגמ םיבתכמ ₪9 . 0

 . ןויצל-ןושארב םימרוכה תדוגא תפסא 9%

 ; חרומב ; לארשי.ץראב ;תונויצב) :ןנייהב (1
 , (תונמאבו :תורפסב + לארשי-תוצופתב

 0 . תש = ב 0 .ן| .תוחרופ תומישר :ןוטיליפ 19 < :
| 
| 

| 
 /פוק 88 שרחלו ,לבוו 1 הנש עברל ,לבוו 2 הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל :היפורב "םלועה רוש

 ,רלוד ₪ 5/2 חקירימאב ,גניליש 9 הילננאב , קראמ 8 הינמרנב , םירתכ 0 היראננוא.הירטסואב + ל"וחצ
 .הנש עברלו יצחל הז ןובשחכו ,קנרפ 15 תוצראה רתיבו היצגרפב ,קנרפ 10 לארשי .ץר: :

 2 ,ק 80 הסירדאה יונש דעב :

0 
 .'פק 40 םידומקה ראש לעו .'פוק 60 ןושארה רימעה לע -- , םיתעברא תקליחמ טיטפ הרוש לכ דעג : תוקדומ ריחפ

 +:תפירדאה

 תתעהוה ,ן'גסהמגומ", 2אהמהה, הוץממוההמ 00 ה88ד0א8ה 8. () 1.64300מ ,,11301גנ'",: מפ

 6 פאק 0 ןוילג לכ ריחמ
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 - דא. תזסא1פומאח0א6תתפ8 ךא הגז. 7

 וחסמ טזת18פ86ת060, 11גש6מ מ 176(010]00מ .06- %

 1 דו0 6 םעסע 010 שס המ 1ם ₪6 "608 18. 210ת1810ה- %
 1008108808 1ם 118 )ונויש \חוע6- 81ג8801111088110 6 1

 +, אסא פ64086405 פא טטמודיי %
 % 231008 6 210ת1505006מ 066 %

 % 616 ולג]ג"שתה 068 007088608 (26.-30. 2620100 %

 % 1909) .סופ1וסמ 650161 וע, יותשסמ %
 % גפ6ע 01086מ 0000045826ה 60087088 ₪008 נח 001101- % .. "'

 % 104 801ת שח! , הכסתמ1070 062010660 .-- %

% 6 = 

6 5 ,70 ]0 126005018206 109 136200507615 2 

 ה | (6ועס10-1למ קהת 1, 9.--, הטפפ]גמ6 ₪. 1-, ןעניטלעפנראו .ןייז- קנאד א
 לע הספ והמתו6ת 811. ל|2, 8!]110מ0 111 1 % טרַא ןענעמאקלאפ ןוא

 א | דוחה 8810ה 8. 0.50, 17 8116 הקופסה 3% גנוטכירוצ
 ה % םלא טמהירעב ויא

 % עוס[םו הש 6מ 110% 8001 006 ו 8 55 ע טס דנ וז ע לה ע ּר א
 % תסומתוסת. 208101וםתש6ת (86₪0מ סעס1הפטת6ונתפ 8 % 1 ע ט 5 גיטפ ע רך ק

 ה ו . רעטסטפאהרהַָאנ = | 20098808) זו0146 תופת הת 000 7608 + %
 % וה א. תם, הן פסעהחש 81. 3% 5 .קנארטעג

 % % ( .לארעביא טרעדאפ
 1 1 15 עי 2 5

 4 ו טסנאזמוא 8
 :עגלַא ןעסיורג .םעד 'ןערעי רימ ןעקיש 30 0

 . ןופ גאלאטאק ןעטרירטסוליא םעניימ 5
 ל רעכלעוי ."ךח ש ת ,גאלרעפ ו

 יד 5000 ,ןעמויז 8 ,ןעגייב 'קּורד 18

 ,שיאערבעה ,שירוי "ןיא רעביב עטסעיינ
 ו

 | = :אבלא ןופ המישר עטסכייר יד ,שיסור .
 .ןעטרַאק-סטכיזנא .ןוא ןעטָאנ ,ןעמ ו

 ו
 דומתהמסהמ0א1 10התנוהתוה 11388 ו העז" ווסחו!ןאהב

5 
 ,ז ה ₪ ₪ א \ רו ל
 ו רעגעהס 08 1.6( 0

 הריכמל האצמנו  רואל . האצי - ְּ 0 ,תפטהההס סוס 8 5 1 ו
 ב ו

 , - םירפסירכומ ילדנק תעמת | ]| סא א הוה | 0/7
 1 .הנליוב םיירבע םירפוס תצובקו ======  [אטקשאהה רו תסעחו= םפ- | )וו
 , ,חולשמה םע 'פאק 50 'הריחמ ,לודנ טמרופב הפי הנומת - -  סשפמדפ תאשה 8 3070 זמ

 , לא 5 -- ,'פאק ל רוע עמהאנכאנב : עדפסקאת. [6ח8םד. דסק ₪ [ווע- 0

 . 0 ₪ ותפס, חסיוד. הו. 6. ו ו 0% ו
 | = : "ם לוע, :ןכוס 6 ץ\לה

 | פסל 070 00 (התופרפ) גרב סרוק רעב 6 קש
 0000 קסרובמשס .כ 5 | קאס טו
 ה ה 11 7 ו

 יפורו תירבע תפש תעדויה .+ "למר כ ," < שש תנמוא חצו
 " 4% וי כ וס מ םידלי .השלש לש ךונחל תנמוא הצוחנ
 5% - * ,תילבירפה המישב .האיקבו .הסונמ .המלעל -- ןורתוה ,הנש 6

 6 תכרעמ לא : 'םיבתכמב :תונפל :,הקיסומ* .תעידי םג היוצר
 0 : ₪ ו. .ליבשב , הנליו 'םלועה,



 [ ב'סתהוחדפ 6 תישילש

 == .ע"רת ,ולפכ יד .,הנליו ===%-

 עז 11 ג, 4-20 1108608, 1909 2. 5, \כ ₪ 11 א ג, 17-66מ 1\סוע6תב 06, 9

 ,וז הנש (רבמצד 9/4--/8) תבט ט"י--ד"י ימיב גרובמהב היהי יעישתה סרגנוקה /

 :רופהו ,וז הנש (רבמצר 1/4--19/₪) תבט ב"י--א"י ימיב גרובמהב היהת תישימחה הדיעוה ,

 ₪8/13) תבט ג'י תבש יאצומב ליחתת תיצנרפנוק

 .הָפְצְמִה לע

 ו 7

 , ץרמב רבוע אטשוקמ "רארה, בוש ליחתה .םינורחאה םימיב
 תונותעב התשע רבכ אל הז ,תושרח איבמ םויו םוי .לכ טעמכ
 םייח 'ר ישב-םכחה לש ותחיש "הבובס, תא תונושלה לבב ונלש
 החיש ונל שי רבכ הנהו  ,ייב:תאלט םינפה. רטסינימ :םע .םוחנ
 ,ייבדקיפבט-אזיר םע תוחיש ןוכנ -רתוי וא

 ,הנושארה וז דוחיב ,וללה תוחושה לכש ,רבדב קפס לכ היה אל
 ערונש ,רבדה ןיא ,הרואכל ,ןמק אל םשור . תושעל תולולע
 הכירצ המודֶאה הקתפה ::ללכ ךרע לק .,הנושארה החישהמ ונל
 ,םירזה םידיהיה לש המישר אבת המוקמ לעש אלא = ,לטבהל =

 .ללכ אפיא לודג .וניא לרבהה ,ץראה לא םיסנכנה
 ,תאזה הנושארה העיריה לש המושיר החמנש דע םלוא

 םתסינכ ר"ע קח-תעצה הרבוע רבכ | :תינש העירי ונינפל הנהו
 םידוהיה ולבקיש תשרוד איהי  ,לארשי-ץראלו  היקרותל םידוהי לש
 םהל תנתונ .איה הזב --- ץראה לא וסנכישכ ,דימ היקרות תוניחנ
 --= םירמחמ םירגהמל תוקרותה הלשממה תנתונש ,תויכזה : ןתוא <
 רבע דבלמ לארשי"ץרא תא הפינכה תוצרא ללכמ האיצומש אלא

 םוחת ןיעמ , ונינפל :ירהו = ,ןוילעה לילג לש ןמק קלחו .ןרריה
 תוחפשמ םישמחל .תושרה תנתינ םנמא .השדח הרוצב בשומה

 הנשמ הז ןיא ירה לבא | ,לארשו-ץראב = בשותהלו אבל -
 .םולכ

 ,קוחה-תעצה היפלו ,תישילש האב תינשה העיריה ירחאו
 היצוטיטסנוקל תדגנתמ  האצמנ ,הָכלממה תצעומל  הרסמנש

 הסינכה תא רפואה ,ףיעפ הליכהש ינפמ ,םיחוכיו ילב .התחדנ
 . םינמותוע .םידוהי לע םג .לארשידץהאל =

 ךא וז תא וז .תואלממו | וז תא = וז  תורתוס | .תועיריה
 דשח לש םחיהו ןומא-יאה .,הברה וא טעמ םא  ,ץבצבמ ןלכמ
 ,רנתופיאש לא םינפה .רטסינימ .רצמ

 .ברעב תיששה העשב (רבמצד

 .(רבמיבונ :%/) ולפכ 'י םויב רמגהל תוכירצ תישמחה הריעוהו יעישתה סרגנוקל םיריצה תוריחב

 רככמ ותוא ונעדי .אלש שרח רבד הזיא הזב שיה
 לש שברה ישרחב ,שערה ימיב | ,םינושארה םימיב

 אבל תונמזה רצ לכמ ונילע וריטמהשכ = ,הכפהמה
 ,תונויצה ינפמ האריה התוא השגרוה זא םג ,םינפ ונל וריבסהשכ
 ,הנקזה .ןמ השוריב הריעצה היקרותל הל אבש ,דשחה ותוא
 םיקרותהו היקרות ימע .ןיבש םיסוחוה וכלהשכ ,םימיה ךשמבו
 ' ינפמ רחפה לדנו ,תיטסילרטנצה היטנה הרבגשכ ,ךבתפהו ךלה
 .הז .ןומא-יא ,הז - רשח לדג רוע --- תימואלה הלאשה

 התיה :",םהה  םיטיב ,זא רבכו
 םתואב ןעשמ רותב םידוהיב שמתשהל  הריעצה היקרות ינקפעמ
 ..תלשומ וז היטנ , םירחאה םימעה .חכ .םש לודגש ,הכלממה יקלח
 ונבהוא .רמוא םאו + .יונש םוש אב אל הז ןודינב =. וישכע םג
 םדיקפת לע וירבד תא ייב-קיפבטדאזיר "ינויצה, = לודג .רתויה
 -- םינויהו םיקרותה .ןיבש תקסופ יתלבה המחלמב םידוהיה לש
 ידוהי ןוא .:תמאה תא ריגהל ךירצו +שרה םושמ .הזב שיה
 שמתשהל : הז ץפחל .תודגנתה תותוא .םוש .ע"על .םיארמ היקרות
 7 ץוחמ .ףופ ףופ תודמועה = ,תורטמל תרש-ילכ .רותב םֶהב
 ,ןוכנה םנבומב הכלממה  יפרטגיאלו

 ,ושכע וגל ערונש ,הז .לכ
 אלא ,טנמלרפה לש ,הלשממה לש ומשרה | הפוחי ןיידע הז
 ,ול םימיכסמ וירבח לכ ןיאש ,רחא רטסינימ לש העצה

 ' םושח  דריקפת ומצע לע חקלש ,ישב-םכתחה םג תאז ערי

 .היקרותב םירוהיה לש םרבדו םנלרתש תויהל ,ךכ לכ תוירחא .ברו
 הז :ךיא :יכ .. לדתשמו םוירטסיגימה .לצא ךלוה .והירה העש יפל
 ,תושירד ולא ןיא .+הלא וישעמ תא רחא םשב ארקל רשפא
 .תושחומ הרוצ תולבקמה ,תועצה ולא ןיא . ,חכ הזיא .לע תוכמופה
 לכ .ורסוהש ירחא = ,לכה .ןכוהש ירחא קר .תושרה לא תושנומהו
 ,השקב אלא . הנלבקתת תועצההש ,הרומג תוארו שיו ,םילושכמה
 .םולכ .ךכב ןיאו --- .התוחדל וא .התושעל  רשפא ירה השקבו

 המוראה .הקתפה תא דימ לטבל ישב .םכחה לש ותשקב * +
 אוה ןיאו .,ינויצומיטפנוק םיסב לע .רמוע .רטסינימה ,ושכע התחרנ

 < ,היקרות |

 " המכ לש םתיטנ :תרכינ

 . ןיא ושכע םג |. רבכ הז ונעדי

% 



 אמ ןוילנ 36 םלועה < 2

 .טנמלרפה תא לאש ילבמ קח לטבל יאשר ומצע תא בשוח
 ותחיש המסרפתנש ירחא ואבש ,תועומשה יפב תמא םאו

 איהו ,הפינכה רבדב קח-תעצה רביע רבכ ירה ,ישב םכחה לש
 ןודלמ | ונרטופ הז רבד . הכלממה | תצעומ י'ע התחדנ ' רבכ
 םלוא .וז תא וז ,תורתופ היטרפ ד"ע תועידיהש םגה ,וז העצהב
 ליבשב םנמא | ,ארבל ןוצרה תא םיעמהל תאו לכב ךירצ
 .הסינכה םוחת הזיא ,םידוהי ליבשב ףוס ףוס לבא ,םירז םידוהי

 וניתופיאש לע להקה תופקשהש | ,רמוא  ייב-קיפבטדאזיר
 הנוכנ .םאו .םוירטטינימה לש ויתופקשהמ תורחא תויהל תולוכי
 ,וירבד ותמאתנ | ,הנורחאה העומשה

 תוחטבה | םע רבכ  קפע ונל ןיא ,היהיש | ךיא םלוא
 ונתדובע ךרד .ןמיקל אלש הנוכב ערפמל | ונתינש אוש
 תא < ונא | םיעדוי = ,תוריהבב | ונינפל | תנמתפמ | תינידמה
 םינתונ ירה תינויצוטיטסנוק  ץרא .יאנתו ,ונכרר לעש םילושכמה
 הזיחא ונל שי רבכ .םריסהל לרתשהלו רבעל תורשפאה תא ונל
 עדתש ,ונא םיוקמש תודהיה וז ,תיקרותה תודהיהב איהש לכ
 הלבגהה דגנ  :,הפינכ ימוחת  תעיבקבש | ןובלעה דגנ תוחמל
 ,םידוהיה :תויכז תא .ליבגהל .רטסינימה תעדב הלעש  ,הנושארה
 םיצורו ,םירז םידוהיב דימת םיליחתמ ירה לבא  ,םירזה .יכ םא

 אינהל הברה התעפשהבו םילודגה היתוחכב שמתשתש ןימאהל ונא
 תופיאש לש םייחב ןתמשנה דעב ,הלאכ םיקחי * תלבק רעב
 .הלאכ

 תובורקה = תורטמה = ושכע | תומיוסמ תוגירמה ונתרובעב
 הדובעה לע ,השקה בצמה לע םימילעמ ונא ןיא .ךררה .הרוחבו
 ,םידשחה תריתסבו וניתופיאש = רוריבב ונינפלש הברהו  הלודגה
 שובכב ,לירגהל  םילמע | ונמע .ןיבמו תומואה \ ןיבמ ."וניבהואש,
 ,רופנ אל הנממו וז הרובע לש הכרד לע ונבציתה רבכ .להקה תעד

 ,ונכרד תא האלה ךלנ .ונא- ,אטשוקמ "ראדה, היהיש הזיאו
 ןוחצנב וננוחטבו \ ונחכ הזבו , תכלמ = רמענ :אלו הדצה .טנ אל
 | .אבל .דיתעה

 < תשונוופו = "טכייפ 9 "סו וו

 ,הרמגנ אל ןיידעש קר אל ןילופב : "םיקווטילה, תלאש
 .לדנקסל --  תכפהנו תכלוה  ,תכבתפמו תכלוה איה אלא

 , "טנייה,ה לכ םרוק הוב םשאו

 הלאש לב .לרנקפל לכה ךפהל הז .ןותעל אלפנ .ןורשכ
 אוה .ןונגפה . הירורעש לש הרוצ תלבקמ ,הב ןד אוהש ,הלאשו
 םירמאמ הז ןותעב ןיא .םיבצעה תא הרגמ ,ררועמ ,ינקעצ דימת
 . לוכיבכ ,םיטספינמ אלא ,ןמזה תולאשב םירמאמ םתס וא םיישאד |

 םידוהיה .ןיבש ,םיכוסכסה תלאשב לשמל "טנייה,ה לפטמ =
 ,ןינעה לדגתמ ורפופ טע תחת הנהו . ,לארשי-ץראב םיבָרעהו
 דע .,היופצה הנכסה ר"ע  תואמזוגה תוברתמ = ,קמעתמו .בחרתמ
 םיטלמתמ ויפמו ,ןיבמה  ארוקה * תא ףקות םיענ יתלב \ שגרש
 .היצקובורפ ןיעמ  יהוז ירה .:םירבדה

 יבתוכל :ירמנל \ טעמכ .םהל רז .תירובצה תוירחאה | שגר = <
 םיצמקמ םה ןיאו ,םהל הלז הלמה ."טנייח,ב םיישארה .םירמאמה |

 , תושיערמ רתויהב ,תוקזח .רתויהב ללב
 דימת ומכו ."םיקווטילה, תלאשב קפוע הז "טנייה, ליחתהו

 * םינקסעה לא ורפופ תא חלש ,היצפנס הז ןינעמ לכ םדוק השע
 וז .תונוש תולאש םהינפל \ עיצהו םיחוהיהו םינלופה \ םיירובצה <

 . "טנייה,ה י"ע: הכורעה ,הטיקנאה =-- הלחתהה .התיה
 וב ואנקתיו ותחלצהו = "טנויה,ה ,לע  םינותעה | רתי .ומיבה

 םנמא .,תוטיקנא .םיכרוע םה .םג .וליחתה. ,והמכ םישוע .וליחתהו \
 / / תונותעה .הֶאלמנו ,ול םימודה .םיבורק םינינעב לבא ,הז ןינעב אל <
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 םינלופה | תובושת תא המגרתש | ,תינלופה הירחאו | תירבעה
 ,ןילופב םריקפתו ."םיקווטיל,ה ד'ע סומלופ ירבד ,הלשמ הפיסוהו
 .ללבב םירוהיה  ר'ע

 טעמ 'ןינעתהש :ימ .,ללכ הטיקנאה = ונל הנתנ אל תושרח

 .םיינלופה. םיגוחהב תוררושה :תופקשההב  ,ןילופב םידוהיה תלאשב
 לכ תא תחא םעפ אל עמש * ,ןילופב םמוקמו  םידוהיה  ר"ע
 םיידוהיה םינותעהו ."טנייה ה לש ורפופל ורמאנש ,הלאה םירברה
 תחא אל םיכירצ ויה ייקסבורי'ז סולג,ה רוחב ,תינלופ .ןושלב

 תולמה לע הפסותנ השרח תחא הלמ קר .הלאכ תופקשהב ןודל
 ,לכב םימשאה םה םהש ,"םיקווטיל,ה + תורוגשה

 לש :ורמאמלו יקסביומינל עינהש דע רברה לגלגתנ. ךכו
 ,יביסרגורפהירבלוב ןותע ,"ינגרופ דנולגיזרפ,ח

 היסנכהב םימתולהו תוערב םישפחה שאר והז  ,יקסביומינ
 ךכ לכ אלו ,קחהנ תחא אלש םרא ,ללכב תה לכבו  תילותקה
 ךותל ,תוימינפ  רתויה = םיידוהיה םייחה תולאש  ךוהל ,םומינב
 .,שגר ךל ול שיש ,םדא | ,םומלוקה תולאש ,תויתרה תולאשה

 בחכ אוה -- וקמע לכב ירוהיה רעצה תא ןיבהל | אוה לוכיו
 המגריתשכ רקסניפ לש ותרבחמ רדיע שנר "אלמו הפי רמאמ
 ריכמ וניאו תצצופמה הלמה תא אוה םג בהוא םלוא---תינלופל
 םיליהבמ םיטפשמ עימשהל ול  לקנהו  ,םירבד לש םתוירחאב
 ,םהב הכורכה תירובצה הנכסהב םישיערמ םגו .םתורזב םיאילפמו

 טמתשהל הסנ ."טנייה, לש ורפוס תאמ לאשנשכ ,הז םדא

 ןבישהו  וחורב לשמ אל ,חילשה וב .ריצפהשכ םלואו ,,תונעלמ

 ' טעמכ ויה "םיקווטיל,ה  ןהיפלש = ,תומלוה | ,תוצצופמ - תובושה

 < ,הריחיה םתרטמ יהוזש ,היצקפוסורה לש. םיימשר | םיטנגאל
 < לש וירבר לכ לע םתחו ירבלובה יביסרנורפה ןיתעה אבו

 ,ולשמ .ךפונ .רוע  ףיסוהו ,הז
 "טנייה,ל .עדונ םואתפו \

 ,רוחיב "טנייה ה = תאו "םיקווטיל,ה
 0 ,םינלופה לש. םהיביואל

 קפאתהל לכי אלש רע ךכ לכ ותוא השיערה וז העידיו

 == ,ןבומכ ,לארשי לב םשב -- עובתל .טספינמ:רמאמב אציו
 ךפהנ הו ןינע םג ,ןעבט וב דגב אל םעפה םגו , ונובלע תא

 < תא ,םוקמה תא ול ואריש שרד יכ ,לדנקסל ,היצסנסל ולצא

 ,םינלופה לש םיימואלה םהיתושגרב בילעה וכש ,ונותעב .רמאמה
 ינלופ ןינע הויא תבוטל ומצע לע לימה םנק םגו = ,עבק רעומו

 .םירבדה םתוא ול וארי םא ,ימואל
 <. וליחתהו םינותעה רתי וצפק ,םשוריהתשע ,ןבומכ ,וז השירד

 "*ןעבעל רעזנוא,ה אצי  ,וכרועו "טנייה,ה = דגנ - המחלמ . םירסוא

 "אלו ,"טנייה,ה לש וכרוע תא ריחכהל ותרטמש = .לודג רמאמב

 < "הריפצהב, םינושאר תונוע ול וריכזהב = ,אירוטלר ינפמ וליפא רמע
 <" ידוהו "ןעבעל = רעזנוא,ה לש .וכרוע וליאכ ,אטילמ | ואצומ תאו

 - הטיקנא הכרעש "טלעוו עיינ,ה .הקיזחה וירחאו .  אוה רוהט ינלופ

 - תא לאשל השרוב םיאצמנה םידוהיה  םירפוסהל הרפוס תא החלשו

 / ,םה םיחמומ םלוכ םירפופהו . וכרועו "טנייה,ה .ןינע .ר"ע םתער

 , השרול אב .בורקמ הזש ,ןיזייר .,א .רוחיב ,הז ירובצ ןינעל  ,ןבומב
 .ןיב לובג םישל ךירצ -- איה תטלוב הרטמה םלוא = ,קרויונמ
 ' .הגשוה .איהו ,"טנייה, לש :וכרוע .ןיבו םידוהיה םירפוסה

 =- "טנייה,ה .תלאשל "םיקוומילה, תלאש התיהו הכפהנ ףכ
 םא ,להקה תא בר ןמו קיפעהל רוע איה הלולעש ,הירורעשל
 / בל תא ךשמתש ,השדח היצסנפ וזיא = ,הירורעש * וזיא אבת אל

 .הז ןינעמ לודחל םינותעה | תא .חירכתו .םיהחא םירבדל להקה
 םעפה ,תדמוע המוקמב "םיקווטיל,ה תלאש ,הלאשה םלוא

 ,רימת וללתשהש ,םינלופה םירפופה םתוא ולופא .םרדגמ ואצי

 . תא םימישאמ םימדקתמה םגש

 |  םה היצקיפוסורה < ירוניצש

- 
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 8 2 3> םלועה =<

 ושבע .תוכר רבדל
 וירופסבש

 ןילופב חיבש רבר - - הזכ סומלופ רעתפהשב
 ,שגר לעבו בל בוט ןקז רפופ ,סורפכ .םדא .בתוכ
 ,הלאכ םירבד ,ינעה לכורה ידוהיה לש ושפנ ךותל םימעפל רדח
 םימוד וא הלאכ םירבדו ,ימשיטנא םוש םהב שיבתמ היה אלש
 ןיא ירה . תילקיררה יליפא ,תמדקתמה תונותעה העימשמ .הלאל

 אלו םהלש
 המדקה ירקע רגנ אטח םוש ןוא הזבו

 תועשרהו "םיקווטילה, לע םירבדמ ,תוימשיטנא וז

 ,םינלופה םידוהיה לע
 .תוערה לכל תוילקיררהו

 ,ררבתמו ךלוה ,ןילופ ירוהי לש השקה םבצמ ררבתמו ךלוה
 תושירההו תימואלה .תוררתסהה ךרד רבלמ תרחא \ךרד םהל ןיאש
 ערואמהמ איצוהל לכ םדוק םה םיכירצש הנקסמה .,תוימואלה
 ימואלה ןבומב םידוהי---םידוהיה ןיא םא : איה הזה םומלופהמ ,הוה
 רגנ קוחה יריב תרש ילכ ושמשיש חרכהב זא ,ירוטלוקהו ינידמה
 היסורו אטיל ירוהי תאזה הנקסמה תא םחל ןנשל םיכירצ דוחיבו ,שלחה
 םיעוקשש ,תודבעהב םה םיריכמ םא ,םיניבמ םא :ןילופב ובשיתהש
 רימת םישיגרמ תחא ץרא ידוהי -- השמ תר ינב םינלופה הב
 םילולזמ < ןיאש ןיבהל .םיכירצ -- תרחא  ץרא ידוהי לש תורבעב
 ינינעב תורישל המודה לכמ קחרתהל םיביחש  ,ץרא .לש הנושלב
 ,ימואל סנואו .היפכ

 העשה העיגה רבכו ,תולגב םידוהיה לע תצבורה הללקה יהוז
 תוימואל תושירדו םייח אלא-- תרחא ךרד ןיאו .ונילעמ הריפהל
 , תולגב

 + ו ןֶּס ו

 ,ונוע .אצמנו ,ןוסרליה .לש .וטפשמ רמגנ

 ,םימדה תוכיפש תא םיריהב םיעבצב ראת אלא ,ףסכה הא עבת
 ויפמו = ,ותוירזכאו  היתה-םדאה יד"ע רפס | .םש  וכרענש
 םילמ =-- ותוא 'םעפש תוריחה שגרו דורגבונ דע םילמ וטלמתה
 .ןועל ול ובשחנש

 ןועש .יארו ,טפשמל ותריסמ ידיל םרגו זא ןועל בשחנש המו

 +תחא הנש ךשמל רצבמב רפאמל ןוסרליה ןודנו .וישכע אוה השק
 ןושארה אל ,טפשמה לש ירובצה וכרע אוה הוב אל םלוא

 ןופרליה לע אל אציה ןידדקפפ  .ןורחאה אלו  ןופרליה אוה
 לע .,ןיד תיבב םיטילקרפה- לש תישפחה הלמה לע אלא ,רבלב
 היסור תווצק לכמ ואב ךכיפלו .ןירדתיבה  ינפל הירוגניפה תוריח
 שפנ לע ,םהיחא שפנ לע דומעל םימסרופמ רתויה םיטילקרפה
 ,טפשמה תיבב הלמה תוריחו. "תוטילקרפ,ה

 ,ןועה  'אצמנ -- תויארה לכו  תונעטה  .לכ | וליעוה אל :
 ,אטוחה שנענו

 ,קוטסילובב תוערפה לש הארונה הנומתה ונינפל התלגנ בושו =
 ,םידלגנ רבכ .וליחתהש םיעצפה םתוא. וחתפנ <

 לש ילולפאה ןילקרטב דלונ (ןוסרליה לש  ומואנ) הזח םואנה,
 וק ירחא וק תועובש .ינש ךשמב הלוגנ םשש ,ןידזתיב תבישי =

 תוירזכא לש ,הזמ רבעמ ,הער היח תוירזכא ,תוירזכא לש הנומת
 ,םיבר רצמ שגר-תרפח תושירא לשו .ינשה .רבעמ הרואנו .הרק
 לש םשורה תחת לדגו ךלה הזה םואגה .דאמ םיבר ,וננופאל
 םיטלמנהו ,םיצעהרוסנחתיב םיערופה וריעבהו השעמ : םידעההירופס

 השואי :חכב . רבגו ךלה הוה םואנה .תויריב ושנפנ שאה .ךותמ +
 תא. היניעל וגרה .ךיא ,םיטפושה ינפל .הרפסש ,םאה לש 'רקה |

 == ופוג = לע .החפיתהש| ,התב הא חצנל .וקיתשה ןכ .ירחאו .הנב
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 ,םינורהה | תאמ ' לוגל * וצמאתה ,ןידה .ישנא ,ןומלשה ישנאש |

 -אל ,קוטסיליבב תוערפב םיקוזינה םשב ןירה-תיבב ןעטשכ | =

 ;,חכונש ירחא ,וגרבח בלב רוצעה םעכה חכב .םואנה קזח

 + ., םדופכ תא :תחקל ולכי אל םיערופה םגש הז תא ,םירורשה

 תובלמ | הזגנ | ,קוטסיליבב טפשמה  ימיב ,םהה םימיב

 םימי לש תומולחה דחא דחא ומלענ  ,הנומאה םיבר םיריעצ

 =-.םידודשה לע ונינהש ,םימילקרפה תובלמ קר אלו -- = ורבע
 ,םירדופמה ןומהב-םידמשה רתי ומכ = ,קוטסיליבב חבטה

 יפטנ .היצני.יליטניאה לע םשור ילב ורבע אל ,םידוהיב ושענש

 הב וריעבהו השיגרמה םשפנ לע ולפנ ,ךפשנש יקנה םד ,םרה

 ,שואיהו באכה שא
 תטישל .תותירכ רפס הנתנ לודגה הבורב היצנגילטניאהו

 ,המע לא הבש איהו ,תערלדרובא לש הפיאשה וז ,העימטה

 + ומויק רעב ודחי ומע םחלהל
 רשפאדיאש ,הלאכ שפנהירוסי ךותמ םא ,רברה אלפיה

 ,שואיה-ילעב לש םחומב הבשחמ דלותש שי ,םירבדב םראבל

 --תחא תוכז קר הראשנ ,םייחה תויכז םיללושמה ,םדא ינבל יכ

 . רובכב .תומל
 םימולע .םיאלמה םייחה םא ,הז שואי לש וחכ לודג המכ

 ,םימעפ תמ  בל"גומ, : בשוחה-ררושמה ירבדב ןימוחנת םישקבמ

 ."תחא םעפ קר -- בל-ץימא  ,תובר

 ,ומצע לע ,ורבח לע וניגהב ,גרבנזורג .רבר ךכ

 לכב קוטסיליבב הגרהה תנומת | בוש הלוגנ לכה יניעלו
 .,.הבש שואי/וו המיאה
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 . יִעיִשְּתַה סָרָגנוְפִה תולֶא
 .(* תירידתה הדעןה)

 ,רוכול הבוח  ,האבה הגהנהה תריחב ר"ע הלאשה לא עגונב

 ?תירידתה הדעוה, יריב ולוכ טעמכ ןותנ אוה הזה דבכנה ןינעהש

 ךכיפל = ,םייקמ .סרגנוקה ,העיצמ איחש המו ,(םפושסיוא:ץננמרפ)

 ולב | ;יוארב .בכרומ אי תאזה הדעוהש ,רוחיב בל םישל ךירצ

 "טפשנמסדנל, לכל ,ןאבל וא ןאכל  םינפ אושמו תישיא הפיגח

 םירבחה רפסמ יפל ירידתה דעוה לא םירחבנ םירבח ויהיש ךירצ

 לודגה לעופה רעוה ךירצ יהזה רברה לע ,םרגנוקב הל שיש

 ףכ רמולכ ,רפסמה תא עובקל ךירצ לודגה לעופה רעוה . חקפל

 הינמרגמ ךכו ךכ : ,היסורמ ירידתה דעוה ךותל סנכהל םיכירצ ךכו

 הערב לוחבל "ןיטפשנמסדנל,ה תוכירצ םמצעב םירבחה תא .'וכו

 < לש | תופפאה תרובעב דככנ יטקא, הז ירה ,  תבשוימו .הלולצ

 םויה דע וכירעה אל ,וננובאדל ,היסורמ וניחא ,"ןיטפשנמסדנל,ה

 םירבדמ היסוה ינויצ תופסאב .הוה רבדה תובישח תא םכרצ לכ

 :וליפו .הקירוטיר ; ינימ לכ .ןויעו הרבס ינימ לכ --- ראמ הברה

 ,השעמה אלא הקיעה אוה שרדמה אל יכ םיחכוש לבא ,היפוס

 רבדה תא םישוע ירירתה דעוה ירבח תריחב לא ןינעה עיגמשכו

 ,הז .ןינעב שמשמל -- שארב םידמועה םתואל םיחינמ וא  ,ןוזפתב

 ירידתה דעוה .הזה .ש ו מ ש מ ה רעב עונמל בל םישל ךירצו

 השענ דצ ןיאו !דצ .,,הז ןינעב איה הגהנההו  ,ןיידה .אוה

 רחכנ ירידתה דעוה .דאמ טושפ אוה | רבדה .ןיירל ףתוש

 סרגנוקה ינפל עיצהל  םיינויצה להק לכ האמ .ךכ לע הנוממו

 ןיא .אד  ןוגכבו ,האבה הפוקתה .ליבשב הרשמה יאשונ לכ תא

 .. "דחושו תורצפהו תויולדתשה י"ע ברעתהל ,התע רע התיהש הגהנההל

 . יעושתה .םרגנוקה תולאש רבדב :םיחוכוה תא םיחתופ ונא הזב (*
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 ,הזה ירידתה רעוה תריחב רבדב תוברעתה י"ע וא ,הדצמ םירבד
 ןמז לכ ,הגהנההו ,רדס לש ןינע הז ירה : רמאיש ימ רמאי .םאו
 תחקפמ איהש ומכ הז רבד לע םג חקפל הכירצ ,השמשמ איהש
 ןובשחו-ןיד ןתיל הכירצ הנהנהה .הלורג חועט יהוז -- לכה .לע
 ךירצש המב .ברעתהל חכדיופי םוש הל ןיאו ,היהש המ לע קר
 קר אוה עגונ ירידתה דעוה לש ישארה יונינעו ,ןכ .ירחא .תויהל
 לבא ,חנומ המוקמב הגהנהה דובכ ,כ'חא תויהל ךירצש המ לא
 המ לע החכ ףקותב עיפשהלו הרדגמ תאצל תושר הל תתל ןיא
 לצא בורק םדאש ינפמ | ,החמומ | תויהל הלוכי הנניא איהש

 , ומצע \
 ינפמ ,הזה .ץוחנה רדגה תא תושעלו תאז רוכול  ךירצו :

 חכ םא יכ ,תוכז אל -- שי םלועל תיפרגנוקה הקינחמה רצמש
 ,עורי טטירוטבא שי  לעופה 'דעוה שארל .תמיקה הגהנרה ריב
 לבא ,שאר אוהש םושמ ,ודיב םיקיזחמ שיו ,םיינויצה ול .ונתנש
 תוריחבה תא תומהל ליבשב הז טטירוטבא חכב שמתשהל ןויסנ לכ
 י"ע ירידתה רעוה ךותב היצניברטניא לכ וא ,ירידתה דעוה לא
 תויהל ךירצ ירידתה דעוה ,ללכ םוקמ םהל ןיא -- ןישובכ ירבד
 הסיגכ לכ ,ויתוטלחהבו ונתמו ואשמב ,וטפשמבו ותערב ישפח
 סרגנוקה דע ,תירסומ היפכ איה הזה .דעוה ךותל .תיטטירומבא
 טטירוטבא 'םוש ךל ןיא םרגנוקה ךשמב- לבא ,תיארחא הנהנה שי
 ןיא ,טנמלרפב םיאישנ םירחובשכ ,ומצעב סרגנוקה יתלוז רחא
 אובל וא ,רברב ברעתהל יאשר רבכמ ותרמשמ לע רמועה אישנה
 יהוז ., םיטדידנקה תא הנממה ,דעוה ותואב רפומ .ירבד ףיטהל
 ,םימרוקה םיאישנה .תינויצוטיטסנוק ךרד אלו ,תילכראירטפ ךרד
 לכ עימשהמ םירהזנ ,ינויצוטיטסנוק טקטו יטילופ שוח .םהל שיש
 ןכ .םה םדצל ףכה תא עירכהל תולדתשה לצ ומכ האריש רבד
 זא דע תמיקה הנהנהה .הלשממ אישנ םירחובשכ 'םג .רבדה :אוה
 ,רבעה םוחתב קר התלועפ לכ תא הליבגמ ,הרדנ תא תרמוש
 ,תונלפמל תוריחה לכ תא תנ יונ איה אבהל הריחכה לא עגונבו

 ,הליבשב לדתשהל תיאשר תמדוקה תואישנל .הנמאנה הנלפמה =
 לבא ,הלש :םיטדידנקה ליבשב תלרתשמ תדגנתמה תכהש ומכ-
 + תניידה אלו ,הנורנה איהש תעדוי המצעב תואישנה

 ותולדג לכב--לצרה ימיב רבדה שגרוה רבכ ךכ ליבשב
 ,רבדה בוט .אלש--הגלפמה יבאו רפימה רותב ללכה ןמ .תאצויה

 יבומ ובשח רבכו ,סרגנוקה אישנ םג יהי לעופה דעוה שארש <
 אל ,םדיב התלע אלו ,חזה גהנמה ןמ. תונשל רבכמ | םיינויצה
 רימעהל היה רשפא יאש ינפמ םא יכ  ,ץוחנ רבדה ןיאש ינפמ
 לכ וננה : רתוי דוע רמאנ , פרגנוקה .ימיל רחא אישנ לצרה רצל
 רעב אוצמל רבדה דבכי התע םג יכ דע ,תוחכב םיינע, ךכ
 ירחא רוחיב ,םצמוצמה לעופה | דעול .ץוחמ םיאישנ םרגנוקה
 םא יכ ,רוכזל ךירצ לבא ,תונוהכה ןמ טמתשמ יודרונ םנ רשא
 "תיחרכה הער, קר .יהוז ,סרגנוקה דעב תדחוימ תואישנ םינממ ןוא
 ,השעמל 0 רותב רברה תא םייקל .ןיאו ,הרירב ןיאש ינפמ
 תואישנה הכירצ םינפ" לכ לע  ,תויהל .ךירצ .ךכ הירואיתב לבא
 תעד ו"פע אלש החכב תושמתשה לכמ ענמהל המצע ינפב רודגל

 . ולש "טיטיניריבופ,ה  אוה סרגנוקה דסונ וילעש .רופיה להקה
 ,הנהנהל חכ ןורתי דימת שי הקינחמה רצמ יכ ליעל ונרמא =

 + רציכ .דעוה שארלה'ולכוה'ולכ ,םצמוצמה לעופה דעול --- רמולכ
 ,ותרמשמ לע עובק ,דחא םוקמב לודנה לעופה דעוה היה ולא
 ןמוב תועד בורב לכה עירבמו לכה לע .ןדו טרפו .טרפ לכ ערוי
 השלש םינשל וא ,דחא שיאל חכ יופי םוש היה אל יזא ,ןוכנה

 . רוגרפה ירוחאמ  השענ רבדה | רציכ ,עודי אלה לבא ,םישגא
 הלאו םימידקמ הלא .,הז :רחא :הז םיאב לודגה לעופה דעוה ירבח =

 / // ּ ינפל .םימי השלש םינש .רחא ןמוב םלוכ ואוכי .אוכה = ,םירחאמ

 אמ ןוילנ

 םיכומסה דוחיבו = ,םתצקמ קר ואובי אוב ?  גרובמהל פרגנוקה
 התואב םירשעו השמח וא םירשע ויהי ילוא םיששה ןמו ,םשל
 הברה לע שי ןורלו ,ירידתה דעוה ד"ע נורי הב רשא הפסאה
 תוכלהב ללב םיאיקב םניאש .םהמ שיו ,הלהבבו ןוזפחב תולאש
 ולו ,אישנה .דיב איה ןותנ טאראפאה רחאה רצהמו | ,םישנא
 ,תונובשחה תא בשחלו םיפוריצה ,תא תושעלו לכה תעדל לקנ
 ףוס ףוס .יכ ,הז לע ףיפונ םאו | . ץוחנה רמוחה לכ וריב שיו
 םינפ זיעהל םיצפח .לכה אלו | ,עודי טטירוטבא םג ול שו

 םיוש םניאש תוחכ ינש ןאכ שי .יכ ,אוה הזמ אצויה הנה ,ורגנכ

 ןיוזמ :  יביטרטסינימדא-יטרקורויב חכ | דחא דצמ | :הול הו
 ינשה רצהמו | ,םיקיפסמ ונחנאש םיעצמאבו  תינחט תויחמומב
 ,תורדתסה - רדענ  ,הרקמב יולת ,יערא | ,םסות | ,רזופמ חכ
 לכ ירי לע רוע,הלו תותפתהלו קלחהל יושע  ,תוזכרתה-ללושמ
 .הלק הלובחת

 ימ דננכ םינווכמ :וללה םירבדה ןיאש | ,וניבי = םיארוקה
 םיכוסכסה ינפ תא םדקל ךירצ .היהיש המ  דגנכ םא יכ ,היהיש
 ועמשנ זא .םדוקה | םרגנוקב וארנש הלא ןיממ תורמרמתהו
 ,ירידתה דעוה תבכרה ןינעב הברה תנינעתמ הגהנההש ,םירבד
 ןפואב, = בכרומ = ונניא ירידתה | דעוהש ,  השיגרה | שגרה
 .םעט  תניתנב םירבח הזיא דוע םינכהל העיפשהו ,"יוארה
 תושר הל שיש :םירבח :הזיא דוע םיכייש תרחא "טפשנמסדנל,"ש
 ,ורמאש ומכ ,התעט הגהנהה לבא | ,ופנכיה ןכבו ,'וכו םינכהל
 ,ונא םיבשוח = .םינויציזופוא  כ'ג ויה  וסנכוהש הלאו  ,ןובשחב
 | הגהנההש ,ונא םיחוטבו ,ןוכנ רוסי .היה אל הלאכ תועומשלש
 :םרגנוקה ןמזב שמשמה ירירתה דעוה .הז ןינעב 'ללכ ברעתת אל
 ןפואב, .בכרוה םא ,וילע טילחיש היהיש ימ תערל קוקו ונניא
 הגהנהה תא הנממה אוה ירירתה דעוה ,"בומ אל ןפואב, וא "בומ
 ןיא .ךכיפל  ,האבה הגהנהה תא תונמל עיצמה פ"כע ,האבה
 תא עבקי לודגה פ"העוה . ויונמ ןינעב ברעתהל *תיאשר הגהנהה
 ךירצ ירידתה דעוה רחבישכו ,הנרחבת "ןיטפשנמסדנל,הו רפסמה
 םא יתלב | ,ומוחתב םנכה 5 ותרובע תא רובעל ול חינהל
 ןודי אל ירידתה דעוה .םירבד רורב הזיא שקבמ ומצעב אוהשכ
 י"פע וא ,סויפו רסומ ירבד י"פע אלו ,ול ונתיש תוחטבה י"פע
 י"פעו .וינפלש םישעמה י"פע םא יכ ,ומצע ר"ע בשוח שיאש המ
 הולו ,םהיתונורשכו .םהיתוחכ לעו םישנאה לע .ומצעב וטפשמ
 םישנאה לש םתוקחדתה-יאו .הלורג  רתויה = היצירקסידה השורר
 ' תא רבעשל קר אוה לולע הוה  רבדה יכ ,וכותל רברב םיענונה
 ; ., תישפחה הדוכעה תא לבלבלו תועדה
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 תדב תירספומה תומדקתהה תיצמת ,תוחישמה תוהמ תא
 ערונה וש ו ר ד .רקיע ,םיירפומ םידומל השלש לע | קנרה דסי וז
 ןםלועב טשפתהל הדיתעה םיהלא -תוכלמ (א. וושי לש
 ןםדאה תובישחו םיאורבה לכל בא אוה םיהלאה (ב
 יםד אה-תבהא תוצמו (םיהלא ינפל תיתמאה תוכזה (ג

 'לש םיורסומ תודוסי סה ולא .יכ ,רבחמה \ רמוא * הז לע =
 ו

 א



 5 , 3 םלועה < אמ ןוילג
 בכ

 םתוא ולכק םישורפה ימכחו ,םורמא םיאיבנה .לארשי תרית
 ,(אב- -'כ .,ז"ו) םקול ירבדב רפוסמ הנה  .םתרות תא םהילע ודסיו
 לעו ?םיהלא"תוכלמ אובת יתמ :ושי תא םישורפה ולאש יכ
 ורמאי אל ןרשב יניעב הארת אל םיהלא-תוכלמ, ןבישה הז
 רבכ ,"איה םככבלב אלא--םש איה הנה וא ,הפ איה הנה ,הילע
 טופטיאל ילגנאה  ,םיטנטסטורפה םיגולויתה ינומדקמ דחא רעה
 םנבומ ,ושי יפמ םירמאנה םירבדה ךשמה יפל :יכ ,(1181101000)
 תוכלמ יכ ,םכשררמ יתבב רמאנ רבכ אלה, אוה ןכ
 םירמאנה .םירברה םה הלא | "איה םכבלב < תיתמאה :םיהלאה
 ךבבל לכב ונשרדת יכ ךיהלא יי תא םשמ םתשקבו :ונתרותב
 םתשקבו, :והימרי ידי לע ונשנו .(ט"כ ,'ד םירבר) "ךשפנ לכבו
 המכב רועו  (ב"י ,ט"כ) "םכבבל .לכב ונשרדת יכ  םתאצמו יתוא
 תוכלמ, ידועי םימעפ המכ םיאבומ הדגא :ירבדבו ,םיאיכנ ירבר
 הרכונ .הרושבה 4 ירפסב .'םימש תוכלמ לוע  תלבקו, -"םימש
 ,רמאנ לארשי .תלפתבו ,"ןטשה תלשממל, רוגנב "םימש תוכלמ,
 ,םלועה ןמ רובעת ןודו תלש ממו | ודבל .םיהלאה לושמי כ
 ,חישמה תומיל ,אובל דיתעל לארשי לש םיימואלה םידועיה
 טולשתו םימש תוכלמ .טשפתת יכ ,םיאיבנה תוחטבה לע ודסונ
 יפב הדועיה ,וז םימש:תוכלמ תוהמו ,םימעבו לארשיב
 ויחי םדא ינבו ,םלועב תמא םולש היהי .יכ. ,איה .לארשי יאיבנ
 והז .המחלמ :ורמלי אלו .ותיחשי אלו וערי אל ;הוחאבו םו:שב
 דומלה ותואו .הלענ דאמו יתמא ישונא רשוא לש בצמ
 הפוקתב לארשי ימכח  ועבק * ,םיאיבנה  והורסי רשא ,ירפומה
 ודפי רשא | ,"הוקנ ןכ .לע, תלפתב איה .אלה--םתלפתב תרחואמ
 ,ה"רב .הדובעה 'רדסל

 לידגי - ,תוירבה .ל.כ יבא. אוה..םיהלאה  יכ .,ירפומה ןויערה
 אצמ ,קנרה המוא ,הזה ןויערה ,םראה לכ תובישח תא הברה
 רבחמה ."םימשבש וניבא, העדונה הלפתב רחויב םעטוהו ויוטב
 םידומלה יכ ,הז לע םויטורג וגוה דמע רבכ-יכ  ,ריעמ
 רמאנ רבכ \ ,לארשיב םהה םימיב םירונש ויה הלאה  םיירסומה
 ירבדב הזה ןויערה הנשנו ,םוקמל לארשי םינב יכ ,הרותב
 ,רמאנ שוריפבו = .ויתוירבל ."ןמחרה בא, אוה םיהלא :יכ ,הדגא
 -ןבו ונרכות יכ שונא המ, וםוקמל םינב םה םרא ינב לכ יב
 קנרה .".,.םיהלאמ טעמ והרפההתו  ןונוקפת יכ םרא
 תיחישמה :תרותל שדקה-יבקכב אצמנה ,ירסומ ןויער הז .יפל סחי
 .הבלב

 תועצמאב (םיהלאה ינפל) תיתמאה תופוה גישילשה רוסיה
 ןימל \ "תירסומ  הרושב, םשב קנרה יפב ארקנ ,םדאה תבהא
 5כלו  וידימלתל .תפימ היה הזבו" ,ןכ הרוהו יח ושי  ,ישונאה
 היה הוה ירסומה ןויערב יכ ,םיעטמ רבחמה | ,וירחא םיאבה
 אוה עבקנ שדקה יכתכב יכ ,וידימלתו ושיל תפומ לארשי
 אל יכ ,דוחיב  הזב ושי האלה ודפחו ובל בוט תא , ,לודג .רוריבב
 םפסא אלא ,םיירסומה םילשחנה תאו םיאטחה תא םג ץקשו הזב
 תרות יהוז  ,םיבוט םישעמלו הבושתל םברקל  לדתשהו וימחרב
 תומב םיהלא ץופחי אל יכ ,ףרה ילב ופיטה רשא ,םיאיבנה
 ,ויחוו הערה םכרדמ ובושי יכ אלא ,םיאטוחה שנועב .,תמה
 ,לארשיל הפוצ תויהל ::ותבוח יהוז יכ  ,רמואו רזוח לאקזחי איבנה
 ואתשה רשאכ ..היחיו בושי ןעמל  ,ותעשרמ עשרה תא ריהוהל
 םעו םיפכומה םע, לכוא אוה יכ  ,ושי לע ורוד  ינבמ םיבר
 ,םילוחה אלא | ,אפורל - םיכירצ םיאירבה אל, :בישה ,"םיאטחה
 אל יכ ,חבז אלו יתצפח רסח .יכ ,םירבדה ןבומ ורמל וכל םתאו
 ,'ט  היתתמ) "םיאטחל םא יכ ,ילא אובל םיקידצל ארקל יתאב
 העורה, תבוח איה ןכ ..יכ  ,הזב .רבד רשא בטיהו  ,םי-א"י

 חיכומ .לאקוחי  איבגהו = .םדא ,ינבל .םיהלא = םיקי רשא ,"ןמאנה

, 

 תולחנה תא וקזח אל רשא ,םיערה לארשי יעור תא םיהלא םשב
 תא ובישה אלו תורבשנה תא ושבח אלו תולוחה תא ואפר אלו
 םישורפה ורוה יכו .תודבואה תא ושקב אלו תיחרנה
 לכ תא ןד יוה, גורמא םה אלה ףםילשחנה תא םיחוד תויהל
 יכו  ,"ומוקמל עיגתש דע .ךרבח תא ןירת לא,  ,"תוכו ףכל םדא
 יוה, :ללה רמא ןכ אלה ?םדאה-תבהאל םישורפה ורוה אל
 תא בהוא ,םולש ףדורו םולש בהוא ,ןרהא לש וירימלתמ
 וידימלתמ תויה :ירסומה רומלה אקודו ."הרותל ןברקמו תוירב ה
 :םריזחהלו  םיאמוחה תא ברקל | ,יווצה תא םיעטי ,ןרהא לש
 תולשחנ תוירבל חונ | ןרהא היה ןכ יכ ;הבושתב םיכר םירבדב
 חישמה | ושי ינפל הנש . תואמ המכ רועו * .ןרסומב
 ןינעו | ,"םידפה  תולימג, לע םג  ילארשיה רפומה תא קירצה
 לכב ח שומש בו לארשי תרותב ךלוהו ךשמנ "םידסח תולימג,
 .םהב ךיראהל ךרוצה ןמ ןיאש ,םיעודי םיטרפ המכב תורודה

 לע תוחישמה ןורתי רבר לע ותפקשה תא רימעה קנרה
 תיחישמה תדחה הטשפתה יכ ,תירוטפהה אדבועה לע תורהיה
 הרצקב ורובח ףופב איבמ רבחמה ,םימעה ברקב הלודג תוריהמב
 תא הינפל תורהיה התנפ רשא--תוחישמה תוטשפתה ןפוא תא
 . ךרדה

 הלחה  ,תיחישמה תדה תווהתה ינפל הנש םישמחכ דוע
 היסא ירעבו הירוסבו הימטופוסמב םימעה ךות לא רודחל תודהיה
 המייקתה יכ ,הזב רבכ הארנ תודהיה לש םויקה חכ .הנטקה
 יםיילילאה םייוגה תבפמב הנש תואמ המכ לבב :תונידמב הלוגב
 תודהי .רבכ המייקתה תונברק ילבו .שרקמה + תדובע ילב םג
 סרפו ידמל הימטופוסממ הטשפתה תודהיה .דאמ הלדגו תינחור
 ןרקלו ןופצ דצל ;ברע תונידמל הטשפתה םורר רצל ;ודוהלו
 םיה ףוחל ,הנטקה היפא ,הינמרא | תונירמל --תיברעמ תינופצ
 ינוריקל םשמו םירצמל תודהיה המשפחה לארשי ץראמ .רוחשה
 הינשה האמה תונשב .ררפס רע הקירפאב ינופצה ףוחה ךרואלו
 :הפוריאב םג .םידוהי לש םיכר םיבושי רככ ואצמנ חישמה ינפל
 יברטס .ימיב ,הל תובורקה תונירמהו הילטיאב ,ןוי ירעב
 ;ריעו ריע לכ לא םידוהי רבכ ואב, 'מה ינפל הנש ה"פ ךרעל)
 םעה ינב .וכות לא לבק אל ןיידעש ,םלועב םוקמ אצמי ישוקבו
 ,('ב 'ז  ,ר"י רפס תוינומדק םופיפוי) "םהינפל שבכנ אלו ,הזה

 שדקה יבתכ תא םמע ואיבה םידוהי ובשיתהש םוקמ לככו
 לא םפוחי .תושרדמ יתבו תויסנכ .יתב .םתובשומ ירעב ורסיו
 ,השודקה ץראה תא רייסל ויה םיליגר ,שלחנ אל םתרלומדתמדא
 'םתהל אכהמ תורנא םיצירמ ויה ריטת ,לארשי יגח ימיב טרפב
 ,הרוחו
 הוחאב םירבוחמ ויה םירוזפה םירבאה, ,הלוגה תוצראב םידוהיה
 תינוי  םירברמה םידוהיה יפב | רוגשה | יונכה | ,(ןוליפ) "תודחאו
 היה תילארשיה היסנכה םשב י"אמ ,םהילא ואבש הלא ליבשב
 .םידוהיה יפב ראשנ הז  יונכדםשו | ,(יאוליטסופא) :"םיחילש,
 םהיחאל תורוהל ואבש ,תיחישמה היסנכה יחילש ליבשב םייחישמה
 ,השדחה תדה תא הלוגב

 תודהיה הטשפתה תוקיחר תוצראב םיירוהיה םיבושיה ןמ
 יגוח לא .הפנכהו תודהיה תוטשפתה ,םיילילאה יגוח לא הסנכנו
 לש | יתצנה לאידיאה םימודק תורורב רבכ התיה | םיווגה
 וידועי תא לארשיל עבק רשא | ,הלוגה-איכנ ירברב ,םיאיבנה

 לארשי היהי יכ :עשיה -ןויע ר רבכ אצמנ ,םילענה םיימואלה
 -וכרמ היהת ןויצו ,ותרותל ווקי םייונה לכ יכ ,םימע רואל
 ךרדב םשנתהל ליכי היה אל הזה ירסומה לאיריאה .םלועה
 תא .םיאיבנה ואשנש המכ רע יכ ,הרשי תוחתפתה
 אמש ,גואדל םג היה ,םייוגה לע תודהיה רצמ הכורמ העפשהל

 0 ָז . 0

 < ןועטש דסי

 "לא םשמ םיאבו לארשי ץראל םיאצוי ויה םיחילשו

 נפשם 



 הטוקה הפיאשה םע ,םתרות תא וחנזיו םייוגב םידוהיה וברעתי
 תושעל ,לרבה ל םג העבטב חנומ היה :תוחהיה לש .תימילופומ
 בוכע | עודי = הפוקתב םרג הז  ,העימממ רהזהל .,המצעל :גיימ
 תפוקתב ןכ ירחא הקזחתה רשאכ לבא .תיטילופומסוקה התוחתפתה
 רבגתהל הלחה ,הלאה תוערואמל ךומפה .רורבו  ,םיאנומשחה
 תוחישמה  תווהז הל ךומס רודב .םימעב | טשפתהלו .םעפה רוע
 יחלוגה תוצראב תוילארשיה תולהקה לא  םייונה ןמ םיבר וחפסנ
 .יניריקבו םירצמב ,הנטקה היסא ירעב * ,הירופב הז היה .דוחיב
 לא וחפסנ םינויה ןמ םיבְר .יכ ,םידוהיה רפסמ לדג היכויטנאב,
 ,ןהכה ףסוי) םייונה לש םה יש ג בור .ודהיתנ קשמדבו ."םידּוהְיַה
 חילשה | ,ו(ג ,'ג ,1 רפס | ;'ב ,'כ "ב .רפס  םידוהיה  תומחלמ
 ,אנותאב ,הנטקה היסא תולהק לא .וירבד תא ךרע םילופ
 :יארי ראש | לאו לארשי ישנא לא, : :תנירוקו : ךינולפית =

 המצע ימורבו הילטיא .ירעב םנ: /םהל םיולנה םיהלא
 תובצמה | תואחסונמ םידמל ונא הז .םייוגה ןמ םיבר זא .ודהיתנ
 םיאצומ ונא ןהמ המכב ,םירעה ראשבו ימורב לארשי ירבק לש
 המ אוה עורי .(תינוי .ןושלב) "תירויג, וא "קרצדירג, םייונכה תא
 תרבגתמו תכלוה ירבעה םעה תעפשה יכ .הקינים הז לע לבקש
 םג ,םהישבוכב םיטלוש םיש בכנה יכ ןפואב ,םוקמ לכב
 ,לארשי תדב סנכהל םייוגה ולדח אל רוע תיבה | ןברח .רחא
 הממ רתוי .םידוהיל םינויהו  םיאמורה תאנש זא הרבגש י'פעא
 ,לארשי תדל םירנ תפינכב םימעה לע תורהיה תעפשה הארנש
 ירפוסמ הברה לש םייתרה םינשומב וז העפשה םיאצומ ונא
 תוערל ודבעתשנ םחרכ לעבו םנוצרב רשא ,םיאמורהו םינויה
 םהל םינבומ ויה נויה םוגרתב שרקה יבתכ ,םידוהיה לש תויתדה

 ,םהילע םיעיפשמו \ =
 ,םימעה ברקב תיחישמה תדה הטשפ רשא ,הפוקתה התואבו

 ,ינויה המוגרתב האילביבה ירי לע הזב העייתסנ הברהו הברה
 םיאמורה ינוח לא םיטסיאיתונומה םייתדה םיגשומה וסנכנ הידי לע
 הבורק התיה תוחישמהש אלא .םייתוברתה םימעה ראשו 'םינויהו
 יכרדלו םייתרה םהיגהנמל דוחיבו ,המודקה תיתדה םתגשהל רו
 הזיאב ,ונל .עידומ ,ן א יי ט א ם ,ירושא רפוס ,םתויגב םהייח
 ןנובההל יתוליחה רשאכ, :השדחה תדה לא אוה ברקתה ןפוא
 ןמ םירפס וזיא ידי לא ואב  ,תירפומה תלעותה תא שקבלו

 םהילע םילענו םינויה ירפסל הברה םימודק םירפפ ,םי ו עו ל ה <
 טושפה םנונגפב יבל לא  ופנכנ  םהירבד ,תיהלאה םתשודקב
 תרותב רדוחיבו ,םהיתווצמ רשויב ,תיתמאהו תיעבטה םתומימתבו \

 רבד לע םהירופפ ןפואב ,הריציה לכ תא תפקמה םיהלאה"תודחא
 וניה הלאה םירפסה ונתוא ודמלי רשא תא . םלועה תאירב
 ,"ונב הרבגש תועטה תבסב ונל" חכשנ לכא ,םיעדוי

 םהייחו םידוהיה יגהנמ םייוגה לע .ועיפשה הברהו הברה
 תובהלתהה ידי לע : רקיעב ,רובצבו םתחפשמבו םתיבב
 ויה יכ ,הלוגה  תוצרא לכב םידוהיה הב וניימצהש תי תר ה
 תונברק דימת ובירקה הילעו םבל ימינ לכב םתד לא םורושק
 רקיעה דימת היה םתר םויקו לכה ולכס הנעמל .,םימוצעו םיבר
 ירחא המרגו .תורהיה הלעפ תאו לכ , םהישעמו םהיתופיאש לכב
 לבקל תובבלה תא הרישכה יכ .תיחישמה תדה תומשפההל ןב
 תוחישמה ןמ  תודהיה 'הלדבנ הוב קרו ,השדחה הרושבה תא
 תונתשהל םלועמ הנוכתנ אל יכ :םייוגה לע התעפשה ןפואב
 היה התשעש המ אלא ., םייוגה \הולבקיש ידכ היגשומבו .הינהנמב
 'עבט יפ לעו המצע חכ יפ לע  ,הנווכמ יתלב תוחתפתה יפ לע

 ,םימעה הולבקיש ידכ ,לקהל ,םולכ רתול הברס תודהיה ..המצע <
 + תורהיה הערזש המ הרצק תוחישמה
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 ותוניתמבו םיחונה וירברב רקיעב ןייטצמ רבבלשיא לש ורפס
 הצממ ונניאו וירבדב ריהז אוה ! ולשה יכרר ינפמ , הבורמה
 שי .יתער יפל .ומע וטפשהב קנרה םע ןידה קטוע תא ותרקבב
 ןיא ,הרגת-תמחלמ ןמ ,סומלופה ןמ םג תלעופ היגולופא לכב
 ירפומה הנורתי תמעטהבו תילארשיה תרה לע תולצנתהב קר יד
 תא םילפופה יכ ,ררבל תצמאתמ תיחוכו תורפס לכ ;ירומס ההו
 םיעטהל יואר רחא "לודג רקיע .םמומב התוא םילסופ ,תודהיה
 . רתויב

 ,תודהיה ךרע תא היחפהל םיאב םהשכ ,תומיאה ימכח לכ
 תודע לכ לוספל ,ה פירהה תר ק בה תרמב םיוחוא םה
 ידי לע תשחכומ איהש המב קר .אל ,תודהיה .רוקממ תירוטסיה
 אלא---רתוי תתמואמ תרחא תירומסיה הורע יפ לע וא .תואיצמה
 .היהיש .רצ הזיאמ .תודהיה ןורהי וב  םיאצומ םהש רבר לכב
 תותואב תודהיה תויודע תא םיש יהכמ םהש הממ רתוי
 םידשוה םה ,תוישממ תינעטבו  תורורב. תוחכוהב 4 ,םיתפומבו
 העשב לבא .ןשיחכהל .תורורב תוחכוה םהל ןיאש םוקמב םג ןתוא
 ,"םתוסרוקיפא, .העקפ רימ  ,תוחישמה ינינע ררבל םיאב םהש
 רופס .אוה לכה יכ ,םהל קפס ןיאו ,םינימאמל םישענ םהו
 םינינע ,תוירז וזיא ,םיהימה םירבד וזיא וב ואצמנש המ .ירוטסיה
 לכשה לא םברקלו םתוא ריבסהל  ןכתי -- רשפאה רדגמ םיאצויה
 םירתופה םינינע תצק הלאה םירברב אצמנש המ : תואיצמה לאו
 ,םירבדה .קיחרהל ךירצ ,םהל  ורציש לאידיאה .ותוא התמאל
 ורמאנו ,םילפט ,םיירדצ .םינינע םה--"ךותה לא םיכייש םניאש,
 זחא תאוכ תפיוזמ תרקב ןפואב  ,"בגא, = ךרדו יארקאב קר
 וירחא .;םתלבוס תעהה ןיאש  .םירברב האפה תא שדגו ןזוהליוו
 ירבד ירחא  ררגנ אוה תודהיה תנבהב רשא ,קנרה םג ךלה
 ירוטסיהה ורפסב ןורחאה קרפה לא דוחיב ןנובתהל ךירצ . ןזוהליוו
 תילארשיה הירוטסיהה לכ תא פרהו ךפהש שיאה ותוא ., ןזוהליוו לש
 תווהתה רבה לע .רבדל אב אוהשכ- -ןבא לע ןבא .הב חינה אלו
 ויתועד .לכ תודהיה .רבד לע ,ןיי מ א מ השענ אוה ,תוחישמה
 ונינינע ..ב ו יח ב ויתועד לכ תוחישמה רבד לעו ,הלי ל ש ב
 םלכ םה םהינינעו ,יאנגל  םלוכ  םישרדנ
 דחא  יאדוב .אוהש ,  קנרה םג השע כו .תבשל
 תודהיה תא רייצמ אוהש העשב . םהבש | םינקותמהו םילועמה
 רבדמ .אוהש העשבו > ,םירוכעו םיסג םיעבצב שמתשמ אוה
 רתויה | ,םיפי רתויה תא ררובו ויעבצב  ריהז אוה תוחישמהב
 םיפיב שפנה תאו בלה תא םיחקול .,םיכרו םיקד רתויה ,םימיענ
 < + םתומיענבו

 ,התמאל תירומסיה הריקח םתפקשה יפל יהוו

 תאזה םעפב רהוי אל רשא ,תודהיה לש ירוגינפ רפסל
 היהת אלש ךירצ ,תעכ םיכירצ ונא "םולשה יכרד ינפָמ, הונעב
 ןזוהליוו לש 'תישפחה םתרקב לע אל .ןבאו ןכא תרקבה תרמב
 לכוק לבא ,דאמ התוא בהוא ינא ,הברדא ;לבוק ינא וירבחו
 ןיא .תורהיה יבגל קר וז תרקב םהל הרתוה יכ ,הו לע ינא
 רצל השובכ האנשו דחא רצל םינפ-אשמ אלא ,תיעדמ תרקב ול
 , ינשה
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 ,ןאמביפ בקעו

- 

 , םיִרְתְּסַה-תוניִעַמִמ יִתיִתָש םיִפָטְנ םיִפָט
 .עבונ ןועמל ימצעב יִתיִיָה ןֶה ,ּואְרְ
 ,םיִרָּבְשִמ םיִצְרַפְתִמ יִבְבְלִמ -- םיִּפַטְנ ,םיִפָטְנ אל
 .עָדּוי םֶאְצּומ .דופ ןיִאְו ,םיִמּוהְו םיִכְּפַתְשַמ

 . םיִרְקִי קר ,םּוהְּתַה יִפּוסֶא ,םיִפָטֶנַה ןה יִלָ

 ,אוה יִל אל ,ויתְרְקפה -- ,ץלפינ עקב יּכ יִנְַע8ַמ
 ,םיִרְְכ יִּתְפַסָא ,םיִדְרּוּבַה םיִפָמְנַה ורקָי יל
 ,ּעיִנְה דע םולָח ,ּורְבַע םֶּב םיִקְמְעַמ יִליִבְש
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 .ָּךֶרָכיִלְלצ
 (רויצ)

 ו

 ,םושלש לומתכ ,וירחאמ עמשו תולעמה לעמ דרי רבכ אוה
 ,רמע םואתפו . הרגפהב תלרה לוענמב חתפמה תקירח לוק
 רבכ רבד הזיא .תובשחמב עקתשנו ולדרע הצקב לכתסמ ליחתה
 ,.,תרבגה ,..ודימלת ,והמ ררבל עגי וחומו ,ובל לע קיעה
 ,וחומב הנושמ היבוברעב ואשנ . ,. קודקדה יללכ

 הלעמלמ , שיא-ירעצו  תלדההתחיתפ ןואש
 , הצוחה אציו תוריהמב ררי אוה , ויתובשחממ

 םעפה ולומ היסנמגב ןויסנב הנורחאה םעפב דמע אלשמ
 ארוקו  בשוי = היהו םידומלב ירמגל קוסעל | לדח  (תיעיברה
 היהש קספהה רבלמ  ,התריגפ דע התחיתפ תעשמ הקיתוילביבב
 האירקה והתנינע הלחתב ,ול ראשנש רחאה רועישה ליבשב .השוע
 אולמב .אולכ .היהו  םייחהו םלועה ןמ לךבנכ היה אוה = . דאמ
 ,ןויעו האירק בורמ ושארב שח היהש שיו  ,ורפסו ופונ ,ואסכ
 תא רקבמ היהו ,הלפת האירקה םג ול התשענ כ"חא לבא
 וילגר .והואשנ ושכע םגו , תוליגר תמחמ ,טושפ ,הקותוילביבה

 + ןהילאמ םשל |
 תליטנ ,רמושל םילכה תריסמ = ,הקיתוילביבל הסינכה

 .ותערמ אלש טעמכ ,םהילאמ וירביא ושע הז לכ- -ארקמל רפסה
 רפסהשכו ויתובשחמב עוקש אוהשכ לודגה .םלואה . ךותל פנכנ אוה
 תונחלשה תורוש :יתש ןיב רשי | ךלהו ויחש-תיב תחת ול ןותנ

 . ןאמפיוק :.י

 ותוא | וררוע

 : לתוב ול ןמדונ רציכ ,עגר המתו דמע . לתוכְל ךומס עיגהש רע
 םוקמ ול רת ,אצמנ אוה ןכיה ,רימ רכזנ לבא ,ךרדה עצמאב
 , בשיו .ןולחה לצא

 רבדה ותוא לבא |. אורקל הפנו ורפס תא חתפ אוה
 ,אורקל ול ןתנ אל ויתובשחמב היבוברע ליטהו ובל לע קיעהש

 : תרבגה לש הירבר תא רורב עמוש אוה ןיידעש ,ול המרנ
 הכרב האור וניא דליה ...  תעדוי יניא ,, ,יל אנ-חלסי,

 ,תעדוי יניא ,היסנמגב םיער םינויצ לבקב אוה .ודומלב ללכ
 +, "יל .אנדחלסי ,. ,היהי המ | ,ינודא

 +השעא המ ,ךכ זוא היהי המ ,בשח ,יינרטפת  םאו,
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 וא היהי המ +זא היהי המו ן ינרטפל הצור איהש ,הארנ
 ,וחומב תינכרס הלאש הרקנ --
 הכשמנ הנווכב  אלשו . וחומב הבשחמ הפלח- -הלתא - -

 הליחתהו. ויסנכמ תא:הב רגוח היהש הקרה | החישמה לא ודי
 ..."קספת, :בשח .,"רתויב הקד, .הב תשמשממ

 ובשומ = לע טעמ .עעונתה . ,ויתובשחממ = רועינ | םואתפו
 וזיא ,ופמ,  ,קרויכ העונת השע כ"חאו ואסכ תא תצק דירטהו

 ,רפסב ויניע םשו ,,  , "! תוטש
 ,רפסה ןמ .ויניע הא םעפה רוע קתנ םידחא םיענר רחאל

 וינזא תא וטרש ןייע . רהרהמ בוש ליחתהו .אפכה בג "לע .ךמס

 תורוחכ  ,תוניתמב = היפמ .םתוא :האיצוהש  ,תרבגה לש ,הירבד
 םינפה תלעב ,הנמשה תא > ,התוא איה :עתמ המ . , , תוילגרמ
 לדתשמ אוה .המע: רבדמ אוהשכ ! רועיכ !  םיחופנהו םיסכרופמה
 תא .דימת :ול תוריכזמ הייחל .: רזומ רבד = , הינפב .טיבהל אלש
 םתניכמו אלבטה | תצק לע תרבוצ ומא התיהש ,קצבה ירודכ
 :רזומ . ,.תבש-ברע תולילב תולח תשילל

 תא םצוע'אוה , +. קצבה-ירודכ ול ורכזנ םישמ ילבמ וישבע םג
 המק .תבש"ברע ליל לש הנומתה התוא לכ . תונורכזב עקתשמו ויניע
 ,לומתא קר ,רברה היה לומתא קר ולאכ ,המור ,וינפל הרמעו
 הלאכ םייח ימשר ויה םימעמ | ;ונוימרב ולא תוליל ותרחנ הפי
 : + <: הפעוזה ותודלי  תומיב

 ,רלי .ןיידע היהשכ ,ותנשמ ץיקמ היה רציכ | ,אוה רכוז
 םינשי ויה .ויתויחאו ויחא םע .אוהש רדחב ,הלילב תבש-ברעב
 ,ראומ היה | ,םיריכה"רדח | , ךומפה רדההו ,לפוא היה ,וב
 היה אוה ,אמא לש תינקסעו הריהז העונת םשמ התיה תעמשנו
 ., םיריכה-ררחל = טאלב = בנגתמו ..ויחא .ג"ע .חסופ .תוריהזב :םק
 ,וקולח תחת וילגר תא םנכמו אקבטה לצא יאשתב בשווי
 ! תמהונ ,ינוסכלא טבמ וילע .הכילשמ איה וב השיגרמ אמאשבו
 ןיידע ןהש | ,ויניע תא . ךכחמ אוה "1 והירה !אבה ךורב ,מה,
 ,קצב תכיתה ול ןתתש אמאב ריצפמ ליחתמו | ,הניש-תוזוחא
 הבוריסב | תדמוע הניא ףוסבל לבא ,הלחתכל תברסמ אמא
 : תוקד תולילג ללונמ .ומצעל הלח של ליחתמ אוה זאו .. תנתונו
 הלחה -- םולכ ודיב הלעמ וניא לבא ,ךליאו ךליא ןתוא עלוקו
 רציכ ,אמא תועבצאב לכתסמ אוה .ןפוא םושב הפי הלוע הניא
 -- ושבע ערוי רבכ אוהש ול המודמכ . הפי שולל תורהממ ןה
 .'-הלחה תא ריזחמ : שדחמ לכה בוש ליחתמ אוה ,רמל רבכ
 "| בוש הסנמו םיקד םילילגל בוש וללוגמו דחא שוגל ולש לדנסה
 , איהש רע ,קצבה תכיתחב לפטל אוה הברמ כ'כו : עולקל
 .,וב תרעונ אמאו .ויתועבצא שומשמ בורמ תלוונתמו הריחשמ
 +, . רעובה רונתה ךיתל ותוא הכילשמו קצבה תא ודימ תפטוח

 ותודלי םלועמ  ,אוהה םלועהמ ושכע אוה קוחר המכ
 . ךרכה לא ,ןאכל אב רציכ ,רכוו אוה !הנטקה ותרייעב ותורחבו
 היה השק :שררמ תיב ירחא רוחמ היה הלחהמ ,ודיב ודומלתו
 ,רוריבב  רכוז .וניא ..ירמגל לכה הנתשנ כייחאו . ריואה וונש ול
 " ךרכה ,ותרייע תרוסמ לעמ ערקנ אוה -- רבדה לגלגתנ רציכ
 ,רעצ לב לע םב לקתנש ,םיגונעתה-ירישכמ ,וילכיה םע לודגה
 ןטקה אוהש | ,םיטשוקמה םראההינב ןומה םע לויטה | תומוקמ
 : וב .וכסנ הלא לכ -- םהיניב קחדנ היה ךכ לכ שגרומ-יתלבהו
 .תרחא חור

 -. היה וחרכ לעבו | ותוא הפקת הקוח םיגונעתו םייח-תואת
 תחא הפיאשו ,הדיקשב רומלל ליחתה זאו .הז הואה"םרז שבוכ
 !היסנמג תדועת --- .הלילבו  םויב ,  היסנמג  תדועת --- ול התיה
 ושכע אוה קוחר המ ,חֶא ..,זאו ., . רוטקודל  ,היהי .רנ'זניאל
 ,,.הזמ ףא
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 וינפל יהירה .אמא תא ונוימדב תולעהל אוה לדתשמ
 אוה , םינפה-תטומקו הפופכה = ,המונצה | ,המוקה-תנטק השאה
 ! הללמוא ,ההכ ,ףיע קרב הזיא ןהל שיש תוחולדה היניע תא האור
 ובלב היה אל ,רכוו אוהש המכ דע ,רחא שגר ! התוא םחר המ

 .הרורט התיה דימח . , .םורצמדילב םימחר ,םימחר רבלמ הילא
 העש רע תרפות | ,תסבוכ ,החכמ הלעמל תדבוע התיה רימת
 ,םהמ דחא הלחשכו | ,םידליה ליבשב לכהו -- הלילב .תרחואמ
 ,םידליה תא ,םתיא התיה תללקמו ,וילע הייח הריקפמ התיה
 ,השעת המ ! הללמוא ,םילכוא ויהש הריתי םחל-תסורפ לכ רעב
 + ומצע תא הלת ,התמחנ ,הטישכת ,הרוכב הנב ,אוהש עמשתשכ
 !רעצ תמחמ | תומתש םג רשפאו !רעטצת המכ %השעת המ

 אלא ,תומת אל איהש
 םצעב ,ירה %רעטצת םא ,ךכב המ תמאב לבא הברה רעטצת
 ליבשב : רמולכ = ,רעצהו גונעתה .ןיב קוליח םוש ,הרואכל ,ןיא
 אלמלא . ענר ינפל גונעת וא רעצ שיגרה םא ,קוליח ןיא םדאה
 לבא :םךאה ליבשב ךרע םהל היה םייחצנ גונעתהו רעצה ויה
 ..ויתובשחממ רועינ -אוה .בושו , ,, םיפלוח םהש ןויכמ

 -תחורא תא הכומסה תונחב הנקש ירחא ,ונועמל יתריזחב
 בשיש ,ויבא תא םש אצמ רבכ ,חולמ-תכיתחו םחל --- ברעה
 ,םינשה שמח לכ רד  אוה .םנועמ תלעב הנקוה םע חתושו
 ,אבא םע רחא ןועמב וז הנקו לצא .ךרכה לא אבש העשמ
 ויבא) ירמגל לדלדהנש ירהא ,ומע רחיב ,ןאכל אב אוה םגש

 יתלב הינק י"ע .ונוממ . תצקמ דבאו לופב | ןתונודאשונ
 השענ ,ותוא םיריכמ ןיאש םוקמב ,ךרכב ,(תחא תחלצומ
 היה ,ותרייעב  ,ותיבבו ןרפק שיא היהש הז ויבא .,רטומרמפל
 ותחגשה תא ירמגל ןאכ קלפ ,הלק הריבע לכ לע וינב םע .קדקרמ
 היה םימעפל קרו ,ונמוה וחכ לטנ ךרכה ריוא ולאכ ,וילעמ
 ."יונ,ל השענש לע וללקמו ופדגמ

 לטומ היה ,םויה לכ תורצחב מע רזחמ ויבא היהש קשה
 , וילגר-ילותחבו ויפגמב לפטו הפסה לע בשי ויבא , ןחלושה תחח
 סנכנשכו ,תיבה .ריוא תא אלמ תחרפמ העזו הילב לש ער חיר

 םיעגר ירחא לבא ,ותמישנב תצק רוצעל היה חרכומ הררחה
 ןחלשה לא בשי אוה .ערה חירב בוש שיגרה אלו: לגרוה םידחא
 ,הקיתשב ותרועפ תא םעול ליחתהו

 ראמ בוט ,וילא הנפו ותחישמ ויבא קספ ! לאומש --
 תואולהש עדי אוה .! ינולה ,תורונא םירשע ךל שי רשפא :תאבש "<

 :הפיעל ךותמ בישה ךכיפלו ,ןריזחהל גהונ אבא ןיא ולא תונטק
 ,יל ןיא ,אל -
 .ךל רוזחא רחמ ,ראמ יל ץוחנ :לבח ,ט ,6 -
 .הקיתשב םועלל ףיסוהו ויפתכב ךשמ אוה
 -- אבא לא הנקוה התנפ -- + רמוא התא המו ,ונ --

 ,ךכ*- % א ,עופנל ךירצ אוה הקירמאל +ןאכמ אצי רבכ ,אוה =
 םירברמ ונא --- וילא הנפ -- ! לאומש ,.,הקירמאל ,.,אצי רבפ
 עובשב ןאכ היהש ,רטוטרמסה ידוהיה ותוא התא ערוי ,. ,ר'ע
 ,ייףוגה הז , ילצא הנק םיסנכמה  תליבח תא ,רבעה

 ,לאושכ .טיבהו ויניע תא םירה לאומש
 םע %רכוז ךניא  ..,ול שי שית-לש-ןק , .,ףונה הז --

 + רכוז .ךניא . ,, ערוצמ ,לודנ עבוכ
 +המו ,ונ

 וילע תמ רישע דוד הזיא !ךל רמוא ינא ,יוג לש לומ --
 ,יוג .לש לומ --- ןוממו םיסכנ ,הלורג השורי ול .חינהו הקירמאב
 ...ךל .רמוא ונא.
 ,ויפתכב .ךשמו לאומש םהנ -- !תומש ,חֶא == \

 ו

 אוה .,,הזכש ערוצמ !ךמצעב ךנה הטוש % תוטש המ --

 ללכ ןימומ ה'בקה ןיא יל ,יתורהיב .,,הטורפ הושמ תוחפ ילוכ
 ,:!םשה ךורב ,םינצבק םלוכ ילש -- הלאכ םידוד

 ,..איה תחא ,חֶא --
 ,איה תחא עודמ ,  . איה  תחא ! ףוזיליפ ךל ירה --

 ?ילש ףוווליפ
 הנקזה .הרמא -- !ושכע .לש ולִג םה םילודג םימכח --

 .,!םונקזה ,םיניבמ ונא המ -- גולגל  תצקבו זגור תצקב
 םינינע,ב = אוהש ימ םע רבדל :בהוא היה אל  לאומש

 תא שובכל לוכי אל הבס וזיא םושמ ,םעפה לבא ,'םיהובג
 : ,ותבושת

 וינפו ,ובשומ לע .עעונתהו .םהנ ...ותומת םכינש ,ָא --
 ,תצק ותועתנ

 .באה ארק -- !ףוזיליפ !8 ,א --
 המכחה לכ -- וירבר  ךותל הנקוה .הסנכנ =- ול חנה --

 .,? םיניבמ התא וא ינא המ ,םלצא איה הלוכ
 המכח התיה וליאש ,ינששוח לבא ,,,הלוכ המכחה לכ --

 .הטתשמ היה .בלב .ךותל תסנכנ :וז
 ,םייח ונאש ןמז לכ לבא ,,.ותומת םכינש : ךל ירה --

 הטורפ יצח . ..ותומכש ערוצמ . ,,אוהו בלככ יח ינא ,ילש םכח
 לכ םע הברה התא ןיבמ :.. ,תונמאנב ,וב  ןתונ יתייה אל
 ! ךלש היפוזיליפה

 + ,+ רברל המ שי םולכ --- הנקוה בוש הרמא -- ול חנה --
 ,,,אלימ . ,,תולוגנרתה ןמ תומכח םיצבה ונרודב

 םק ,ותדועפ .תא  ךכ ךותב רמג .לאומש
 , חולמה לש תלוספה- -םירישה תא .ךילשהל .תולשבמה

 (אבי ףוס)

+ 

 - רהחל אציו

 ל

 ."ריעַצַה לעופה, לש יִללְכה הָפסַאָ
 (ףו)

 ,ינורהא ,לודג רעפ וריעה המחלמה יעצמא רבדב םיחוכייה
 תורדתסהה לש םיניבמו םיליכשמ רתויה םולהנמה- -טחוש ,יקסרבט

 קרצב :וחיכוה םה ,ףורגאה יעצמא דגנ הזע  האחמ וחמ
 .תורדתסהל הפרחו  בושיל הנכס םה הלאה םיעצמאה יכ ,לכשבו
 קרצה חכב קר דימת ונכלה ונחנאש ,וארהו תובהלתהב ורבד םה
 חכב תכללו תאוה ךררה ןמ תוטנל םיצפח ונחנא םאו ,רשויהו
 תא ונכ םה ,םירחאל םא יכ ,ונל אל אוה הו חכ זא ,ףורגאה
 : קידצהל רשפא-יאש ,וריעה קדצבו תוירורעש םשב ושענש םישעמה

 : םתוירחא לע םיצור םהש המ םישוע הירבח םא ,תורדתסהה תא

 איה  תקזחמה ,טלחמ ןפואב רמאה תורדתסההש ושרר םה ,םה
 ,םיעצמאה לכ תא הרטמה השידקמ היפלש ,םייעושיה לש םתטישב
 םישעמש ,תשרוד איה וא ,תומלא ישעמל םוקמ תנתונ איה הובו
 הפקת לכב ףודרת תוררתסההשו ,םילעופה הנחמב ושעי אל הלאכ
 .ונייחל הרומג היצזילרומד םהישעמ ידי לע םיסינכמש םירבחה תא

 רברה רקיעב .תורדתפההש ,וריכה דגנכש היטנה :ילעב
 םירקמ שיש ,חיכוהל ולדתשה םה 'לבא ,תומלא ישעמל תדגנתמ
 םיתב םינוב םאש ,וחיכוה ,םה םירשכ םיעצמאה לכ ואש ,הלאפ
 לשמל ומכ | ,ירובצה יא ימואלה ףסכב תורובע וזיא םישוע וא
 ,תימואלה ןרקה לש ףסכה חרזעב םינבנש ,תיב תווחאב םיתבה ןינב

 1 % נא
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 ויהי הלאה תורובעב םיקסועה םילעופהש ,שורהל תוכוה שי זא
 תוכזה םג שי זא | ,תוליעומ ןניא - תושירדה םאו | ,םידוהי קר
 י אלמת תאזה השירדהש ידכב ,םהש םיעצמאה לכב שמתשהל
 םיבירקמו לארשי-ץראל םילעופ םיאכ םאש ,ושיגדה םידחא םימאונ
 ושמתשיו םירחא ואובי אלש ,שורדל תוכוה שי זא ,ןויערל תונברק
 ,םהל שודקה לכ תא ללחל ימואלה ףסכב דוע

 המחלמהו ,םידדצמ הברה ויה הלאה תופקשהה יתשל
 תויטנה ,תורדתפהה רורפל םג איבהל הלוכי  התיה .םהיניב
 העצוה הנושארב ,תונוש תועצהב יוטב ןהל ואצמ תודגנתמה
 ליבשב תומלאו היפכ יעצמאל תדגנתמ תורדתסהה : תידוסיה העצהה
 ,הרובעה שובכ לש הרטמה

 ,תיפסאב גיהנש ומכ לבא ,דחא הפ הלבקתנ תאוה העצהה
 הטלחהה לכ תא לטבל הפסוה ידי לע וצפח ,תונוש תויטנ תולעב
 אבומה ללכה :הז חסונב העצוה הפסוהה ,רהא הפ הלבקתנש
 שובכל עגונש המו ,םיטרפ םישנא לצא תורובע לע קר לח הלעמל

 העירומ ,ירובצ ףספכב םישמתשמה ,םיירובצ םידפומ לצא הרובעה | *
 (וחילצה אל םולשה יעצמא לכ םא) ימשר ןפואב תורדתסהה

 ,הז רבד לש ויתואצות דעב תוירחאה תא הילעמ איה הריסמש =
 ,וישעמב ישפח תורדתפהה ירבחמ רחא לכו

 הטלחהה לש רומג לוטב התיה תאוה הפסוההש ,ןבומ
 ,רבעב היפכ ישעמ קר-אל הרשאו ,רחא הפ הלבקתנש תידופיה

 התיה תאזה הפסוהה ידי לעש .היה ןבומ ,אבהל םג םא יכ <
 דוע .היצזילרומדהו היכרנאה ךרדב לודג דעצ השוע תורדתמהה

 רשואלו ,יניצר היה ענרה ,תאזה הפסוהה רגנכו רעב ורבד םעפה <
 ןוחצנה . 81 דגנ תולוק 9%-ב תאוה הפסוהה התחדנ תורדתסהה <

 יכרעב לוהג היה .אוה .לבא .,תולוקה - רפסמ ייפ לע לודג היה אל
 היטנה לע םנוחצנ תא ולחנ אירבה לכשהו קרצה .ירסומה -

 היפכל היטנה לע -- לארשי ץראב  ונתרובע לכל | הנכוסמה
 ינורהא תא דוחיב ךרבל  םילוכי ונחנא הוה ןוחצנבו ,תומלאלו
 : . , טחושו

 םה ,הוה לורגה ןוחצנב קפתסהל וצפח אל םיחצנמה לבא |.
 לע רובעיש ימ לכש | ,ףכית .טילחהלו האלה תכלל וצפח דוע
 ,תורדתפהה ןמ טפשמ לכ ילב שרגהל ךירצ ,הלבוקמה הטלחהה <

 ,היה רשפא רועש המ ליצהל תוחפה לכל ולדתשה םיחצונמה
 הטלחהה תא ולבקיש ,םדיב רבדה חילצה םינאופ םיחוכיו .ירחאו <>

 ,תוררתסהה לש קחה לע .אוהש ימ רובעי'םאש ,הכר רתויה
 הרשפ רותב ,תוררתסהה טפשמ ינפל דומעל םשאנה ךירצ זא
 ועצוהש תועצהה לכ תא םויה רדסמ םג .וריפה םידדצה ינש ןיב 1

 ,רבעב ויהש היפכו תומלא ישעמ לא הפסאה םחיל עגונב =
 ,הדובעה רודפל תועגינ הפסאב ולבקתנש תורחאה תוטלחהה

 ותורצבתהו ירבעה לעופה תיברתהל  ,םיפינסהו זכרמה .ןיב םחיהל <
 רתויה - תוטלחהה ןה ולא = .סרגנוקה תאמ תורדתסהה תושירדלו /

 :יללכ ךרע ןהל שישו ןהמ תורבכנ =
 ןגרואה תא ךופהל לרתשיש זכרמל תרפומ תיללכה הפסאה | \

 ,ןועובשל "ריעצה לעופה,
 לש םבצמ ר'ע האצרה העמש תיללכה הפסאהש ירחא

 ,הזב אוה לודנ יכה הגשמהש ,תאצומ איה | ,י'אב םילעופה |
 הול ויה אלש ינפמ ,לעופה לש ורוצבל יוארכ בל םשוה אלש
 ,םישורדה םיעצמאה

 תויהל .הכירצ הרקיעב הדובעהש ,המלחמ תיללבה .הפסאה
 הרמב הבש | ,ץראה םינפב לעופה לש ובצמ: רוצבל. הנווכמ |
 הבוח :תלטומ .ךכיפלו ,ורפסמ םג לדגי ,ץראב לעופה .םסבחיש
 *  .םבצמ- םוסב לש הרטמל םילעופה לכ תא  רדסל .זכרמה לע"

 ,ץוח = יפלכ  הרובעו הלומעתב תקפוע הנניא  תורדתסהה
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 9 , 32 םלועה <

 וא  םילעופ תוצובק תרדסמ הניאו ץוחמ םילעופ : תארוק הניא
 ,ץראל .ץוחב םיריעצ

 קוזחב .קפעתהל זכרמה לע הבוח תלטמ תיללכה הפסאה
 הריעמ הז םע דחי ,הדובעה שובכ תרטמ ליבשב םינמיתה תריגה
 לש תיתוכאלמ הריגה אורבלמ רהזיש ,זכרמה תא תיללכה הפסאה
 + םילעופ

 םילעופה לע לקהל ךרצה תא השיגדמ תיללכה הפסאה
 ,ןיעידומ תכשל וז הרטמל רפילו תונוכנ תועידי תתל ,הפינכה תא
 םיסנכנה | תא לבקל ליבשב תואבה | תוינאהל ריצ | חתולשל
 וכו .ץראל

 + תונבל .ךירצ  ,םילעופה .בצמ הא לקהל ירכש ,הריכמ הפסאה
 לכל תונפל | ךירצ הז ליבשבו ,םילעופל םירורפו םירדוב םיתב
 ,הו רברב הנרוועתש העצהב בושיב .תוקפעתמה | תויורדתפהה

 הרטמב םילעופה לכ םע רחאתהל הכירצ "ריעצה לעופה, תוררתפה
 י תויצגילבואו תוינמ תאצוה ידי לע םילעופל םירורפו םיתב תונבל

 רברב תועצהה תא דמליו .ןייעיש זכרמל .תרפומ הפסאה
 הרובעל | תופתושמה תורבחה ביט תאו תיביטרפואוק הבשומ
 .תירדה .הרועלו

 לש יתמאה בצמה תא | תערל תורשפאה היהתש ידכב
 תודחוימ תורבוח איצוהל זכרמה לע הבוח הפסאה הליטמ ,לעופה
 הרובע ימי ןהב ומשרי םהש ,םייאלקחה םילעופה ןיב ןתוא קלחלו
 .הנשה ךשמב םהיתואצוהו םרכש ,לוטבו

 ,יטרפה לעופה ייחל ושי תועגונ ןניאש תואצוהה ליבשב
 לכמ .הרזע לבקל תורדתפהל תושרה שי ,יללכה םבצמל קר םא יכ
 רובכ תא ליפשמ ונניאש ןפואבו בושיב תוקסועה | תורבחה
 , תורדתסהה

 :םרגנוקה לא תושירדה ןה הלאו
 םוקמב < :הזכ ןפואב 7 הכירצ תינויצה .תינכתה

 יולג -טפשמ :י'ע חוטב טלקמ שוכרל | תפאוש תונויצה, ,םילמה
 חתפל תפאוש תונויצה :רמול ךירצ  ,"לארשי ץראב לארשי םעל
 הינמותוא תלשממ ןוישרב - לארשי .ץראב | לודג ירבע \ בושי
 ,התופח תחתו תינויצוטיטסנוקה

 הלא קר תורדתסהל םירבח רותב :'ריכהל  ךירצ  סרגנוקה
 ,תינויצה .הדובעל םדאמו םשפנב רכמתהל םיצורש

 ,םיינויצה םידפומה | לש םתלועפ זכרמש ריכמ סרגנוקה
 ,אפוג לארשי ץראב תויהל  ךירצ ,י"אב הדובעה איה םתרטמש

 לש םסוחימ ונוצר :תעיבש-יא תא עיבהל ךירצ .סרגנוקה
 לש םתוברתהל םיגאוד םניאש ,לארשי ץראב םינקסעה הלא
 םידפומה לש םחכ-יאב לע .בוח ליטהל ךירצו םירבעה םילעופה
 תוברהל ידכ  ,חורב .ןהו : רמחב ןה םילעופל רועל ואוביש ולש
 .םבצמ תא רצבלו םרפסמ תא

 ,ךשמב הברה ומדקתה םילעופהש ,החיכוה .הפסאה תרובע
 הרובעה יאנתו םבצמ תא רתוי םיריכמ םילעופה .הרבעש הנשה
 ,םמישגהל רשפא יאש םירבד לע דוע םימלוח םניא םה
 ךושמל ץוחנש ,תמאה תא ריכהל םיליחתמו םייחה לא וברקתה םה
 םישנא אלו לארשי ץראב םייחה לא לגתסהל םירשכומ רתוי םילעופ
 םיליחתמ םה  ,םילעופל םתוא ךופהלו םיליכשמ רתוי וא .תוחפ
 תיעבט איה ,םילעופה ןיב תררושה ,תורכאתהל הפיאשהש .ריכהל
 ךירצ תורדהפהה הכש ,הרכהה םהיניב תקזחתמ .הליעומ םנו
 םיעצמאב היתורטמ רעב םחלהל הכירצ : איהשו ,ירסימ קר תויהל
 ךררה תא תשקכמ ןיידע .תוררתפהה ,דבלב םיירפומו .םירוהט
 ומכ ,םילעופה רעב םירסומ דוסיב האור איה וז ךררו .,הנוכנה
 ,'וב\  םירפס יתב | ,תינוצידמ הרזע : ,לישבה יתב ,לוזב םיתב
 + םילעופה לש  יללכה | םבצמ תא 'םירהלו = ביטחל | םילוכיה
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 ץראב םייחה :יאנת םע בשחתהל רתויו רתוי הליחתמ תוררתסהה
 , םירחא םילעופ םע דחאתהל םינושארה- םידעצה תא השועו לארשי
 ליבשב םידפומה תא דפיל .איה הצורו ,תורדתסהל ץוחמ םידמועה
 לעופה,  תורדתפה ירבה רעב קר אלו םתא | דחיו /םילעופה
 אוצמל םג הצור תורדתפהה ,"ריעצה לעופה, ירי .לעו "ריעצה
 תשרוד :איהו ,ירבעה לעופה תועידי הא לידגהל ךיא ,םיעצמא
 רובעל ךליש םֶרְט ,הרובעה תא םדוק רומלי שדח לעופ לכש
 תא ודמליש םישדח םירבחל העיצמ הפסאה ,םירכאה לצא
 י"תרנכ, הוחב הרשה :תדובעו "לארשי הוקמ,ב תועיטנה תדובע
 ,תומלאו היפכ השעמ לכמ תקחרתמ "ריעצה .לעופה, תוררתפה
 םיטנמילאה םע םולשה ךרד לע דפכנ | רעצ השוע איה :הזבי

 לכ תבהא תא םהל שוכריש דעצ --- ,בושיב םיקפעתמה :םויממעה
 , בושיה יבבוח

 הכירצ בורקבש תורדתמה איה ונתער יפל "ריעצה לעופה,
 היהת .הכירצו  תיספורט ופא הרבח איה ,הנחמה תא בוזעל .היהת
 םהל .ושככישפ : ,םייעבט םילעופ תורדתפהל = המוקמ תא תונפל
 ,הזה רבעמה לא ברקתמ "ריעצה לעופה,  ,םייחב .לודג רתוי םוקמ
 רבכ תורדתסהה לש ונותע < ,תיללכ תיממע הגלפמל ךפהי .וא
 ע'על "לבא האלה רוע ךלי תאוה ךרדבו ,יללכ תויהל לדתשמ
 חוירכמ אוה = ,ץוחנו 'עורי ריקפה "ריעצה לעופה, רוע אלממ
 השועו 'לארשי .ץראב םילעופה  תיברתה  תלאשב .רתוי :ןינעתהל
 אל איה "ריעצה לעופה, , תירבעה הפשה תומדקתהל .הברה םג
 אלא ,לארשי ץראב םילעופה תויכז רעב תמחולה ,תורדתסה קר

 םיציפמו תירכע םירבדמ וירבח :, תירבעה תוברתה אשונ םג :אוה
 ךשמב בר ליח תוררתסהה התשע הוב םג . ןיוצמ ןפואב רוברה תא
 להנתמ דוע ירבעה רובדה היה תמרוקה הפסאב ,.הנורחאה הנשה
 ושכע ,תינוגר'ז .רברל םיחרכומ רוע ויה .םיבר םירבחו .תודבכב
 ורבד הפסאב ,יח רתויו יעבט רתוי אוה םירבחה ןיב .רובדה
 ןר ורבד םירבחה רתיו ,תינוגר'ו םירבח השלשכ וא םינשכ קר

 ,הרכהבו תועדב תומדקתה ,הפשב תומדקתה ,הפי תירבעו תירבע ֶ

 לש תיללכה הפסאב ריבהל היה רשפאש הז -- בצמב תומדקתה
 + תיחכונה הנשב "ריעצה לעופה,
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 ,תכְרעמַה לֶא םיִבָּתְכִמ

4 
 !הדבכנ תברועמ

 ,בתכמה לע ןומינב *ר .לש "השחכה,  הפפדנ ת"ל ןוילג  "םלועה ב
 ."תרנכ,ל = עגונב  ,א"ב--'כ .ןוילג  "ריעצה לעופ,ב  ירמאמ ךותב-  יתמסרפש
 :השחכהה ןונעב םידחא םירבד הזב ריעהל יל .תושרהל, השקבב

 "ףיעצה לעופה, ןיא .וםתתמא .לע - םירבדה תדמעה -- לפ- םדוק א

 יב "תרג כמ םולעופה דחא , יתבתכ אלש יג ח ט ב ו מ לבא ,ידי תחת רכזנה

 ,שיחכמה לע רבדה תרירח או ,םילעופה דחא םתס םאי
 לבבו .ןיפור ר"דה לע יכנא המת הדבענה המדאה חטשל עגונש המ .ב

 המב דע .יל םימותס וירבד יכ ,םילעהל לכוא אל זילא שיגרמ יננהש דובכה

 תמדא םהמ םלוד ףלא ,םלוד 3.000 ה"פב הוחה תושרב םיאצמנ יל עודוש
 לפבו = .העורזלו השירחל  רבעהל הלוכו הניא לבא - ,הערמל הבוטה םישרט
 = -ותמסרפ .רשא רכזנה בתפמב | ,םלוד םופלאמ :רחוי דובעל ןיא כוטה ןוצהה
 וכ יל ובתכ =- עבצאה ןמ  ויתועידי תא ץצומ וניאש ןמאנ שיא ובתוב
 םישרמ םנוא ויעצמא יב" ,םלוד 1,500 עשב דבע רשא לע ט ר ח ת ה להנמה
 דובעלו .האבה הנשל ותא יג ש תא ןקחל :טילחיו יעבדכ הזכ חטש רובעל ול
 עוריש -ירחא ,בלה לע םילבקתמ םירבדהו  ,םלוד 500 ריכחהלו םלור ףלא קר
 הגהנהה .םאו ,םושקה .הרובעה יאנת םועורוש ירחא) הרבחה לש .ירמוחה הבצמ
 ,המשאה יתמסרפ רשא בתכמב אל תק ד וצ ה לקנמה תטלחה ,תא התנש .ופיב

ָ 

 אמ ןוילג . / < העולם 

 ןומינב 'ר .ןיוצ תער ילבמ .תמא רבד םג לדחי אל םירבד בורב ,ג
 לשמל = .םינימזמשכ, ..תירוב'צ 'הוח תדובע לש דחוימה היפוא תא

 תרשע | ,לשמל ,תונקל םיצורשכו םיחריו תועובש .תוכתל ךירצ השדח הלגע

 :רטסינימרא הדובע לש הכרד ךכ ,"העבש-יפ רעשה תא םיריקומ תודרפ יגוז
 רתוי הברה הנשב הגש ידמ םינימזמ :הבשומו הבשומ לכב ,תורובצ תובימ
 םיגוו תרשעמ רתוי הברה הנש הנש םינוק תובשומ הברה ךותבו תחא הלגעמ

 :יפ אל רעשה תא םיריקומ ןיאו ם,יח רי . םיכחמ ןיאו = םיסומ וא תודרפ
 ,אוהש המ לכ אל ףאו םונש יפ אל ףאו העבש

 המוקמב ןימינב 'ר לש "תינוגר'זה ארמימה, ,אופוא ,התיה המב דע .ד
 "תיגימשבש תינימשה, תא יתמסרפש פתכמה ןמ ריאשהל ודיב התלע המכ דעו
 פחי  ,טיציפידה ,הרובעה יפוא ,להנמה תואצוה ר"ע םיובדה תא דיחכהלו
 ,ומצעמ ןיבמה ארוקה טופשי ,'וכו להנמל םילעופה

 לעופה,ב םיכתכמה כתוב לע המשא ןימינב 'ר ליטה אחרוא:בגא .ה
 תקרוצ .תופחיתה תפחיתמ הניא תכרעמה יכ, דושחל םוקמ תנתונה "ריעצה
 ,םיעדוי "ריעצה לעופה, תא ןארק רשא הלא ,תמא אל הז ,הידגנתמ ירברל

 תועד לעו תכרעמה תועד לע קולחל םיאפה הלאל םוקמ קלחמ אוה המכ רע
 "ריעצה .לעופה,  ירבד - לע הירזגטק דומלל םוצורה הלאו ,םיישארה .הירפוס

 ורחא הדשל דודנל םיכירצ םניא

 ןויצ.תכרבב

 ..יקסנלומס השמ

 וו.

 -  :הירבעה הרוטלוקלו הפשל םרגנוקה ד''ע

 ו .הדבכנ תכרעמ

 " לכ תופתתשהב ,תוכוס דעומה:לוחב ןילרבב התיהש הדחוימ הצעומב

 סרגנוקה לש ונמז .תעיפק רבד לע -ונד ,רועו םעה:דחא ה"הו ןיכמה:דעוה ירבח

 = הזה סרגנוקה לש תובושחהו תולודגה ויתורועתל \ המאתהב ,ירוטלוקהרירבעה

 א :יולג לא בל:תמישבו ותרוכע ןמז ךשמב רעוה ול שכרש תונווסנה דוסי לעו

 : עוב קל הז הטלחה דחא הפ הלבקתנ --- םובר םידדצמ ול ועבוהש תועדה

 אורקלו ,אבה ץיקה ימיבירבעה סרגנוקה ףפאה ןמו תא
 21--19--ע"רה .תנש תבט .תרול :'ט--'1 ןילרבב םיתנוב
 :ג וק ל- -ןשיה רפסמל 1909 רבמצר 6---8---.שרחה רפסמל 1909 רבמצרל

 תעיבקב קוסעלו לפטל קר אל היהת התרועת רשא ,הלורג ת ירבע היצנרפ
 דופיה תא הינהל םג אלא ,ירבעה סרגנוקה לש | ורודסבו | ותינכת

 " "לאור םיפב ןיכהלו תירבעה תוברתל תיללב תורדתפהל

 | .רוחיבו- -ףרוחה ןמז יכ ,היה וז הבושח הטלחה לש ירקעה םעטה  ,היתולועפל

 .הרואבל  ,םנמא םא ,ירבע  פרגנוק תאירקל לגופמ וניא-- אבה רבמצד שדחה

 םואתי  ,וירחאל וא וינפל ינויצה סרגנוקהל בורקה ןמזה יכ ונל היה הארנ

 .ףתתשהל םינוכנ  םיגויצה םיריצהמ הברה םגש ירחא ירבעה םרגנוקה ליבשב

 <> םיענומ הלאה םימיב אקור יכ ,הרכה יריל ונאב ונתרובע ןמז ךשמב ,הנה וב

 . ברה ונמו ךשמל בל םושב ,בושחה וגלעפמ לש ותומשגתה תא םיבר םורוצעמ

 < ןמפל .רשא תווצנרפנוקה | ראשו תויצראה תופסאהו ינויצה סרגנוקה לש

 ירחא --- תאזה תעב ירבעה  סרגנוקה תא ם> עובקל היה רשפא יא---וירחאלו

 = --הבורמ תע השורר תישעמה ותחלצהלשו .תואיה ןפואב  ותדוכע ךלהלש

 -  םיבתכממ | ןנחכונ הזל ףסונו  .תוינויצה תוריעוח םע בוברעב אובל ילבמ

 =  תוחכ הברה לע רתול וגילע היה ףרוחה תעב יכ םיינויצ םיגוהמ ונלבקש םיבר

 וז ונתטלחהב יכ ,ונחנא םינימאמ .תירכעה היחעוה תרובעב םיליעומו םיבושח
 תוחכה לש םתורדתסה דעב דובעל םיצורה הלא לכ לש בורה תערל ונוב
 = וענפש רזוח:בתכמ לע וגלבקש תובושתהו  ,תימואלה 'זנתוברת בוטל םילעופה

 . = .תרועת .ונתרעשה תא םגמא תומיקמ ארוקה-לוק לע םימותחה לכל הז .ןודנב וב
 .  תותורדתפה הרובעב הזה ףרוחב רככ ליחתהל ,אהת ןולרבב היהתש היצנרפנוקה

 = תא ונישע רבכש ,םיבושח \םילעפמ אבה טרגנוקה רעב ןיכהלו הפוקמו /הבחר

 ..אופא אובת אל .םרגנוקה יותר ידי לע .,םתומשגתהל םיצוחנה םיגושארה .םידעצה
 < הרטמה - תגשהל הברה : רוע ליעוי הז  ,הבררא \ אלא  ,הדובעהב הדימע לכ

 < אצמי רבכ אבה ירבעה  סרגנוקה יכ .\,ונחנא םיחוטב ,הרדופמו הנוכנ הגרדהב

 תלוכיח תא ול נתי רשא ,ןמאג .הוסי לע םיפפובמו .םונכומ םישעמ = וגנפל

 .ץידונ םירבדב ונמע םואבה הלא לכל  ,תומרה ויתודועת תא לעופב ,םישגל

 ימוב



 ליחתת הרומאה היצנרפנוקה ,אבהל ונתדובע ךלהמ רבד לע :תופוכת .םיתעל
 ,םירהצב תישילשה העשה ,תבט שדוחל 'ז ,עובשל ןושארה םווב

 ! אוה המוקמ

4 .8071010086 ,0111608816 
 וע"רתה ןושחרמ זי  ;ןילרב

 הפשל סרגנוקה תא ןיכמה דעוה
 .תירבעה הרוטלוקלו

 ! איה תבתכה
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 .הָיִקרּותְמ םיִבָּתְכִמ

 ך16עמ 20/0060

 ו

 ,אט שוק
 יפלב םוימשיטנא - - , תוימשיטנא תצק --- , ילעכה בצמה

 + םינפ יפלכ  םיינויציטנאו ץוח

 םימו דועב חתפיש ,יקרותה טנמלרפה ינפל הלעתש הנושארה הלאשה
 .הכבוסמהו השקה תימואלה הלאשה יאדוב היהת ,םידחא

 םוקרותה לש ..הרובג  תויע לוק. .היקרותב ןנעמש םיחהי ינש ינפל /
 אל דיתעב םגו ,וגלצא םומואל:תלאש ןיאו | ,ץראב םינודאה .ןנא  :םירועצה
 תא לטבל םוכירצ ונצראב םו:שויה םומעה רתיו ,םינודאה ונא יכ ,וזכ יהת

 םירזה םימואלה רתיו םינויה ,םינמראה לש תוימואלה תויכזה ,תימואלה םתושי = 5

 (םיכראירטפה) הלאה םימואלה לש םהכ:יאבל תושרח .ןיאו ,תולטובמו תולטב

 ,ונחנא. םינמותוע םגמא השולח .תונע .לוק---םדגנלו ..הלשממה ינינעב ברעתהל

 וננושלב ועגת אנ:לא .,תוימואלה .וניתויכזב .ועגת אנ -.לא לבא ,היקרותל םינמאנ =
 וארבנ אלש = ,םווקרותה . רפסה-יתבמ . םיעורג. םניאש ,זגרפס:יתבב ,תימואלה

 ,..דומח-לודבע לש תירזכאה הלשממה וליפא העגנ אל הלא לכב ,דוע

 .ונחנא דחה א םע ,אל :םבל תא םושקמ םירועצה  םיקרותהו.
 ,םילוחתמל רפפה:יתבב םכנושלב שמתשהל םכל םישרמ
 ,םומואל .תלאש ןיא ודו ,םכנוצרכ םכיהלא תא דובעל

 תא רימעיו ,סומידב םינמראה לש  ךראירטפה- אצו הזה בירה -ילגרל

 ,ינמראה .ורבח ישעמכ תושעל םיא םינויה לש :הז .םיענ אל בצמב- הלשממה
 תויכוהו תימואלה הלאשה ד"ע םירמאמ םיאלמ םינמראהו : םינויה םינותעה לכו

 .תוימואלה = |

 טעמ דוע היהנ םירזה .םומואלהו םיקרותה ןיב .יתודורו:ולבה  סחיהו
 .היולג הביא לש םחול

 תשגל | םירחבנהרתיב  לכוו \ אל הזכ  חור:בצמבש ,הלשממה הניבה
 ,םולש>יברדב זחאתו ,םיחכונה םיאנתה םישרורש יפכ תיניצר הרובעל

 לכש ,ול \ ראבתו = ,ינויה ךראירטפה | לא .התנפ :םיכרו  םיחונ םירבדב .

 .הלשממה ןיא תמאבו ,אחתירד אנשל אלא םגיא םיריעצה םיקרותה דצמ םימויאז
 דע .ןמכ םילוכי - םיבראירטפה - ,תוימואלה  .תויכזב .והשמב :ףא עוגנל תבשוח ">

 הלשממהו ,םירצונל םישועש  קדצה:יא לע ןנזאתהלו הלשממה ינפל- אבל ,התע
 תֶא ברקלו ךחאל קרו  ךא הנה התגאה לכ יב * ,תונננאתהה:והכרל בל םישת

 :תובבלה =

 לא ורבד וז ןושלב ,ינויה ךראירטפל ישארה .ריזוה רמא :הלאכ. םירבד 2

 הלא הכחו םולש ירברש ,ןבומו .םינפה.ינונעלו תותדל םירטסינימה  םג .ןורחאה =
 םשב םירברמה לש | תוקירהו תוצצופמה םילמהמ .םוט רתוי הברה םשור ושע
 : .םוריעצה .םיקרותה
 ,תימואלה הבירמל  ץק .חטב םישו הלשממה לש הפוהו שדחה סיפכטה 2
 ,יתובאלמ זכ ןפואב הררועתהש

 תודחאה .לגד תחת םינורחאה  םומיב םישענה .םי'גידמה םישעמה לכו ;
 ה אירק ה  ןקפס ילב והנה הלאה םיינידמה םושעמהי דחאו = .ושענ םולשחו
 יאכל ו החתפנ הבר תויגיגחב ,םי רמ המ רם ני אה ל ש אב צל

 וננה

 םכל םישרמ וננה

 ,הוצמה-תומחלמב זפתתשה אלש :,םימואלה = .ינב רתי  לעו ,םיהלאהו תדלומה

 ינויצוטיטסנוקה רדסה ,םישבכנ םידבע לעכ ,הינש הגרדממ םירוצי לעכ וטיבה
 ףותמ םיריעצ תוככר | וסנכי הז שדחב דוע ,הזב םג ןיכרע-יונשל םרג שרחה
 .השרח חורו שדח םד לש םרז וכותל וסינכיו ינמותועה אבצה לא םימוא להדינב

 םימואלה ינב לכ דצמ הלודג תובהלתהב השגפנ אבצה לא האירקה
 .תואמ ורהנ .םוקמ לכב ,םידוהיה דצמ ,םיקרותה םונותעה םיריעמש מכ ,רוחובו
 תאירק .תארקל והמש םירישו תרומות ,םילגדבו ,הגיגחה .םוקמ לא ם ריעצצ
 :ןטלושה

 ןיטקרפקל םהלש שפתה-תועשב םיאב םידוהי םיריעצש םיחחא םיחרי הז
 ,המחלמ:יפיפ5ט םודמליש ,הדובעמ םייונפה םיריציפואה תא םישקבמו ,םיקרותה
 'דמ םיכלוה םינורחאהו ,םידוהיה םיריעצה ץפח תא ןוצרב םיאלממ םירציפואה
 ,אבצב הדובעל םמצע תא ןיכהל ליבשב ,ןיטקופקה לא החמשב םעפב םעפ

 =--תוחפשמל םוכוב הפ ןיאו ,שדחה יונשה תארקל .םיחמש תובאה םגו
 קוהה תא ולכק --- םירמוא -- המשש | ,הירבטו" תפצ ,םלשוריב ילוא דבלמ
 ,הרזג ןיעב שדחה

 .רתומל .םנח םישוהפהו ,לכל .ןבומ --- .תרמוא .וז החמש המ

 ,הז ערואמל  םיכורא םירמאמ םישידקמ :םהיגותעו ,םיקרותה םג םיחמשו
 הרובעהש .,המה  םירמוא דחא הפו  ,ילוי - ,חל 24 = ערואמל :םימדמ המהש
 ,שרח קזח אבצ היקרותל ןתתו .םימואלה תודחא תא קזחת אכצב תיללכה

 < .שפחה:לגר תחת היקרותב הנושארה .תיללכה אבצל .האירקה הגחוה ךכ

 "םו.לש ב המ ח למ ל ינמותועה אבצהמ ןוגה קלח זכרתה םוי ותואבו
 " .חצנמה טוקבוש רומחמו החפ:ץלוגהרערהןופהלש םתגהנה תחת , לופונורדאי'ביבס

 אל :התע דע .הוקרות לש: התושרחתהל הפי ןמיס אוה הז ערואמ םג
 ףוליה בור תא זכר דימח לורמע  ,םולשב:תומחלמב אבצה .תא ליגרהל וגהנ
 תא ינמוחועה םעה שידקמ התע> ,םמוקממ תאצל םהילע, רפאו ,זידליאה .ביבס
 .ותוברת םע לש אבצ תגרהמל ואיבהל הצורו ,ולש אבצל תונושארה ויתוטורפ

 ,ם ו ל ש ב תומחלמ הנייהת היתומחלמ לכ .יכ :,היקרות תא ךרבל ראשנ

 אוהש םולשה דרתשהל ליתתמ םיללכה םיינידמה .םויתבש העשב הבו

 .היקרותב ידותיה םלועב ונא םיאור .,היקרות "לש התוחתפתהל ךכ לכ ץוחנ
 ,שדחהו ןשיה ןיב המחלמה דימת ומכ איה המחלמהו ,הבורק המחלמ תותוא

 ה םייחל םיררועתמה הלאו םמלועל תכלל םיבירצש הלא ןיב
 .תוללובתההו :תידוהיה תוימואלה - ןיב .השדחה:הקיתעה

 ויהש ,םימשיטנא :ןיב תירב:ינב . םיללנבתמה  םיאצומו
 , .סומלוק:תטילפב ידוהיה םעה תא

 היקרותבש םידוהיה םיללובתמה ר"עו  ,םיעדוי -ונא םיללובתמה תא
 .רתוו ונתוא ןינעמ יקרותח ימשיטנאה לש סופטה לבא .ןלהל רברנ דוע

 אלה ,ץיקח ימיב יבתכממ רחאב יתרכזה רבכ הזה ימשיטנאה לש ומש תא
 רפס  םינש הרשע:הנומש ינפל רבחש * ,יקרות יאנותע ,קיפבט :היצוביא אוה
 תוב יריצ תחרוא םע דחי ןודנול תא רקבשכ ,ןורחאה ץיקה ימיבשו ,ימשיטנא
 קנבה  דוטיב ולמעש ,םידוהי = םיריקנבל דועו ליפק טפנרא ריפל ארק םירחבנה
 סחו יכ  ,השע .חרתי דועו- ,םיקרותה .םֶרל תואמצ תויח םשב ,היקרותב ימזאלה
 תא  שיחכהל .רהמ ןבומכש  ,תולצמ םיסנ  ידוהיה ריצל הלאה םירבדה תא

 תומהל םיצור

 ּותוא .הריבעה תוימשיטנאה יכ | ,קיפבט היצוביא לע רמאיו ,הלאה םירבדה

 .ירוהי ריצל הלאכ םירבד אוה סחימ םא ,ותער לע

 םיעדויה ,םירחא םיאנותע תורשע לע הלוע  זניא .יקרות .יאנותע רותב
 טעמ אל אוה םג .לכק ,וירבחמ םיבר- ןמכו -- ,הפי ןונגסב .תיקרות .בותבל

 .< והנהו ריעצ  יקרותל ךפהנ םינורחאה * םימיבו דימה לודבע תאמ ףסב .תונתמ
 ,תיקרות יהנגיא ותוומשטנא --+ ימשיטנא | רותבו ,םירחכנה תיב " רבח .,םג

 הל תתל וליפא למע אלו  ןיבורפודו .רקטש ,ןומוירדמ- איהש ומכ הלבק אוה
 לכ והוז .םתיא .ףרחמו---םודוהיה תא אנוש אוה ,תיחרזמ רתוי וא תוחפ הרוצ
 < ןאיבי ןפ הארומ ,ףרחל רשפא יא םיקרזתה םידוהיה תאש ירחאו ,ולש הרותה

 . .ימשיטנא והירהו ,םירזה םידוהיח תא ףרהמ .אוה ,ןירבד ליבשב טפשמב ותוא

 אוה הזבו ,ץוח ינב .םידוהיה יפלב " דור ונעדוימ

 + .וקסירפ

 .נירבח .לש וזל קיפכט היצוביא לש ותוימשיטנא המוד .הניא לבא פ
 בכוכב יומכ .תינמז איה ולש תוימשיטנאה | ,הפוריא לש הנופצב וא  הכרעמב

 ,"ופמיט,המ ורבח םע שגפנ

 , - יךרצהקתע .דע .המלענ  בושו .העופומ איה .חעתמ

 40-80 תב (- תרבוח---"לארשו םע, םסרופמה ורפס תא ובתכ .ירחַא
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 ןליפא רמאמ בותכל הבוחל ול בשח "ריעצ  יקרותל, ותויהב ,קתתשנ---ףד
 .ומצע שדח ותואב וא ןודנולב ורוקב ינפל םימי שרחכ היה הזו ,תונויצה תוכזב

 םירזה םודוהיה וכ  ,הרמ קעוצ אוהו ימשיטנאה ולוגלג לא בש התע
 ,היקרותכ הבוט הקלח לכ םיתיחשמ

 םע קיפבט:היצוביאל ול = ויה םיכוסכס ,ויתוקעצל הבושה הבס שיו
 קיפבט היצוביא  ,תונויצה תוכזב רדצמה ,.,16-/ 00017107 -0/011684" ,ןותעה

 "תכרעמה הטולחה ןודנולמ וירבד ומפופתנשכ | .ןותעה | ידסיממ דחא היה
 םריו <00011167 0710'6ת6>:ה שארמ ומש רפוה קרו ,התשע : ךכו .וקיחרהל

 םעה דגנ .יקרותה ונותעב בתכ רמאמ ירחא רמאמו  ,םידוהיה דגנ הקעצ:לוק
 ,הריחה הרתפנש דע ..רבד םיניבמ םניאו---םיהמת ויארוקו .היקרותל ןכופמה  ,הזה
 פופדה ותואב עיפוה ,,00ועעו6ע 0]0'0ם(" םוקמבו דחא תובע:אל רקבב
 0 06 "טש6* שדח ןותע---תכרעמה התואבו

 ;היקרותב תוימשיטנאה תרוצ יהוז
 תימשרה תוינויציטנאה לא יתנוכ .הל .המוד טעמכ  תוינויציטנאהו

 יארוקל רז וניא הזה םשה םג = ,וקפירפ רמ לש ונותע  ,"ופמיט,הב תאטבתמה
 םידוהיה םיאנוהעה ןקז, םשב ומצע תא תונכל בהוא הז ןודא ,"םלועה,
 ןוהעהמ םושרוה הבשו .,םידוהיה םינותעה םיטעמ ךכ לכ הפש ץראב .,"היקרותב
 :ןקז = תויהל השק אל  ,הכלמ:תכבו | ךלמ:ןבב תושיערמ תוושעמ קר ידוהיה
 .םואנותעה

 יב % תידרפפה | תונותעב םינשב תורשע הו דבוע  וקפירפ דוד רמו
 חיכומ ,תיררפסה  תונותעל תושעל הברה אל תובורמה ותדובע תונש תורמל
 , ךרעב הנוגה הכימת לכקמה ידיחיה .ןותעה והוש י"פעא | ,"ופמיט,ה וגותע
 היולג הביאב וקסירפ ןודאה םחיתמו .ושבי.םכהה לש ואטבמחילכ ' ותויהב
 < + תב רושקה לכלו תימואלה תודהיל

 לכב םלוא .ןו ותבהאב האגתמו תירבעה הפשה תא אוה בהוא
 םיביוחמ םינמותועה | םידוהיה יכ | , ארקש ןושארה אוה .היה הילא ותבהא
 תא להקה"תובשלבו רחסמה<יתבב ,םהלש רפסההיתבבו םהיתבב גיהנהל
 , תיקרותה . . . הפשה

 ירחא . תונויצה לא "ופמיט,ה לש ותוסחיתה ששה הררוע דוחיב
 וקסירפ רמ קתש תונויצה ד"ע הפ םירבדמ וליחתהו חיצוטיטסגוקה .הזרכוהש
 ועיפוה רוחה ימיב . דגנכ אלו דעב אל ותער תא עיבה אלו , הכורוא הקיתש
 ץיקח ימובו | קתתשנ בושו תונויצה תוכזב םירמאמ השלש--םינש "ופמיט,הב
 "ופטיט,ה םואתפ עידומ , ןהכ-רמ לש ורמאמ ילגרל םוצעה חוביוה ררועתהשכ
 .הרעב אלו חונויצה דגנ אל ותער תא הוחי אל ע"על יב

 אמצ היה יררפסה להקה .יכ , ןוחמת הררוע תאןה הנושמה הערוהה-
 + תונויצה רבד לע רמאמל זא

 ינויצ ידרפס ןותע דוסי רע רבדל וליחתהשכ ,םימי שרוח רובעב
 וקסירפ רמ ריפה = ,"ידוהיה, תידרפסב ןותעה ךכ רחא עיפוהו ,אטשוקב
 , םינויצה ךגנ התסה-ירמאמ  ונותעב סיפדהל ליחתיו 4 ,וינפ לעמ הפסמה תא

 ץיבוניכר .אביקעמ  םיינויצ-ימנאה לש "תוטובחה תונעשוה,ה לכ תא
 תונוולנ ןהב הפוו ולש "ופמיט,ה ךותל וקסירפ .רמ ףסא = רנויג גיורול דע
 םידוהיה יכ , היקרותל הנכס איה תונויצה | ,ןכבו * , שיל'גימה לש ןגרואה
 תונויצה , תינמותועה הבלמטה לעמ התוא וערקיו לארשי-ץראב הכלממ ודפיו
 םודוהיהל םהל רוסא . םלועל הלועפל אצי אלש רבד ., תוחישמ , היפוטוא איה
 לב םדוק אלה וכ = , תורחא תוצרא ידוהי לש םבצמב  ןינעתהל םינטותועה
 , עוריה ןומופה ףופ דעו ,םה םינמותוע -- םינמותועה םידוהיה

 ידוהי תוכימת לע דמועה ןותעב ,ןבל יבג לע רוחש םפדנ הז לכו =
 "ןמצע .תא אשונ יח, היהיש ., רחא רסומ ףא הל ןיאש , הנידמב , ץראל-ץוח
 ,"םהב ןינעתהל היקרות ידוהיל םחל רוסאש, , םירזה םידוהיהמ ףסכ לבקו אלו

 ךוחיב .  תוגלפמה לכ לע דאמ דע ער םשור ושע הלאה  םיימאמה
 ןודאהש ,םירמוא "ופמיטה,, יכמות לע םיבשחנה הלא וליפאו , ןומהה זגרתמ
 הרכחה חכיאב םגו ןםדוגהל היה ץוחנש ,םירברה  לובג תא רבע וקסירפ

 ,השעש המ וקמירפ רמ השע התדוקפבש | ,תונויצב התע תמתולח ,ח"וב <
 ,םהישעמ לע םימחנתמ

 ידגנתמ ליבשב בוד לש תורש ויה וקסירפ לש וירטאמ = ,םנמאו
 =ותוע םניאש) םירזה םידוהיה לכ תא ראת םיינויצהל קיזחל ונוצרב = . תונויצה
 -יאבמ שורדל ןואו . תינמותועה הכלממה לש התומלשב םישקנתמ רותב (םינמ
 פדבהה תא ועדושו ,  לארשיב תוגלפמה תרותב םיאיקב .הכ ויהיש הלשממה חב

 ורבחו וקפירפ רמ יפל + דלושטוה ןורבהו :םיינויצה  ,םנילאה ,  א"קיה ןיב
 תונעט .תיקרותה הכלממה תער םירזה םידוהיה .לכ .םישקבמ קיפבט היצובו
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 לש. ותונויציטנאל םגו ייבדקיפבט היצובאל לש תוימשיטנאל דוסיה ןה ולא
 + ונימ תא ןימ אצמ : וקסירפ דוד

 , תונויצה תודא לע בתכלו רבדל וברה . שערל וטדג םהירבדב םהינש
 ,אטשוקבש ידוהיח ןומהה תבהא תא ונל ונשכר ונדצמ בר למע ילבו

 ,ינומרח ,א

 וש
 וש:

 ,הָיִציִלְְמ םיִבָתְבִמ
 ץו

 םייסה הכז אל רככ הז הדמב הנידמה יבשות וב ונינעתוש ,וצילגה
 תוריחבה ןוקת תלאש קרפה לע הדמע םעפה .הנווחאה היפיסה ןמזב ומכ ,וזכ
 /הנידמבש תוגלפמהו םימעה לכ תא קיפעהל ידכ הב שי וז הלאשו ,םייסה לא
 יליחתה טנמלרפה לא  'וכו הרשיה תיללכה הריחבה- קוה. תעיבק .ילגרלש
 תוחפשמ םיפלא 'ב ךרעל םמצעל ולטנש ,הררשה לטנ תא רתויב םישיגרמ

 ושכע ,שפג ןוילימ תנומשל היבשות רפפמ תא הנומה ,היצילגב ץראב םולוצאה
 ; ןבומ = ,םייסה לא תוריחכהב םג םינוקת גיהנהל ,תרחואמ השורד העמשנ
 פל כה  דצהב תעגונ איהש המכ רע קר לכל איה תפתושמ וז השירדש
 לכל הל שי תז ןודינב .הריחבה:רדסב .םינוקתהל ענונב ןב:ןיאש:המ ,דברה לש
 הרפנוקה ןמ  ,תוינלופה תוגלפמה לכש ,רבדה ןיוצמ  ,תדחוימ הפקשה הגלפמ
 תושירדב ולופא תזלזלזמ ,לוכיבב ,תיטרקומידה ,"תוממעה הגלפמ,ה רע םיביטב
 ,תימואלה  היטרקומדה תגלפמ הזב  תניטצמ דוחיב ' ,םידוהיה לש תוילמינימה
 העשבש ,בטיה תעדוי ,תימשיטנא---םג רתסבו תיניבוש איה יולגבש הז הנלפמ

 אל םא ,םידוהיל רשפא | ,ץראב א וה הושש טעמכ םיניתורהו םינלופה רפסמש
 הז י"ע  לטבלו םיניתורה דצל ףכה תא .עירכהל םינלופה לא הקזחב ופרטצי
 <תעצה םיתנש ינפל דוע הדבוע ךכיפלו ,היצילג חרזמ לש ינלופה ונויבצ תא

 -,םוניתורה  םינלופה ליבשב תורחוימ = תוימואל תוירוק הנעבקת היפ-לעש ,קוח
 האמבמ ילכ "יקפלופ ובולפ,ה ,תינלופה הירוקה לא ,ןבומכ ,ופרטצי םידוהיהו

 זיא, .:תאזה העצהה לש התרטמו הביט תא וירמאממ דחאב ראב ,הגלפמה לש
 7 ,טגמ לרפה לא םג אלא ,יצילגה םייסח לא קר וז ונתעצהב םינוכתמ ונחנא
 םורחוכה ליבשב תימואל הירוק לש קוחה תא םייס הזיא עבוקש ירחאש ינפמ
 הרורב הנוכה ,"הזכ תוריחב רדס גיהנהל אוה םג טנמלרפה חרכומ :,םייפה לא

 םייצילגה םירחכנה 106  ןיבש  ,תימואלה היטרקומדהל הל רצ :אופוא איה
 הלוע וירחכנ רפסמש ,יחכונה םייפחבש דועב םידוהי הרשע םיאצמנ  טנמלרפהב
 :מולג לש ויפמ ואצי ,שממ ,הלאכ םירבד .םי רוה י ה שמ ח קר שי ,161:ל

 ת גהנה ר"ע ונרש תעב ,םייסהבו טנמלרפהב ינלופה בולקה שאר | ,יקסניב

 םידוהי תריחבל , ותודגנתה תא וא עיכה אוה ,טנמלרפה לא הרשיה הריחבה
 ,,,"יאנח- םוש-ילב טגמלרפה לא

 - .קחה:תעצהו םייסה לא תוריחבה ררפ ןינעב רבד טלחה אל דוע םנמא

 והטלחה תא רעשל השק אל םלוא ..הזל עבקנש ,דעוה יריכ ןיידע תחנומ
 ,תימואלה היטרקומידה תאמ רוחיב העפשה לכקמ אוהש ירחא ,,דעוה לש

 יותעיסו יקסניבמולג ידפחל תופצל םידוהיה ויהי םוחרכומ הז ןפואב
 הקיטילופה .םיניתורה לש םדסחל  תופצל כ"ג אוה  הזמ בוט אלו

 בולקה שאר דצמ התעשב האב הילא הנורחאה הפוחדהש ,תימואלה-תידוהיה
 םירוהיה ןיב תוברקתהל המרג ,קו'צנמור 'פורפה  ,ירטסואה טנמלרפהב יניתורה
 ,ונילא הבחהב אל הדופי ונילא םינורחאה ולא לש :םתוברקתה .םיניתורהו
 הנופצה ,הברה תלעותה תא דימ וריכה םה  ,אירבה יטילופה םשוחב אלא
 םודוהיה ןמ םיבר םלוא , תידוהיה הקיטילופהבש שדחה .ךלהמהב םליבשב
 ךירצש ,םירמוא רבכ ואצמנו ,םדאמו םשפנ לכב םיניתורה לא ,גוהנכ ,ורכמתה
 םיהפומב תוברהל ךרוצה ןמ ןוא ...העוכק תיטילופ:תירב .םיניתורה םע תורכל
 הרכהה ןורפח לע ,ריעהל סר יד .וז הערב שי תועמה ןמ המכ ,חוכוחל ליבשב
 שי הז לע תוחיכומ תודבוע הברהש םיגיתורה לש תוירחאה שגרו  תונידמה
 ראשהו ,םהינפל רשא תא םיעדויה = ,םיניתור = םיגיהנמ לש ןטק ץמוק קר
 ,.ווחמב םיאולמה-תוריחבב .תונידמ הרכהו ךונח ללושמו רטלוקמ יתלב ןומה אוה
 אל "םלוק, תא םוניתורה םירחומה לכ טעמכ  ןנתנ ,רבכ .אל הז ויהש ,ה"לה
 = \" םג לכא .,,וקצרופוב י ג לר פ ל = - .קר ,ידוהיח .טדידנקל :אלו ייניתורה .טרידנקל
 לעפ המ ,לשמל ,אוה עודי :הרושכ ןנתא םיגהנתמ םניא םהבש םיגיהנמה
 < >  ןניוק םנמאו תווקל אפיא ונלוכי . הגיכוקוכב םיניתורה .ליבשב .רביורמש ר'חה
 תידוהיה הירוקה תלאשב םיגותורה רצמ עויס ונל הוה שורדש תעב ,ושכעש

1 

 ג



 8 9? םלועה < אמ ןוילג
₪0 

 םיניתורהל פל רקיש ,ונחכונ וננובאדל ,וניעט ךא ,ונתרזעל | ושיחיו וז ץראב
 םיבוז ויה ןפוא לכבשו ,םהל חיטבמ שדחה תוריחבה:רדסש ,דחא טדנמ רוע
 ימו  .ללכ ןטק היה אל ןכ םג .םליבשב הכרעש ,תירוהיה הירוקה  לכמ ,וב
 תירוהיה הירוקה ד"ע קוחה:תעצה לבקל הלשממה תחרכומ התיה אל םא ערוי
 ףכ ת ,תערכמ הער וב שי | םיניתורהלש | ,דעוה אלמ וליא ,םייונש .םוש ילב
 הנוכח וליפא  םיניתורה | תולועפל  םימעפל שיו \ ..,,הלשממהד תשירד ירחא
 ,םיניתורה ירחכנמ דחא ,יקצינשילוא ר"ךה פינכח הנה ,עודיה ןימהמ תימשיטנא

 הלשממה ןתת היפלש ,העצה בובלב םייסה לש תונורחאה תובישימ תחאב
 לש *'םירכאה תודוגא )ל לכ םדוק הגיזמ יתב קוזחל תונוישר
 יפלכ קרו ךא .ןווכמ תאוה העצהה ץקוע יכ .םיניתורהו םינלופה
 ךירצ וניא הז רבד ,ןהסנרפ הגיזמה לעש ,,םודוהי תוחפ שמ םיפלא תורשע הזוא
 ןייע) "ה'צינלור הקלוק,ה לש "תוינחה, רפפמ דאמ בר ,תישאר ,היארל רוע
 םוגזומה ליבשב תונוישר רוע .וראשי אלו  (ז'ש ו"כ ןוילג "םלועה,ב יבתכמ
 ,חזרמה יתב רפסמ תא ןיטקהל הנידמה* ביצנ תעדבש ירחא דוחיב | ,םירוהיה
 םידוקפהו ךלפה-ירשל ,םשגתתשכ ,חאזה העצהה ןתת ,תינשו .ושכע םימיקה
 ,החומ ןיאב לארשיב תוחפשמ הברה לש ןמויק תא ביהחהל ,תורשפאה תא

 אוה הז ."יזנכשא ןינע,ב תינלופה תונותעה תקסוע םידחא תועובש הו
 דבכה ונועו ,בובל ריע אישנ לש ישילשה ןגסר ,יזנכשא שאיבוט ר"דה
 םידוהיה "םיימדקא,ח לש תיבה תכּונְח תגיגחב ותופתתשה -- אוה אושנמ
 ופתתשהש , הגיגחה-דעו לש רובכה.אישנ ותויהב , יזנבשא ר"דה . בוכל ריעב
 תוגלפמהו םיגוחה לכמ םש"ישנא הברה!לבגוםדנטש טנמלרפה ירחכנמ ץוח הב
 התוא חתפו אב ,'םינלופה םידוהיה, וליפאו בובל ריע תלהק ישאר םג םהיניבו

 ךכ ליבשב . הזה דפומה לש תיפורטנליפה הרטמה לע הארהו ורא םואנב *
 תי ב ה ש ,ותוקת תא עיבה הו םע דחישו ,ותריציב ףתתשהמ אוה םג ענמנ אל
 תא תקתומה ,תלשלשה לש תוילוחהמ דח א היהי הוה
 ונלוכש ,(ינלופה) םואלה םע הש מ תד ינב םיריעצח
 יתא לכה רשיה לכשה יפל .,."רשאכ תוארל םיצפה ינירה
 היטרקומדה תכשוח ךכ אל לבא . דיבע בטל , יזנכשא ר"דה ריבער המו ריפש
 םיסג םילוזלזב יזנכשא ר"דה דגנ םלכ ואצי םה 4: הלש תונותעהו תימואלה
 .(6) ינויצ ל ומצעב ךפהנש לעו ינויצ דסומ  תגיגחב ףתתשהש לע
 ןגס רותב ותרשמ לע רתוי יזנכשאש ,השורדב דימ אצי "יקסלופ .ובולס,ה
 .תונותעב קוח םומלופל םרגו רעב לודג שער ליטה הו רבד . כובל ריע אישנ
 , ןידגוגתמ תשירד תא ושלמש אלא דוע אלו = , לצנתהמ קסופ וניא יונכשא
 ,אישנח ןגס תרשמ תא וילעמ ריפהו

 וניתושירדש הרכהה היצילגב םינלופה ךותל םג תרדוח ףכ ןיבו ךכ ןיב
 ,וקצינ'ורוחט ,  הנידמה לש ןוילעה טפשמה-תוב אישנ . ןה תוקדוצ * תוימואלה
 םואלה ל ש ורש א ל םיק היהי תיבהש ,בתכב ותכרב תא הגיגחהל חלש
 םיריעצה תרובח םשב הגיגחחב ףתתשחש > ,ץיבולרוא ר"דהו ,ידוהיה
 ארקמה תיב, תדוגא לש התוימשיטנא דגנכ ומואנב החמ ,םינלופה םימדקתמה
 םהיתופיאש ל הבתה-יש גר תא ולש הרובחה םשב עיבהו "ימדקאה
 .םידוהיה םיימדקא ה לש תוימואלה

 ינפל התיהשמ הקוח רתוו ושכע איהש הכובמ תררוש ינויצה םלועהב
 תושירד לש הליבח שי םינויצ לש הצובק לכל טעמב |. םימדוקה םיסרגנוקה
 תתאזה הכובמהל ץק איבהל ידכב .םהיתושירד תא אלמי סלגנוקהש םיוקמ לכהו
 םושרומה תא רבוטקוא 30 םויל בובלל היצילג ינויצ לש יזכרמה דעוה ליהקה
 םיגיהנמ הברה ,יזכרמה דעוה ירבח לכ ופתתשה תאוה הפסאהכ . םינויצה
 םידיטעמש ,הלאמ םידחא םגו םיילילגה םידעוה 'ד לכ חכ-יאב ,היצילגמ סיינויצ
 .סרגנוקה לא הריחבה לע םמצע תא

 ,,(בובל) ןמויוה ר"דהו (אקארק) ןוהט עשוהי ר"דה לש םהיתואצרה ירחא
 ,יעישתה סרגנוקה , תודועת לע וארהשו דצ לבמ העונתה בצמ תא וררבש
 :ולזה תוטלחהה ולכקתנ םיפתתשמה דצמ אירטו אלקש ירחאו

 .תיאליזבה המרגורפה יונשש דגנבכ התעדר תא העיבמ היצנרפנוקה

 הפיאש םוש | תינויצה העונתב ן א \כ ,הלועמ השגרה שיגרהל ךירצ סֶרגגוקה =
 תפאוש איה יכו תיקרותה הכלממה לש התומלשו התודחא דגנכ תנווכמהה
 יפרטניא לא המאתהב קר תונויצה לש הנורחאה | תילכתה | תומשגתהל
 . תיקרותה הכלממה

 ,תורדתסהה לש .תושדתה תונקתה דגנב .התעד תא העיבמ היצנרפנוקה

 סיסבל םיבשוח ויהיש ,העצהה  דגנכ רוחיבו ,רימייהנודוב .ר"רה י'ע .ועצנהש =
 ,תרבוס הוצנרפנוקה ,תודוגאה תא . םא .יכ ,םילקושה תא אל ונלש תורדתפהה
 , היצוינגראהל רוסו סיסב שמשל ךירצ לקשה קר יכ" <

0 

 < .היגרניאב ררבל  ,אוה תונויצה לש םויחהיתלאשש תבשוח היצנרפנוקה

 היקרות ןיב לעופב ונשיש םיסרטניאה-ףותש תא יקרותה להקה תעדל הרתי

 : .םינויצה לש םהיתופיאש ןיבו

 :תדוגא  דוסיל  ןויסנ רותב וכמתיש  ,ךכל = תדגנתמ הנניא היצנרפנוקה

 עגונב = ןומייהניפוא ץנארפ ר"דה לש ותעצה פ"ע י"אב תפתושמ תובשיתה

 רפוח ינפמ ךכל תרשכומ העשה ןיא .ע"על יכ ,תבשוח איה יעקרקה קנבה תלאשל

 יעקרק .דגופ  דופול תמכסמ היצנרפנוקה תאו תחת ןהיקרות יקוח רצמ ןוחטב

 םומיקתמה םיוסננופה תודפומה תבחההב הצור היצנרפנוקה ;היצזינולוקה תכימתל

 הניתשלפב םינוש םיילכלכו = םוירחסמ תועצקמב תויסצנוק גישהל תולדתשהבו

 םייאצילגה םיריצה תא רדסלו דחאל שקבתמ יאצילגה יוכרמה רעו

 רתוי םוקמ ונפיש ,  לדתשהלו תרחוימ ץירא חכ-יאב רותב יעישתה סרגנוקה לש

 'ריצמ הלא  ליבשב . םייתוגלפמה תודסומבו הגהנההב הוצילג ינויצל לודג

 רסיל ךירצ םמצע ןובשח לע סרגנוקה לא עוסנל תגשמ םדי ןיאש , היצילג

 1תי  פ"הבל ,סרגנוקב ףתתשהל תורשפאה תא םהל תתל ידכב תדחוימ ןרק

 דעוה ינטל םיעיצמ ןכ .דחא ריצל ךודה תואצוה תא ילילג דעו לכ

 תוצילגמ םיריצה ופסאתי סרגנוקהל בורק יכ | ,ךכב | לדתשיש ,יוכומה
 . גרובמהב וא יוקרקב תמדקומ הצעומל

 <( םשב ןותע ל"והל וליחתה "ןויצ ילעופ, תגלפטמ םיימדקאה

 הלפנזור .ם ר"דה לש ותכירעב | םושדח ינשל םעפ עיפויש ,[[ג(ה>
 ,ער אל םשור השועו רואל האצי רבכ הנושארה תרבוחה .בובלמ

 ,שינעה ריאמ

₪6 
₪ 

 , םימרוכה-תדּוגַא תַפְסַא
 תיתנשה הפסאה םעה:תיבב "ןויצל ןושארב, התיה ןושח 'ב םויב

 ."םימרוכה תדוגא, לש תישילשה

 לע  .הפסאה ילגרל גח לש הפי הרוצ שבל "ןיצל ןושאר,ב םעה:תוב

 ::היריבזמלו  תואישנה ירבחל תואסכ רשע השמח ול ביבפמו .ךורא ןחלש---ןכורה

 ,םיחרואלו .הפסאב םיפתתשמהל תומוקמ ,תונחלש לש תורוש תוכורע םלואב

 לצריה ר"דה ,דלישמור ןורבה ,ןטלושח תוגומתב טשוקמ תואישנה רי:לטש ריקה
 ,שרוה ןורבהו

 ונויטצה אלש ,וז הלוגס ,תוניצר לש דחוימ םתוח הילע האשנ הפסאה

 .תומדוקה תויללכה תופסאה הב
 םואנב הפסאה תא התופ ןיקפולג ,ז רמ "םימרוכה תרוגא, לש להנמה

 מוח ךשמב  לארשי-ץראב - םימרוכה לש תוחורה-בצמ - תא ראתמ .אוה ובש
 1דטפה םיאיכמו .ואיבהש םילוקלקה םתואב בגא-ךרד עגונ  ,א'קי תושרמ ואציש
 תבלוה הדוגאה רשא תעב ,תאזה הפסאה תובישח לע ריעמו ,ןייה קסעל
 לש ותכימתב םייקתהל לדחת ובש ,עגרה  ותוא לא רתויו רתוי תברקתמו
 תושרל םיאצוי םימרוכהו ,תחא הגש  דוע קר .קסעה תא םסבל ןתנש ,ןורבה
 דחיבו ,רוהט ירחסמ סיסב לע הדוגאה קסע תא .דימעהל אופא ךירצו ,םמצע

 .הבשומו הבשומ לכ לש הינינעב עוגנמ רהזהל הז סע

 לש ןובשחו-ןיד  ןיקפולג ,ז רמ רסמ םיריכזמהו ר"ויה ורחכנש ירחאו
 .תאזה הנשה ךשמב הדוגאה תלועפ

 התומרקתהו הדובעה ךלהממ ונוצר.;ועיבש תא םאונה עיבמ ללכב
 הרוגאה תחלצהב וקפקפ הלחתבש ,סה םג א"קיה אישנו ןורבה יב  ,עידומו
 .הרוגאה תומדקתהכ םוריכמו םתועטב התע םודומ ,םוקפעה תא להנל היתוחכבו

 ,םיבה םונוקת ואבוה תינכטה הדובעב | ,ת"ודה .יטרפ לא רבוע אוה
 ,הברתמו .תכלוה םהילע השירדהו י"א תוניי לש םמש םסרפתמו ךלוה םליבשבש

 רשפא םג ,קאינוק לש םינוש םינימ ךוכול תונוכנה עוצקמב םינוקתה ומרג םג

 ָ ,םימחפה*ישומשב םינוגה םיצומק ץמקל היה

 לכ רפסמ .הנומאכ םידבועה םידיקפה תאו םילעופה תא ללהמ אוה
 ,םינמית .הרשע ,םירכא ינבָו םירכא הרשע .םהב .שיא ם יי ש ש ל הלוע .םילעופה
 :;םידחאל ,,םבצמ תא  בוטיחל רשפאש המ לכ םישוע  ,םינוש םישנא---ראשהו
 םיאירב םילבאמ .םילעופל איצממה ,לישכת"תיכ הרסי הגהנהה .תונועמ ונתנ םהמ
 . יןטק .ריחמב

 ד"ע ח"וד ןיקסולג רמ רסומ הדוגאה תדובע לש ירחסמה רצל עגונב
 הנשְב השענ הברה  ,הרוגאה םויק.\ש םינשה שלש ךשמב  םיקסעה ךלהמ
 תנשב = ,תוגייחל םושדח .םיקוש .שובכלו הריכמה תומכ תא  תוכרהל הנורחאה
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 ז'ככו .הנושא-ה .הנש ה רשאמ רטילוטקה לש םידחא :םיפלאב .הָרוכמה הלרג וז
 םהמ םיבר ,פוסבה ןמ  אוה קוחר  ןיידע  םימרוכה  בצמ/ יב [רחכל- ךשפאדיא
 םירכחה רשע העשתו תואמ- שלש .ךותב .םמויק תא חיטבהל רוע םילוכי םניא
 םישמחמ םהל שי 122  ןםובנע .רטנוק .םישמחמ .רתוי םהל -ןיאש 189 םיאצמנ

 ךיהצ ,רטנוק .האממ .הלעמל שי םירבח םיששו השמחל קרו ,הטנוק האמ'דע
 אל רטנוק םישמחמ רתוו םינתונ םגיא .םהימרבש >  ,םירבאה "5 ,תעדל  אופא

 םינשב וא .קנרפב רטנוק לכ .לע םיכנעה. רוחמ הלעי :םא : וליפא :ןםייקתהל :ןלכוי
 .םינפגה דבלמ תורחא .תועיטנב קסעל \ סוביוחמ םומרוכה :/התע  אזהש .יפכמ

 םיחגומה .םיברה םילוקלקה לע  םאונה הארמ :הכוראה ותאצרה ךשמב

 תובס ינפמ םתצקמו םיחמומ םישנא- רפוח .תמחמ םתצקמ | ,ןייה תישעתב

 םינשה שלש לש .הרובעה - התוא---םאונה- ףוסןמ-- םלואו, .תוירסומ ןא תוינכט

 :לכ:ףופ יכ  ,רותעל .הוקת .זנבלב -תררועמ החלצה הברהו הכרה ונל  האיבהש
 ."הילא םיפאוש ונאש ,הרטמה לא עיגנו םילושכמה לכ לע רכגהנ ףוס

 ,ח"ודה ד"ע  םיחוכוה וליחתה הפסאה לש תינשה הבישיב
 םירק .םעפה ויה ,םיבהלנו םירעופ ויה הרבעה הנשה לש תיללכה הפסאבש

 .ידמ רתזי םיבושח ויה אל םהירבדו ,ורבד םימאונ העברא:השלש קר .םינותמו

 םינוקתה תא ,רבד המילעה אל הלש ח"ודב הגהנהה יכ ,הארנכ ,ושיגרה לכה

 ,המצעכ התארה קפעב ןנשיש תוערגמה .ןתוא לעו ,התשע תושעל היה רשפאש
 וגה תישילשה .הבושיב = ,םירבחה ןמ תורעהו תולאש הברה .הלטנ וז השגרהז

 ,תוטלחה וזיא ולבקתגו תונוש תועצהב

 יבנע ריחמ תא תולעהל :הנושארה העצהה
 ןניא הזה ןייה ונפגש .וגפמ ,האמל םירושעו השמהחב

 ריחמ תאלעה ילב יכ ,הלודג השיהח  וילע שי בקיב רשא תעב הב ,הלודג
 ,תוריפ:אשונ רתוי היהיש רחא ןימב ןפילחהל םימרוכה חרכוו הזה ןימה

 יתועד בורב הע צה ה הל בק ת'נ םיבר םיחוכו ירחא
 םיכנע הנוק הלהנהה התוה תומדוקה םינשה יתשב :היגש ה ה עצה ה

 םיכנע םהמ תונקל םא ,הלאשב ונד התע ,הדוגאל םירבח םנואש םימרוכהמ
 :תוארל תאזה הלאשה תא רוסמל :התיה הפפאה תטלחה ,אל וא וז הנשב םג

 .הצעומה לש היניע

 ירחא .הירבחמ םינש | הדוגאהמ איצוהל :תישילשה העצההי .
 םינש שלש ךשמב םא יכ ,הלאה םירבחנו ינשל עידוהל ,טלחה םיטעמ :םיחוכו

 = -יהדוגאהמ םחרכ:לע .וקחרוי-- םתגהנה תא וביטוי אל <
 יכ ,גירבד לע םעפה דוע | רזחש ,ר"ויה לש םח םואנב  הרגסנ הפסאה

 ונתדוגא םא | ,שואיה לא רכמתהל ונל ןיא י"אב ונתדובע לש ישוקה לככ,

 םינמיס .תוארל רשפא הנה  ,היוצרה תומילשה לא עיגהל רוע .החילצה אל

 תוציחנ דע הרכה ידיל רתויו :רתוי םיאב םירבחה לבש ,וז הדבועב  הבוטל
 ."תולודג. לעפל החכב שי וו ,וג לכ ל הפ תש מ' הדוב ע

 א
 יּונוָיַחְּב 0

 + תּונויצּב -

 : העירומ .ןליקב .תיזכרמח הכשלה == |

 םיחונוה

 "הגאלאמ טאקשומ,
 תומכ תונתונ

 םיריצ תוריחב לש םילוקוטורפ הברה רבכ .וגלצא . ולבקתנ
 .םהבש םינמיפה לכ ואלמנ אלש :.ינפמ .ןלספל :ונחרכיהו . סרגניקל
 תא םילהנמה  םירעוה - תא  .ריעהל 'ץוחנל :ונא :םיבשוח .ךכופל
 אצוי .ילב : םילוקוטורפה ינמיס לכ 'תא :אלמל .ךירצש  ,תוריחבה
 םילקשה רפסמ תא = קוירב ' םושרל = ךירצ .ריחיב = ,ללכה ןמ
 ולבקש | תוערה | רפסמ | ,ט"סרת .תנשב הרוגאה  י"ע ופסאנש
 ,ומוקמ אלממ לשו רחבנש ריצה לש "ויתונש םג כו ,םיטרידנקה
 םיקל םא ,הלאש ררועתת וא ,הלאה | תושירדה .הניאלמת אל םא
 יפל ,ףסאתמ .תוריחבכה תא ןחובה רעוהש ינפמו , תוריחבה תא

 ןורחאה הזו  ,םרגנוקה ונפל .םימי :חנומש :קר .רתויה לכל : ,תונקתה
 ראשי אל .;הנושארה ותבישיב .ןלסופ וא .תוריחבה.:תא .םיקמ
 ,תומרוקה ולספנש ה מואב :קושרח :תוריחב .עובקל ןמו

 ,סרגנוקהב חכדיאב ויהי אל הלא תומוקמב םירחובה תוצובקלו
 תוריחבה לע  םינוממה = םידעוה לכ תא שקבמ | יזכרמה  רעוה
 ,הב הומאה לכ תא קוידב רומשלו וז הערוהל בל םישל

 םיריצה םע רחיבש .תורוגאה תא ריעמ .יזכרמה .רעוה -
 תכלל ריצה | לכוי אל םא = .םהל = םינגס  רחבל .ךירצ .םרגנוקל
 םיטדנמה | וכלי אל הז .ןפואבו  ןגפה ומוקמ תא :אלמי .גרובמהל
 תומש תא םג םושרל ךירצ | תוריחבה  ילוקוטורפב |, דוביאל
 . םיטדירנקה

 : העידומ יעישתה םרגנוקה תכשל --
 ב רבב יא .רבמצ .5%56 .םייב - סרגנוקה תחיתפל

 ,םייונפ הבישי לש תומוקמ םיחרוא

 :היפורמ גרובמהל העיסנ יפיטרכ ריחמ והוו

 ,גרובמה--ןילרב--גוברדוא--בובל--ידורב ךרד
 תישילש הקלחמב  ,קרמ 79.58 הינשה הקלחמב :ריהמה עפמה

 תישילשה ,קרמ 71,50 הינשה חקלחמב : םיעסוגה.עםמ .קרמ 868
 . קרמ 29 תיעיברהו תישילשה ,קרמ 0

 גרובמה -- גוברדוא -- קפיצלודופ - קפיצלו ךוד
 י קרמ 46,40 תישילשה ,קרמ 79 הינשה הקלחמב : ריהמההעפמה

 .גוובמה --ובוודנפבלא ךוד"
 ..קרט 29.10 תישילשה ,קרמ 94.50 הינשה הקלחמב : ריהמה-עסמה

 תיעיברה ,  91.10 תושילשה , קרמ 82,50 הינשה  הקלחמב : םיעפונה=עםמ
 + קרחמ 0

 .גוובטה --ןינוקטדיא ךוד
 + קרט 83.10 תישילשה ,קרמ 51,50 הינשה הקלחמב :ריהמה עפמה

 תיעיברה ,82 .10 תישילשה ,קרמ 49,50  הינשְה הקלחמב םיעסונה-עפמ

 + קרט 0

 תפסא לש הלבוי רובכל ףשג םש ךרענש ונתוא םיעודומ בויננאמ --
 התשענ ב"חאו יאפידואה דעוה השרומ . שישיה :י"ע חתפנ ףשנה , ץיבוטק
 הרבואה ירחא , םירחאו לצרה ר"ד רבליהומ ברה רקסניפ ר"ד תומשנל הרכוא
 .תונויצה תוחתפתהו הפסאה ךרע ד"ע יקפדורכ ר"דו ריש = , םיציק 'תה ומאנ
 ףסאג דוע . . יאסידואה דעוהל וחלשנש .ק 20 ,ר 20 רקסניפ-ןרקל  ףסאנ
 ..יאסידואה דעוהל הָבִרב תמרגלת תרומת תימואלה ןרקה תבוטל .ק 95 .ר +
 יםיפסאנה להק לע בוט םשור השע ףשנה

 סרגנוקל ריצ תריחב ד"ע העידיהש ול םיעידומ היסודואיפמ --
 + דוסי הל ןיא וננותעב המסרפתנש יעישתה

 הדיעוב .םהיבב םינויצה תדיעו התיה רבוטקוא לש םינורחאה .םימיב --
 רמ םונורגאה םכותבו =: ,תודוגא םישלשמ  םיחולש םיריצ םישש ופתתשה וו
 ריי ל ה א ם ר'ד טניצודה יירטסואה טארסכויוה רחבנ ,לארשי.ץראמ ינו רה א
 . .ןילרבמ יו ל ךירנייה ר"דהו

 תיונכשאה ןושלב םואנב הדיעוה תא חתפ רימייהטיווו רוסיפורפה
 י תיח'צהו

 הגורחאה תעבש ומואנב חיכוה  ,ץילפטמ  טריכיב טסנריא רמ | ר"ווה

 יונשה לע ןמאנ תוא ,הידננתמ דצמ  םג תונויצה לא חיה בוטל הנתשנ
 רדוהמה םלואב תאזה הלודגה .תינויצה הריעוה תישענש המ ,אוה הזה ץרמנה
 םשב עיבהל ומצעל הבוח האור אוה  .גארפב תילארשיה הלהקה זצעומ לש

 ,גארפב םודוהיה תדע ישארל הבורמ :הדות םהיב ינויצ תדיעו

 םימעפלש ,תורמל .,יצראה דעוה לש ח"הודה תא ארק .ץינולס ריני'זניאה
 לע וז .הנשב דוחיב קיעהש | ,ילכלכה ןיחלה ינפמ דאמ השק ה-וכעה התוה
 רעוה ,םינוש .תומוקמב ראמ * הירופ התיה םימואלה .יכוסכסו ,םהיבב םידוהיה

 הררש תודוגאה בורב .תינויצה לש חתוהמ ד"ע תיח'צה ןושלב םרטנוק םסרפ

 רפסמ הפי תחתפתמו תכלוה םינויצה םיטנידוטסה תדוגא ,תרעופ העונת

 הנשה תמועל תוא מ ש ש ב  רתוי והזש ,2/200:מ .הלעמל הלע םילקושה
 לש םיפלאה תשמח תמועל) תונורק 11,864,80 ופסאנ ל"הקה תבוטל .,הרבעש
 18000 5 ופפאנ ללכב םייאניתשלפ תורסומו ל"הקה תבוטלו (!תמדוקה הנשה
 :ית, .תיה'צה םיטנודוטסה תדוגאו .םוריעצ םירהופ תדוגא ודפונ גארפב ..תונורק
 םירבדמה םיטנידוטסה תא ברקל איה הנורחאה הדיגאה תרטמ ,"לצרוה רודוא

 ווהו = .תוימואל תויגיגח .ןגחוה פהיב ירע .לכב ,תינויצה הדוכעה לא תיח'צ

 - ,תובהלתהו .הוקת ,הדוכעה:ןושש תררוש  ללכב ,הכרה תוינויצ .תופסא



 אמ ןוילג

 הדותו ןומא הריעוה העיבה תילוגרמ .לימא ר'דה לש ותעצה פ'ע
 .הירופהו הצורחה תינויצה ותדובע ללגב יצראה דעוהל

 ,יצראה דעוה ירבחל תויאשת תוריחב ושענ םירהצה רחאלש הבישיב
 לכ לש ןוצר תרעס לוקל דחא הפ רחבנ םהיבב תינויצה תורדתפהה אישנל
 זוטנא :ורחכנ ךעוה ירבחל ,גארפב ןוד ךרוע ,תילוגרמ .לימא ר'דה הפפאה
 ,גארפכ םיבשוי םלוכ ,ילהיוו .ץיולג זגוה  ,רגנוז ר"ד ,יול ,מ ,ןהכ ריד ,ריזאלג

 ןיבו תימהיכה .תונויצה תורדתפהה ןיבש סחיה דע םיחוכיו ב"חא .וררועתנ

 .תוינויצ .תועידי .םימעפל דעוה םסרפמ ובש = ,"רהעווטסבלעז, ןותעה
 תא ופינכיש ,אובל .בורקה : ונויצה םרגנוקב לדתשהל העצהה הלבקתנ

 .ינויצה פ"העוה לא ר יל ה א מ ר"רה

 הדובעב ולש המרגורפה תא טרופמ םואנב תילזגרמ ר"דה ררוב ףופבל
 לכב הב קיזחהל ךירצ ותעד יפלש ,תיאליזגה המארגורפב םתחו ,תינויצה

 . ףקות
 ,הדיעוה הרגסנ הזב

 .לֶאְרְשַדְקְר
 תריחבל הבשומה חכ-יאב לש הפסא ןושח 'ר םויב התיה "הוקת חתפב,

 םינוקתו םירדס איבהל םיצורה ., םיריעצה דצמ .ןיררוע וילע ואציש , שרח דעו
 ..שרח דעו רחבנ םינאוס םיחוכו ירחא .ההבשומה תגהנהב

 תא לבקל + טלחה .הבכשומה לש א:ווה תלאשב ונד תוריחבה ורחא
 .שבוח לכ הבשומב היהי אלש יאנתב ,ןהכ ר"דה הבשומה לש ינטוה אפורה
 ראשה תאו ,א"קי.לש קנרפה תואמ עבראו םיפלא -- יהת אפווה תרכשמו

 -- .התע דע םש םינוהנ ויהש םיריחמה יפל , םילוחה לצא םירוקבה ןמ לבקי
 י"אב .הדסונ תונלבק לש "תינמיתוע הדוגא, םשב השדח הרבח --

 . רבוטקוא .שרחב
 לש תונלבק ינימ לבב ,הלשממהמ תונוישרב ןבומכ , קסעתת הרבחה

 ,ופיב תושדח תוצוח ןינבב ןוגב | ,תוירובצ תודובעו ,תונוש השעמ תשורח

 תא תולולס תולפמ י"ע רובחב , למנה תחגשהב ,ריעב תונשיה תוצוחה יופיב
 ּוא םידיחי ליבשב םונינב .תמקהב | ,היתוביבסבש םירפכהו םירעה םע ופי
 .םילועשל םימולשת "תינמתועה הדוגאה,ל .ומלשי םהו תודוגא ליבשב

 עויס םישרודה רחסמ-יתב לש םירחסמ םילעפמבו םיקסעב ףתתשת הרבחה
 . וכו בז

 , םיפ לא תעברא הרבחה .תוינמ רפסמ .קנרפ ןוילימ הרבחח ןוק
 ימשרה הבשומו הרבחה זכומ .קנרפ םישמהחו םית א מ הינמ לכ ריחמ
 + רחא לוק תוכז ,  ףתושהל וא .יונמהל. םינתוג תוינמ רשע לכ  ,ופו ריעב
 תיטידנמוק הרבח לכב גוהנכ תופסאל םיעובק םינמזו ,תרקב רעו שי הדוגאהל
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 -יבשות .םפטו .םהושנ םע ןויצל-ןושארל האב םינמית לש הלודג הרובח --
 ןועמל תיב םהל רפמ הבשומה דעו . תופי םינפ רבסב .םולבק ןווצל-ןושאר
 !ןוילעה תיבה .תאו ,הלוכ תאוה הרובחה תבשוי תיבה לש ףתרמב
 'איבה םידחא "הרות.ירפס, םג .הלפת .תיבל םהל ודחי , הכסל רתוי המודה
 + בקיהב דובעל ולבקתנ .הרובחבש םירבגה  ,םחדלומ .ץראמ  םיגמיתה םתא
 + םירכאה יתבב םידבוע םידליהו םישנה

 ,ליסרמ יקושב .בוט ןפואב חתפתהל לחה םידקשה רחפמ -
 ידקשל ומכ לארשי-ץרא | ידקשל םיריחמ ושכע  םיעבקנ  ,ןודנולו  לופרויל
 רחא 5ארשי-ץראב םידקשה רחס5 היהי םימיה תוברבו ,דרפסו הילטוא

 + םהפ ראפתת לארשי-ץראש םיבושח רתויה םיפנעה
 םיחתפתמ ןונצראב תונורחאה םינשב ועטונש ת ריפה יפדרפ --

 ,בושח :דיתע ץראב- המדא ידבועל .חיטבמ הז ירחסמ ףנעו  ,הפי םילוע'
 ,ןורבחו הוע ךרד ,  םילשוריל .ךיעס-למגמ .לורב-תלפמ ןינב רבדפ --

 ,הלפמה ןינבל התמכסה תת ילבל הטילחה תילגנאה הלשממה יב םיעידומ
 "טלבגט .רגילרבה, םלואו ., םירצמ תולובג תא הנכסב איבהל איה הלולעש ינפמ
 --יוז הלסמ ןינבב וליחתי הנש דועבמ רחואי אל יכ , םינמאנ תורוקממ עידוט

 .תָרָומּב
 ו

 םירחא ושמתשה טשפדובב יקרותה םעה יריצ לש -םרוקב .תעשב
 -רווונואב רוספורפ , ייבדהזיר קיפבט ר"דה לא הלאשב נפו םיחוהיח יבושחמ
 היקרות לש סחיה רבד לע ,  לופונאירדאמ  טנמלהפה רוצו -אטשוקב חטוס

 תגלפמ יב , תועומש הנורחאה תעב וטשפתנ , עודיב ..היתוצראב :ידוהי בושיל =
 .טרפב י"אבו ללכב היקרותב םידוהי לש .בושיל .תדגנתמ םירועצה=םיקרותה

 4 3 םלועה

 0 ןתורדתפהה תבוטל | .תודא לע רבדל הברה םירוהיה ויתרוא םע ותחישב ייב"הויר  ר"דה

 ; היקרות תונירמל .הבר תלעות איבהל םילוכיה םידוהיה לש םהיתונורשכ
 םגו , הבחב םהילא הסחיתה 'דימחו םידוהיה היבשות תא הפדר אל םלועמש
 רחאה רבדה, .  תוימשיטנאה תובקע תא היקרותב םידוהיה ואצמי אל התע
 םבושיל לודג רספה כ -- ייב"הזיר .ר"דה ףיפוה -- דימת רכול םידוהיה לעש
 ַאיִה ירה. העונת לב .העיפפו .העיספ לב לע םיכרמש " ןואשה ותוא םרוג

 םירבדב .וטיעְמי יכ בוט , םילעפמה םוקמב האבה "היזיאופה, ינפס הנבס תקוחב
 םיקרותה , ונחנא וגדמל תאוה תמאה תא . תולועפו םישעמב ובריו םיטופטפבו

 2 . תוצירעה םע הכוראה ונתמחלמב ןויסנה יפמ , םיריעצה

 םידוהיה יליצא לש םתודגנתהב ייב-הזיר ר"דה עגנ וירבד רתי ןיב
 . + תינויצה העונתה לא

 היצויליביצב ךכ לכ םיעוקש , וירבחו ךאנייר ןוגכ ,הלאה םידוהיה,
 הנפה םוש םהל ןיאש דע ,םשפנ לא ךכ לכ הבורקה | , תירצונה - תיברעמה
 : + "תירבעה, ןושלהו חרומה -- תודהיה תורוקמב השגרהו

 תוצראב וראשיש ,םידלישמורַה ליבשב אל 'הצוחנ השדח תדלומ-ץרא,
 + תונידמ הברהב .םיפדרנה םיינעה  םידוהיה יפלא ליבשב אלא ,  םהירוגמ
 הכְרכ איבהל היקרותב ולכוי םהל שיש תולגתסהה * ןורשכב הלאה םידוהיהו
 ל - ."םתדלו םמעל םינמאנ ראשהלו .הגוהמהל

 "הטודאה הקתפה, תרזג תדמוע שדחמ "רורוא,ה עידומש יפב -

 הרוגהו -- וז הבוט הרושב ורשבו ורוח רבכ םימעפ המכ לבא .  לטבהל
 ו : .הלמב אל

 םיפדהש ליבשב רחא ידרפס ןותע םידוהיה 'ומירחה יקינולפב --

 .."ופמיט,ה תא םג םיוחהל םיבר םירמוא אטשוקב .םידחא תוללובתה-ירמאמ
 הלע חפורא המחלמ יוחא :ונל םיבתוב (הירגלוב) . ילופופיליפמ --

 =יתבש ., םנילאה התצר רבעש ףרוחב תרקבה רחא , "סנילאה,מ רטפהל :ונידיב
 רומאל , תיתפרצ  רתוי .,השדח תינכת ולבקי םהב תבמות איהש םיידוהיה רפסה
 'תירבע ודמלישו ; תירבעה  ןובשח :לע תיתפרצל בחר רתוי םוקמ ועיצקוש
 כ"א סנבהל ונינב םילוכי ויה אל ,וז המרגורפ הלבקתנ וליא ., םוגרתה תטשב
 .ללב המואתמ הנניא .סנילאה לש םידומלה=תינכת יב  .םירגלובה רפסה-יתכל

 8 . הלשממל רטסה-יתב לש וול
 הליעוה אל .םדצ לע היה להקהו ,האחמ- תופפא וכרע םינויצה

 , ןוגד ןודאה לש וו אלו ןירפמ רשי הנה אבש ,טקידנב ןודאה .לש .ותוברעתה
 ד"ע וחכותה ובש ,דחא לודנ גניטטימב .  היפוסב סנילאה לש פ"פהב להנמ
 -יתב לע תקפמה םגש ןינעמ .םינויצה רצ לע להקה לכ היה , המרגורפה יונש
 סנילאה האצי ךכו ,יסנילאה ייונש תא לבקל ןאמ הלשממה לש רפסה
 .השאר לע הידיו ילופופיליפמ

 ,לֶאָרְשְי .תוצּופָתְּב

 :םירבעה . ת"תה יתבב םירומה יכ ,רריב הלכשהה רטסינימ --
 .הנידמבש 'ס"הב- רתי .ירומכ ,אבצב םתבזח אלממ םירוטפ םניא

 ,הטלחה לודג תועה בורב הלכק הפידוא ב  תינוריעה המודה --

 דתוכו תא הסירואב םידוהיה תאמ וללשי יכ = ,תוממורה לא תולדתשה שוגהל

 = .הכלממה:תמוד -לא הריחבה

 " > םיטסירוי םידוהיל תתל םינורחאה םימיב קספ הלכשהה םוירטסינומ --

 לבקלו היסורבש תואטיסריבינואב הפמל  דומעל ןוישר ל"וחב םדומל קוח ורמגש

 , : .ןיד:ךרוע תדועת

 ..רבח תא ןידל עובתל .הטילחה .הסידואב תיסורובונה הטופריבינואה = -

 וכש ,"שטורה,ב  סיפרהש ןרמאמ ליבשב יקסלוקינ .הסידואמ | הכלממה-תמור

 יףסכב םירוהי םיטגידוטס תאזה הטיפריבינואה לא םילכקמ יכ ,חיכומ אוה

 "תועגונה תולאשה לכ תא ררבל הרמג םירעה תגהנה יניגעל הצעומה - -

 םידוהיה תא לידבהל טלחוה תועד בורב ,ןילופב = ינוריעה ימצעההןוטלשל

 התעצה .יפכ םיזוחא הרשע רפפמב המורה לא םיריצ רחבתש ,תדחוימ הירוקל

 ,הררועתהש הלאשה רבדב ,הלשממה לש

 יוחלא לכ  .תא .ףרצל ךירצ - תידוהיה הירוקה לא יכ ,טלחוה תידוהיה הירוקה לע

 :. < אל לא.תרחא הגומא תירכב ב"חא ואב םא , להבה ילכב םודוהי ורלונש

 יארקש לגב יקסדורב טטופירה תא ןידל עבת יאסידואה קינל'צנודרגה ---

 : ,'ץיבומיפוי ידאקרא, ולש וניאש םשב ומצעל

 =. היצילגב םירבעה רפפה יתב תורדתפה לש רע וה ת ב יש ו
 פ"הב תורדתסה לש דעוה תבישי בובלב .התיה רבעש שדחכ

 הלומעת (ב .ןרפפה:יתצ לש יחכונה בצמה (א : היה םויה רדס היצילגב םירבעה

 רלוש רמ ,רעוה שאר .,םידלו :ינגו םישרח רפסיותב רוי (ג
/ 

 :היסורב

 ל"וחב

 = * .םורמומה .תא םג תונמל ךירצ םא
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 הכה ...'""ח--פ''''''''''''.'.ד..--"'"---רפפ'פפ''''טט'סטדוהה הוה 8

 ערה ינחורהו ירמחה בצמה תא ראתמ אוה ,םיריהב םיעבצב .הבישיה תא חתפ

 םיגאוד םניא ,םשארב םידמועה ,םיימוקמה םידעוה = ,היצילגב רפסה:ותב ,לש

 םתבוח תא תואלמל = םילוכי רפסה-יתב ןוא  תוסנכה  ןורסחמ ,םתבומל יוארב

 האצומ רחא דצמ .הלופכ הער תמרוג תאוו  ,הניגיהה תושירדל עגונש המב

 הערל הזה רברה עופשמ ינשה רצהמו  ,פ"הב תא  רוגסל הנאות הלשממה הל

 ,יללכ "ב תמועל  םהיניעב ןטקי ירבע ס"ב ךרעש ,םמצע םידימלתה לע םג

 רועו  ,ס"היבל דובכה תאריו ןויקנהו ררפה יגשומ םבלב עטנל םילדתשמ םשש

 !תונקתה .קזח יטפשמ םיפב לע דמוע וניאש ,ירבע ס"בל  היופצ תחא הער

 לש אלו "הרורב הפש, הרבח לש תונקת ןה  ,ס"הב ורסונ ןהיפ לע רשא

 תונעט םוש ילב הרגפל הלשממל רתומ הרבח רותכו ,רסומ רותב ומצע .ם"הב

 ,דמלל תושר םהל ןיא הלשממה יקח פ"עו תורועת ולב םה םורומה ,תונעמו

 ס"הב תא דימעהל םיעצמא אצמל ךירצ ,רפס .תיב תריגסל הלק הנאות כ"ג  הזמו

 ןיא .הלומעתה א'ע .הצרמ טאר רמ---,םיקחה תשירדל םיאתמה ןוכנ סיסב לע

 0 ןוגה ףסב םוכס הזיא גשוי .אלש ןמז לכ קפתסהל , הלובי תורדתטהה

 םאונה .םיימוקמ םידעו | ודסייש  םירוטזינגרוא םימאוג -חלשל = ךירצ ':הדובעה

 תוהרתסהה רעב בוצק םוכס םיינויצה לש יזכרמה דעוה תאמ שורדל (א :עיצמ |

 'דכ ,וריכזמלז שאה  בשויל הרובע רכש םלשל (ב = ,םורבעה .רפס יתב לש

 רותב יכ ,רמוא סיקהוק ר'רה ,תורדתסההל קר  םהיתותע תא שידקהל ולכויש

 תשיכרל קר התע בל  םישל ץזחנ ,טעומב םצמטצהל .הילע הרועצ .תורדתפה

 רשפא ונדמעמ רצבי רשאב ריתעב .םישדח פ"ב ךסיל אלו םושדח םירבח

 הנמו דעוהש ,לגניר ר'דה תעצה תא הלבק הפסאה .הדובעה תא בוחרהל היה

 לא  .ם"הב ידעול היהיש ,םהיאנוש תויולפנתה יגפמ "הב לע ןגיש ,ןיד:ךרוע

 םירעה לבב. תויממע  תופפא ךרעל טלחה רליש  רמ תעצה פ'ע .--- .תונפל .ימ

 ירעב הלומעת תושעל | ןמצע. לע לבקמ רגוט רמ/ :,םיבוט םימאונ - ןימזהל1

 ,ועודוהב הבישיה תא רגס רליש רמ --- ,ורחפמ .ילגרל ויתועיסנ ךשמב הדשה

 .האבה הבישיב טורטורפב הצרי םידלו ינגו םושדח ס"ב דופו דיע יב

 דה, 59%2 ה --5/-2---

 .ןוטיליפ
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 .תוחְרּופ תומיִשְר 0

 וו
 ילגרל ידוהיה ונמלועל ואבש , םיזעול םיגשומו םילמ הברה םע דח

 ולכ אוהש ,רחא גשומ ונכותב חרואתמו ךלוה , םייטויה םינותעה תוברתה

 ,יאפוריא
 , "תויוורטניאה, = לא .ירבדב . ןוכתמ ינא

 ,.+ תידוהיה
 ?"ויוורטניא, לש ושוריפ המ  ,םיארוקה , םתא םיעדוי אלה
 ותוא םיפיקמ דימ ,ריעל אבש םושלשמ וא .לומתאמ םסרופמ םדא

 וחרכ לעב ויפ תא םיחתופו םהידיב םינורפעו תואפקנפו םיוירז םיאנוהע

 יפל לכה -- םיגוש םינילבתב םתוא םילכתמו םירובדו םילמ תוריהמב םיפטוחו

 . רמגנ 'ויוורטניאה,ו -- ןותעה ארוק לש ומעט
 ,הוה  רובכה רחא םיפרורה םיבה שי ךכל םיכווה "םילודגה, ןיב =

 ,בושח "ןינע,  תגרדמל יאגותעה לש  ותובוב הלעת םהלש ןילוחדתתישש
 . ןוא .ול םיטונ לכהש

 ןמ םיקחרתמו םהיניעב חור-תרומל .אוה רבדה לבש הלאב שי םלואו =
 םושב םהל רשפא-יא תאז לכבו , םיאנותעה םע תוחישה תא םיאנושו םופרפה
 + "ויוורטניא,ה לעמ ררחתשהל ןפוא

 הלשממהל םלשל ביוחמ "לודגו, ילודג, לכש םמ ןיעמ אוה הז
 . תונותעה וז , תיעובשה הלודגה

 , "ויוורטניא, - לש גהנמה לע תונולת הברהו הברה ועמשנ רבב '
 .ווכש לע םיתעבש הבוומ ודספהש

 רבד לע .תולאשב םיאנותעה םינופ בור יפ לע ןה .וילאמ ןבומ רבדהו |
 ,קרפה לע םידמועה  םיבושח םיגונע

 ורסמל וב לזלזי אל זא  ,ןינע ותואב יקבו החמומ אוה לאשנה םא >>
 םניאש םירבדב וחיש-שיא תא רטפי סומינ ךותמ אלא ,ןותע לש הלק החישב |
 ,'םידירומ םניאו םילעמ =

 ונתונותעב ךב לכ טשפמה

 - "מם תקנה 2. 136073, 0353193838 2.

 ,ולש עוצקמב החמומ קר אוה "לודגה, םאו
 + בֶרייבירב לש םירבד ול רז .ןינעב וילא הנופה

 דאמ םיריהז וניתורודבש ,תואכרמ ילבו תואכרמב , םילודגה ;יא ללכבו
 י םינומדקה םישוע ויהש וטכ ,םתוא ןידדומ ןיאו ןילקוש ןיאו םהירבדב

 הז רבדו ,עגרה לש שפנה-בצמב דימת םה םייולה :םה םרוד ינב

 לבוי הודה תע שב  לומתא רמאנש המ .םהירבדו םהיתועד לע עיפשמ
 + תובצע לש העשב רחמ :םויב תונתשהל

 , "ויוורטניאה, -לע ןיררוע ואצי  רבכו
 .ןקתמש הממ רתוי לקלקמו תובושח

 .ודגנכ םחלהל דאמ השק ,םלועב שרתשמש ,גהנמ לבב ךא
 .ונכותב םג טשפתמו התע ךלוה אוהו
 , םימכסומ "םילודג, דוע ונל ןיא םנמא

 ,"ויוורטנוא, םהב תושעל
 ונמוחתמ אציש ירחא קר "לודג, השענ ירוהי יב ,.דחא רפוס ריעה הפי

 ידוהיה ונבוחרב םיראשנה הלאו , (םיוגה לש םיאנותעה יריב רוסמ אוה ואו)
 .םתלודגב םידומ ןיא

 תודא לע "םיאויוווטניאל. בחרג רכ שי תאו תמעל םלואו
 .םיחמומ לכה םידוהיה תולאשבו .םלועבש "םילודגה, לכ םע םידוהיה
 המ עומשל ךימת טוהל אוהו ,םירחא ידיב דיסת יולת ידוהיה םעה לרו,
 יער וא בוט ול תושעל םדיבש ,הלא וילע ורמאו

 םידוהיה בלב ףכית ררועמ איהש הנידמ וזיא ייחב ערואמו ערואמ לכ
 ? ונל הז ערואמ איבהל דיתע המ : הלאש

 ידיב ןוטלש  םינתונו םישרח "םילודג, םיארוב םיינידמה תוערואמהו

 יאנותעה ויפמ איצומ זא

 תולאשב איבוברע איבמש

 םהירחא ופדרי םיאנותעהש

 + םישדח םישנא =
 םידוהיה  םיאנותעה םיפאוש הילאש הרטמה םה םה תלאה םישנאהו

 . םהלש "םיאויוורטניאב
 םיאנותעה םיבלוה היסורב המודה :תחיתפ םדוק

 ? םש םידוהיה לרוג יהי המ- : םילאושו ריצל
 תורומתו תופילח  איבהל םירמואו הלוד גל "םיריעצה םיקרותה, םילוע

 ;לע 'םבלב שי המ : םישרודו םירקוחו םיאנותעה םהילע םירזיח .דימ , םתגידמב
 1 םידוהיה רבד

 םימידקמו םיזירו םיאנותעהו ,ימינפ-ןוטלש ןילופב .ןנובל העצה - םיעיצמ
 ד"ע בשוח אוה המ : ותעד תא עומשל םיצורו ינלופ "לודג, לכ לש וחתפל
 ? םידוהיה

 תושעל םהירווע ידי תא םיאלממו םידוהיה םינותעה םיכלוה ךכו
 + םהינותע ידומע תא ןכ .ירחא םהב םיאלטמו , םיכורא "םיאויוורטנוא

 טעמ עדויו "ויוורטניאה, תכאלמ ביטב ריכמ רבכ: יאפוריאה ארוקה

 הניאש , הלק החישמ רתוי אל וב האור אוה ןכלו ,השענ .אוה דציכ , הברה וא
 תא איצוהל אלש ..,וא תעדה תא חדבל אלא ,ריתהל אלו רופאל אל האב
 , קלח רינה

 הלט לב לא  סחיתמו אוה םימת ןיידע ידוהיה ארוקה ךא
 הפנש יאדו , םופדב וירבד .םפרפמה ,שיאה יכ ןימאמו , רובבב
 .,, תופנ הרשע שלשב

 וניא םיאנותעה םע חיפמה "לודג,ה :ותוא יכ , ןויער הלעי .אל ובל לעו
 םינוחעב ספרותש יפ לע ףא וז. החיש יכ , אוה ערויש .ינפמ ,וירבדב קדקדמ
 . בושח ךרע הל ןיא

 היוב אוה בור יפ לע יאנותעה יכ ,דוע עדוי ודוריה .ארוקה ןיא
 < .ותוהמ תא וילע ליטמה  ןותע הזיא לא תעדמ = אלש וא תערמ תדבעושמה
 יפמ  תובושת : לבקוש וכ .ןפואב  תולאשה תא חסנל ליגרו יקב אוה ןָבְ
 ,ונודא לש ןותעה חור יפל הנייהתש ,"לודגה,

 , ערוג וא ףיסומ , םירבדה : תא .לבתמ :אוה תאו דבלמו
 .וחלוש לש השירדה :יפל לכה --- .םתוא שרפמו ראבמ ; תונוב

 קרו |, םינותעב = ליגר רוק .לכל םיולגו = םיעודי הלאה םירבדה לכ
 הז "המא לע דמע אל .ןייהע ,אוה "שדח,ש ינפמ , ידוהיה ארוקה

 . ונוא תא רועהל ןמול .ןמומ אופא ץוחנ
 םירבדה תא לבקל רהמת אנ לא  "ויוורטניא, ,ארוק התאש העשב

 -- ראשהו . אתודב -- שילשה , םיסרופמ םהמ שילשה יכ , ךל עד . םתרוצב
 . םילטב םירבד

 ךיצמ | גרוברטפב

 תספדנ
 םרוק םתוא

 םהב פינכמ

 ,גרבדלוג ,ל ,י + ל"ומה:ךרועה
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 בוס0דתסתמזהה /450150ה91פ1 וו קה

 ו
 חסה 061168 כסההאו04 3.4. ₪.

 הסקפהה ואחאהה םמוהתסדמ 1 [[6ה86םה 1909 זק.

 5 הדסה תאמאהפ 6/םסדמ ההחסצהדההה סדהדשה ה. ₪. 007070 0

 הסתפ0א0 ₪ < 000.

 108 1020 5 תסקמתזא'פ תחמנומהנ"מ 6קהץד5 םסגתפתןנסאפו ח00<

 8868618: 0. .. .\ הס1הצסמה, 1. 0. הק הה6ממיזה, ג. 4. 006-

 תסתס) 0.8. םעצה6קה, 2. 2. 060008608, 1. 0

 1 8. אאת6ע תה, 11. 11. תסק6לאספה-106ה8088, 01. 21. 1 קס תיצימ

 1 ,תחודק10מ0 ה 4. הסחה 31.11. 1ץנוסינאמוזה 11. 3. 3חה-

 תוהה, 4. )\. 118התת008. 01. 0. 008080880, 11. ג. 0

 9. 0. 1002808, 4. הע ת0020 4.4. 3168008, 0. 1. 170%-

00 .3-9 0060 ,110000 .4 .2 ,3038 

 דקה - 00880, 11. 1 2875008, 1. 11018078 19. 11. 'זא-

 , מאספה) [1. ג. 11זווואספה ₪ תק. , .

 ןותתוססד הונו ₪8 טד 5תמוופואמ תוסדהא מ תו ו :

 דוסהחה6אהה 1588 זה יסהפ 2 ע6.) ₪8 תסהת0תה 1 ק6., 88 .ת08-

 תאחק 3 0ע6. 50 אסח. 07  ת0סה. א עסק. 01ת. אחמלא. 25 0

 0 0006. 95 אסח- -

 008608 חה 1010 ד. 0הק480015 70886ק-

 סאלנס עקואק עקתההה 6088710.

 3 תק965: 0.-הסד6ק6ץקזמ וץווטפסאהה 47. ו. 16., אקצה הק 3

 התה 805א0".

 180 הע6המ 8. 1. 6.

 גרבניימש .הרוהי יבתכ"לפ
 ףורצב

 10 תחא0המזח1068 0 1

 יתורפסה וכרעו ויתודלות לע רמאמו .רכחמה :תנומת

 : .ןאמ ביפ 2 תאמ
0 

 םימתוחל חלשנו 'הריכמל .האצמנו אל אצי

 ןושארה ךרכה
 (חונמה ישרוי לש םיספורטופאה תאצוה)

 + רדוהמו הפו סופר ..לודג .טמרופ ..םידומע ם"ר" לעב .לודג .ךרכ

 ;'פאק 50 הכירכה דעב ..חלשמה אלבו הכירב אלב 'ר 1.50 ריחמה

 הקלחמה לש ןושארה ךופה ,סופדה שככמ תחת תעכ אצמנ ינשה ךרכה
 + רמגנו .ךלוה םירוענה ינבל

 ןוחטבו הוקתב ,ירבעה להקה דיל הזה ךרכה תא םירסומ םימפורטפאה

 'ךיב עויסי םיברב גרבנוימש יבתכ ץיפהל ותולדתשה ידי לע להקה ותואש

 הינעה , תירבעה תורפפה תבוטל הלועפל םממו תא איצוהל רבדב םוקפעתמה

 רפופה .תחפשמ תבוטלו  הירפוס יריחב תוריצי לש .םימלש םיצבוקב .ךכ לכ

 ,..תחאה םתשורי -- םהה םיבתכה ,רשא חונמה =

 .הפידוא ,הירומ  תאצוהב תישארה הריכמה :
 :הפיודאה

 דמתה ה6 080 .06608 01175 10,, 
.060888 015 0 

 לש ותב תב

 :'תיבומירב,רמ רפוסה
 תא תוגאאממ טס 66 60870066 1

 6 א ד ₪( 86

 יש , םיריוצמ  םיסימרכ =, םירפס :ינימ לב
 ה ות לצא .גישהל רשפא .תונוש  תונומתו  םימובלא

 דה ה מ0 280 1 לק 1 3 הק

 הש 7 8 6 1 ה"
 . 1. יקוועלאנ גו , 7. יקפילובונ

 .קילרונ .ש .ססוניןויִעְר (א "

 .(רבוטקא) א"כ ךרכ "חולשה, לש :ה תרבוח ,םימתוחהל החלשנ
 :םינינעה ןכות

 י(ףוס) רומלתה ןמזב תואירבהו יפויה 1

 .םוורק ,ש ר"ד 'פורפ

 - |  ?(ףיש) ישפג  יתעדי אל (ח
 :.,קחצי ןבי םהרובא

 .(תרוקב) .יהול . רפסמ (מ
 .:.ןוולטיופ מ .מ

 .(אא111) םישעמו תובשחמ (י
 .בורק ינר

 .(ףוס .המרד) תורוטקירק (ב
 .ןופלגצק קחצי

 .הלודגה תסנכ ישנא (ג
 .ןאמטונ ץשוהי

 ,:(רויצ) רדגה ירוחאמ (ד
 .סילאיב ,גנח

 .(ףוס) יעישתה סרגנוקה ינפל (ח
 ,קינאמ סאפ ,ד ר'ד

 .(ךשמה) יתסוס (1

 | םירפס.רכומ ילדנמ

 ןך כ ער לעהמיתהה תלבקתמ

 ,1910 ראונאי דע 1999 ילוימ ,הנשה תיצחמלו
 ,(רוהתאהו םירשעה ךךרכה ,הרשע:תחאה הנשה)

 + היפרגוולביב (או
 ,.,ירבע שוא

 1909 תנשל

 ךרע יפכו , .ר 8 הנש יצחל ,,רך 6 הנשל :ץראל ץוחבו היפורב ריחמה
 ,תלבקתמ המיתחה ןיא הנש 'יצחמ  תוחפ .ןמזל --- ,ל"וח ףסכב הז

 רבלמ = ,ונל חולשל .םישקבמ  ונא .ל"וחב . םימתוחה - תא
 חולשמ תא .ונועידוי יבש  דחוימ .בתכמ םג ,אטסופה תאחמה
 < תקיודמה םחבתב :תאו .ףסכה

 :םימתוחהל | תוחנה 3
 ךרב לכב) "חלשה, לש (ט"יוחיי זי ,ז"ט) םיברכה תעברא (א

 /ר 18 בוצקה ריחמה םוקמב ,,ָך 8. ריחמב (תורבוח שש

 = /ר 6 םוקמב .ר 5 ריחמב םיכרכ ינש (--

 :םיפסכ חולשמל תבותכנה

 3[. [. שסתותזאתמק. 8 ו 2318/0805 288
 1100 תן התזה 6 25. 600088 46.

 הא ת 8 ו 01
 0868801 165 5. (1תטפפ].) 011080818, 6.

 :היצרטסינימדאהו - לש תבותבה-

 סה כ ה 0 א 06008. סוזי הזז 19.7

6080108 0 38 )1888180( 084180 

 ופיב תירבעה .היסנמגה
 | | .תחתפנ ע"רת .תנש תישארב

 == .תושמהה הקלחמה ==
 ., תוקלחמה 'עבראלו- תוניכמל .םג . םירימלת םילבקתמ

 ,רפ 180 'ג הניבמב ,80 'ב הניבמב ,60 'א .הניכמב .םולשתה
 לע וברענ הנשה :עצמאב  םיאבה רעב "הנשל 'רפ 0 תוקלחמב

 ", היסנמנה ירומ תחגשה תחת הנכה ירעש היסנמגה די

 מ ₪
 ןוזמ לקעמ םהל .איצמהל .ל"וחמ םיאבה = םידליל תגאוד היפנמגה .תלהנה

 םישנא לצא וא התחתנשה תחת אצמנה יללכה  ןויסנפהב הבומ החגשהו
 שדחל 'רפ 60-50 ךרעב הלוע ןויסנפה , םירוהה תושירד יפל לכה  םיטרפ

 .דבל םימלשמ תודחוימ תושירד רעבו

 :חריש, .תאצוה

 , ,םיריש :קינבזל ומ מ

 ..םישדח םה הז ץבוקבש (תומיאופו - םייריל- םיריש) .םירישה בור
 ,ר 1,189 חולשמה טע ,לבור .1 רפסה ריחמ ,ר.ו דה ב םפדנ רפסה

 :"הישות, :תאצוה .לצֶא .ישארה . רכממה

 ד 30 080 ב מ ה | 1 ₪ 1 הפה 1



 לע המיתהה
 ימויח .ןותעה

 ה |( ךמלת
 הקיתואילביבה,

 לש

 יןמוה ד

 ח"רמ תלבקתמ 1909 תנשל
 כס כוב
 .הנשה ףוס דע

 :חולשמה םע המיתחה יאנת
 :("ןמוה רה לש הקיתואילביב,ה ילב) דבלב "ןמוה דה, ןותעה לע (א

 :ל"ותב ולוח :היסווב
 (.ימוי חולשמב) (,עובשב פ"ג) ו

 ,לבור .18.-- .לבור 10.-- .לבור 8.-- = .חנשל
 00 ,006- , 6 .--הנש יצחל
 ל 0 , 9/ ,--חנש עברל
 ל יק 8  , 66 דחא 'חל

 :"ןמוה דה לש הקיתואילביכה, םע דחיב "ןמוה דה, 'ןותעה לע (ב

 לוב :ל"וחב :היפורב
 .(יטוי חולשמב) (.עובשב פ'ג)

 לבור 0 .לבור 12,600 = .|,לבור 10,-- - הנשל
 0 0 , 5-- הגש יצחל
 .- 0 הל , 0 9.50 הנש עברל
 0 יב , -₪88 רחא שדחל

 םישדחה ישארמ קו תלבקתמ ,"הקיתואילביב,ה לע וא , ןותעה לע  המיתחה
 ,יסורה חולה י"פע 5

 םתו א ל אקוד תלבקתמ ל"נה החנהה ריחמ י"פע "הקיתואילביב ,ה לע המיתחה
 ."ןמזה .דה, ןותעה לעש , םיטתוחה ם תר א מ 1 הטיתחה ישדח

 םדוק :הטוקמ וא טיטפ הרוש לכ דעב--"ןמזה דה,ב תועדומ תספדה ריחמ
 י'ק 20 םינפה ירחא ;'ר 1 םינפה ךותב ; תוקפוק 60: םינפה

 .תוקפוק 95---סירדאה ףולח רוחמ
 :הפיודאה

 6ת8ואוה ,,[ 00 -[ 33031 0.

 .אנליוו ;"המידק גאלרעפ |

 36 1 0קעההמה 9א03008008א870 ₪08ק00080818 880078[1- 6 5

 תאומ-- 2-06 תסחסההסה. הפה. . א

 ר"ד ןופ .טפנוקוצ ןוא םייקניטעט , לעיצ :ןויז ,לאלצב אפ -

 < (ופי) אירול .ל .י ו

 . לארשודץרא ןופ גנובעלפיוא .עשימאנאקע יד ראפ םידסומ יד 6% 8 2 5

 36 4 ידעס 188606 128808508. כס קהה .7 13. 13. 6000. 8 5
 36 5 הההתצהתוה המ 111890788, ה-םה 4. עחאאה (1008) | =
 ,יפאק 8 . ענאלפיוא עטרעסעברעפ עט-5 ..לארשי-ץרא ןעגעוו תועידי א

 , אטראפ טימ 'בור 2, 50 ,ןקע 100 .'פאק 2 אטראפ
 6 7. חט י1 ג. 1000085. .א ₪088. 98080

 ה. לסאצמה. 116ק02. 05 ('] אפא. אפה. 15 אס. סמ 6
 100 888. 9576 סאמהאא.--

 28 8 גהה םגמאת עם. ג. [10ה5ה60קתג. 5 80ת; 100 ₪.

 26 9. ,תקהתסמתה ץסהסמוה הק106ק'פ8]10₪ 80ג78 מ'מ 113800785*.
 ךחפאה 5 א, פק. 9 א. 50 888.--ל כ. 50 א. 05 000
 265 10. <1196קההאזזה קפצה א סעהקמא 8668[1 [1סקתהק> (מוהקסשמ

 1-מז) . 17588 19 א0ח-, 100 988. 10 6. :
 26 11. ובהסהההקמ-ההעב: אג 1909/10 ע. 11588 14 ₪0, 0

 8א90%ה. 7 ק. 50 א. 05 ת606-
 8 סה 6 הפה :וצ ךיו ןעדנעוו ןעגנולעטשעב טימ

 ,ישארה םלועה,, ןכוס
 טרפב ורעוונא ריעלו ללכב היגלב תנידמל | =
 8. םגתהמ, גםדסת (816]26) מס 00 ץהתמ0ה, 8.

0 
 ןלקב "2711 77, לש תכרעמה
 1א61מ, 8[8. הז0]ותש6עתומש 31, 60. ,,[216

 ,הנליוב "םלועה , ליבשב תועדומו םימתוח תלבקמ

 דה הדחדדההההיול-9-6-9-8ו

 תא חולשל םילוכי הינמרגו הירגנוא -הירטסוא .תונידמ יבשוי ₪
 (ש18ש-80101ם)  ראודה"תודועת יספוט ידי לע םתמיתח ימד

 תאצוהב "וע םיצמקמו ל"נה תכרעמה תבותכ םש לע םיכורעה
 ..הטסופה

 3מחהה 5 6ת'פציכ 108 דחעקווה יכסצ 50 הינה

 ו
 3. 0 .וסדס קא אס -9ד וס זק 300870 0600088.

 ,60 הם ו האו:
 1. 8. גק6אמ. 280תהההטההה אגהסתסתמ ₪2 1₪7000[0אמא5 א878-

 פא '11--א 111 ₪.

 2. ₪. !והונאסתטססהמ. 185 הקנאקסתסתה 110080808א808 06עןאמז

 8. 0. ם6אתו ₪. 00 קהתזה 38 האמ גז הההיזא 180703088 5'68000.

 4. 0. [0ק0ַת64אוא. 28668 /1688-11חא0ַא5 קא

 5. [8. 58886805. 1195 םקסנההת0 ,330080א01 קהממפז" 80 715808.

 6. ₪. טוטקק<. /קה050₪1ת 0ת0ה'5 008085 01981ק1085 ₪ העה-
 תה.

 18618, תסקבנסהצדה ז 0006
 7. .הודאסמקסהסאס6 תפאווסוווס מימ 20001א 5 1881---58 עת. (0א0א.)

 8[. ספוקאאו. יכהסק1 8 ₪3 0ג10קד5 הבסמ6אמא'פ גוקיצסהאש0 מ (1728)

 0. 0. 800805. 236800818 4 תו 80 ה 10 א קה 5

000 

 10.0. . 0ד20 008 גואה ל מחזה 68: 1. ,11606 100%, 0605

 סצההמ6מ 0 400018 02608 ₪5 200018 זי. 1; 2. 180685, 000-

 אא ₪0 תסצסקנא תקס6מ'פנוסהוה 6000085 5 04.

 11.₪. 28ה86805. םה6הוסתקה(מינססאוה 88ג/5דאא ם0 30170018 6006-
 085 ת 11015.--110 218 אחת.

 12. חע6תווצוטוה 3805 ם8וווה מקס 0 11000₪10-90 08. 0-88.

 18. סזתהפתסו6 ] צסא ה +םתקסה0א0 0הקתמתז> (1---2 םעזח.)

 תק ע 0 א 6 1:

 1. 06ת80דאסה ההאאססמ 28878 תההמהמזאש 6תקסה6אהצפ סנוז

 הזחדמה 168075 65 עס. 0ק08סה0א5 ה-08 11. [. דץ תא

 05 הק6תמסה. ג הקמגזמצ. 0. 1. 1 6 8 0 מ ₪ סצ. 64

 ,םפקסהסאהה סדהקאוה" םענא0סהתלמ 05 1909 2. עקסאה50ה%המהזז

 תהמהאההומ (4 88 ם5 תסה') 0 12 התסצסתמ תפקמההה| 0608877

 וואא5 5 א685 תסה8 קפה ץסה 60851020 0.

 הפתחואסווהה 1508: 88 יס ה= 4 קע6., 88 הסהעסה ה 2 6. (ההה ז6-

 יאסתמ <םמק. 110100860-0עה0ַתְק0ְ. 061700708: 88 7025--3 [ע6.).

 ךמאה סדקפהמהסמ םחתקמו] -1 ם. 25 א. :

 קאסההסת  האדסקהצקקהקוס םסקסמהסהק א םהתתת ההה ססונסהפוה

 - 80600305: 001 .,ם80680₪08 ד קוט 0 .-1016067ק25, 3. 0.

 8-ה האאוה) ה. 98, א. 1.

 10 תטתסההא הסהמתה חת 3ה888תז ההק600מ81מ: [(סאוודסדע .,=8007-

 יסאהז0 א0דסקאהס-9ד אסוקה קא\60%8ז0 06060ד88% --.0  8060 6ען,

.3 .8 ,25 ,380008088 

 םפושפתמ א45 הסףהדה א הססדצעההתמ 85  חקסההוווע

 0-8 80008 05 6 הוה 5. ה. 0

 18ה0ההק5 הג 1909-1910 (6232. 5670-ע"רת)

 ו
 11588 אהתסאההקה 10 וסח., חסק609ותה 4 וטח-

 10 988.---1 ק- 10 טה 05 600. | 25 םחמ.--5 ק.80 ₪0. 5 ןי

 90 כ-7 0

06 380888 0 

 םוותסווס, . ת. [ 060.

₪ 0 

 2 כמדמאה ₪ 661008018.

- 



 תישילש [ה'ס|ּבזהו | הנש

 == .ע"רת ,ולפכ ביי ,הנליו ==

 וה 11 0, 19-20 1108608, 1909 5 ₪< 9 1[ א ג, 25-ט6מ 1אסוא6תב 6, 9

 | +וז הנש (רבמצד 35₪1--53/8) תבט ם"י--ד"י ימיב גרובמהב היחי יעישתה סרגנוקה ,

 : *רופהו ,וז תנש (רבמצר 1/4--/₪) תבט ביי--א" ימיב גרובמהב היהת תישימחה הדיעוה ₪

 .הָפְצְּמַה לע

 9 ו
. 

 ,הנבוק תפס
 ,ותמדרתמ ידוהיה .רובצה תא הררוע : .הז שדוחב תויהל .העבקנו
 םירמאמל .,קיודמ | רתוי ,וא .וניגותעב םימוצע  םיחוכול המרגו
 םיחכותמ ןיא  ,הריעוה יררפמ רגנ האחמ ירמאמל = ,םיפירח
 לכוי הכרע וז הריעוש םידומ- לכה ,ךיהל ,התרטמו הדיעוה ר'ע
 הישעמ  ,הריעוה לש הרודס ןפוא םלוא | ,דאמ  לודג  תויהל
 הריעוה תא רדסל הדיבעה תא הל החקלש הצובקה לש םייאשחה
 ררועמ הז לכ -- = ,הנוצרו החוה יפל םידיחי םישנא הג ימז מ ו <

 ..הצרמנ .תודגנתהו לודג דשח
 ,רבכ הו שנרומ  םידוהיה . רובצה-ינקסע תדיעוב .ךרוצה

 לכ .םלוא ,הזה  ךרוצה תא אלמל תועצה ועצוה תחא .םעפ אלו
 ,וחדנו .ונלש "תלוכיה ,ילעבמ)  ןוצר וקיפה אל. וללה- תועצהה =

 םמצעב *תלּוכיה .ילעב, םתוא םג הז ךרוצב .ושכע .ושיגרה םאתפו
 םהישעמ תאו. .רובצההינקפע  תריעו .רדסל .הריבעל דימ .ושגנו
 ירבחו םידוהיה  המודה .ירבח םגש רע( ,רתסבו יאשחב .ושע
 ערונו ,המואמ הז .לכמ ועדי אל ,םדי לעש ,גרוברטפב הצעומה |

 אל ., םייללכה .םינותעהמ םיטושפ התומתהינב- רהילכ רבדה 'םהל
 ,גרוברטפב רובצה .ינקפע יגוחב רשחה לדג רוחיבש ,אפיא אלפי
 ירדפמ לש םהָושעמ דגנ .תופירח : רתויה .תואחמה \ תואב- םשמו
 הבו ,"טיוסורה, לש: 45 .ןוילגב המסרפתנ .ווכ .האחמ .הריעוה

 ווחאל םישרודו הוה לש הנושמה הבכההה לע םיחומה .םיארמ =
 הצעומה לש .ןחכ>יאב הריעוהב .ופתתשיש ירכב ,םיעצמאה לכב
 ,תומיקה  תוירובצה | תוצובקה לש ,םידוהיה המודה : .ירבח י'עש
 ,תוירוטלוק : תודוגא לש םגו- םידוהיה םינותעה | תוברעמ לש
 ,תואחמ ןכ םג תואב היצניבורפהדירעמ ,הקדצב תוקסועו תוילנויספורפ
 הדיעוה ירבח ןיאש ,ןה םג .תולבוק , ךכ לכ תופורח ןה ןיא םלוא
 ,רשחה יתוא  ןהמ .ץבצבמ .ןיא םלוא-,הובגמ םיאורק \ אלא ,םירחבנ

 ידוהוה ו תערב . םינפ הול :הדיעוה * ירדסמ . םוצו"
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 + ברעב תיששה העשב (רבמצד 59 תבש ג'י תבש .-- ליחתת תיצנרפנוק

 התחדנו רבעה שדוחב רוע תויהל | העבקנש ,

 ,תינברה הדיעוב

 \ היצניבורפה ירע יבשוי ןיאש  ינפמ אוה הזש רשפא , םחורכו םנוצרכ
 , דונרפה .ירוחא לא .רורחל םתלכיב ןיאו השעמה לצא םיבורק

 - תונגעתהה ,בשומה םוחת תא הררוע  הנבוקב הריעוה
 היחתש .רשפא וז .הדועוש  ,םושיגרמ . .לכה .,דאמ .הלודג .הרְיעוב
 " ןברוחה \ תונש ירחא היפו ירוהי ושעיש ,ןושארה .ירובצה דעצה
 .התלגתנש העשבש ,ןכ םנ םישיגרמ .לכה . ירובצה 'והבהו והתהו
 .תוריעוב .ךכ לכ טלוב ןפואב תינוציקה היפכורותרואה- לש .התעד
 /  תימשר" הרוצ .לבקלו 5 הריתע .דועשו תומפרופמה תוינברה

 "= ךירצ .,םוירטסינימה י"ע  גרוברטפל הארקנש
 רינת  היפורב תינוליחה = תורהיה ,רובצה ינקסע  תוחפה \ לכלש
 ל םא ,תוימינפה ונייח תולאשב :היתושירר תאו התלמ תא

 2 ,ונייח תולאש לכב רשפא

 < % רבגתהל הכירצו איה תרבגתמש רע ךכ לכ הקוח וז השגרה
 " הדיעוה .יררסמ ישעמ | םיררועמש -,רשחהו ןוצר-יאה ותוא : לע
 "  חרכהב םיאיבמ וללה םישעמהש אלא : דוע \ אלו .םהיתולובחתו
 ' תובשחמ תא רפהל רשפאה לכב לרתשהל .ךירצש ,הטלחה ידיל
 .( ."יאב רותב :ימינפהו ינוציחה םלועה ינפל .בציתהל "תלוכיה-ילעב,
 "  םנ .םאו ,םהיריב םלרוג תא וליטהש ,היסור = ידוהו לש םחכ
 | םהידגנתמ יגוח .ךותמ ונימזהו ערפמל. הול הריעוה ירדסמ וגאה
 = אלתמא .ןתוגהו .הדיעוה תא .תופיל קר קיפסמה  ,םינקסע רפסמ קר
 כ ,םיירובצה םימרזה לכ לש םחכ .יאב ופסאתנש .,ריגהל
 .< היהי .רשפא--,הופור .ידוהי לש םתעדהיולג אפיא ןה  ולבקתנש
 לכ םדוקו תולאשה לכב .אוה .ותלמ תא דיגהל טועימהל תאז לכב
 :היסור .ידוהי תאמ חכדיופי הדיעול הל. ןיאש .,שיגרהל

 םהיתולובחת .לכב םיריכמה תא".ביחמ רבלב הז אל םלוא
 " שי = ,הדיעוב ףתתשהל הטלחה | טילחהל הדיעוה :יררסמ לש
 .לכה םישוע םירהסמהו הלודג .רתויה = תוריהזב .רדוסת הדיעוש
 ,םהל | םייוצר םניאש  תופקשהו .םישנא .םוש :הילא : ורדחי אלש
 , ,תונתינה תולאשב  ןודל  הליחתמ = ,ההיעוה תפפאתמ תאו .לכבו
 , ,וצרש | ןתואמ  ירמגל  תורחא תוטלחה תלבקמ | יהירהו ,הינפל
 "תונורחא רתויה םינשב .ונימי ירבד :,םיררסמה ןהילא . ופאשו .ןהב
 ;גרוברטפב .הדיעוה ,ירדסמו ;הלאה םירברכ .רפסל תוערוי :היסורב



 תורמלו ,הנליול ודעונשכ ,עריאש המ  ,ךוכול יארוב \ םילוכי
 + = :תויכזה תגשהל הדוגאה הדלונ םנוצר

 םא ,תידוהי הריעו ,הז .ןויזח הנושיש דאמ רשפא ושכע
 ךותב  םיבשויה .הלאמ .רפטמ | םישנא קר הב ופתתשי וליפא"

 הל רשפאדיא - - ,ויתושירד תא םיניבמו ורעצב | םישיגרמו .םעה
 ,"תלוכיה-ילעב, םיקחרתמש ומכ ,םהיתושירדו .םייחה ןמ . קחרתהל
 ,םידוהיה םלועל ץוחמ רבכ | תרמוע = יארוב תחאה םלגרש
 השקש יאדו .המורכו הלהקה תולאשב ,תוימינפה ונייח תולאשבו
 תולאשה ןיא םהיבגל ירהש ,םהירחא תכלל תידוהי הדיעול .היהי
 -יווש-ןתמ .ירחא לטבהל ןה תודיתעש ,תוינמו אלא וללה תוימינפה
 , תויכוה

 דיקפת ,יונ םשל קר הארנכ ונמזוהש ,םיטעמה | םתוא
 םהיתולאש םע * םיידוהיה םייחה תא איבהל םהל היהי .בושח
 לכות אלש הרעב אינהל ,הריעוה ךותל תוקומעה םהיתושיררו
 ידוהי לש םחכ-תאבל םירחא י"ע בשחהלו המצע תא .בושחל
 יהדיעוה תדובעב ףתתשהל אבל םה םיכירצ הז ליבשבו ,היפור =

 < יגמר תיגיגו / תוריתמיה וא

 ורמגנ םהט תינברה הדעוהו םינברה תדיעו לא .תוריחבה
 ןיא ןיידעו ,הנורחאה הלמה- תא ועימשה םרט םיררובה ,םוקמ לכב
 תא רותפלו ןודל ואלמי םרי .תאש םישנאה תמישר תא תערל
 ונל רשפא ושכע םג  ךא ,המרגורפב ועבקנש ,תובושחה תולאשה

 ,הרעוהו הדיעוהל יהיש ,ילל כ ה חורה לע טפשמ  איצוהל רבכ <
 ,ופוג תוריחבה ךלהממ תועודי תונקסמ איצוהל :ונא םילוכיו <>

 םוקמ לבב .טעמכ .תוריחבה .ורבע שארמ ונווחש יפכ |
 ופרטצנ םה טגש ,"רובצה ינקפע יבוט, "!םינברב ורחב, :המסיסב
 היה רשפא םהב םגשו ,תינברה הדעוהלו החיעוהל ימשר ןפואב
 ירוחאמ וראשנ םה=--,םוירטסינימה לש רלוקריצהל .םכסהב רוחבל
 םינבל םירורכ ליטהל םירחובה תא חירכה יאשח חכ הזיא ,רדגה =

 ןייחע .הנשיש העפשהה תיראש התוא =

/ 

+ 

 ,ימינפ חב היה הז  ,םהל םיבורקהלו םינברהל קר
 היסכודותרואה \ ישארל

 הנבלה  היסור יכלפב ם"יידבחה  םי"רומדאהל | דוחובו  ,תיסורה
 תאז הלעפש איה איה וז .תיראש---,ללכב :יברעמהינופצה לבחבו <
 וחלשנ םייטרפ םיבתכמו םיזורכ ,םינכרהל- ןוחצנה תא הליחנהו

 ת"וירומדאהש םוקמב ,תויגוגיבהו תונטקה .םירעהל "םייברה, תאמ
 "םיברוקמ,ב רוחבל תוציחגה לע םיומרו תועצהב ,ןיירע תמלש
 ,םינברו

 לש .שפנה-ןויוש הז ןוחצנל רוע הברה יכ ,תודוהל ךירצו =
 ,תיאנבוקה החיעוהש רועב - .הלאה תוריחבה לא .ידוהיה רובצה

 ידוהיה רובצה ינוחב הררוע ,לודג ימשרה החכ ןיאש יפדלעהףא |
 םיחוכו .הררוע | ,הדמה = לע .רתי  ילוא .בל-תמוקתו בר | ןינע =

 ףהתשהל םיצורה וברו ,רובצב םג ,םינותעב םג תוריחבה תלאשב

 .םינימזמה ,הדיעוה. ירדסמ לש םהישעמ דגנ !םיחומהו תוריחבב

 ;יאב תא .חולשל רובצל םינתונ .םניאו םתעד לוקש  יפ:לע .םישנא
 ,םינברה תוריחבב שיא ןינעתה אל וו העשב --- ,םייתמאה וחכ

 תא וריאשהו ןהב ףתתשהל | ןוכנל ואצמ אל = רובצה \ ינקסעו
 םירש ע ורחבנ / הנליוכ הלודג רועב יכ דע ,םינברל  הכרעמה
 ,רחא שיא ףא רחבנ אל .רובצה ינקפע ךותמו ,םינבר םינשו |

 רובצה ךותב הררועש בהה ןינעה .ירקמ הוה אל הז םחי
 םלוה בוש  ליחתה ירובצה .קפורה יכ :,חיכוה תואנבוקה הדיעוה
 תבלוה הכשוממה | תירובצה .המדרתה יכ ..היסור > ידוהי 5
 \ ףאוש ,הליעומ :תימואל .הדובעל קקותשמ ידוהיה .רובצה ..תפלוחו <

 ו ןורתפב ףתתשהל :הצור = ,חורה תוממורתהלו חוחחל

 2 > ד" 6

 93 םלועה <

 ב ו מה בטבני,ככב/ב קת םבםהקיתב תנע הנשי בנ בב אוב ננה םדששהב םבשבבשבאבאםבמנ הבבבבבששבאשששש

 ,.,ונלשמ

 במ ןוילג

 הלש הדעוהו תינברה הריעוה תא בשוח םעהש . אלא ,תובושחה
 ,ומצע .ינכרה גוחהל קר עגונה ,ילנויפפורפ ןינעל טעמב
 תינברה היפימוקב תוארל לכה םיליגר .תומדוקה תורופמה יפדלע
 תולאש קר תרתופה ,תיתד הדעו ןימ םינפה-םוירטסינימ .הידלעש
 ךכיפלו ,תידוהיה תרה לש תועוצקמה רתיו ןישודקו ןיטנ תוכלהב
 תא וריאשהו הב ףתתשהל רובצה לש תובחרה תוררשה וענמנ
 ,רברב םיחמומל םוקמה

 לש  םירצה םילובגה  ובחרתה תאוה םעפבש יפ לע ףאו
 ינינעב קר אל .תורוהלו .ןורל תושרה הל הנתינו ,תינברה הדעוה
 ינייח 'יפוג  םיולת .םהבש | םינינעב םג אלא  ,רתיהו  רוסיא
 ןבומב  הדעוה | תא .בושחי םוירטפינימהו : ,םיימואלהו םיירובצה
 םשה ,הז םחי הנתשנ אל ,הלאה םינינעה לכב תיחמומל עורי
 הדיעוה לע .ינברה םתוחה .תא עיבטמ דבלב = ,"תינבר .היפימוק,
 . הדעוהו

 ותומיוסמו .תורורב ןה הזמ תואצויה  תונקפמהו
 =-היהתש וזיא ןתבכרה היהת---,תינברה הדעוהו הדיעוה

 "םיפופכהו םינברה תאמ אלא ,םעה תאמ אל תורחכנו תוחלשנ

 תולאש ןורתפ םשל אל  ,תומיוסמ תורטמל תורחבנ ןה , , םהילא

 ,תויתה תולאש ןורתפ םשל אלא ,תוורובצ
 תא | בושחל :תושרה תינברה היסימוקהל .אפיא הל : ןיאו

 היתוטלחה ..היפורהידוהי לש םחכ:תאבל המצע
 םינברה לש םתעד יולג אלא הנייהת אל תוירובצה  תולאשהב
 .רבלב .היפכורותרואהו

 8 תינברה הדיעוהו הדעוה לע .תלטומ תירסומ :הבוח
 אלש רומשל ותבוח---ידוהיה רובצהו ,הלש הניאש אגתב .ףמעתה
 + הל .ןתינ אלש חב?יופי הל חקת

 . יופי 6 0 יה

 ועמשנ  בושו ,תישילשה המוהה לש ףרוח-לש-היפפה החתפנ
 םעפה םלוא .םידוהיה .ד'ע  תופיה .תורמאהו תואירקה ןתוא הב
 לודג דעצ ,הלש : יטפירבוטקואה בורה  רמולכ .,המודה הרעצ
 תולבגה שרחל -- םיקוח תעצהל רבע אמלעב  םירבדמ :םינפל
 + םידוהיה .לע

 בורה הטונש ,תונוש תועומש  וצופנ היססה החתפנש םרט
 התארהש ירחא דוחיב ורבג ולא תועומש .לאמשל המורב טלושה
 ןיעב ,רבכ אל הז הל התיהש ,הריעוהב תיטסירבוטקואה הגלפמה
 .לאמש יפלכ תוקחוש םינפו הלשממהו ןימי  יפלכ תומעזנ םינפ
 רמועש .,תורעשהו תורבס | ,תומחנו תורושב .ומסרפתנ םינותעב
 םיטסירבוטקואהש ,המודה לש בורהו הלשממה  ןיב .ךוסכס ץורפל
 ,םויביסרגורפה םע מיומ םילהנמ

 תורושבה לכמו ,המודה החתפנש ירחא ורבע םידחא םימי
 היצקרפ המורהב הדסיתג , םולכ .ראשנ אל תורבסהו . תונלמואה
 רתי ןיבו "םיסוהל היסור, היהתש תשרודה ,"םיימואל, לש השרדח
 עיבהל בורה:שאר .רהמו ,תויכוב םידוהיה וושוי .אלש -- םירבדה
 תלאשב עוגנל רבדה ןמרזנשבו ,וז היצקרפל ותכח ישגר תא
 תויצקרפה יתש ןה .תובורק המכ דע רורב פופ הארנ . ,םידוהיה
 0 4 ,וול וז

 תלאש אל ,קרפה לע הדמע הללכב םירוהיה תלאש אל
 ,הבישי .התואב רתפהל הכירצ החיה ,יללכה ,רומגה תויכזה-יווש

 הז . םידחוימ .םירקמב | ,םיררוב םידוהי  וזיא לש םתוכז אלא
 + םושח יתלבו ןטק טרפ קר היה

 ,עיצהו  ינשה בוקרמ ץפק המודה לש תויסימוקה תחאב
 . וז הלאשמ ,האופרל תואפצה .הימידקאה לא םורוהיה ולבקתי אלש

 6 שרופמ .קוח יפ לע .ירהש | ,ןרמגל - הרקיעב .התיה -

 :היתוארוהו



 , במ ןוילנ

 ,תיאבצה הימדקאהל םידוהי  םילבקמ ןיא םינומדק םיגהנמ .יפ
 תדחוימ הדוקפ יפ לע לבקתנ בוקאילופ תיבמ דחאו הרק סנש אלא
 תונשבו ,גרבניזוה רוטקובורפה -- ול ינשהו  ,הימדקאהל הוכגמ
 השש לש "בר ןומהו, ,ופנכנו םירוהי העברא רוע וקחדנ שפוחה
 , תיאבצה הימדקאה תא אפיא ואמט םידוהי

 ,חיכוהל .הסנ ןםידוהיה לע ןגהל ר"קה יקסנאיבוב .הסנ
 העשב ,המחלמ תעשב  הרובעל םירשכה  ,םיאפורה םידוהיהש
 םג םירשכ תויהל .םיכירצ ,תדלומה ץרא לע םשפנ םירסומ םהש
 ,םיאפור ראותב םירתכומ הימדקאהמ םיאצוי םהשכ ',םולש תעשב

 םידוהי השש וא השלש םינש לע םיבסומ םירבדה ןאכש םג המו <
 תיארנ םדננ הנווכמה .הלאשמהו ,שיאל קיזהל םילוכי = םניאש
 .הנבומ-יתלב .תוירזבאב

 ומצעבו .ודובכב .םיטסירבוטקואה שאר  ,וליעוה אל וירבד
 וקיזחה ורחה וירחאו ינשה  בוקרמ לש ותעצה רעב די םירה
 ,לודג תועד בורב הלבקהנ תאוה הלאשמהו ,וירבח רתי .

 המודב .לשומה בורה לש "הנושארה  הרהזאה | האצי ךכו
 ,םירוהיה לוע תא דיבכהל

 :השעמ היה בושו
 תושעהל-םיכירצה םייונשה תודא לע המודב םירבדה ובסנ

 -יטפוש יונמ תלאשל םיחוכוה ועיגהשכו :, םיימוקמה ןינידההיתבב =
 ,לבקו המכה לע םירג טסירבוטקואה הלע םתריחב וא םולש
 םידוהיה ןיא והיפ לעש ,שרופמ ףיעס קוחה-תעצהב ןיא רשא לע
 רמא -- וז הארו. ילב = ,םולש-יטפושל רחבהלו : רוחבל םיאשר
 , םלועה :ריואל .אצי אלו .רוא קוחה הארי אלש בטומ -- םאונה
 ,ןוסאה .אוה .לודג ךכ"לכ
 אלא ,ריחי תעד ;האלנכ ,םעפה התיה .אל םירג -לש .ותעדו >>
 ,וז העצה .דגנכ החמ אל הנממ שיא ירהש ,היצקרפה לב תער י

 ,תדגנתמה .,תאזה הלבגהה דגנ זוע ילכב אצי ר"קה .בולוארק קר
 , היצוטיטסנוקהלו הרוטלוקהל , תויסוחהל ;תוירצונהל ,וירברל
 יטילופה = ןויושה  ירקע לע \ ףקות לכב ןיגה .אוה
 ינב לבא  .ירשפא ינויצוטיטסנוק רטשמ ןיא םדעלבמש ,
 ול .ומיכסהו םירג םרבח ירבדל .ףכ ואחמ .בוק'צונ "<

 תלאשב המודה יטילש לש םינוש ארה םהירעצ םה הלא
 . םידוהיה

5 

 = .יעישְתַח סרק ברע
 יעישתה סרגנוקה

 :םיריצהל תוצע םיאישמו
 ! םכישעמב .וחילצת ואו

 ,ןתכלהכ תושענ סרגנוקה לא תונכהה :גהונ :וגהנמכ .םלוע
 ןתינ  םהיריבש | ,העוגתה | חכדיאבב םמצע תא םיאור םיריצח
 /\ ,רסחל וא טבשל הילהנמו הישאר .לרוגו .הלרוג

 לכ ךרדב :יאדוב ךלי סרגנוקה :גהונ יהי  וגהנמכ םלועו
 העונתה יכ ,הביארמ השגרה ךותמ םהיתבל ובושי םיריצה ;םיסרגנוקה | =

 האמה םעפב :וחכוי לארשי ירפוסו ,םהידיב ויה אל" הישארו
 רבעמ םיראשנ םהירברו : םהיתוחכוה ,םהיתועצה לכ יכ ,תחאו 4

 תויצניבמוקה פ'עו היצרניאה פ"ע טלחג לכהו השענ .לכה ,.,םייחל | .
2 

 תגלפמ

 . יקסנאילימס מ

 ירפופ | אבו ' שמשממ

 ,ורבדת הככו הככ

 םיאב לארשי
 וטילחת הככו הככ

 .+ תישפחה ב תודוסי לע לפדג תו ו 4

 8 - 35 םלועה <
 ב מעצב נח ובר בכ מם בפ אט מ נב 222 כבצשבומבנ-=-בנכ-2צ-4 .8-65- 55-נ איט וממה בפה כט. שק" ומ והנכשטנרחהקילהל נר כתם מנכ ודרמה םצוגנ -נק-בב .במנטהב-בנמב מם

 ' , .יחרזאהו

 כ ל 0 יהמו י ל ר רע ו

 , םיריצה | ןומהל  תונבומ ןניאו תוארנ ןניאש : ,תונושה תוימינפה
 : "תא  שובכל ינויצ  רפוסל השק תאז לכבו ...תאז  לכבו

 \ונויסנ לכ תורמל .,,ולש עדוי ניאו "והקיצי ונטב חור, ,וירבד
 ,+ .עופשי .ילוא :ול .המדנ דוע ,רמה

 ,תוכבופמ הכו תובר הכ פרגנוקב תוכורכה "תולאש,הו
 : ,.,! תוביארמ .הכ ןהמו

 < ":תועגונה .תולאשה תא הברה וא טעמ ררבל הוב ינא הצור
 --- .הנותשלפב ונתרובעל

 א
 ,יאניתשלפ ונרמ

 ינינעב םה םילפטמ םהימי לכש ,םינויצה :אוה אלפ ןה
 יהשירדה תא םיניבמ םניא ,הדובע'ב םיליחתמשב ,תורדתסה

 :הפי תורדתסה םינויצה  וארב תולגב = , תירקעה  תיתורדתפהה
 איה תירשפא-יא זכרמ ילבו ,זכרמה איה תורדתסהה בל יכ ,וניבה
 תוכרתמש = םוקמב | ,לארשי"ץראבו .,תיתורדתפה הרובע לכ
 וארבל בל םימש םינויצה ןיא: ,תירקיעה  תינוצה הרו בעה
 אצ !םידי  עבשו םיעבשב "תוכרתמ, תיאנתשלפה הרובעה ,זכרמ
 תגהנה :םזכרמ השמה | י'אב וארב םהינימל םינויצה : וארו
 -תכשל,הלואג-תגהנה ,לעופה-דעוה ,יאניתשלפה-ררשמה ,ק"פאה
 -הצעומה < תא ופיפוה רוע  םיימוקמה םינויצהו .  . , ןיעירומה
 = -וללה םיזכרמה ילהנממ דחא לכו !הששל ויהיו ,תיאניתשלפה
 ,םיירימח םיחוכח "לשומה, ורבח ןיבו וניב .שיו * ,הפיכב ךלמ
 ,םיימלוע

 םינויצה לש םלמעב וארבנש םידסומה :יד אל הז לכ
 .,היסנמינה :המצע ינפב הלשממ םהמ דחא לכ ,םתרזעב םימייקהו
 9 + רחוימ דחא לכ --. "הבשחמ,ב םיקה .דפומה---רפסדתירק ,לאלצב
 8 ,רשי-ןפואב םעה לא הצוחה הנופו ומצעל

 = אניתשלפב המעמה ונתדובע תא !השובה הלורג  המכו
 "5 לכל הביטאיצניאה אצת ונממש | ,דחא זכרמב זכרל ונלוכי אל
 ;דחא חור היהי ,תחא הרממ היחת םלובלו ,םיאניתשלפה םישעמה

 וסאמש ,המדאה תא :הלאכ םישעמל םירע ונייה אולה
 .  ףסומה תכחואב ונקו ואב = ,דחאה ינויצה א דסומה חכ-יאב הב
 "וחלש רחא ינויצ  .דסומל םישרקומה םיפסכה תא | ינשה ינויצה
 < "הלגי אלש ידכב ,ינמרגה י'ע םא יב ,ירבעה קנבה י"ע אל אקוד
 לע בבוסו ךלוהה , .טנרגימאה ; ורבחל רםומ :ותוא לש "ודו,
 )  ,תרחא הבושת םוקמ לכב לבקמ | ,"םיזכרמ,ה- לכ .יחתפ
 !< "+ הבושת לכ לבקמ וניאש וא ,ורבח לש וזל םימעפל תדגנתמה
 ,,.הול הז םודננתמו םירזכ םידמוע םינויצה םיזכרמה חכ-יאב

 אגיִתשלפב ינויצ דסומ לכש ,ריפחמה ןוזחל םידע ונלכ
 . לבקלו  ומצעל היצטינא תושעל ץראל ץוחל "ויריצ, תא .חלוש
 ' ,.,רחא ינויצ זכרמ םע בשחתהל ילבמ ,ומצע ליבשב תובדנ
 יניעב "םירוצ,ה : םתוא ויה ףוס ףופש דע ךכ ידיל רברה עיגה
 < םיינויצה  םידסומק .הדזעהו ,הינש הרודהמב "םיחלושמ,ל םעה
 2 ."תוררונש, לש .הרוצ הלבק

 = | ילאינולוקה-קנבה ,לשמל ,ויה וליא ,םינויצה םירמוא ויה המ
 ! םמצע תעד לע םישעמ :םישוע .ימואלה  רצואה לש הגהנהה וא
 ויה המ וא +םצמוצמה לעופה-רעוה תער םע בשחתהל ילבמ
 תינויצ םירפס-תאצוה וא .ינויצ .ןקותמ-רדח לכ ויה וליא ,םירמוא
 % תורדתפהה זכרמ תעד לע אלש ,תונויצ ה .םשב הרוע םישקבמ
 1רתומ .לכה .י"אבו  ,היכרנא |: םיארוק ויה הלא כ

 ,ונתרובע תחלצהל .יחרכה יאנתכ זכ ר/מ ל .םיכירצ ונא י"אב '
 ץמקל םיביוחמ .ונא אב =; םינפ" יפלכ ןכ 'ץ ו ח = יפלכ ומ

 ווא אקו



 , 3- םלועה < 4

 תולדה | וניתוטורפ תא םירזפמ = ונחנא = ,העורפ * היצזילרטנציר
 סרגנוקה לע לטומ שורק .בוח :,"תוירלצנק, שמחו .םילהנמ השמחל
 -- "אב .ארבל .םיכירצ םינויצה  .הזה ..עורפה : ןוזחל .ץק .םישל
 םה םג םהילהנמש | ,ןויצ-יבבוח לש םהמכסהבו םתופתתשהב
 תינויצה הדובעה לכ זכרתת ובש ,וכר מ--סרגנוקה יריצ
 אל ותעידי .ילבו השעמ םוש השעי אל ודע ל בו  ,הניתשלפב
 תער לע ,םעה לא ,תורדתפהה לא ינויצ דסומ םוש הנפי
 ,.ומצע

 שיא דומעל .ךירצ הזה .זכרמה שארבש = ,ןבומ " וילאמ
 ,אלטצא. התואל .יוארה

 דחא םג הז םע דחי תויהל ךירצ זכרמה .שאר ותואו
 ,סרגנוקב .רחבהלו םצמוצמה .לעופה-דעו ירבחמ

 ושכעמ :םירחא : "םיזכרמ, םילוכי  ,זכרמה .ותוא ארבישכ
 ררשמה, ,"םיעידומה תכשל, ,"הלואג,  ומכ | ,ירמגל לטבהל
 5עופה-דעוה .תדובעו  .זכרמה יייע השעת םתדובע ,"יאניתשלפה
 ולש  ,יאסידואה דעוה .חילש = ,דחוימ .דיקפ  י"ע אלמהל .לכות
 להנמ .זכרמה ותואל :סנכי .ןכ ומכ' ,וינינע .לכב  העירכמ העד
 יפוא םהל שיש  ,ק'פאה תדובע לש תועוצקמה ילכבו = ,ק"פאה
 יר חממה עוצקמב קרו זכרמה תעדל ענכנ אוה .,ילאינולוק
 -יאב .םג םיסנכנ זכרמה לא ,ומצע  תושרב דמוע .ק"פאה ראשנ
 -אב--רחא ,םירעה חכ-אב- -דחא :העירכמ העד םע .בושיה חב

 ;םילעופה  חכדאב---דחאו תובשומה  חכ < ,

 צ

 ,החמומ םונורגאו וריכזמו שאר:בשוי :וברקב ללוכ .זכרמה \
 ,םישנא הנומש ,העד םהל שיש ,זכרמה ירבח ויהי הזכ .ןפואב
 ,םינש .דגנכ הלוקש שארה .תעדו

 ,םינויצה .םידפומה לכ םידמוע .זכרמה .לש .ותחנשה תחת =
 להנמ לכ -= םינפ יפלכו ,ותרוקפו ונוצרל םיענכנ םה .'ץוח יפלב |
 ,ותרובעב .אוה ישפח דסומ לכ לש |

 לכוי הזה היבכה ןוקתה תא .ןקתל .סרגגוקה .ידיב הלעי .םאו
 רדפ יכ' ,יתישע :תיאניתשלפה הדובעה לש .לורג .קלח : דינהל

 | == .המצע הדובעה :ןמ לורג .קלח הרובעה "
 ב ₪

 .קנב-לַאינולוקה
 ןודנולב . בשויה | באה"קנבה = :םויכ ונל שי. .םיקנב ינש

 תא קיזחמו םולכ השוע וניא .ןושארה . ,ופיב .בשויה ןבה"קנבהו
 , ,םייטרפ םיקנבל תואולהבו קיזהל םלררש םיחוטב תורינב :ויתועמ 5

 ייאב :רחסמ השוע ןורחאה .רומגה ןוחטבה הקזחב דימת ןניאש
 המ  ,וישעמב :חילצמו .תואלחנ ילעבו .םיטנקירבפל תואולה .ןתונו 7

 באה"קנבה +הוה םירברה-בצממ האצותה אופיא תויהל .הכירצ
 םאו . חילצמה ןבה"קנבל .ויתועמ תא רוסמל .ךירצ .חולצמהאלה
 ומוקמב םשה ראשי -- אפוריאב  ךירצ קנב"לאינולוק לש םשה
 , "אל וכלי םיפסכהו

 -- םש, אלא וניא  יחכונה ובצמב ילאינולוקה"קנבה יב

 ..לדחנש ןיב ,הז לע רעטצנש ןיב ,תודוהל םיכירצ ונא הז לע =
 < .תוידישעמ אל .ףאו  ,ל"וחב ותרובעמ רש ע תי אל קנב"לאינולוקה
 ,ילאינולוקה-קנבה , םינויצה להק ןיב הנש הנש תורכמנה תוינמה
 םלופל , ל יזוחמ קנב לכ לש וילוסרקל םיעיגמ  םניא  "ויקסע,ש \
 ,רחפמה"קושב :תרבוע :הרוחפ ויתוינמ הנייהת אל

 לכ תאו הוזכר מ תא ! רובעהל :ךירצ  ילאונולוקה"קנבה
 הניפיסות  יאדוב םינויצה .ןיב .תורכטנה  תוינמה ,י'אל ויפפב | =
 םוצע רתוי רפסמב .הנרכמת ילואו ,י"אב רובעי קנבה םא .,רכמהל ><

 םיקסעה ,םג .קפס ולב .ונתו = ל"וחב "םיקסע,ה םינתונש "חויר הו
 | ,ץראב |

 :.ףסכ ןורסח ,היתולועפ חא א םיחרהל 0 ק"פאהו
[ % % 

 ו

 במ ןויפג

 תולועפה תא וטיעמה תוריבב .ק"פאה תדיבע לכב שגרומ
 תמחמ ,םיתש אלו תחא אל םיחרכומ ופיב םגו .ףסכ .ןורפחמ
 ותוקוחתהלו יתוחתפתהל דאמ תוליעומ תולחתהמ לד חל ,םיכ ןורפח
 ,ק"פאב = .םיידוסיה = םיפסכה = וברתי םאו ,ירבעה :דוסיה לש
 ירבעה .בושיה ךותב ושכע | רבכ םילוכיה ,תונודקפה םג וברי
 ,םינויללימל עיגהל , ,יחכונה

 תלעות = י"אב .איבהל םילוכי : ונלש .םייקנבה םיפסכה יכ
 םהש ,ק"פאה לש םישעמה | םיחיכומ  ,בושיל תלעותו םמצעל
 בחרתהל /םילוכי ירה הלאה  םישעמהו ,םי ל בגומ ה ע'על
 היסצנוקה תא  ונלש .קנבה ,לשמל | ,חקי אל המל ! בחרתהלו
 אל המלו + םיינמרג םירחופ וחקלש המ ,םולשוריל םימ ליבוהל
 ,דיאסהטרופל .לזרבה-תלפמ ןינב לש היסצנוקה תא קנבה :לבקי
 תוחנומ ולאכו ולאכ תויסצנוק המכו  ,םיילגנא .םירחופ ולטנש המ
 הלאכ םיקסע לא אל םאו + בורק רתויה יאנותשלפה ריתעה .קיחב
 םילטיפק .םג .םהירחא וכשמיו  .ונלש םייקנבח .םילטיפקה וכשמי
 ןלבקי .םא  ,ולאכ  תויסצנוקב %ונתוקת המ -- םיישפח םיירבע
 ,ל"וחמו םיימוקמ .םיירבע םילטיפק ןוצרב ופתתשי ,קנבה

 ןנתרובעב תינמרגה  תורחתהה  ינפמ יתרחפ אל םלועמ
 .הישעתו רחסמב .םתורחתה ינפמ דחפל שיו שי לבא ,(* תיאלקחה
 , תורחתהה תדובע לקות ול --- תונושארה תויציזופה תא שובכיש ימו

 הרורב .הטלחה טילחהל :יעישתה סרגנוקה לע  בוחה ,ןכבו
 םייקנבה םיפסכה :יכ ,ןאכלו ןאכל םינפ הב ויהי אלש ,הצרמנו
 ו .הרטמל תחא הנש ךשמב "אל רובעל םיכירצ ונלש
 הנשה ךשמב ךופהל קנבה לש םוירוטקרירה לע בוח םיליטמ
 םייטרפה םיקנבה לש .תורינה לכ תאו םילגנשמ תורינה לכ תא
 .ןמוזמ תועמ ל היפורב

 .י"אב קנבה לש ותוזכרתה .ןפוא תא ררבל םוקמה הפ אל
 ,ילאונולוקה .קנבה .יכ  ,רבוס \ יכנא  ,םיחמומל :ןינע  אוה הז
 התוא הז םע דחי .ונל שמשל לוכי היה ,ופיל וזכרמ תא וריבעהב
 ,םיפאוש ונא הל רשאו םיוקמ ונא הל רשא ,תיזכרמה .הרוקנה
 ,םדוקה קרפב ונרבד וילעש ,זכ רמה שאר :היהי קנבה שאר
 , םיאניתשלפה םישעמה לכל :תואצות ונממו הלחתה ונממו

 ג
 .תמייק-ןרקה

 !לארשי תמדא תא .לואגל לארשי םעל תמיק-ןרק
 הכ הבש חמ | ונל התיה אל תונויצה  הארבנש. םוימ

 הבשחמ-לש יולמ:ונל היה אל תונויצה הארבנש םוימו = .תחלצומ
 ,הלצומ יא הכ

 ן השודק לש הרוצ םעה :יניעב לבקל הלוכי התיה ק"הק
 בחורה אולמב ימטע דפומ תגררמל האיבהל היה ונידיב
 ,הזה גשומה 'לש קמועהו

 המכ ,םירכנ .ידיב  היובשה השודקה  עקרקה תא לואגל
 "םיובש .ןוידפ, :לש ןינע :! טויפו יפוי המכו  !הזה ןויערב השודק
 הרושקה וז .הוצ מ .יכ ףאו ,ירבעה םעה בלל בורק דימת היה
 תוררשה ינועב השודק הראשנ םויה רעש ,"לארשי?ץרא, : תמדאב
 לא םיקד :םימינב הרוש ק . איה = ,םעה לש תובחה | רתויה
 ,םימינה םתואב עוננל: ךיא תערל קר .ךירצ . , בלה

 " ןינע .תא .םעל ראבל ולכי ול ,..1םי לוכי :םניא םה,
 %., .ץקרק םלוד השלש הנוק לרשי ש פנ ל כ התיה הלואגה

 תשיכרב ןינע אצמת תינמרגה ה ק יט יי לו פ ה םא הלא יתשמ תחא (*
 םאו דחפ נ יב ליעונ המו ., הינפב .המוקת רנל ןיא , אגיתשלפב תועקרקה <

 מ ,החפל םוקמ ואו , לדגת אל ,הובחקוסעת ת י ט ר פַה הביטאיצינואה קר
 ּ ו םיפורק רתוי תומוקמ שָו .תינמרגה תימרפה הפיטאוצנואל

/ 



 5 , 3 םלועה < במ ןוילנ

 םימשדארו  ידוהי .,דחא | בוש השודק .תומימתב םעפ יל רמא
 ןיעב דימת יתשגרה וז ארמימבו . ,, תמאב .לארשי-ץרא = בהואו
 +. ונלוכל <> ,ונל השק החכות

 ...!םילוכו ונא ןיא ,רבדה ןכ
 ןויער ראשי יכ  ,היה ןויערה תחלצהל ןושארה יאנתה

 + םעה בל תא הנקיש רע ,רגבתיש רע
 ןושארה ושוריפ לע דומעל ,וב רהזהלו רהזהל :יינשה יאנתה

 לש והשמ ףא .דלוי אל ןעמל ,הוצמל | הוצממ * ופילחהל ילבלו
 םעה תא תומ רל םירמוא יכ ,הבשחמ לש לצ ףא  ,דשה
 ,. ןימאמה

 לעמ ק"הקה םשל הלומעתה תא :דימעהל ,ישילשה .יאנתהו
 %++ המר .יכה הגרדמל וותולעהל ,תינויצה הלומעתה לכ

 ! ךפיהה תא ונישע .ונחנא םלואו
 ,המדאה בלב םמחתמ הלודגה הבשחמה ןיע רגש דועב

 ,.:הצוחה וחמצ תא וחרכ-לעב איצוהל תורקה םידיה ושקב
 ,ןטקה השעמל ,הש ע מל ואיצוהל ושקב  וילותחב ןויערה דועב
 איצוהל ושקב רבכ תונושארה "תוטורפ,ה תא .ותשודק תא ללחש
 והופילחה --- ןויערה תשורקב  רהזהלו .רומשל .םוקמב !קושה לא
 "תוינק, -- עקרק לש הבחר הלוא ג םוקמב  ,םינומ .תרשע
 ,םיתב ןינבל ופי יריש ע ל .תואולה ,ם.י ר בע. ידימ .תוונמנטק
 ריע בב  םינקנה ,היסנמיגלו .לאלצבל - םישרגמו .לאלצבל תי ב
 ,'ם י-ר ב ע = יהימ

 ירחא \ ףודרל ואצי "תועצה, = תואמו "תובשחמ,  תוירישע
 ,,ילש וזמ .ק"הקל .הלומעתה :הלדג אל תובר םינשו  ,קייהקה ןויער
 "וניתובשחמ, לש תוינוניבה , , . ונלש "םידפומה, :תוירושעמ רחא לכ

 ,.אשנה
 !ונמע םעה .ב ל ןיאש = לע :םיננואתמ | ונא .תאז .לכ ירחאו
 בל תא תחקל ק'הק לש םפקה לודג .דוע הלא לכ תורמלו

 םידסומה ראש לכמ התוי םעה בלל 'ק"הקה הבורקו ,םעה <
 לרוג תא רבר-ןיבמו .ץורח שיא חקלשכ ,וניאר אלה . ,םינויצה

 ,תחא הנש ךשמב הברה תולה ,וריב ק"הקה לש הלומעתה
 !התע .אנ השענ | ,םויה דע קיהקה = םשל ונישע אל .םאו

 ,ונתעונת  ש פג לע רומשנ
 .יעישתה םרגנוקה תאמ תושרח תואמסס םישקבמ

 ! ץראל ונתת הלואג : ונידיב הנשיה ירה ,תושדח :ונל =
 ק"הקה תא איצוהל אל : ונשרד | םינשו  םימי ינפל רוע

 השכר אל רוע לכ* ,הנכהה רדגמ  האצי אל רוע לכ  ;השעמל
 תיטפשמ תוכז השכר אל .דָוע לכו .קנרפ ןוילימ = תשמח לש .ןוה
 הגררמל ק"הקה תא איבהל תוחוכה לכ תא .ןיזל 'היה ךירצ ..ץראב
 + וזכ רשא

 ., ,רניניע תא לטה לכאי שמשה אצתש רע :ונל םינוע .ויהו !
 דעו קוחה .ונל היהיש רע ,השוררה ףסכה תפכמ ונל .היהתש דע

 תא :ונקיו םירכנה ואבי ,עקרק לש תולודג .תורבכ .תונקל  לכונש
 ,העבש יפ וא רע .הלעי עקרקה ריחמו ,אעמק ,אעמק המראה

 עקרק לש .תולודג תורבכ  תונקל שיש :םימיה ועיגה הנהו
 ועיגה ."םירוריפיה תא ונינקש הזמ "לוז .רתוי ריחמבו .(קולטפינ)
 ןפואב .תונתשהל ם י חה כ ומ \ םידיתע םייעקרקה | םיקוחתש :םוטיה
 ונל שי ן\ ה םוקמב 1 תוקיר םידיב םידמוע נאו... ונל יוצר
 , םימי העבש לע תורוזפ :תוטורפה ןתוא ףאו ,תוטור פ

 ( | : טילההל יעישתה ,סרגנוקה לע בוחה אול =
 שוגנל

 המל

 . רב: ,עדונ = אלו תחאה .הלודגה = .הבשחמה תא .העלב | תובי
 ִי + הברק .לא האב

 ןויערה .הליו הרהש המ תופג םידיב הסירה ,שדוקה לוליח

 = -ןוהה עוגיש רע .קייהקח :תפוקמ \

 ,היקרותב תיטפשמ תוישיא לש: תוכז הל יהתש דעו ןוילימ השמחל
 םדקהב התפוק תא רדסל  ק'הקה  ילהנמ לע לטומ בוח

 "םישעמ,ה  לכמ ,ןמוזמ ףסכל השוכר לכ תא ףופהלו ,ירשפאה
 םישרגמה ןינק תא קר רשאל ךירצ התע דע ק"הק התשעש
 תולוכי ןניאש . היתואולה  רתי = לכ תאו היסנסונלו לאלצבל
 % = דתווחאל-.,צ"וחל--תיבה ןינק -- .ילאלצב,ל ומכ  ,ףכית .תובגהל
 - , ןמלוהל לכויש ילאינולוקה קנבה ןובשח לע ףוקול --- 'וכו תיב

 ו היהתשכ קר ה תשגל = לכות  ק"הקה
 םיִדִי תובחר תורבכ תונקל :הינפל  החותפ התדובע תשרפ זאו
 הרובעל םיקלחה תא רישכהל ,םיקלח | םיקלח ןקלחל ,עקרק לש
 קלחו קלח . הריכחב  תתלו קלח לכ לע תיב תונבל  ,תיאלקח
 : , םינש עשתו" םיעשתל .ונרכחָי רשא  ,רכוחל

 -"הקולחה תא ,םירשיה היעצמאב ק'הקה .הנוק המדאה תא
 בושיה תרשכה לש וזכ -- ךכל .הרצונה הרבח השוע (היצלצרפ)
 ררגאה השוע םיתבה .ןינב תאו --- גרוברו רוספורפה לש ודופימ
 ה .ק"הקה םע הנתי רשא םירחוימ םיאנת .פ"ע קנב

 ,יריעזה יאלקחה בושיה .תוחתפתהל ךררה איה תאזו
 (אבי  ףוס)

6% 
 ,םילַאש .מ

 ,תידּוהיה הקימונוקיאַה לש תוילאיְרה תולאשה

 6 וקיטילופה  הפפת . ונלש .תוגלפמה .לש  תומרגורפב = <>

 אל: .תוינידמה = תואמפיסהו .תועיבתה ,ןושארה םוקמה תא
 - םייחה ירד  וטלבתנשי םויה .ןמל .םיירובצה ונייחב; קרפה - לעמ

 .. ןניא- .תויתוגלפמ תומרגורפש שי = ,תישחומ = הרוצ ולבקו ולה
 הרוצ  תשבולו הרוצ תטשופה ,הנתשמה = תואיצמה לא תומיאתמ
 "הז" רונונ ,ונייחב = ,ונלצא םלוא ,איה .היתועיבת תא .תעבותהו
 לש | ויפוא לע  דומעל השק הנושאר הריקסבו ,רתויב יוצמ .אוה

 ,הזה .ןויזחה
 ,םיאצמנ ערו השק | ימונוקיא  בצמ הזיאב :עדוי .ונניא .ימ

 לש = יִלָכלכה .ןבצמב ריכמ ונניא ימ/ +ונלש םיטועפה םינרגתה

 תא ,ףוסבל  ,ריכמ וניא ונתאמ ימו + בשומה םוהתבש תוריעה
 < ילוצוסה  ןבומב םידוהיה .לש תולמרונ יתלבהו הנושמה הבכרהה
 + ילנויספורפהו

 יצחו השלשו םינרגתו הכאלמ ילעב---םיזוחא השמחו םיעבש

 ; .הבכרהה יהוז -- ,םייררגא "םילעופ, --- םיזוחא
 סופתל ::תוימונוקיאָה  תולאשה ויה  תובירצ הז "פע

 ןהיתורובעב = םגו = ןהיתומרגורפב = םג = ןושארה = םוקמה
 +ונלש .תוגלפמה

 תולאשב = תיקסוע ויה :ונלש תוירטלורפה תונלפמה ,םנמא
 <,האמ תננומו חרצ תיתונלפמ .הטיש התיה | ןתטיש לבא .,ולא
 '.לש הקיטילופ ,יוארכ הגבוה  אלש = ,תימונוקיא .הקיטילופ החיה וז

 - ,ידוהיה שוכרה .רגנכ הכורע םילעופה רמעמ
 . = /תורוחט  תויירדתסה .ןהש : ,תוילנויספורפה תודוגאה \ וליפא

 ! וקסעש .שיו .יטילופ ריקפה לכ  םדוק ונלצא ואלמ  ,םילעופ לש
 ...העב \ תמח:מו תיתונלפמ תורחתה .ןכותל האיבהש .,תוינקיטילופב

 ולא :תויורדתסהב /וליפא .,םילעו>ה. להק .ךותכ .הרובכהו .הררשה

 :.תוגלפמה | הנחרבותש קפס יא ::,תוימונוקיאה = תולאשה וחרנ
 תא קר אל. וקבל \ .;היחתל הנבושתשכ = ,ונלש \ תוירטלורפה

 >>  תוימונוקיאה ןהלתומש תא רוחיכו ו אלא ,תוילאיציסה ןהיתופקשה

 קא

 לש
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 במ ןוילג 3 םלועה =<

 ,תונורחאה םינשה דע ,רמולכ ,הכ דע .םידוהיה םייחב ןהב וזחאש
 םימיב, זא .םישקה םייטילופה םיאנתה חוינידמה ןוטלשל ומרג
 ..הקיטילופ ילב רחא רעצ ףא דעצל תמאב היה רשפאדיא "םהה .

 ,תירוסיה הבסה יהוז אל םלוא
 ,ונל ררבתי ,ונראתש ןויזחה .ותוא לא ןנובתהל  קימענשכ =

 + םירוהיה לש רחוימה ילנויספורפה םבצמ היה ירקיעה םרוגהש
 ,תירוטסיהו תיעבט הבס יהוז

 תימנוקיא .המיש ונל'היההש רשפא-יא | המרא יידבוע ילב
 ונל היהתש רשפאדיא םילעופ לש :ילמרונ דמעמ .ילב \ ; תיררגא
 תילנויספורפ העונת םגו  ,תוינכרצו תוינרצי תויצריפאוק לש העונת
 ינוניב רמעמ ילבו = ; דבלב תימונוקיא .היהת התלועפש  ,הקוח
 תעה דע ונל התיה אל הכאלמ-ילעבו םיטועפ"םינרגת לש חתופמ
 העונת ,ויקלחל ררפתמו חתפתמ הז רמעמ ליחתהשכ ,הנוהחאה

 .האולה ךרוצל תודגאהה לש |

 + םוחתה ידוהי = =

 ,םירבח 95% הל ויה 1905 תנש

 אל םינומשה תונש תישארבו םיעבשה | ,םיששה תונשב
 ךותב רכז םוש היהתש. הרוצ | וזיאב תיביטרפואוקה העונתל היה

 ךלפ ףומנוקב 1881 תנשב הרפונ לשמל הנה
 וז הנשמ , םירצונ ויה הירבה לכש ,הנטק הולמדתדוגא בוגינרצ
 הדוגאה ךותמ (*א"קי לש היתועידי יפל ואצי ,189ל הנשה דע
 התנתשנ 1898 תנשב ,םמוקמ לע ואב אל םישרחו םירבח 6
 תישארב רבכו 1895 תנש לש תושדחה תונקתה יפל הדוגאה

 + םיזוחא 9% םידוהי םהמ
 לש העונתה תורלותב רבעמה תנש איה 1898 תנש ללכב
 ולא .תודוגא : .תוליחתמ וז הנשמ ,  תוידוהיה  הולמה = תודוגא
 ..חתפתהל

 תושדח תונקת 15895 תנשב ומסרפתנש .ינפמ אל אב הז

 תושירדה .ןומה תא ולטבש תונקת ,הולמה תודוגאל  תוחונ רתוי
 ודיבכה .ךכ לכשו ןהירחא .אלמל תורוגאה וחרכוהש  תוילמרופה
 תישארבו םינומשה תונש.ףוסבש ---רקיעה והזו--ינפמ אלא  ,ןהילע =

 ףעתסהלו ררפתהל הטועפה תירוהיה הישעתה הליהתה םיעשתה
 הל הרבא ןיפולחה-קַשמ לש ותעפשה ילגרל . , טלובו רכינ ןפואב
 םידיחי םינימזמ ליבשב הרובע לש התנוכת תידוחיה תונמואהל
 שיגרמ ליחתה :ידוהיה. ןמואה = .ימוקמה  קושה תולובגמ .האציו
 ,תואולהב לודג .ךרוצ

 הבכרהה .הירופו הבוט עקרק ןהינפל ואצמ הולמה תודונא
 הנתנ:-.םינרגתו םינמוא םיזוחא ?5- -םידוהיה .לש. תילנויספורפה
 וחתפתה םיעשתה תונש ףוסמ ...תואנו בוט רתויה רמוחה תא ןהל
 ןתוחתפתה .תגרדמו ןתוברתה . הלודג תוריהמב הולמה תודונא
 תואולהב ךרוצה םידוהיה ברקב לדג המכ דע ,רורב. ןפואב הארמ
 תודוגאה \ תא להנל םירשכימו  רבכ םה םילגוסמ | יכו ,תוירופ

 .הלאה |

 ,תשרח-יתבב = םידבוע =
 השרתשנ הָכ דעש ,ןויוחה תא ,תצקמב יכ םא ,תראבמה תירוטסיהַה =

 תודוגא -- .תיבוטרפואק :העונת לש וז .הרוצ רבלמ םלוא |
 ,תרחא הרוצ םוש ןיידע םיעדוי םירוהיה ןיא =- .הולמה

 ותבס ו ליעל  ונאבהש ןויערה .תתמא תא טילבמ הז רבד
 ידוהי לש .תילנויספורפה הבכרהה איה הז .ןויוח לש תירקועה
 ,תידוהיה תונמואה האצי תונורחאה םינשה .תורשע ךשמב ,.םוחתה
 דיחיה ןימזמה ליבשב הרובע לש רצה הגוחמ הטועפה הישעתה
 םיקושהו םינוקה .ןומה ליבשב הדובע לש הגררמל" דע החתפתהו
 ,םילעופ לש .אירב רמעמ ונלצא םק ,אל העשב הבָו ,םיקוחרה

 הבסה יהוז .הלודגה = הישעתה יפנעב

 0 רו 8 רן 0
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 תוינרצי : תויצרפואוקו ,תואולה ךרוצל היצרפואוקה = קר .ונכותב"
 .תטעומ הדמב וליפא ונלצא תועודי ןניא .תוינכרצו

 הנחתפתתש רשפאהיא ללכבש * ,ןיידע תרמוא תאז ןיא םלוא
 ושכע רבכש ;יל הארנ .ינשה גופה ןמ תויצרפואוקה ונלצא
 ריתע ןמוה ךשמבו .הלאכ = תויצרפואוקל | ןוכנה םיסבה ונשי
 ,רתוי רוע קוחתהל ,םיינוציחו םיימינפ םיאנתל תודוה ,הז םיסב
 קר ונכותב היוצמ ונלש = תילגויפיפורפה הבכרהה יפל םאו
 הכותל םינכהל .לכות .המצעב יהירה | , הולמ לש היצרפואוקה
 ,ןבומכ ,תובירצש ,ינכרצה םופטהמ | תודוגא הבורמ | תלעותבו
 ,יקאיצופה ונדמעמל .לגתסהל

 ,הלא ונימיב .םיילכלכהו = םיירובצה = ונויח לא .ןנובתנשכ
 ,תוילאיר .תוימונוקיא תולאש הברה = ונינָפל תולוע

 ,תויטרפב ןררבלו ןהילע דומעל :אוה יאדב

 וא

 .תימונוקיא תוימשיסנא

 . תימונוקיאה תוימשיטנאה הצרפתה | ידוהיה םוחתה לא

 םנה-- םימורגופ . ןכופמו .עורג .רתויה ןימהמ | תוימשיטנאה | יהוז
 םיתחופו םיכלוהו ןמזל ןמזמ קר  היסורב םיאבו םישגרתמה  ,תונוסא
 תוימשיטנאה .םלוא ,סרגורפהו הרומלוקה תוטשפתה םע ףופ ףוס
 םוי לש המחלמ ,תיממיטסיס- ,תידימת המחלמ איה וז תומונוקיאה
 תכשמנו תכלוהה המחלמ ,ימונוקיאה עוצקמב םידוהיה דגנכ .םוי
 ,תוינויצוטיטסנוקה תוצראהב וליפא

 לש .הרוצ תימונוקיאה תוימשיטנאה .התע הלבק | היסורב
 םעה תדוגא, י'ע .תלהנתמה ,תינויצקאיר  תיביטרפואוק העונת
 תלהנתמה וז העונת יכ * ,בטיה תערוי - תרכזנה הרוגאה .,"יפורה
 םתוא תוחרל םידוהיה  דגנכ המחלמב דאמ לודג ' החכ י'ע
 ,םדיב וראשנ רועש ,םינורחאה רחסמה-תועוצקממ

 לאוש "הימנו  היוקפור,ה "הדוגאה, לש . יזכרמה = ןותעה
 לש שגרב הנועו | "% םירוהיה תא תוכהל ךירצ דציכ, : רמאמב
 םורגנש ןפואב םידוהיה תא הכנ הכה. .:ןוצה תעיבשו  ןוחצנ
 ונחנא ,םימפרופמה םימורנופה י"ע רשאמ לודג רתוי באכ םהל
 ונלש < תויביטרפואוקה .תודוגאה = ! תויצרפואוק .י"ע םתוא  הכנ
 , "תוליערמ תוירטפכ םידי'זהל הנייהת ןהו .,תוברתמו .תוכלוה

 יהוז ,אמלעב םיימשיטנא םירבד קר םניא .וללה םירברהו
 ,איבהל הלולע איהשו םיקומע םישרש התכהש ,המחלמ לש המרגורפ
 :הטועפה תידוהיה תונרגתה תא הנכסב ,התע .רבכ האיבמ םנמאו

 תרוגא, .ילאיציפפה ןותעב ןינע ותואב רמואש המ והוו
 ; םינינעה-בצמ תא בטיה ערויה .שיא ,הקנירומימ :ןהכה "םינכרצה

 עגפ  ונימיבש תיביטרפואוקה העונתה .לש .לודגה םרזה,
 ידוהיה | ,ונע רתויה טועפה ןרגתה יסירטניאב לכ םדוק
 םינרגת הברה לש םדמעמ תא ופרהש ,רבכ 'אל ויהש ,םימורגופה
 ודימעה ,רכאה  ,ישארה הנוקה לש תיללכה = תוינעהו  ,םינטק
 הערה תעבו .,ראמ .םישק םיאנתב בשומה-םוחת לש .רחסמה תא
 ,שדח .יקנע הרחתמ ידוהיה םוחתה קושב הארנ  םינרגתל .תאוה
 ויעצמאו גלפומה ויובר .י"ע לכה יניע תא רצק ןמזב וילא ךשמש
 פ"עו הבוט הרוחפב רחסמ  ,יביטרפואוקה רחסמה לש םישדחה
 תויצרפואוקה תא בשוח םוחתה ךותמש ידוהיה ,םיעובק .םיריחמ
 םימורגופהש ינפמ ,םימורגופה ןמ םג רתוי הברה ארונ ,לודג .ןוסאל
 תיביטהפואוקה - העונתהו ,םינש .ה"כב תחא םעפ .היסורב םישענ
 רעצ רחא דעצ .קספה . ילבו םיחוטב .לבא .םידורמ םידעצב .תכלוה
 םע לכ םדוק תשגפנ איה, הכרדבו = ,קושה .תא תשבוכ איה
 תא היצרפואוקה תפחוד קושה תא השבכב .טועפה ןרגתה םע ,ץיולחה
 :ינפמ ,רומג .אוכד .ותוא האבחמש אלא .רוע אלו הרצה ידוהיח

] 
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 ול שקבל תכללו הנטקה  ותונחמ קלהפהל לוכי = ירוהיה .ןיאש
 רובעל םג ול רשפא יאו , םשל הריבעהל ידכב םישדח תומוקמ
 לש היצרופואוקהל שי הז ןפואב 4 ,םירחא הפנרפ לש תועוצקמל
 ימשטנא = יפוא ןוצרב םגש = שיו  ןוצרב .אלש  ידוהיה םוחתה
 םייללכה םיאנתה ורשקש לבחה תא .הקינח ידכ דע איה תקדהמו
 םיתעל םירוהיה םיבברעמ ונלצא . ידוהיה לש וראוצב ונייח לש
 ,"יסורה םעה תדוגא, 4 םע  תוביטרפואוקה תודוגאה תא  תובורק
 לא תושקב םישיגמ :וז העונתב םיפתתשמה םירכא הברהש ינפמ
 (* "םתביבסב רחפמב .קופעל .םירוהיה :לע ורסאי  יכ  ,םינוטלשה

 הרייעה ןמ .הנטק הריעב "תיביטרפואוק .הדְוגִא, .תדפותמ ךכו
 םידוהיה םינותעב טנדנופסירוק בתכ ,לשמל ,הנבוק ךלפ ,קולי

 :הלאה םירבדכ
 םיסנרפתמה ,םירוהיה רגנכ ןומהה תא םיררועמ וליחתה ...

 םהש ,תורוהפה ריחמב ידמ רתוי .םיברמו הנוקה ןובשח לע
 םינומש ,לקשמבו הרמב םימרמ םידוהיהש םיזיעלמ .וליחתה ,םירכומ
 יצחב םהמ םהיתורוחפ תא םינוקו םיכושחה .םירכאה תא םה
 האבהה לכש  ,תיביטרפואוק הדוגא | רסיל ךירצ ךכיפלו ,םנח
 .ושעו--ורמא .הידיל הנרובעת הביבסהו :הרייעה לש .האצוההו
 זא קר יב ,חיכוהו ,הפינכה-תיבב | םיבהלנ םימואנ  אשנ .ןהכה

 לכו ,ידוהיה .תאמ הבד ונקי אלו .ורכמי .אל םא ,םירכאה :וחילצי \
 ודי תא תתל .ךירצ "אבה םלועב, תוכול הצורה ,קודא ילותק
 ,םשור םירברה ושע---רפפל טנדנופסירוקה ףיפומ---[בומכ, ,הדונאל
 ןינעמ , לבור ףלא םירשע לש םוכס ףסאנ דחא עובש ךשמבו
 ןהיתוטורפ תא תוינע  תורכא ואיבה דציכ ,תוארל רבדה היה
 החתפנשב ,הזה לודגה יממעה לעפמהב ףתתשהל ידכב ,תונורחאה

 ,ויל אם רב דה בו מ  .תורוחפה .תא ומצע ןהכה רכמ :,תונחה
 ,"רמנל םידוהי לש תויונחב רקבל ולדה זאמ יכ

 ,יקולימ = ל"נה העיריה םג | ,הקניראמאט = לש :וירבד 2
 תוימשיטנאה םידוהיל תנכוסמ המכ דע ירמל רורב ןפואב םיחיכומ
 תעב השבלש | תישחומ רתויה התרוצב  דוחיב = ,תימונוקיאה
 ,תוימשיטנאה תויביטרפואוקה תודוגאה תרוצ -- השדחה

 השרתשנש םידוהיל האנשהו ,רחאה רצה ןמ יפורה םעה תדוגא
 םהילע הפסונו ,ינשה רצה ןמ םירכאה ןומה בלב םינומדק םימימ
 םרפסמש ,םידוהיה יביוא לכ י"ע תישענה ,תימשיטנאה הלומעתה
 תימונוקיאה תוימשיטנאהל קוח דופי שמשמ הז לב ,בה כ"כ ;חיסורב

 רוס הז ןיא ,םינכרצ תודוגא לש השרחה התרוצב ושבע לש
 תאמ בו עויס תלבקמ תימשיטנאה תיביטרפואוקה  העונתהש
 תא שרגל תושקבב תובורק םיתעל  וילא הנופ איהש ,ןוטלשה
 תורבוע לקנב .איבהל 8 ונייה .רחא וא הז םוקממ םידוהיה
 יבא :.תימונוקיאה תוימשמנאה לש הז :גוס לע .תודיעמ \ הברה
 תיביטריפואוקה העונתה 5. ,חיכוהל תויד .ונהכזהש תורבועה 'םג
 והירה .,תימונוקיאה .תוחתפתה הל המרגשמ | רתוי  תימשימנאה |

 היפורב תיחכונה תומונוקיאה תוימשיטנאה  ,רמולכ  ,ןמוה תאצות
 האנש תושגרמו ץראב ררושה ימילופה | בצמה | ןמ 'רתוי תנוינ
 םירדסהו ,הריחשה תוילאקורילקה ,יסורה םעה תדוגא .םידוהיל
 ןויער = לש םיבחלנ רתויה םיציפמה םה הלא -- םירְרושה
 רברה אלחו .יסורה ןומהה ןיב השדחה תימשיטנאה היצרפואוקה
 יכ  ,תויביטרפואוקה תודונאה ירבח אל :ךפיהל תויהל ךירצ היה
 תודוגאה :דגנכ .םוקמ :לכב םימחלנ  םיטועפה = םינרגתה | םא
 םינרגתה 'תובורמ םימעפל םינופ הפוריא .ברעמב -, תויביטרפואוקה

 ז
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 םהל היהת יכ ,השקבב הלשממה לא- -החלצהבש שיו- -םיטועפה 2₪
 הגרדמ לע תדמוע איהש | ,היצרפואוקה דגנכ םתמחלמב רועל
 תקחור העבט פ"ע ,הטועפה תונרגתה ןמ ההובנ רתוו תימונוקיא
 7 ןורחאה הז שקבמ ךכיפלו ,טועפה ןרגהה ילגר תא היצרפואוקה
 "= היצרפואוקה | לבא .התוחתפתה תא בכעל .םייתוכאלמ םיעצמא
 :תשמתשמ הניאו תיתוכאלמ - המחלמ תרסוא הניא תיביסירגורפה
 יהירה = .םיטועפה םינרגתה | דגנכ םייתוכאלמ | םנוא-יעצמאב
 ,תימונוקיאה תוחחפתהבו יביטקייבואה םינינעה ךלהמב .תכמתסמ

 :הימשיטנאה היצרפואוקה לא עגונב ירמגל רברה הנוש לבא
 !:הצור איהש ,ידוהיה תא .קר לכ םדוק הינפל האור איה
 + התרטמ יהוז אלה ,םיעצמאה לכב ותוא אכדל | תביוחמו
 < " םימורגופה ןמ די'זהל תנכוסמ = רתוי יהת ונלש היצרפואוק,ה
 " "* .הרותשה האמה לש הקיטילופ אלא ,תימונוקיא הרובע 'אל יהוז
 -ינב .י'ע ורפונש ינפמ ,תוימשיטנא ןה תויצרפואוקהש ינפמ אקורו

 , .,רבדה תמא םנמא ..םינש יפ .ונל תונכוסמ ןנה .,תורוחשה תואמה
 + ,ןישכע לש ןהרוצב לטבתהל ןפופו  ,חצנל הנמייקתת אל יכ
 "רוע לבא ,םישפחו םיבומ רתוי םייח" יאנת ץראב םיררוש ויהישב
 ,ריואה הא סראה .ליערמ | ךכ ןיבו = ,םימי וכראי

 ,הז עוצקמב תוהרועתמ דאמ | תובושח תולאש הברה
 "דגנכ םחלהל חכ רוצענ | םידוהיה ונחנא יכ ,.רבדה רשפאה
 "+ וז המחלמ להנל ונילע רציכו + תאוה תימונוקיאה תוימשיטנאה
 ' + תויביפירנורפה.  תויצרפואוקה םג  םידוהיה ונל תונכוטמ םאה
 וזיאו ,ונלצא .אצמנ רבכ תויצרפואוק לש גוס הזיא = :ףוסבלו
 םיכירצו םילוכי המו ונידי לע ןיירע ארבהל םיכירצו םילגוסמ ןהמ
 ,ונלש תוירובצה . תויצזינגרואה הז עוצקמב תושעל

 .ןיטנבל ףסוי לאיחי

 יכרר .בושיח
 . ישילש .רמאמ

 , תּורָבַאָהְו היִשַעְּפַה
 . (94--95 ןוילגמ ךשמה)

 .קסעתהל ולחה י"אב .ובשיתה שא | םינושארה םיצולחה
 התיה ןויצל-ןושאר ,המדאה תדובע תומלתשהב תורושקה תוישעתב
 ,תחאפהל בקי המש הנב רלישטור דנומדא בידנהו ,םימרכ העוטנ
 םייולת םא יכ ,םמצע .תושרב םידמוע םימרוכה ויה .אלש ינפמ ךא
 " םתדמע תא ורצב אלו םבצמ תא וקוח אלש ינפמ ,םירחא הערב
 "= םיבר םימי  יכ ,אלפי אל ןכל  ,תופתושמה  תודוגאה תוישא לע
 םהיניעב םימכח םישנא ואב כו ,םלמע ירפמ הכרב ואר אלו ורבע
 .ןייה תריכמל םוקמ ןיאש ינפמ ,םתריבע לכ אושלש ודיגהו

 הלאשהמ ןוכנ גשומ תת ןעמל .םהירבד וקרצה .אנ .הארנ
 םימרכה תדובע לומ לא תאזה הישעתה תא ךירענ .,תאוה הבושחה
 הלשלתשהו החתפתה הפוריאב םינפג תעיטנ יכ ןעי ,הילרטסואב רשא
 תעמ תוטעומ םינש קר ורבע. הילרטפואב לבא  ,םדק תונשמ
 תחימצל חונ םמילקאש ,םידחא תומוקמב םינפנ םיעמונ וליחתה רשא
 תחתפתמ הישעתה ,דאמ  םילרגתמו * םיכלוה םימרכה  ,םיבנע
 ,הפוריא.יקושב .ולופא .בושח .םוקמ הל הנוק איהו ,דאמ תבחרתמו

 ונלש םיצולחה םג .ולחהש ןמז ותואב רמולכ ,1881 תנשב
 םימרכ הילרטסוא :תונידמ לכב ויה ,םימרכ .עוטנלו י"אל .אבל
 '( וסב .רבכ 1908 תנשבז .,רטקה םיפלא ה ש מ ח לש חטש לע
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 םימרוכה ולבק 1581 תנשב ,רטקה םיפלא 91,8 לש חטש םומרכה
 ףלא .?07מ | רתוי ונוכהו וליק . ןוילימ 3,67  --- לכאמל  .םיבנע
 ןוילימ 85 73 -- לכאמל .םיבנע ופסא 1908 תנשבו ;ןיו רטילוטקה
 -ןיי .רטילוטקה 980 םג  ,ןיי ה רטילוטקה ףלא 984 וניכהו וליק
 הנש התואבו -- .םיקומצ וליק ןוילימ 11,9 דועו (עז6ם0ָצ) ףרש

 ןויצל-ןושאה .לש .ףתרמל הרוהיבש תובשומה ימרכ .לכמ :ואיבה
 .ןיידתישעל םיבנע וליק ןו יליימ הע'ב שייק ה

 םינפג תעיטנל המדאה חמש קר אל יכ ,לילעב הארנ אלה :
 םא יכ ,הלאה םינשה ךשמב עברא .יפ הילרטפואב .בחרתהו לרנ | =

 םיבוטה הדובעה | ינפואל תודוה ,דאמ הלדנ תורפה תומכ .םג
 הילרטסואב . רשא העב יב אנ חכשנ לא םלוא .,םימרוכה וניהגהש =

 הימונורגאל רפס -י תב ,תונויפנלדתונהח ת אוהה ןמוב ודסונ
 ןימה רשא ,םידיקפה ויה -- ,תודוגא ה .תולועפ ורבגתהו
 םיבשיתמה ויה םלוכם יריקפלו ,וניצולחל  םירימ  ,ותובידנב .בודנה =

 ,,;םהילעבל םי דב ע כ: םיענכנ
 םא כ ,הלש םיימינפה םיקושב תקפתפמ הניא הילרטסוא

 לש קחרמב הנממ הקוחרה הפוריאל וליפא הלובי תא הליבומ
 הפוריאל האיצוה 188: .תנשב םנמאו ,םיילגנא .ןילימי 0
 רטילוטקה ף ל א םי ע ב ר א--1901 יתנשבו ןיי רטילוטקה 154 קה
 קושב קר  הרכמ 1908 תנשבו ןקנרפ ןוילימ השלש החיורהו

 לובי .לכ לש וכרע !רטילומקה ףלא הששו םירש ע .ןודנול ו
 קנרפ .ןוילימ .88,47 לש ונמל בשחנ 1908 תנשב םימרכה
 ,םרכ לש רטקה לכל קנרפ ףלאמ רתוי -- ינוניבה רועישב - - וא
 ואיצוה 1906 'תנשב .יכ אצמנ .וניתובשומ ימרכל הנפנ םאו =
 -ןושארב םימרוכה .לכ .;רטילוטקה 9884 'הריכמל ןיי :.בקיה, ןמ

 6/0995 לש -ךסב .םיבנע בקיה לא ואיבה .תורחאה תובשומבו" ןויצל = =
 ךסב "יחרזמה-למרכ, לש קו יהה היה איהה הנשבו ;וליק ןוילומי
 ,(צילארל לבויה  רפס) , ,,! קנרפ 0 לש

 ,,,!ונב תצבור םיהלא תראמ םנמא 3%
 האמ לש" םוכס לבת תומוקמ לכב ואיצוה 190%-= תנשב

 ,הכומסה הנשבו ;ןיי רטילוטקה ןוילימ דחאו םירשעו
 86 ה"ס .ןויצל-ןושאר לש 'ףתרממ ואיצוה ד"פרתה תנשב רמולכ
 לטב הזה רעצמה  .םובסה לכ אלהו  .קינוקו ןיי רמילוטקה ףלא
 םיששו תואמ שלש םיפלא הש לש ב םא יכ "םיששב, אל
 הישעתה לכ ןה ןתורחא תוצרא תואצות לש םוכפה לדונ יפל
 .+ 1 לבתהונוי לכ לש לודגה םיב ה פט כ תמאב קר איה תאזה

 וחוצו ,םינרקחו םינערי תאזה "הפמה, לע ודמע .תאז .לכבו :
 לודגהו ברה םוכסה תא רוכמנ הנא |! יובאו יוה :וארקו .איחוצ

 ,תוצע וסכטיו תופסאל ופסאיו םיבייוגו תובוט ילעב ואביו 1 הזה =
 ודסונו םהירמאמב םלועה תא ושיערה :י'רפוס טבשב .םיבשומה, לכו
 קזיהב ןיוה .תא :רוכמל ורהמו הבדנ םיצחו רחסמ םיצחש תורפומ

 דספה ןויה  תריכמ הנתנ, ה"פרתה תנשבש דע והומכ ןיאמ בר |
 -- !"קנרפ ףלא 508

 עוטגל הנשו ,הנש לכב הפיסומ הילרטסוא .רשא תעבו =
 "םיניבמ, םישנא ואב ,תאזה הכורבה הישעתה תא לידגהלו םימרכ =

 םיחבושמהו םיבוטה םינפגה תא רו ק ע ל םימרכה-ילעבל תוצע ונתנו
 ינפמ םהז"יחופת םתחת עומנ .ןעמל ,ונצרא בושיל תראפת המהש

 + , ,םי'ננרוא תועיטנב וחילצה רחא םוקמבש
 םיללוהמה :ןויצל-ןושאר ימרכ ןיב ידמעב ,יברקב רבשה יבל +

 ,,.תעד ילבו ןובשח ילב תועיטנה תא םירקוע ךיא ,יתוארבו  תמאב
 דחא ףנעב קר וזחא וניצולח :הזה ביצעמה ןויוחל תחא הבס קרו
 תא הל ורוה אל" .םהילהנמו .םהיבירדמו  ,המדאה | תרובע לש

 = .(* תיביסנטניא תורכאב .הרשיה ךררה 2

 במ ןוילג . + םלועה < 8

 5895 לש חמש לע םימרכ 'צ"לארב ויה הייפרתה תנשב
 5860 וא םיכנע וליק ןוילימ ₪,84 ואיבהו רטקה 580,5 וא םנוד
 ,תאזה הרובעההיפנע לכב םיזירקה .לדגתה זא .רטקה .לכמ וליק
 ,תובשומב תאזה הישעתה תא סטבל ולכוי אל יכ  ,םיבידנה תוארבו
 ,טקידניס ודסי המהו .,םמצע םימרוכה יריל ןינעה לכ .תא .ורסמ
 ,הוקת .שי ךביפל . בומ .רתוי ןפואב קסעה לכ תא .להנל .לחהש
 אל םלוא .ילמרונ חרואב תאוה הבושחה הישעתה חתפתת התע .יב
 :ואוקה ןויער לש מכמה \ תרוקנמ הזה .טקידניסה לע  ןורל לכונ
 תאמ הלבקו - םידחוימ .םיאנתב .הרסיתנ .הדוגאה יכ ןעי .,תויצרפ
 רחסמ-יתבו .לודג ןוה  ,םלועב ותמגור ןיא  טעמכש -,בקי דלישמור
 לש התוחתפתה הרמגנ אל רועש קפס ןיא לבא ,תונוש תוצראב
 תחא המגוד איבנ  ןכל ,התומלת שה התולשלתשה ,תאזה הרוגאה
 , תפתושמ .הרוגא לש ברה הכרע לע .החיכומה

 ןיב ףטושה | ,רֶא לחנ לש, .קמעב ..רברה היה הינמרגב | |
 םיבה םירפכ םנשי:-- ,ןיוהרדרהנ ,לודגה רהנה לא לפונו םירהה
 ולחה הנש םישמח נפל. ,ןייַה תישע איה םדק .ינמ םתדובע לבש
 אל: ןכלו  ,ראמ לוז היה  םריחמו ,היצנרפמ םיעורג תוניי .איבהל
 ואצמ \ אלו 'היצנרפ-ןיי-ירחופ םע .תוחחתהל רֶא .לחנ ימרוב ולכו
 !הכרב תנשב םבצמ .ערוה טרפבו .חבושמה םנייל םינוק םהל
 זאו .. ,! םחל :ןיא  שרודו -- םהיבקיב ףסאנ ןיי לש בר .םיפס
 +םחל ול ןיא -- בה .ןיי ול רשא שיאל : לשמה תא ולשמ

 םשפנל .םיחרובו םתדלומדירה תא :םיבווע ויה  םירוענהדינב
 םחלל .ובער .םיראשנהו  ,ןוזמו ההובע םהל אצמל תיקוחר תוצראל
 ,דאמ :ולדיו

 . חל רוחחל .זא לחהש | תודגאתהה ןויער תעפשה תחת
 היה הזו ,תפתושמ .הדוגא םירכא השלש ודפי ,םירכאהו .םילעופה
 ,1868 הנשב

 םהיתואלתו .םתרובע תשרפ תא רפסל םוקמה הפ .אל
 תנשבש הרבועה לע קר .הארנ .םתרוגא הפסבתהש דע .תובורמה
 ןייהרדרהנ לע רשא םימרוכה בורו ַרֶא לחנ ימרוכ לכ ויה 6

 ,תויביטרפואוק תודוגאב םידגואמ לזימו
 אוהו ,הבחו רבח לכ לש יטרפ שוכר איה םרכ תזוחא לכ

 רשאכ לבא ;ולכשו .וחכ יפלו ויניע תואר יפל ומרכ תא דבוע
 היפתרמל ויבנע תא .איבהל רבח לכ .ביוחמ זא ,ריצבה ימי ואבי
 יפלו ויבנע . תסכמ יפל םרוב לכל םלשמ הריגאה לש דעוה ,.להקה
 ודבעָי .םיכנעה .הנשו .הנש לכב ךרעי רשא ,ריחמב םתוכיא
 לשו החמומ יניי לש םתחגש ה תחת  הדוגאה-יפתרמב
 דוחוב בל .םימש םה ..םירבחה-תפסאב | רחכנה ,ישארה ילהנמה
 רבכש םירחבומה םינימה ןמ ןיי .ןכויש םיחינשמו ןייה ביט לא
 ' םילודג המה תודוגאה\ לש םיפתרמה ,םליעב ןימינומ םהל אצי
 אלו הכרב .תנשב ןייה הא רומשל םתלכיב- היהיש ירכב  ,םיחוורמו
 ..ךומנ ריחמב קושל ואיצוהל םיחרכומ ויהי

 רמאמב .ונרבד וילעש רקיעה תא וחונה םתהוגא דוסיב
 ,םהישעמ תא ולידגה ןכלו .תל בגו מ יתל ב תוב רע ה :םדוקה
 רבח 178 -- 11608 תודוגאב ויה 1908 תנשב ,לשמל ,ןכ

 :קרמ 88109?  -- ביטקאה ןםימרכ רטקה 150 קר  םלוכלו
 חונונב ןקרמ 8550  םירבחה תוינמ ;קרמ 94570---םיאולמה ןהק

 !יב ,האלתו למע תונש ירחא וסדרפב .ומצע תא תימה 1 ,יצולחמ
 לש .ןברק אוה הז --- ,ותדובעב הכרב האר אלו םינורתא לש םהרפ ול עטנ
 עיטנ לע םיקתהל לכויש םלועב רכא ןיא יכ ןעי  ,תואלקחה תרות תעדדיא
 ולופאו -- ..וְתיסמנפ יפל קר רכד השועה רדראילימ הויא דבלמ הזכ רחא ךר
 ,רכא לכל םיצע השלש --םונש ויהי םא הכורמ הכרב איבהל ולכוי םיגורתאה
 רדסת איהש ה פת שמ ה הדוגא ה םסואל הנשב הנש ידמ .וצבקי תורפהו

 ג / / 4 , =- + הלונה תוצופת לכב תרוכמה תא |



 : - בנט

 -> םלועה < 2 = במ ןוילג

 . קרמ 195568 לש םוכס לע ןיי רכמנ ;קרמ 188981 להקה .
 םימרכ רמקה םישמחו האמ קר יכ ,םעפה רוע ונא םימיעטמו
 ! םירבחה לכל

 תא םיבשחמ רבח לכל :הז ןפואב םיקלחמ םיחורה תא
 היושמה ןובשח ינפל תונורחאה םינשה יתשב איבה רשא םיבנעה ריחמ
 שמשי הוה רפסמהו ,ולש הינמה רועיש תא הזה םוכסהל םיפיפומו
 ,םירספהה תא םגו םיחורה תא םג וקלחי היפ לעש ,המרונל
 ,תומלתשההו רודיהה תילכתב ודבעי םימרכה יכ ,הניע םישת הדוגאה
 םילבקמ םירבחח ;ןויפנהו ערמה תשירד יפכ המדאה תא ולבזי יב
 םיצוחנהו .םיבוטה םירמחה לכ תא הינקלו רכממל תודוגאה י"ע
 יפכ "וכו רופסופו .טוזא .,ילקדירמח תא קלזומ דעוה .ןהוש חקמב

 - -,הדובעההירישכמ תאו תונוכמה לכ תא ןכו רבח לכל שירדה ,
 (אבו ךשמה)

- 

 .תֶוָּמַחדיִריִשְמ

 .יקסבופלמ .\. מ

 , תֶוָמַה ה ריש ָּנַח הנה
 -- ,ותוא וריִש הָטְלַעְב

 הָלְיַל הָּתַעְו םוי
 , + .תומלו םויל רָבְּכ גָעול

 םימשב הָיָה שמש

 ,ּטָפכַ הלל רוחש אָּב

 ,הָיָה רואד םולח א ִבְלְב

 ּונְתיִמָו אָּב ויָתָס חור

 יג ָא הָנה חַרּ
 ,. תפטק -- די םאָתּפ הָאָּב

 זנב ו הָיָה חר
 מ ! הָיַה יִתָמ + והיא

 יִביִבְסִמ הפ ּוטָע םיִלְלְצ
 +..תֶומל .ליִל- ןּונְמִה .םיִמְקור

 ,הָבוחש הלה םָש חנה
 ,+תיוזב תָמ םיִאְשונ םיִלָלצ

 ִבָבְלּב ג .הָלְיל .ךָשח
 :םד םיִלָלָצ םיִשָחַלְתִמ םֶש
 ,בָלָע יה ,רקב יִחָ
 ..+ "םּולַח אוה לפה ,לפה

 פאה ירדח לא םָתְסְּכְנְ

 ויל לש םֶמּולְשְ שרל

 הֶנּנ איה הָרְקְפַה םֶתיִאְרּו

 ,+.,ויִלָמּכ םד םיִשיִרָחמ ,םיִמּותיַ

 .בלסונירטקו

 ,ןאמפיוק .י

 ,ףרכויללצ
 (רויצ)

 (ףוס)
 וו:

 < ףכית סמנו לפונ גלש = ,היבוברעב 'םישמשמ ויתסו ףרוח
 ,תוצוחב שפרה תאו ץובה תא הברמו

 ויצחו ראומ ויצחש ,הקיחוילביבבש | לודגה םלואב . ברע
 הזבנ שגר הזיא , בע רפס חותפ וינפלו לאומש בשוי ,ךשוחב עוקש
 = וניא אוה .הלק הריער .רעור ,ופוג לכו קספה = ילב .ובלב .רקנמ
 ,ותחלצבש םילבורה | ינשב תורקה ויתועבצאב .שמשמלמ קסופ
 לבור , ול עיגהש רומל-רכש -- ןירוטפה םע רחי םויה םלבקש
 +ול ראשנ לבור יצחו ,הריד-רכש בייח אוה .יצחו

 -- ראשנ רחא אצומ קר + לבורה יצח םתישכ ,כ"חאו --
 +. +1 תולתהל

 תומימח = ויניעבו ושארב שחו ,וחצמ תא ודיב .ךמות אוה
 + הלק

 . שיגרמ .אוהו וחומב | ןויערה הלועו = עקוב --- הלתא --
 .ופרעבו ורקדקב באכ-תריער

 .הלתא הילעב --
 הנממ. ףדונ .הנילו לש חירש  הרעוכמו הנקו = הלותב = ,וגועמ
 ךילשת הירוחאל םואתפ עתרת ,םינבלה תא םש תולתל -- דימת
 םישנא .., "יולת, :הדלח  תקעצב סונתו קבאה \ ךותל םתוא
 וניא רעוש -- רעושה | אובי זאו  ,וילא תשגל ואריי ,  ופסאת,
 .ולאשי םיפסאגהו ., ,:, םיקורי .ויהי .וינפ , ותילתמ .ודירויו == :ארו
 ;עודמ ערוי םהמ שיא ןיאוי"+ עודמ + עורמ, 4 :והער תא שיא
 ,ךכ .ערוי .אוה ,המודמכ ,וישכע | ,עודמ וא ערי אל אוה םגו
 ,..ןהירוחמ ואצי ויניע- ,החולש ונושל ,םיקורי וינפ .., עדוי .אוה
 הלא לכ לש םפוס ךכ, -- + הנקזהו , ,,?אבא השעי המ ,ןינעמ
 .:.,ם ,ם ,"ושבע לש

 שוחכ שיא הזיא בשי האירקה רדחב ודגנכש הרישב
 לא ול .םיקובד = ויה תונבל תורעש = יריש קרש  ,.חרק .,דאמ
 ריפה  םעפב םעפכ .עגר ףא חנ אל הז םדא-ןב  ,ויתוקר
 ,הספוקה ןמ קאבאט חירה .,הכלכולמה ותחפטמב םבגנ ,ויפקשמ
 ,הרוחשה הפטה תא חנק . ,ןחלושה לע. ולצא  תחנומ התיהש
 ביכרה  ,םה לוקב קהג ,ומטח הצקב םעפב םעפכ תילתנ התיהש
 תא בוש ריפה דימו ,רואה יפלכ ורפס םירהו. ויפקשמ תא
 םאיצוהו קאבאט  חירה ,םקיתרג  ךיתל םחינה ,םבגנ .,ויפקשמ
 ,..ורפסב :ןייעמ ליחתהו ומטח לע םביכרהו קהג ,םעפה רוע

 "תלעב לש התב -- הדלו הלעתשכו
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 " ,ויתועונת לכ תא .רמושו הז .םדא-ןבב לכתפמ ליחתה לאומש
 תועמ אוה , הרפסב העוקשה ,המלעה יפלכ וינפ .ךפוה .אוה הנה
 ,אל ,הל ךהגמ אוהש ,המודמכ ;  וינפ תא
 +, .ויניעב הל .זמור אוהש ,המודמכ

 = אוה .הזה שיאה לא הלודג .הברוק םואתפ שיגרה  לאומש
 וצמאלו ותחרק לע ול קשנל ,וקבחל ,וילא ברקל | ,םוקל הצר
 ! בוט רבח, ול אורקלו- ובל לא
 תא שרגנו וללה תויששעה לכ תאו תונחלושה לכ תא ץצופנו המוק
 ,"שרגנ םלוכ תא .,ןאכמ םלוכ

 :בסמ אוה :,, רררב ,בועיתו הליחב ותוא םיפקות םואתפו

 +, ,ול קשני האפ-ראש ותוא לע וב רהרהל ףיפומו ונממ ויניע
 ,דאמ ול עודיה ,שגרה ותוא אוה שיגרמ . . . וצחלי .. . ,ויתפשב

 ,תוומומתה ירכ דע תוטבצאה | ןיב םואמ .רבד .תכיעמ לש שגר

 '., םיעבהל ומול הכיעמ

 <. ךוחג הז ןיא

 "= ער ;לטב .בשוי התא המ



 הב | לכתפמו  ןירטקלאה-תיששעב = ויניע = ןתונ \ אוה
 ,ןתיא בסמ אוהו תובאוכ תוליחתמ ויניעש דע  ,הכורא .תולכתסה
 ודגנכ דקור םיארוקה םע  םלואה לכו ,דימ .ןחתופו עגרל : ןמצוע
 , םינוש םינווגל םיכפהתמ רוא-יצחו ,תותשק ,םילוגע ןומה .ךותמ

 הזיא לע וטבמ חנ | ,םרדפל ויארוק .םע םלואה ורזחשכו
 השאר תא המירה ומבמב המלעה השיגרהשכ , ודגנ הבשיש המלע
 רבכה וטבמ ינפמ הדרח והשמבו הימחתב ויניע ךותל הציצהו

 ,תונשקעב  ,קפפה ילב הב לכתסהל ףיפוה | אוהו , , ,רזומהו
 . ,;םיעבהל

 יפלכ ךופה המטח יִרֶה | ! איה תכחוגמ המ ,יח ,יח --
 ןואו האור שיא ןיאו ,. , םיכופה הינפ לכ ירה ,אל . . .הלעמ
 ,תוכופה .תויששעהו  םיכופה  םלוכ ינפ ,האר |, , קחוצ שיא
 ו

 הבשחמו  .רועונ אוה לבא ,קוחצב םיערהל הצור אוהו
 בשיו םק אוה ,,."יתעדמ אצוי ינא %הז המ, : וחומב  תפלוח
 ךמס ,ורפס לע וידי תא בלש | ,םיכשחה תונחלושה ךחא לא

 ., .המדרתדיצחב  עקתשנו ושאר ןהילע
 5כב דער ריבעהו וינזא ךותל םואתפ ררח ףוצחו וע לוצלצ

 ינפדלע .םיפגמ תשיקנו תואסכ תררטה העמשנ ,וירבא לכבו ותררש
 תא .םיאצויה ןומה ירחא = םיתלצעב .ררגנו םק אוה = .הפצרה
 ,זפחנ אל אוה ..ןורחא לבק וילכ תא םגו ןורחא ריזחה .ורפפ

 ץוחב .., רתוי אלו תוחפ .אל  ,לבורדיצח -- +רהמל ול המ \
 -תוצוצינל ומדנ .בוחרה ירבע .ינשמ זאגה-תויששע , ךשוח היה
 תא הפכו בוחמ חור בשנ ,הכשהה ךותב םיעובקו םייולת | רוא
 ; + הרק תיחולחלב וינפ

 ,טאל וכרה ךרשו ותרדאב ףטעתנ :אוה
 ךשוחה ךותב  םצמטצהו ץווכתה אוה  ,קיר היה .בוחרה

 ףוג לעב ,םדא-ןב רבכ וניא אוהש ,םואתפ ול זומדנו ,הימודהו
 ,תחרנ .הרוקנ .,תחא הדוקנ השענו םצממצנ ופוג לכ--,םירביאו
 חפטמו .ותרדא-ילוש תא עועזמ היהש חורה .קר---,..ךשוחב .העות
 ןיידע .אוהש ,הנושמו רו  ןפוא הויאב ול ריכזה ויכרב לע םהב
 .ףוגה ירבא ראשו תוכלהמ םילגר לעב םדא

 רוע שיגרמ אוהו ,וחומב ןויערה בוש הלועו עקוב--הלתא --
 ררבומדיתלבו השק ,הרואכל .ופרעבו ודרקרקב באכה תא םעפה
 ,הרואבל  .וב ליטמ אוהה עגרהש ,המיאה התוא -- דחא רבד ול
 וא - םויה ...!רבכ םה םידובא אלה ? ויוח לע +פח אוה המ לע"

 םדאה %/קה תא תוחרל .ךירצ המ ליבשבו ...הילת ופוס -- ךחמ =
 -- ץיקישכו ,וילע הלפנ הקומע .המדרת ,םדרנ קר ובש ןתואגה
 תפילה ,תירימתה הכילהה  התואל . ףוסה אובי  ,רבדל ףוסה אובי
 חירל  ףוסה  אובי ,היולב .תרדא שובל הקיתוילביבהל * ,םוו וי

 תיחיכה  הילתה---,,:תופוצר  םינש שמח וחירמ אוהש ,הנילזוה >>
 ,ףורקרקב שח אוה עורמ -- ושכעו .? ושבעו .,איה | =

 עורוהבולש ךלהש ,טנדוטסב לקתנ .תויששעה תחאל ךומס =
 ,הינפ לא .תובסומ וינפשכ המע חחושו הריעצ השא םע <
 םש ;קשי יארוב .,קשי ,וחומב הלאש התלע -- %הל קשיה == 0

 .ךשוחב
 ךשוחה ךותל רודחל .לרתשהו ושאר תא הנפה ,רמע אוה

 ,םרותפהש |
 ,ןאמת איה :בשתו רזח--קשי אל .אוה ,אל -=
 המ !תוחורה לכל ,ופט, :ומצע ינפב חפטו רועינ כ"חאו

 ,,'םילפשו םיזבנ  םהו :,יולת--ונא ?םלוכל  ,םהלו יל .המ הול ול =
 ,ובל תא םואתפ ואלמ םדאההינב לכל בועיתו םוהיז ישגר 5
 קרויו  תחא . הרושב םלוכ םדימעמ היה = ,לוכי .היה ילמלא ,א

 --כ"חא- -כ'חאו :וופט .ןופמ ,וופט--ויגפב רחאו חחא ,לכל . :םהל
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 במ ןוילנ 3- םלוקעה <

 תא איצוהל--טושפ !תורזו תוטש וזיא | ,וופט ..והמימשה ףוע
 .,םלשנ לכהו--םיתש ,תחא ,הקרה לא ועול תא םושל  ,חדקאה

 ףיע היה וחומ ,הרדחה םנכנו ונועמל עיגה הכו הכ ןיב
 שיו .ויניעל ךומס ושארב רבוע = ךתוחו רח באכ הזיא = ,עניו
 ,ותקר לע חדקאה לש ויפ-תניצב שיגרמ אוהש ,ול המדנש

 היה רבב באה ;ןשע הלעמו ןחלושה לע תקלוד הרונמה
 ,ןולחה-ףס לע ודמע ,ןיידע םימותח ,ףרש+ןיי יקובקב ינש ,תיבב
 -- רבד לואשל הצר אל אוה לבא ,ןוהמת וב ררוע הז רבד
 לע .התוא הלתו ותרדא תא טשפ אוה זוילא עגונ הז םולכ
 יתשב הסכו הפסה לע ןדקרפ חטתשה כ'חא .לתוכבש רמסמה
 .ויניע לע וירי

 -- וכרדכ אלש :,ךר .לוקב באה וילא הנפ --- לאומש --
 %דעופ .ךניא עודמו %ךכ בכוש התא המ

 ייתלכא רבכ ...םולכ אל --
 ,הרצק הקיתש ירחא םעפה רוע וילא .הנפ --- קיילאומש --

 ופוגו ותרוצ ,אבא לע ןהחתמ ץיצהו וירי תא תצק םירה אוה
 ,םישוחכה םינפה , שפנ לעוג םיררועמו םימהוזמ כ"כ ול .וארנ
 טעמכ עיגמ ורוחש  ,םוקעהו ךוראה םטוחה ,תוטורתה םיניעה
 ןידגבו .הפופכה המוקה = ,ךבוסמהו בעה  ןקוה ,ויתפשל רע
 . ,הז בועת-לשהשגר שיגרה ימצעל םגו ..,בבר .םיטוכמה ,םיכועמז
 וינש  תורוש יתש תא קרה אוה ..,הז לש וכרידיאצויל---ומצעל
 .קתשו וטלבתנ ויתיתסלש רע ,וול וז

 ,םדוקה ןוטב באה וילא הנפו רזח --- קי'לאומש ---
 . יתוזגרתהב ףוסבל לאש- -ץילא תלפטנ המ --
 שי "םייצרהאי, ,לאומש ,תתא עדוי ףזרתמ התא המ --

 יל שי ,ה"ע ,אבא רכול ,רחמו ברעב- םויה :רמולכ .,רחמ ,יל
 ..."טייצרהאי,

 !ףיסוה םידחא םיעגר ירחאו דמע אוה
 ימע ךלתש הצור יתייה ,רחמ "טייצרהאי, יל שיש ןויכמו

 י .,הסנכה-תיבל רחמ
 ,הבחו םעפה רוע קיספה אוה
 %ךלת ,לאומש ,ונ --
 ,הקיתש
 ?התא ןשי ,לאומש
 ,תונשקעב קתש לאומש
 ? ןשי התא 1 לא--ומש !לאומש --
 .ןשי .יננוא =
 +ךלת %קתוש התא המו ,ונ --
 ,לאומש לש ותונשקע ףוסל העקפ--?המל --
 ,אבָא לש ותמשנל תוינשמ-קרפ רדומלתש יתייה הצור ,ךכ --
 - ,.!וובש תומש !ונ ונ --
 +ךל תפכיא המ :יכו ,תוטש ולצא דימ .,,תוטש ,תוטש --

 ..,העש עבר
 ,לתוכה רצל ופוג ךפה אוה--.ָא--
 לש ותמשנל תוינשמ-קרפ דומלת םא ,ךל תפכיא המו --

 + א + ךנקו הז היה אל םולכ + ךנקו
 :קתש לאומש
 .  ףךלת ,ונ.--
 ; \ ותונלבס-יאב לאומש ארק--!יל החונה --
 ' תחא םעפ תירחש ללפתת םאש ,התא המוד .,!והחינה --

 ילמלאש . :יל ןימאה --- םעוכ אבא | ליחתה - זרבדה ךל קיזי
 .י:היריב .ךתוא תקנחמ התיה ,ךכ הנתשתש ,אמא העְרי

 =  יעגר ירחא .ףופוה---,ידוהי רבדב ללכ תעגל הצור .ךניא -- = =
 = ."הוהיה :קיזה תא ירטגל תובכל התא הצור --- םידחא הקיתש



 במ ןוולנ
 5 בנבל 2 שנפ ומנע עובש טרקבק טענה המשמש דאס טה נטשמהקהצמקמ

 ,לאומש %ךבש
 . ,.,םלועב

 אלה ...התא עדוי אלה ?םדאה לש וייח םה המ יכו --
 לבה,--%ח"ע ,ךלמה המלש בתכ המ .,,ילש "אמק-אנת, + ,תרמל

 ,.,לאומש ,לאומש ,יִא .,.."לבה לכה :,םילבה =
 הנושמ ןפואב ;אבא לש וירבד תא רורב ןיבה אל :לאומש

 :החנאב םהנו ןדקרפ בוש חטתשה .אוה ,באוכה ושארב ולצלצ
 ...בותכ .,,בותכ =-

 ןימאמ התאש םשכ -- אבא ארק -- ינא עדוי
 ןתנ "שירק, .הזב .םג ןימאמ התא ךכ ,הרותכ בותכש המ

 ,וע"שבר ,יוא !ה"בקה =
 התלעה הרונמה | .הקיתשב םהילע רבע = ברעה ותוא לכ

 באכה :הפסה לע רצ לא רצמ ךפהתה לאומש ,ןחלושה לע ןשע
 הנישהו ,ויניעב םוח שיגרה .אוה ,רתויו רתוי .קזח ושאְרב שחש
 לע בשי באה .,,בועיתו .תורירמ .,תוינקיר שח ובלב .,ןהמ .ההדנ
 ןמומ לישפמ אוהשכו אפכה בג לע ןעשנ אוהשכ ,םנמנתהו אפכה
 .וירוחאל ושאר תא ןמול

 אצמנ התא ןכיה ,ללכ בל םש ךניא !לאומש

 לכב
 יל

 ו

 .םיפשר
 ב

 (תרקב ינויצ)

 העיפומ ,תצק הקספהב םימעפל קרו ,עובשב עובש ידמ
 < = ,"םיפשר, + ללוכה םשב "םידומע בייל תב הנטק  תרבוח

 םיעוגעגב םיריכזמו םירכוזה הלא ,ןשיה רורה ןמ םיארוקה 1
 + וז הפוקת התיה יתמ --- ,ונתורפס. לש "בהזה תפוקת, תא םיבר =

 תואיצמ ר'ע .ללכ םיעדוי םניא םתצקמ--תועדה ועבקנ אל ןיידע
 ."םיניבמ םה ןיאש, םיננולתמו םיננואתמ םתצקמו ,ולא תורבוח
 ירה ,םהלש "גישמה רצוק, .ינפמ הז ןיא יכ ,םהל ירבש ךותמו
 ,"םישדחה, לש "ןונגסה, תאו "ןושלה, תא ףדנל םיאב םה

- 

 ר"ל םהמ ועיפוה .רבכש) "םופשר,ה ורעונ ןכ .יכ הנה
 אלא דוע אלו ,ןשיה ירחא ךורכ וניאש ש דח להקל (תורבוח
 ,םישרחה םייחה דה .לא בישקמו ןיואמש

 :ונתורפפ להאב הרוגש | ארמימל התיה רבכ םנמאו
 ,"םיריעצה, לש .יתורפסה ןגרואה והז -- "םיפשר,ה

 דגנל םירמוע ירה ,םיריעצ םשב םיארוק ונאש העשב
 -ישנא ,תיאפוריאה | תורפסה לש תוינבתה יפ לע ,וננוימרדיניע
 ןשי םלוע .סורהל םהידיב ץפמדילכו תורפסה לא םיאבה המחלמ
 ידכ םילילא דיבאהלו ץתנל- ,ומוקמ לע שדח הנביש" תנמ לע |
 .,,םיהלאה תא ךילמהל | /
 "המחלמ תועורת, וננחמב םנמא העמשנ תודחא םינש ינפל 1
 וטמשנ "םימחולה,ו םימיה וכרא אל ךא ."םיריעצה, תעפוה ילגרל
 תא ןיסרוה ןיא .יכ ,וחכונו וארש ינפמ ,הכרעמה ןמ דחא דחא *

 . . , םורהה
 םלועבש תעב ב תפוקת,ב ,תמדוקה הפוקתב

 זא ,הריתפל םוקמ היה דוע ,חורהינינכ ןתיא ודמע רוע .ידוהיה =
 ונמלועב לכהשכ ושכע ,םירובגל םיליכשמבש םישלחה םג ויה

 % רעתשהל שי המ לע ,עוער הכו ףפור  הכ
 םיצרענ = יםילילא, ונל :ןיא .ןייחע .ונלש תונמאה םלועבו

 תונורשכ :תעפוה רעב בכעל ירכ רע ,םהל םירבועה יניעב
 /'בבו .,ןשיה לא .רבעתשהל .םולוכי םניאו .םיצור .םניאש ,םי

 36 ם לועה <

 , שח 'ח "םיפשר,  ,ןילטייצ "ללה) =

/7, 
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 / וא םמצעל רצבל ידכ  ,ןיז-ילכב זוחאל םיכירצ םיריעצה ןיא
 ,ונתורפס להאב םוקמ םהיניעב שודקהל

 תכקיאב רותב ,םירי ע צ ל םהל שי "המחלמה, רבלמ ךא
 לש .ביבאה תא גוחל :תורפסבו םייחב דבכנ ריקפת ,םימולעה
 , םייחה

 ונא ,חונמה גרבראייפ תומימ ,םינש המכ הז םנמאו

 ךא 1 םייח, !"םייח, : האירקה תא ונלש םיריעצה ןיב םיעמוש
 :איה תמאה ,"הצילמ, אלא ןניא ולאה תואירקה יכ ,אוה יולג רוס

 הָצּור יִנָא םיִזיִלַע יב,
 .לַפָי יִניַאְו -זיִלַע תויהל

 = לבא נא .םיילע יב
 הלהקמה תי
 הָלֶאְשַה תֶא רַתַפ יִנַ

 ."לֶבָה לפה, : הֶקִיִּתַעָה

 (ב"י "םיפשר, .,גרבנייטש בקעי)

 אופא ןייטצמ וניא ,ונלש םיריעצה לש ןגרואה ,"םיפשרה,
 לש םיקהבומה םינמיסה --- "םייחה --2 וא "המחלמ חור,ב
 השוע הזו ,רעונה םתוח וילע .עובט תאז לכב לבא -- םימולעה
 ,ארוקה לע ביבח ותוא

 -דבוכ ותוא ,חצמה-תטימק התוא ,"תוניצר,ה התוא וב ןיא
 המיא םיליטמה םירבד --- ימידקא ןגרואב םיאצומ םתאש שארה
 -- + וב םיגייעמה לע םומעש םג םימעפלו

 ,שדירברל םרקיעב :ודעונ ,םתנוכת :יפ לע  ,"םיפשר,ה
 - המ | .םייחה - תולאשב םירמאמה םע קסע םהל ןיאו ,הפי"תורפסו
 : "הקיטסיצילבופ, ןוארוקש

 .לע רמאמ הזיא ןמול ןמזמ םש םיאצומ ונא תאז לכבו
 = הלאה םירמאמה . ונמלועב .תורסנמה  "תורוראה תולאשה, תודא
 ' ,רוב'צ ה :לא תורפסה לש התבוח ידי תאצל | ,הארנכ ,םיאב
 לש ומלוע אלא הל ןיא יםיפשר, = לש הקיטסירמיליבהש ונפמ
 ד ,ונוששו ורעצ םע ריחיה
 וזמ הברה הנוש "םיפשר, לש  הקיטסיצילבופה םלואו 9

 הקיטסיצילבופ לש שרח .ןימ והז  ,םינוחריו םינותעב הב ונלגרוהש
 ,ןורחאה .ןמזב .ונלצא םוקמ הל .האצמש ,תיריל

 ,וז .הקיטסיצילבופ = לש תירקיעה התנוכת
 ללכהו ,םירוצ שארמ ולכ םלועה לע הטיבמו םייחל לעממ
 ירצה ]מ תרמוע איהש וא ,טועפ הכו לד הכ | היניעב הארנ
 ."םישוע םיללמאה המ, :השארב הענענמו נעלב תננובתמו

 תואיצמב םירפוכ וז הקיטסיצילבופ .םיחפטמה הלא | לכ
 ,תוימצע תולאש וב ןיאש ידוהיה ונמלועב תרחא הקיטסיצילבופ
 .ןהב :ןורל ךירצו רשפאש

 םירוהיה ןוב .ררושמל וא רפוסל םוקמ הזיא שי ללכב םא,
 א תוכבל ,קועצל .שגרה תאו הבשחמה תא ררועל קר אוה
 : % . ,1 םלוע תוביתנל ולאש אנ ורוע :ןנחתהלו

 'ח "םיפשר) ןילטויצ ללה | רמוא ךכ
 ,ונתורפסב .תירילה הקיטסיצילבופה לש םירצויה

 תולאשב :תלפטמ הניא וז הקיטסיצילבופ יב ,וילאמ .ןבומ
 המ, תשרורו תלאוש :איה = .םלוע  תועוהו תקבוח אלא  ,תונטק
 ' םע, + רתוי .אלו .תוחפ ,אל ,תלאוש איה  ,"הטמל .המו הלעמל

 ודובכ .לטונו ותמדא .לעמ הלגו ומלוע-תיב - ברחש .רחאל לארשי
 "תומכ רח ב אל עודמ,  םייחב .ראשנ המ ל --- .וווז .םעוהו

 היורש איהש

 ןמ רחא ,(א



 לש | םיסיסר =

 "םינונחתהו תויכבה ,"תוקעצה, םא  ,ינקפוסמ ימצעל ינאשכ
 ולא תולובהת | ,"שנרה תאו הבשחמה תא ררועל,  םילגופמ
 ררועל ירכ ,ינשה עגרב  תרבוע = ןתלועפו עגרל = ךא :תוליעומ
 חותפל ךירצ אלא ,ה תייע ב ה ל יד ןיא תמנמנמה הבשחמה תא
 םאו ,המדרת הילע הליפמה הכשהה תא ריאהלו תונולח הל
 וקזחל ,ואירבהל ךירצ ירה | ,רבד לכל וע תויהל .שגרה לדח
 ,ותוא עזעול אלו

 םעפב, : יאחוידרב לש ורמאמל םג תנווכמ איה וז הרעה
 אכדמ םשור ארוקה לע השועה ,(ט"ב--ז"כ םיפשר)) = "האמה
 לש ןוטה ותואב אלא  ,םהוכה הלגש "לארשי ץראמ תמאה,ב אל

 ,םירבדה ובתכנ ובש תינוציק תורירמ
 -רבש ,ינחטבומ ,הזה .רמאמה ירבדב ןודל םוקמה הפ אל

 השעמל ."תוכלה, .ורמאממ דומלל הצע אישי אל ומצעב יאחוי
 . לארשידץראב :בושיה ינינעב

 ,יאחוי-רבו ןולטיוצ .ללהכ .םירפוסש לע דימת ינא רעטצמו
 ,רתיהל וא רופיאל םהמ םירומ ןיאש ,"הדגא ירבדב,  םילודנה
 םיעגנב, קוסעל םיאבו םהלש הניאש  תושרל = אקוד * םיקחדנ
 ,. ,"תולהאו

 ."הריש, אלא הניא םהבש הקיטסיצילבופה םגו ,םייחה
 שיו ,דאמ- םיניוצמ םהב שי 'םיפשרב,ש שממ  םירישהו

 ,תיתמאה היזאופה םתוח עובט לודגה םבור לע ךא | .םינוניב
 לש השרחה ונתורפס יכ הז ןויזח לע וריעה רבכ ,ללכב < =

 -ירברב אוה .הרישע :,םיבר תועוצקמב | הינעה ,הנורחאה תעה
 םהב אצמל רשפאש | ,םידחא םיררושמ התע ונל שי  ,הריש
 ,חיבשחיתלב יטויפ ןורשכ לש תוצוצינ

 ידוהיה ונמלועב  תוחורה-בצמ | לע חיכומ הוה ןויזחה םג
 אלא ,תובלב םיטילש םימלשו םילודג תונויער ןיא = :ח] .ןמזב

 .םיפשר םא יכ תבהלש אל | ,תונויער
 םהב ןיא לבא ,ןטק רויצל וא .רישל םיקיפפמ הלאה תוצוצינה
 ,המלשו הלודג הריצי ליבשב םוחו ריא יד

 ונא "םיפשר,ה לש םיררושמה ןיב
 ,םיריעצ
 .גרבנייסש בקעי

 בקעי.רמאוה ,"םיפשרה, י'ע" ונל הלגנ שרח ררושמ םג
 רשפא הוה 'ררושמה  תאמ וספדנש םירישה יפ לע .רנרל
 ותריש ןיב = :"םיטינגמ .ינש ןוב, .ןיידע אצמנ .אוה יכ  ,ריכהל
 -תעפש םע קילאיב לש ותרישו ,הכש .םילמה-תרתע םע ןודרונ לש '

 .תושדח טויפ-תורוצל הפיאשה םעו הלש םיעבצה
 לע ףא ,רתויב תנייטצמ הניא "םיפשרב,ש הקיטפירטיליבה

 םנמא ,םימסרופמ  םירפוס לש תוריצי םש םיאצומ ונאש יפ
 לש "הטקנ, ,רואינש לש "הריעב, ןוגכ םיפי םירבד ונא םישגופ
 ארוקח לע ריאשתש ,הנוגה תחא הריצי םש ןיא ךא * ,ןאמפוש
 .ףלוח .יתלב םשור

 םימרוג םניא םתאירק תעשבש ,םירופסו םירויצ 'םש .שיו
 וליא ,םיארוקה םלועל היה בטומו ,הבורמ תיטטסיא האנה .וליפא
 ,וארבנ אל

 ,םישדח םירפפמ תומש "םיפשר,ב וארנ הז .עוצקמב םגו
 ימינפה \ םלועה תא ראתל הפנמ -- גרבנייוו ,[ ,צ רמ--דחאה
 םניא \ ולש רואיתה- ינפא  ,םינוש םיניממ  הבהא ירובג לש

 לש 'תומש םישגופ

 :,טנמרפמט הז רפוסל ול שי ךא . רתויב םיקומע םניאו םישדח

 .וירויצל םייחדתמשנ ןתונ .אוה .הובו
 ,תינוגר'זה תורפפב רבכ עודיה -- יקפבמס . ,מ.רמ--ינשה

 --והמ ח ב) ולש תיבה-תמהב .לא .ידוהיה .סחיב  ,תוולידיאב קסוע

 3 םלועה <

 "לש ויריש םה םינייטצמ דוחיב ..רבכמ ונל םיעודיה
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 --,ףר ו חב) .םמודה תכלממב םימשר ול שקבמ וא "י "םיפשר,
 -- וירויצב השדח ךרד ול שפחמ הז רפוס ,(ח "םיפשר,

 ןילטייצ ללה לש םיפיה םירמאמה תא דוע ריכזהל יואר
 ,דועו .יקסב'ציררב ,י .מ לש = ,היבוטדרב לש = ,ודועו ם"במר)
 םינינע ינפ לע .םיפורפר--טתצקמו = ,תיטויפ-היפופוליפ--םתצקמ
 , , םילודג

 םינושה םירברה לכ תא רקבל הז ירמאמב יתנוכ ןיא
 יללכה םשורה תא קר םיארוקל ינא רסומ | ,"םיפשר,ב ופפרנש
 : -- ,ולאה תורבוחה תושועש

 ןתונ אוה ,ןאמשירפ דוד אוה "םיפשר,ה לש ךרועה
 לש ורפסמ םיקרפ השלש --- םינש םונרת תרבוחו = תרבוח לכב
 ,"ארטסותרס רמא הכ, :עש םינ ךירדירפ

 רתויה הנתמה אוה ,ורבחמ לש 'ותודע יפל .,הזה רפסה,
 ואצמב ,הז לע קליחש ימ שי םא | ."תוישונאהל הנתינש הפי
 לא עגונב הנה ,וזמ תופי חורדתינחמ תוישונאהל הל שי .יכ
 תונתמה תחא אוה יכ | ,קפס ןיא הו רפס לש ירבעה םוגרתה
 ּושענש םירבעה- םימוגרתה ןמ ,םירבעה םיארוקל תופי .רתויה
 םנונגסו םחור יפ לעש הלא םה םיניוצמ רתויה ,ןאמשירפ ידיב
 םירפסב ארוק התאשכ ,הילביבה ןונגפ לא םה םיבורק םהוקמב
 יתירבעמ םה םימגרותמ יכ  ,םימעפל ךל המרנ יזעולה םרוקמב הלא
 " ,עשטינ לש ורפסו ןוריב דרולה לש "ןיק, אוה הזכ

 תורבוחב המואמ ולשמ ךרועה ןתנ אל הוה םוגרתה תלוז
 .תא .עיבטה תאו לכבו ,('ב 'ביחב ןונש רחא ןוטיליפ דבלמ) ולא
 , "םיפשר,ה לע .ומתוח

 לש והז "םיפשר,ב וספדנש םירבהה בור לש ןומה
 געלה ןתוא  ,רימטה גולגלה ותוא ,תונקפסה התוא ,ןאמשירפ
 ,רמה

 ונתורפסב ןאמשירפ דוד לש ותדובע ביטב ריכמש ימ לכ
 ."ותטישל ךלוה, אוה ,הנש םישלשכ הז ,םויה דע יכ ,עדוי
 רסוח האג .תולד ,םירבד-תאנוה ,"תוצילמ, קר לכב האור אוה
 ,ןורשב

 חור .ררוש היה ידוהיה ונמלועבש ,םימיה םתואב םא ךא
 וירמאמב אבל ןאמשירפל ול היה רשפא ,ןוצר תעיבש לש
 תובשחמבש רועיכהו תולפשה לכ תא תולגלו פראו תורירמ םיא למה
 אל ,ונמלוע תא הפקת תובצעהש העשב | ,תעכ הנה ,םישעמבו
 " ושארב ענענלו תיוז-ןרקל שורפל םא יתלב ןאמשירפל ול ראשנ
 ,םמושה םלועה לע

 ."היציוופואה . ךותב דומעל ,ועבטמ רצונ ןאמ שיר פ דוד
 .קוחח "וכרמה, ונמלועב ארבנ םרט רוע יכ ,אקע אד םלואו
 . .,. ודגנכ םחלהל ךירצש

 .הָיִקְרּותְמ םיִבָּתְכמ
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 .אטשוק
 ,תואישנהו תוגלפסה ןםירחבנה:תיב תחיתפ :ילל כה בצמ ה
 ,םימואנו תופסא---.וקפירפ םעפה רוע :ידו חי ה םלועב

 7 -- + תונוש

 = ,תוגלפמ ה תל א ש הליחתמ םירחכנה:תיב תחיתפ םע
 . וכותב תוגלפמה>רפוח ילגרל ,ורודב:ד'חי, היה ינמותועה  םירחכנה:תיב

 7 תחא הגלפמ קר .,םירחכנה הרכעש הנשב .ופפאתנ תעדה:חסיהבו םאתפ:עתפל

 " "העפשה | תעיפשהש | איה = ,םירחבנה-תיכ תא  הרֶציש איה
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 במ ןוילנ

 ,םירחאה הזה תיבב בורה תא הארבש | איה איהו ,תורוחכה לע הרחיו  הבורמ
 הפרוק םוש ושיגרה אלש יפ לע ףא ,אוהה בורה לע םחרכ לעב -ופרטצה
 דואב רותב וסנכג "המדקהו תודחאה, | תוכזב אלה ,ףוס+ ףוס .תינידמו תינחור

 תוחתפתהל םישוהדה .םיאנתה ורסח הז רבלמו שיל'גימה לא ינמותועה םעה חכ
 םגו  ,סיפב ואצמ אל "המדקהו תודחאה, לע ןחפסנ אלש הלאו ,השדח הגלפמ
 .תרחא הגלפמ דוסול תינכת אל

 תודחאה, לש השמש תעקוש הליחתהשכ | ,םידחא םיחרי  רובעב קר
 -- המרעו המזמב ,וכְרא אל "ררחאה,, ימי לבא ."ררחאה , דסונ --- "המדקהו
 ,'המדקהו תודחאה,, םוקמ תא תשרל תאזה הגלפמה ישאר וצר --- הדיגבב םגו

 י"ררחאה, לש םוערהו םורצקה וייחל ץק  םשו לירפא .חל 18 םויה אב םלוא
 םיערוכ לכהו ,םירחבנה:תיבב הדיחיה הגלפמה בוש הראשנ "המדקהו תודחאה,

 התוילרביל ,התמכחמ םינהנו ,הידוה .יריש הל םירש לכהו ,הל .םיוחתשמו
 , 'וכו וכו

 לע הלע אל לירפא ,חל 18:ה ירחאש תובישיה:תפוקתבש ,ןבומ אלהו
 תודחאה, תגלפממ ,הבוטל םג ול ,לדבתש ,השדח הגלפמ ארבל רחבנ םוש תער
 לשמשו לירפא ,חל 13-ב חצנש ,החפ טיקבש:רומחמ לש וברח טהל ,"המדקהו

 .תוגלפתה דעב 0 לע הכבוס ,הלכגומדיתלב הלשממ

 ,םידחא םיחרי ורבע
 .ותחונמל בש ,ביבאה יחריב ךכ:לכ עזערזהש = , תיקרוהה המואה ףוג

 םה ירהו םבג תא ופפכ םירזה םימואלה ,םירמשמה תכפהמ ינפמ דחפה רוס
 ,הנכטה:תעב םדגנ ולבקתנש ,םוקוחה םהל .ומרגש ,םבאב תא  הימודב םיאשונ
 החפ טוקבש:דומחמ ותואש דע ורהט ךכ לכ היקרות לש םיינורמה הימש
 םיינידמה םייחב קלח תחקל אבצהיירש לע רפאו הגרנ לא .וברח תא ףסא
 ,"המדקבו  תודחאב, ףתתשהל

 -- הלשממה --- החפ ימליחו החפהטיקבש  ןיב לפנ רבד יכ ,םורמוא
 ןירבתש "המדקהו תודחאה, לע עיפשהש אוה הזו ,"המדקהו תודחאה, ןיבו

 תרבחל --- הליל"ןיב .ךפהתשו הקיטילופרונונעמ אוה .תקחרתמש  ,המצע לע
 ,"הלכשה :וצופמ, <
 ןיב פחיה ד"ע ולאה תועומשב תמאה ןמ המכ 'דע תעדל השק :

 אל התע םונומ טניבקה ברקבש העשב רוחיב ,"המרקהו תודחאהו, הלשממה
 לכ לעמ הלעמל והז םלוא ,'המדקהו תודחאה, ירבחמ םורש העבראמ תוחפ
 הל היהש ,ותוא היהי אל םיאבה םימיכ תאוה הגלפמה לש הרוקפתש ,קפס
 תושרח תוגלפמ תריצי אוה הז יונשל םיקחבומ רתויה םינמפה רחאו ,ושבע דע
 ןפואב | התויה ירחא םג תינודמ יהת "המדקהו תודחאה,, יכ .םירחבנה:תיבב

 הגלפמל ויהי םירחבנה-תיבב .הירבחו ,הלכשה:יציפמ לש הרבחל "קר, ימשר
 יתלבה, הגלפטה וגיהגמ וליפא םישיחכמ םגיא הז תא ,תירטנמלרפ תינידמ
 ,הברה התוחפ יהתש יאדו התעפשה לבא ,תאזה "תינידמ

 <הקריפ :תיקרותב) תיטרקומד הגלפמ דופו ר'ע םיעידומ ןורחאה עובשב
 ,התושרב רמוע "התיזג יני,ה םגו ,ןועובש רבכ שי וז הגלפמל ,(רבוערוא
 םיררועמ םהינש .השדחה הגלפמה לש התינכתו הזורכ ומפרפתג ןורחאה הזב
 תא םינויצמה הלאה םירבדה תא םואצומ ונא הגלפמה תינכתב ,םיברועמ תושגר
 יתלאשל :היקרותב הדבכנייבה הלאשהל  תיטרקומדה הגלפמה לש הסוחי
 .תוימואלה

 הגלפמה הנה תיטרקומדה הגלפמהל הרומג תודגנתה דגנתתש הגלפמה,
 תלאש תא הררועש איה תאזה הגלפמהש ינפמ ---)88110081180(.  תימואלה
 הלאשה תא ןיבה םירחכנה-תיב .,ןנצראב ךפשי יקנ םהש המרגש איהו ,םימואלה
 ומחלי םיטרקומדה ,תוימואל תודוגא  דופו - רפאו תאזה הבכרומה

 ,"םעב שרש וכהש  ,םיימואלה ="
 םורקיעב

 תא םיראתמ םהש ומכ  ,ב'כ םוארונ .תאזה הגלפמה ינב ןיא םלוא
 ,םיקוחה ינפמ םישלחה לע הנגה ד'ע ןכ םג  רבודו תינכתה התואב ,םמצע
 םחלהל הדוגאה התיטבמו  ,'וכו ,ךפהלו - הדובעההינתונ ינפמ  םולעופה לע-
 ."היטרקוטסירא ,ב

 תינקתש רתוי וז  הגלפמ ,תחלצומו הבוט העשב הארכנ הגלפמ דועו
 .היתופיאשו התמחלמ ד"ע .תולוק:ילוקב .הזירכמ הננואו "תוטרקומדה , התרבחמ

 השענ לכח עיעל ..רתוי הרורב .הניא וז תונקתשל תודוה .ילוא ,התינכת לבא | :

 םוירטנמלרפהו םיאנותעה .להקב םיערויש המ לכו ,תודוסקירוסב וז הגלפמב

 \ "ררחא,ה :ירבח .ויהש ממ םיבר .םהונוב- -םורּבָח 10 הנמת וז הגלפמ וכ ,אוה <

 -תוגלפמה - תוטיש - "הזותניסה, הנה החונכתו ו החי

 38 3 םלועה <

 ירש תא ליפתו החפ:ימליחב ךומתת וז הגלפמש .קר :אוה יולגו רורב | ולאה
 . ."המדקהו תודחאה,

 - םיפגא נשל ףרחה תפוקתב הכזנ ולאה תושדחה תוגלפמה יתש דבלמו
 ,םוילאמשהו ,םהינרפצ>תוצק תא התע ואריש ,םירמשמה | ,םוינמיה : םוינוצק
 ,המבה לע וז הנשב עיפוהל וזועו המה םגש

 ולאמ. תונינעמ רתוי ויהי םירחבנה:תיב תובישיש ,תווקל אפיא רשפא
 ,ץיקח:ומיבש

 !>  תוגלפמב ךרוצה תרכה ,םינינעמ רתוי ושענ רבכ אטשוק יגותע פ"בע
 שיערה "המרק הו תודחא ה תלשממ ימיבש ,םינותטה ןמ דחאו םכיתל .תרדוח

 2 דצב תורחא תוגלפמ םויקש םיבשוחה ,תדלומה:ץרא יאנוש לע ץראו םימש

 ודימתו זגירבד .הכ אלה, :םויה בתוכ ,חנודמל תלעוה איבמ "המדקהו- תודחאה,
 תדגנתמ הגלפמ יהת םירחבנה"תובבש תושרוד ללכה תלעותו טרפה תלעות

 + "כו -,בורהל

 ץראב רמול רשפא היה ךכ ,"המדקהו תודחאה, לש השמש העקש
 רוזגלו טולחהל ןיא היקרותוב םלוא  ,תוגלפמדייח לש רבע הל שיש ,תררוסמ
 וכי ,ונל המדנ םיחרי השש  ינפל ,םישעמ פ"ע] וליפאו תועומש פ'ע רמוא
 ,לגלגה ךפהנ םואתפו .המבה לעמ דרתו התלועפ תא הרמג "המדקהו תורחאה,

 תרירי לע םוחיכומ  םירחא םינמיס םגו א תוחורה בצמו היהיש ךיא לכא

 ."המדקו תודחא, הגלפמה

 ,םירחבנה:תיבב תואישנה:תלאש הררועתה םינורחאה םימיב
 שארל  הזיר:דימחא הרכעש הנשב רחכנ תובהלתה וזיאב רוכזי אל ימ

 הרוחבל הכו אל םלועבש  םורחכנ:תיב שאר םושש ,המנרמכ ?םירהבנה:תיב
 רובגל , שודקל זא היה ייב:הזירידמחא , הזכ | דובכלו וכ הרדהנו הבהלנ
 ,.."המדקהו .תודחאה, לש ינחורה היבא ,הזיר:דימחא---היה אוה .והזמ רתויו

 העברא הריחבה לע רבכ  םידימעמו ,אוהה םויהמ הנש הרבע אל
 ---!ב*הזיר:דמחאמ התע ?םוירלופופ, רתוי םישנא םהיניבו---םירחא םיטדידנק

 = ותויהב ,לודג היה הזיה דימחא  ,ןנממ  ושאוג םיברש ,תודוהל ךורצ
 .רימח:לודבע .רגנ .המחלמב .ליחתהש . ,ולש ."תירושמ ה תא  םש :וכרעבו .םירפב

 םירח ול וחיטבה "זודליא,המש תעב ,לבסש וותורצבו ותוינעב לודג היה אוה
 = ,םיכלמ:דובכ לחנו ,אטשוקל בששכ ...המלש הבושתב בוש קר םא ,תועבגו
 = המר. ךיב = .םורחבנה*תיב תא  להנישו  ,םגיהנמ היהי אוהש  ,וירבח ובשח
 0 והרתו המכחבו

 לעמ .ףומת רמע אל \ שאר:בשוו הותב ,ןאלמנ אל תווקתה םלוא
 ,וחעד תא ולבק אלש ,הלאל השורדה תונלכסב פחיתה .דומת אלו ,תוגלפמל

 ,.(* ותוירלפופו ותעפשה ותחפו וכלה ךכו

- 

 *  ?לוכאל, ףיסומ ,ישב-םכתה לש זויציפואה ,"ופמיט,ה ךרוע  ,וקסירפ רמ
 < 85 תודוקנ לכמ םונויצה דגנ כתכ םירמאמ--!הרשע -10 = .הפ לכב םינויצה תא

 תא .םשב ארק  ,םרבקמ םיתמ ררועיו  ןםיקיתעה  וונולמב .אצמש ,הפקשהה
 == .!?הדועתה,ו םונמותועה םירוהיה == רוה התלעהש "השודקה הדועתה,

 - . ,התמדררתמ הבולעה תוישונאה תא םג עזעזו

 םמשבש ,"תמאהו רשויה ,קדצה, וליפאו ויתפומ לכ וליעוה אל לבא
 ,רמאמו רמאמ לכב תחאו םימעפ האמ ארוק אוה

 +:רטושה לא ארק זא

 "תוגידממ -תחא שובכל םיאבה  ,םירזה  םידוהיה לע הצרוק לכא אוח

 + היקרות

 : .ןיבהל הצר אל וא ןיבה אל רטושה ,ליעוה אל הז רבד םגו
 % ,םיבתוח רתוי דוע םיתפומ ול אצמ זא
 ". הפוקה יפסכ תמישר האב הריבההריע לש םידוהיה םינותעה דחאב

 < = רתויה ןכומב הנטש:רמאמ וקפירפ רמ בותכיו ,תואספוקב ופסאנש תימואלה

 "| תבוטל םופסכ םופסאמ ךצראב !היקרות ,ךילע םידוהי, .קעזיו יוז הלמ לש :סג

 "!ךיפונמ .ףוג ערקל ליבשב ,הרתפנ תינידמ הרטמ

 ,"תיגירמ, הרטמ תבוטל םיפסכ םיפפאמש רעשל לוכי וקסירפ ןוראה יאו
 ...םיפפאמב דושחל זוע .כיהרמו -,האנה םוש הזמ םינהנ םניא םיפסאמהו

 ---תלאה "ןורמאמ,, תא וקפירפ 'דאה חנכמ ךכ---הלאכ "םייעדמ םירמאמו,
 !הדועתהו  תוישונאה רשויהו תמאה ,קדצה .םשב ןבומכ א ,םיבתבג

 תינש  יוביאזיר:רמחא רחב  תונוהחאה = תוופרגלתה < הועוריה יפל (?
 רעמה 0% ל לחנה תב ושכל



 תא שממ גישה וקסירפ רמ .ןבומ---נשע הלאה םירמאמהש םשורה ' 8

 ןונעתהל .םיליחתמ ,תונויצל רגנמ התע דע ורמעש הלא ,הצרשי הממ ךפהה >>

 + וז העונתב
 ,םייבויח  םירמאמב  םינועו ,הבוטה  תונמדזהב .םישמתשמ םונויצהו

 לפטמש תומשאהו ,תוריפמה  ,תויולפנתהה לכ לע  ,תילוינפשבו  תיתפרצב

 תיאטשוקה תידוהיה תוגותעה לש התלהתלו  ."ופמיט,המ .טעה:רובג * םחילע
 םתיא :ארוק להקהו ,םינויצ םירמאמ רחוימ ןוצרב תלבקמ איה יב ,ריעהל ךורצ

 .הבורמ הדמתהב |

 ,ושב:םכחה לש  "זויצופוא,ה אוה "ופמיטה,ש" לע קר .רעטצהל רשפא
 תעוגתל ולש היתפמוסה .ישגר תא עיבה - הרבעש הנשבש ! ,ושבדםכחה ותוא
 ,תוגלפמ-תובירל לעמ דומעל .ךירצ היה םינפ לכ לעשו ,לארשי:ץראב  בושיה

 <46ו86-ה - ךרוע  ,ייבגורונ:ללו'וד רועצה יקרותה םאנ רבעש עיבשב

 םילוכי המ, :היה  םואנה ןכת  .טלכב : םידוהיה םיריעצה לש :בזלקב ]נס
 תווקל .הלוכי וז המלו  ,תינמותועה הלשממהמ תווקל םינמותועה םידוהיה
 תא הבורמ הבשקהב ועמש םלוכו ,הפל הפמ אלמ היה םלואה ."םידוהיהמ
 1 .ריעצה .ךרועה לש הפיה יקרותה םואנה

 הלאשב לפטל רשפא היצוטיטסנוקה תעיבק = ילגרל :אזה םואנה רוצק

 לכ תא אירב רומוהב :הנומ אוה ,רשח ררועי רבדהש ילבמ ,ישפח ןפואב וז
 ,יקינולסמ ידוהיה ריצה םשב .בגא ךרה ריכזמו םירוהיה לש תונורפחהו תונורתיה | "

 תעבגמ ול הגוק אוה םינושארה ,רפה 15 תא גישמ אוהשכ יקרותה יחוחיהש
 הכלממ לש .תוניתנ:תרועת ול הנוק םינושארה ,רפה ףלא 15 .תא חיורמשבו
 רימתש . ,היקרותב םיסב לכו םוקמ לכ  תוימשיטנאל ןיאש .חיכומ םאונה .,חרז
 רותב םירוהיה לש תולעמה לב תא הנומ אוה | ,םירוהיל בוט ןפואב \הפחיתה
 ףונ שי רוחיב  .תודבוע םידיל הכחמה ,הלודגה היקרותב םיבשיתמו םירגהמ .

 יעבט רתוי רבד ןיא ,לודג חכב םידוהיה תא וילא  ךושמיש .,היקרותב ךחא
 הזמ איצוהל לבא ,הנחנשי אלו הב דוגבי אל .,הירוטפה ול שיש ,םעהש הזמ =

 הכלממה לעמ ערקהלו. .הכלממ- 'םהל .םיקהל םימלוח = םידוהיה  יכ ,הנקפמה
 ,םימשיטנאו םישפט קר רמאל םילוכי הז--תיקוותה ==

 םואלה תבוטל הדובעל םידוהיה םירועצה תא  םאונה ארוק ףוסב 0

 / .תדלומח:ץרא תבוטלו ידוהיה |.
 לע ריבכ םשור ושעיו ,תיתפרצ םג םאונה םגרת הלאה םירבדה רש

 , ,םיפסאנה |
 בולקב | "תימואלה הלאשה, ר"ע .ירָונ ללי'זד םואני אבה עובשב ---

 יקו'זרנוקפוקב --- .רחא .עברב .םאני יקפניטוב'ז ונרבחו יוקזחב ידוהיה

 תא תומיקמה תובושח תועידי יתש הפ ולבקתנ  ,יבתכמ תא ירמגב 8
 ."המדקהו תורחאה,, תגלפמ לש .הכרע תרירי רבדב יתורעש

 המשש ןנואתה "דעוה, ישארמ דחא ייב:םיזנ ר"דה יכ ,םיעידומ | סירפמ 0

 :תבס ךיסנה תא רשוח ויב:םיזנ ."דעוה,ב .םסלתש  ,תיקרות .הדוגא הדפונ <

 רמוא אוהש ,רבדה תא שיחכה ןורחאה ,הדוגאה שארב דמוע אוהש ,ןידבע

 ."דעוה,ב םחלהל

 - -"תילרבילה הדוגאה, יכ םיחיכומ .םובר םינמס :םיעידומ 'י קונו ל שמ
 הגלפמה:ורבח יכ םירפפמ ,הינידמה המבה לע שדחמ עיפוהל תרמוא---ררחאה

 םידמהמ .םירחיס דבלמ .,ןידבע-חבפ ךיפנה לש המרגורפה תא תצק וגש תאזוה =
 םידוהי ,םינוי ,םיברס ,םירגלוכ םג וז 4 הגלפמל ופנכנ | ונריעמ- םידבכנ

 רשקב תדמוע .הגלפמה .,הריעול .תאוה הגלפמה ארקת טעומ 'ןמז דועב ,םינבלאו
 שאר ,למוק לאעמשו היהי .תדוגאה גיהנמלש .,םירמוא , הריבההריעמ הירבח םע

 תובושיב ףתתשהל בושישו ,הלוגב בשי התע רעש ,הרבעש הנשה לש "ררתאה,

 ךרוצהב .םידומח ,םיריצה לכ .,ופתתשו וז .הגלפמב ,הז .ףרוחהתפוקת לש ==

 .םירזה םימואלל הימונותוא תתל =
 יינומרח ,א %

 וו.
 ,יקינולפ

 יהרזע,ה ,תוינויצה ,תירבעה ןושלה ד"ע םיילוינפשהה םינוחעב םומלופה
 םרוקה .יבתכמב וילע יתרברש ,טומלופה ותוא ,ךונחה:יתב. לא םסוחוו ח'יכחו

 םונוגמה = ,'ילבואופ ליאה, "ריניבא;ה םודמוע דחא רצמ | .םויה דע .לדח אל =
 תטושב  קיזחמה . ,"לויסראפמיאה,---ינשה ךצה .ןמו = ,תירוהיה תוומואלה לע
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 במ ןוילג 3- םלועה <

 ,וז המחלמב םיפתתשמ םנואש ,"ןאיפאנ אל,,ה ומכ ,םינותעה  רתי- ,תוללובתהה
 ןג, תא דאמ םיללהמ ,תירכעה תוברתה דעב םימחולה לא םינפ םיריבסמ

 .תירבע היפנמג יקיגולפב רפיל ןויערה תא םוחבשמו ירבעה "םידלוה
 :ןה .תועודיו תויולג תירבעה ןושלה דגנ .םיללובתמה לש םהיתונעט

 ומצע לע .דיעמה ,שדח טע:רובג "לייסראפמיא, .ןותעב עיפוה הנורחאה תעב

 אוה תאו לכבו ,השרההו הקיתעה תירבעה תורפפה ירדח לכב אוה יקבש

 .תלעוהת וב ןיאש ינפמ, ?המ ינפמ ,רפסה:יתבב רבע:תפש דומלל דגנתמ
 ,"ול הצוחנ הגיא תוינחורו ,תוירמוחב ךרוצ רתוי שיגרמ יקינולסב ירוהיה ןומהה

 ,םינטקה םימעח ,ונלש םינכשהש ,םוקמ ותואב םיעמשנ הלאה םירברהו
 ימואלה ךונתה לע םשפנ תא םירסומ , םינבלאה ,םירגלוכה ,םינויה ,םיגודקומה

 ,םהלש תימואלה הפשהו םהלש
 תלאשב ןודל ךלוהו הכרעמה תא טעמ בזוע הזה "ןמחרה, רובגה ךא

 לע םעט לש  םירבד םיעמוש ונא ןאכ ,םתכאלמל םתרשכהו םירומה ןוקת

 ,היגוגרפב םהיתועידי טועמ לע * ,םירומה ןיב, תיללכ .הלכשהה-רסוח תוחא
 םניא ונש אלו וארק אלש , הלאכ םירומ .םהיתוערו םהיתופקשה תויחטש לע
 : ,ריעצה רודל ןוגה ךונח תתל ,ןבומכ ,םילובי

 תוקלחמ ףיסוהל :אוהה רפופ אישמ הבוט הצעו ,תמא אוה הז לכ
 ירחאו ,םידיתעה םירומה ולדגתיו וכנחתי םשו ,ח"יכ לש רפפה:תיבב תונוילע
 ,תינמותועה הבלממה יבחר לכב םירומ תורשמ לכקל ולכוי םדומל:קח תא םרמג

 םירומה ךונח תא רופמל תיקינולפה הלהקה ליאות םא ,אוה לודג קפס ךא
 , = הוח"וכ 'ח ודוב

 רפיל ל"נה  רפופה תעצה איה ,לעופה לא תאצל הלקו ,וזמ-הבוט
 ,םיגוגדפל .םוצוחנה םועדמה ידומלל םירומה ליבשב ברעהירועש

 תירבעה ןוטלש דגנכ םינותעב . םחלנה ,  "ביואה, תעפוה ילגרל

 התע .התבוטל המואמ ולעפ אלו הכ רע םימדרנ ויהש ,'םובבוחה,, וררועתנ
 ןנמלועב = םוקמ הל .רצבלו הילע ןגהל ומקו םתנשמ וציקח "הנכס,  םחירהב

 + ידוהיה
 ביחרהל םילדתשמ ,םילורגל תירבע רמלל .ברעדירועש םיררפמ וליחתה

 הדמב תירבע םש ןדמלוש ,רפפה:יתבמ םישרוד ,םיריעצה ןיב הפשה תועידו תא
 ,הכ דע רשאמ הבוומ

 !"לייפראפמיא, ןותעה ירפוסל הבוט קיזחנו ואב

 ח"יכ 'ה לש .םירומלה:תינכת לא * תודגנתהה תרכגתמ רתויו לתו
 לע רתסב םוננואתמ םיימואלה ויה הנורחאה תעה דע םא ,הלש רפפה:יתבב
 םיימואלה םונותעהו ,םלוק ומירה תעכ הנה ,ךונחב התטיש לעו וז הרבח
 ינפ לע םתוא םירכבמו הידסומלו "הרזע, .תרבחל םתבח תא יולג .םיעיבמ

 .הלש -ךונחה>יתבו :ח"ינח
 ' הבומ םיעיפשמה לש םהישעמ תא רקבל הפ להקה:תעד הלחה ,ללנב

 לכ. תאו םיללובתמה תא םיחתורב ןד "ולביאופ ליא, ןותעה ,םמצע תער לע

 ענמנ אל | ,תוינויצה תורא לע םירקש םיציפמה  ,םיאטשוקה  "םינושלמה,
 רפא רשא לע ,םוהנ םויח יבר ללוכה ברח דגנכ םג רמאמ םסרפל הזה ןותעה
 ,הלפתה-יתבב םוינויצ םימואנ םאנל אטשוקב

 נטע לע ןגהלו דחאתהל היקרותב וירבח תא הזה ןותעה ררועמו
 שמתשהל ונולע,  ,םיתפרצהו םינויה  םינותעב  תוימשיטנאה  התפהה  ינפמ
 י "הלדג םרטב ונתנידמב תוימשיטנאה תלעות תא תימהל .ידכ תולוכחתב

 רגנכ 'קופבט  האיז ובא לש וירמאמ ילגרל דאמ | הבר  תוזגרתהה

 ילוינפשהה = ןותעב | בולוקוס .ג לש ורמאמ השע דאמ הפי םשור ,תוגויצה
 סיפרהל רמו * *ולביאופ  ליא,ה ."תסאו  םולש ירבד, + אטשוקב "ידוהיה,

 ---ולהקה :ןיב .וציפהלו דחוימ ןוילגב הז רמאמ

 ידימלת, הדוגאה לש םלואב ינידומ ןיול ר"ד 'ה םאנ רבעש עובשב
 תרבחל פ"הב לש ימוקמה דעוה רכח רותב ..תודהיהו "פנאילא ,ה ד"ע "ח"יב
 תבוטל היתולועפ תא לידגהו הרבחה חבשב רפסל , ןבומכ ,הברה ,ח'וכ
 םה וו הרבח דגנכ םימחולה הלא לכ יכ ,היה וירבד ףוסו . תודהיהו םידוהיה
 + בל-ורסחו םילפש םישנא

 ראת וכש ,ףייח רמאמב "יליפיאופ לא, ןותעה הנע םאונה ירבד לע
 הכ ,םיאורה , םיימואלה םידוהיה .דצמ ח"יכ השעמל  תודגנתהה תובס תא
 יכ ,הארגש 'דוע לכ ,ונידיט ונקשנ תא .חיננ אל, . תידוהיה תרופמהל םיוא
 לב , הרכחה תא רדָבְכנ אל :;ונלש ימואלה חור תא .תימהל תצמאתמ הרבחה



 == םלועה < במ ןוילנ

 ףיסות םא ,הישעמ תא השק רקבנ ; ונא וניתושנר תא דבבל ןיבת אלש ןמו
 התעפשהמ ררחתשהל .ונל העשה העיגה . תירבעה ןושלה תא הרפס-יתבב ףוררל
 + "וו הרבח לש

 ,יעישתה ינויצה סרגנוקה לא םיריצ תוריחבל תונבהה הפ תושענ
 הפ הלוע םילקושה רפפמ יכ ,םיריצ השמח דבלב יקינולפמ חולשל םירמוא
 + ףלאמ רתויל

 ןוובקעי ה"דה :םה ,םיריצ רותב םלוכ ורחבי הארנכש , םיטדידנקה
 ןהכ השמ טילקרפה ,("ריניבא,ה לש ישארה ךרועה) ןיטנרולפ דוד , אטשוקמ
 ישארה ךרועה) יטידרא .בוטדבל והילא  ,("ןואיפאנ-אל,ה לש ישארה ךרועה)
 . עשוהי קחצי רחופהו ("ילביאופ ליא,ה לש

 םבצמ תא םהיחא ינפל פרגנוקב ראבל וערי הלאה םישנאה יכ ,םיוקמ
 ,תונויצה תאמ םהיתושירד תאו היקרות ידוהי לש ינחורהו .ירמחה

 ,ץיבורוטנק עשוהי

 . .ץיבוטקב לבויה:גח

 תודמוע' םשו הפ ,גח לש הרוצ השבל הנוילעה היזלישב ץיבוטק ריעה
 הגיגה יכ  ,ףכית ריכהל רשפא .תובהלתהב םיחהושמ םידוהי לש תויפונב
 תוביתנה:תיבמ םיכלוהה םישנא ןומה רתויו רתוי אלמתמ :וחרה ,ןאכ -תידוה+
 םידוהי םחארקלו ,"םיגניקומס, םושובל םישנאו ראפ תויודע םושג , הריעה

 .תיכורא תואפ ילעב םיאצילג םיריעצו ןילופ גהנמכ "תוטופק, םישבולמ
 םילדבגה םישנאב ןנובתהלו תוארל תוצוחה לא ואצי ריעה יבשות

 תומוקמה לכ "לופונומ, הוהקה:תיבב = ,חורב םידחואמהו ,םהישובלמב הזמ הז
 לכה  ,תידוהיו  תורבע  ,תינלופ = ,תיזנכשא :תופשה לוצלצ עמשנ  ןםיפופת

 ךלוה ןומהה .הכלהמו תינויצה העונתה תודא לע םירפסמו תובהלתהב םירבדמ

 תבלל הצע אישמ להקה ךותמ דהא .םירצ םישענ תואותמה ,עגרל עגרמ :ברו

 .בשומ:תומוקמ .פופתל ידכ ,הנושארה הבישיה יהת םשש ,"ףאהרזייק, לא
 רמו ןופדיוד רמ לבווה:ינתח תא ליבוהל האב הבכרמ ,תירישעה העשה

 ;רוי'ק, לא תכלל הנפ להקה לכו ,םיריצה רתי ליבשב --- תובכרמ דועו ,סניפ

 ץיבוטקב .תינויצה תורדתפהה שאר םיחרואה ינפ תא הכרכב םדיק םשש ,"ףאה

 ,תוררתפהה לש דעוה םע דחיב רניוו רמ
 רועבש ינפמ ,הפפאה .תחיתפב תצק םיניתממ יכ  ,עודומ רניוו = רמ

 ןותמהל ושקבש = ,םוריצ תובורק םורעמ איבוש ,יזליש עסמ אבי הלק העש
 ,םאוב ךע

 ףכיתו ,ןורחאה עפמב ואבש ,היזלישמ םירטחה וארנ הרהמ םנמאו
 ,תורעוס םיפכ:תואיחמלו "דריה, תואירק לוקל רגיוו רמ י"ע הבישיה החתפנ
 טטופדה ,בולוקוס ,ג  ,סנופ ,פ רמ  ,ןוסריוד ,ל  רמ ושקבתנ םוידיזירפה לא
 ,יקפבוקטיוו רמו לאהטנוזור ,ל  ,תוילגרמ טילקרפה ,ןייטשברפ .ה ,דנמש

 םידמוע .תואובמב .םג | ,םיפופת תומוקמה לכ ,רדהנ םשור השוע םלואה
 ונגיהנמ תנומת היולת ריקה לע ,תבשלרםוקמ אצמל םדיב הלע אלש , םיריצ
 ידגב םושובל ,'םיבכמ, השלש םידמוע חתפה די לע ,לצריה ר'דה חונמה
 סיכחמש ,ןוספלאוו רוד רמ תינויצה תורדתסהה אישנ תא תרשל ודעונש ,ררש
 ,הבורמ היפצב ואובל

 אישנה יכ  ורעצ תא רניוו רמ ר"זיה .עיבמ ,הבישיה .תחיתפ םע

 ריכומה אב ומוקמ לעו ,ותלחמ .תאפמ הפסאה לא אבל לבי אל ןופפלאוו
 ונירבחל רעצ תמרוג תאזה העידיה .בולוקופ רמ  תורדתפהה .לש ישארה
 ,הינמרגמ םיינויצה

 ץיבוטק תפסא לש ברה הכרע תא ןיצמ החיתפה םואנב  רניוו רמ
 הכרבב ומואנ  רמוגו  ,רקסניפ ר"דה תא ריכזמ ,תונויצה תוחתפתה תודלותב
 ,םיפסאגהל

 תא ךרבמ אוה .םיפכ תואיהמב שגפנש  ,בולוקוס רמ  םאנ וירחא
 ,אמוודייניגע לא- רבזע .אוה  ןכ ירחא ,םצמוצמה לעופה דעוה םשב הפסאה
 החתפתנש דע ןויצ-תכח ימי ירבד תא רפסמ אוה ןלצא היוצמה הבר תואיקבבו
 אלא = ,םיריחי לש ןויער הניאש  ,תונניצה .תודא לע רבדמ אוה ,םע:תעונתל
 םיעגר ךשמב םיפכדתו איחמב לבקתנ ומואג---,ירוהיה םעה יוחב ירוטסה  ןויזח

 י ,םיפוצר םידחא
 איה ץיכוטק .תפסא יב ,חיכומ | הפו הבועמה יערמה ומואנב רגווולק ר"דה

 ְ : ,תוגירמה תוגויצה ו הנפה ןבא |

 .ּ יהינמרג ינויצ םשב הפפאה תא ךרבמ יקפבוקטיוו רמ

 ,ןייטשברפ רמ הפסאה תא ךרבמ היסור ינויצ לש יזכרמה דעוה םשב
 םידוהיה רשא תעבי ,הנש םירשעו שמח ינפל איהה הפוקתה תא ראתמ םאונה
 םבשומ ץראמ | םירדס ילב םידוהי וחרב שואי ךותמ | .ףוגו שפנ | יצוצר ויח
 תא יךוהיה םעל ריכזהל ץיבוטק תפסא האב םהה םימיבו  ,םתודהימ :.,םגו
 הלודגה הרטמה תמעל םינש ה"כ ךשמב השענ ראמ טעמ םנמא ,ויתובא .ןירא
 ןנמלועב היהש המ ונבל לע הלענ םא ,ונישע ראמ הברה ךא ,ונל ונכצהש

 לבויל יכ . ,הכרבב ומיאנ- תא ןייטשברפ רמ םיפמו .ץובוטקב הפסאה דע
 :תינויצה .העונתה התשעש םירוככו םילודג םישעמ רפסל ונדיב יהי .םישמחה

 ןוסדיוד רמ  לבויה-ינתחו דנאטש ריצה * ,תוילגרמ טילקרפה דוע ומאנ
 ֶּ . ,סניפ רמו

 לכו ,םבשוממ ומק םיפפאנה ,"הוקתה, תא ררושמ ליחתה ישארה ןזחה
 יןזחה םע. דחי רש" להקה

 ריל םש ,םירהצה תרועפל םיכלוה םיפסאנה .רקבה 'תבישי .הרמגנ .הזב
 תירכע רבד .בולוקוס רמ ,הכרב:לש:תוסוכ לע םימואנה ועמשנ תונחלושה
 םידוהי .ןאכ ןיא .גח:תחמש השגרוה ,םתרות ול ועיבהש םירוענה:ינב .תחמשל
 ולא .תועשב ."םידוהי,  אלא---םיאצולג םידוהי  ,םינמרג םידוהי ,םינלופ
 והבוכחו המח הריפסומטא ךותב ךמצע תא האור התא

 לודגה םלואה .םורהצה תבישי לא ,םלואה לא לכה ובש הדועפה ירחא

 התאר אל ,םיבשותה ירבד יפל .הפ לא הפמ אלמ היה ,שיא 0//15 ליכמה

 ,ןאכ רבודי המ עומשל אב החא לכ  ,וזכ םע:תבר הפסא הימימ ץובוטק
 ראתמ אוה ,ןוילע דפחב םאונ ,יוקארקמ ןוהט ר"דה היה ןושארה םאונה

 הרוצה םע דחי ןינע אלמה וטואנ ןכתו ,תונויצה תוחתפתה תא ןיוצמ ןפואב
 ,םיפכה:תואיחמל ץק היה אל ,רירא םשור להקה לע ושע הפיה

 ,הינמרגב .תוללובתהה תטיש תוהא לע תתר רבדמ יקפבוקטיוו רמ
 ,ךומג  לוקב רבדמ אוה לוחתמ .דנאטש רמ טטופידה הלוע המבה לע

 ראתמ אוה םג .תובהל בצוחו ךלוה ןקוחו .ךלוה ,םמורתמ ולוק טעמ טעמ ךא
 5 :תיתולגה התנומת לע .הארמ ;הילע- :גלגלמ .,העימטה -תא

 5 ,תורעיס םיפכ תואיחמב ומואנ תא לבקמ להקה
 : הבשקהב ןירבד תא עמש להקה .בולוקוס רמ םעפה רוע םאנ הנורחאל

 4'ע רבדמ  בולוקופ רמ :םואנה .ךותמ תחש :הלמ -דבאל ארי ולאכ ,הבר

 עיפשהל הוקתה תודא לע  ,הניתשלפב םידרפפהו םיזנכשאה ןיב תושגנתהה
 תוכחל םיכירצ ונא ןיאו ונמצעב וגב ונחכ יכ ,שיגרמ אוה .םיררפסה וניחא לע
 ,וגנחמל .ץוחמ םירמועה ירבד תא" םינותעב שקבלו תובוט תועומשל םוי לבב

 .אטשוקמ תואבה תועידיה תא
 ,יפרמוק,ה .לא .ךלה להקה .הפסאה הרגסנ תוכורא םיפכ:תואיחמ ירחא

 םוחרכומ םיבר .םיאבה לכל םוקמ ספא דע  םישנא רבכ אלמ היה תיבה ךא

 רנזיולק  ר"דח ,ןויצ יריש םיררושמ םיטנדוטפה ןמ םירועצה ,םהיתבל בושל
 " תוניגנו םיריש בושו ,ירוהיה בולקה םשב םואנ אשנ דנטש ,א 'הַו ,תירבעב םאג
 : ו ,הלילה .תוצח דע ךכו

 יפה

 ּונייחְּב

 , תּונויצ

 תועידיה תא תטסדפמ יעגש תה םרגנוקה לש הכשלה
 : : הלאה

 תאו .תויצקרפה תא ,תוצראה-תידוגא תא ונא םישקבמ
 וליאוי .יכ ,רבמצד 95 םויב הבישיל סנכהל םתעדבש ,םידפומה

 תופפאב ףתתשהל םידיתעה םישנאה רפסמ ,תא ךרעב ונעידוהל
 ,םייאר  םימלוא ןיכהל ונרְנב יהיש :ירכ  ,ולא

 ,ונעידוהל םיריצה לא חצרמנ השקבב םינופ ונא םעפה רוע
 םתיתושירר תא ,םינווצה םינותעב הספדנש תינבתה יפ לע
 < לא .םישנא .ונברקמ ואבי םרגנוקה . ינפלש םימיב ..תונועמ ל
 הז ןינעב םיטרפה תא ,גרובמהב ישארה תוביתנה-תיב



 במ ןוילג

 יהי םיחהואה רפסמו הרילהדגח לח םהה םימיבש ינפמו  ,עודונ

 לש הביט תא תערלו ןועמ תריכשב םידקהל בוט ןכל ,דאמ בר

 + הינפבאה
 "כ"הו  ט"יה תואמב :םידוהיה, ר"ע יודרונ םכמ לש ומואנ

 לש לודגה םלואב ברעב 9 העשב רבמצד 99 'ד םויב היהי

 ."ןמרגטנבנוקה,

 :הזחמ ךרעי קוידרב ברעב 8 העשב רבמצר 96 'א םויב
 לש םיריצה ,תוששוגתהל תי ,והיה הדוגאה ירבח .י'ע תוששוגתה
 םיסיטרכה יפ לע םלואה לא וסנכי םינוגה םיחרוא ריתב םרגנוקה
 יסיטרכ לש בר רפשמ םנחב קלוחי הז ךבלמ ,םהלש םירחוימה

 ךירצו ,םרגנוקה תכשלב םנמוב לבקל היהי רשפא םיסיטרכ ,הפינכ
 לש הזחמה ירחא ,שקבמה לש הפירראה תאו םשה תא עידוהל קר
 ןגה, .לש םלואב "פרמוק, םיפתתשמה ליבשב ךרעי תוששוגתהה
 , =-."יגולואוזה

 םיריצ .תוריחב ילוקוטורפש .(א : שקבמ יזכרמה דעוה =--
 זכרמה תאמ וחלשנש םיספוטה םתואב א קוד ובתכי םרגנוקהל
 רפפמ רומג קויד ב םילוקוטורפהב ומשרישו תורונאה לכל
 (ב -- ,ןגפהו ריצה ולבקש .תוערה רפסמו ריע לכבש םילקושה

 :וטורפה תא איצמהלו תוריחבה תא רומגל הנ ר ה מ ת תודוגאהש |
 . ןלקב תיוכרמה הכשלהלו יזכרמה דעוהל םילוק

 (יזכרטח דעוה לבקש תועידיה פ"ע) פרגנוקהל היסורב ורחבנש םירוצה
 .א המישר
 .לוסאוו = .ןוסקילג י"מ ר"ד ןגס ןאריפש זהילא  !חילודופ 'פ ,אצוניוו

 'פ ,אציבונסוס , יקסרפ בקעי ןגס | ; גרובמה םירפא : בלסונירטקי 'פ ,יאקבוק = =
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 יוד .דמלמ קחצי ,ןיקנש .ם :ןילהאוו 'פ ,אנוואר ,  ץינוילק ךלמילא = ;בוקרטפ
 ,םיצשרוטנוק .ףסוו :(הילודופ 'פ) ןילאבו יצנילומראי  ,(הצובקה י"ע) .יצביאנ

 ב"ש :םונגס ןייוואלאס קחצי ,ץיוורוה ביל  הדוהי :קפבטיוו ,רנרל םהרבא .ןנס
 יקאו םחנמ ,רעקפאלאה
 .ןנבשאב 5

 ןגרבנויו .ל ר"ד : .גרופסוור ןלטבש .ה ד"ד ,רלדנפ ,א ר"ד  ןיולסרב =
 .ןוספלו רוד :ןלק ןסומלק ,א ר"ד ,ןרופלה ,ג ר"ד :הגוטלא-גרובמה

 .הילננאב ו
 .קינמספ .ד ר"ד ,ןוקפר .מ ,פ ,ןמרמיצ .י' .טדעעל ןסבוקעי .י :ןילבוד

 .סופיירד .ש ר"ד רטס'צנמ ,ירויפוטנומ ,פ !ןודנול

 :הינימוו
 יקורטש ..ה :ינסוטוב ;ץיבוקסומ .ה ר"ד :הליארב

 .היקרות
 .ךביכ ,א ,ש ,יטטידרא .ם ,א ,ןהכ ,מ ,ןיטנרולפ .ד ,ןוסבקעי .ו רד :יקינולם ==

 .היוט פוא

 יא .תוילגרמ ,י ר"ד :תימינפה הירטסוא ;ןייררוק .א ר"ד  :יונוש-ץילפט
 תרמ ,לוימ יל ר"ד ,רללימ .א ר"ד = ,רעעב .ר ר"ד ,קללופ .ק ר"ד ,םהיב ="

 ,ןייטשריופ .ה

 .תימורדה הקיופא
 ,סילובכ ר"ד ,רריסיב ר'ד ,ןוספלו .פ תרמ ,ןופפלו דוד :גרובסינהוי לולג

 ,ש = ,רמיהנדוב ר"ד  ,ןאמרירפ ,א ר"ד  ,יקפנישל תרמ  ,יקסנישל א ר"ך = =
 יןהכ .א ר"ד ברה ,ןהב .ש :חרומה-לילג ;רלפיק ,ל ,ךייררלוג

 . הירגנוא 0
 : טשפדוב ;ןמלק .וו : תינופצה הירגנוא ; ןוומהרבא ,א ר"ד : ןגריבניביו

 ; סמיבוביל .ל הרטיינ ;ןירג ,ל ר"דנ הפסק ; סבילשוב .מ ,רביירטסיא ב רד
 ..רוקוב .א :תיחרוטה-=תימורדה הירנגוא ןיגימיד ,ל ר"ד : תיברעמה הירגנוא

 'היצנרפ
 .קרומרמ ,א ר"ד ; יודרוג ,מ ר"ד : םירפ

 יחרומ :

 ,ןאמטוג בקעי : ופי ןרילהוב .,א ;: םירפ

 'חמ = ..םינויצה .תדוגא תאמ ח'ור ונלבק (קצולס זוחמ) טסוהפמ --

 -- ,197.60 ךס םינוש םיינויצ םידפומ תבוטל ףסאנ ע"רת ולסב 'ח הע ח"פרת בא

 בֶרקב תוררועתה ד"ע ונל .םיעידומ (בלסונירטקי  ךלפ) טומכאבמ --

 הברה  "םילקש, םש ווכמנ וו הנשב ,.ינויצה ןויערה תבוטל תונוש .תורדש

 ,בר רפסמב וטשפתנ םיינויצ םינותעו תורבוח םג , תומדוקה םינשבמ רתוו

 -- . טרפב י"אבו ללכב היקרותב םירבדה-כצמב תונינעההה םש הלדג ללבבו

 השדח תרבוח הלבקתנ "קעטאילביב עקיפאק עשיטסינויצ, האצוהה ןמ---

 תאמ ("תינויצה תורדתסהה,ן) "עיצאזינאגרא עשיטסונויצ יד, : םשב (א 91)

 -- + ץראווש ,ש
 הגלפמה תופתתשה חודא לע ונד "ןויצ ילעופ, לש הנווחאה הדיעוב --

 אלש הטילחה וו הגלפמ לש תוסורה היצקרפה .גרובמהב ינויצה םרגנוקב

 םירבחה .תודמעמה .הרכהה תא שטשטל אלש ידכ ,םרגנוקב קלח תחקל

 ₪ .הז הטלחה דגנ האחמב ואצי הירגנוא-הירטסואמ

 םהירבח לא ארוק-לוק ואיצוה היראגנוא-הירטסואבש "ןגיצ ילעופ, 2

 םיקסועה ,הגלפמה לש םידפומה תבוטל דסונש יאניתשלפה דנופהב ךומתל

 -- ,י"אב םולעופה דמעמ םופבב
 רבד לע הדוגאה תבושיב וגד "המידק, הפירוא ינויצ תרוגא ירבח --

 ' ונתעונת יגיהנמ תרובע לא םבל תא ומשש יראו ונתעונת לש יחכונה הבצמ

 םהב הנותנ ונתעונת רשא ,םיאנתה לאו הנורחאה תיסרגנוקה הנשה ךשמב

 לעופה דעול םתגומא ישגר תא עיבהל דחא הפ וטילחה -- , הלא ונימיב

 . + םצמוצמה
 ,!פילריטשה

 ,ל'ז ןייטשפע ביל הדוהי

 יבוטמ רחא = ,וייחל ח"לה תנשב  ,הנליוב רטפנ ,ולפב 'ו ,יששה םויב

 ,ןייטשפע 0 .י יבר הידבכנו ריעה ינקסע

 הנליומו = ,ןמאנ ינויצו הנליוב "ןויצ יבבוח, ישארמ דחא = היה חונמה

 ! ורפעל םולש ---.יעיבשה ינויצה סרגנוקה לא ריצ רותב חלשנ

2 || 

 ,ליז יקפבשרש .ןהכה יבצ |

 תונמה ,יקסבשרש ןהכה יבצ ירבעה רפוסה רטפנ ןוד ג'ע בוטסווב
 םיפסאמו םינותעב םיריש םג .בתכ אוה . קסע-רש-עושי יתורפסה ומשב ערונ
 !ורפעל םולש --- . םינוש

 ! תכרעמהב ולבקתנש םישרח :םירפס
 לש | הקיתולביב ,רופפ 'םימל םימ ןיב, : רנרב ,ח .י

 ויק 80 ריחמה ע"רת השרו א ,1 "תורפס,
 ' תאצוה א'לו 'ל תורבוח ןמשירפ רוד י"ע ךורע ,"םיפשר,

 יתחא לכ ,ק 10 ריחמה ט"פרת השרו תורפס
 םירמאמ העברא "לאמשמו ןימימ, :יקפבצ םידרב ,י מ

 ,ק ?5 :ריחמה ט"פרת יולפרב םיריעצ תאצוה
 דיא (שינעפיט רעד ןּופ) "פידנופארפ עד, :רלייו ראקס א

 ןופ עיפארנאיב ןוא עדערראפ א טימ רומרמ =. .ןופ .טצעורעב
 ,ק *5 ריחמה 1909 ןאדנאל סערגארפ גאלרעפ ,תובשחמ לעב

 םעיפארגאיב ,ןעגנולהעצרע) ןעמפירש ןיניירב ןבואר
 יק 50 ןיירפ 1909 השרו רחשה גאלרעפ (קיטירק ןוא

 ,גרבדלוג ,ל ,י = : ל'ימה-ךרועה
 תאו ןילרבמ ןמייה םנאה ר"דה תא ט"זמ תכרבב .יכרבב

 "לצרה רעי,ב- עטונ יננה ,םהיאושנל הניומ יקצנמרק עטאל

 .הנליו ,גרבדלוג ליי ,םמש לע ץע

 דקה א8010הת10תו'5 1031005 קה התה0708 .כ00ה0שז'5 118-
 007810608 9010706850 1\סגותההוה ו 6888 5 1010

0008 20 

 ו 0. סתה60קע תה "מט סויקהש1ה 62. גק66קה, הה0ההפוזהה נז



 .השרו "הישות, :תאצוה

 ארקמ ירפס
 .: םירענלו םרככ

= 

 ,םירוענה ינבל הקיתוילביב .1

 |[ 7 ן - |,םירופסו. םירויצ : ,תוחישו תודגא  ,םידליל 1
 | ירי ישעמ ,םימגרותמו .םיירוקמ ,םירישו םילשמ
 החצו הלק הפשב םיכורע , םינוש םירפוס
 םילמל םירואבו תורעה םע ,םלכ םידקונמו

 ,םידליל השדח הנטק הקיתוילביב = ,.םינצנ ₪
 | ,םינמק םירופסו תונומת .תיחישו תודנא הליכמ
 ישעמ  ,םימגרתמו םיירוקמ---,םירישו .תויסטנפ
 הפיו .הלק הפשב םיכורע  ,םינוש .םירפוס ידו
 | .תופיו תולורג  תויתואב וספדנ ,םלכ םידקונמו
 רמונ לכ . םירמונ (100) האמ
 הפידחא ךרכב םיכרוכמוםירדופמ
 | הליכמ ,םירליל השדח הקיתוילביב  ,םיחרפ 3

 | עבטה ירופס  ,תונורכזו םירופס ,,תוידבו תודגא
 | :ירבדב םיקרפ ,םירישו .תוזחמ  ,עסמ ירופסו
 ,םימגרותמו םיירוקמ--- ,םש ישנא תורלותו םימיה
 | הפי הפשב םיכורע ,םינוש םירפוס ידי ישעמ
 תולורג תויתואב וספדנ ,םלכ םידקונמ  ,הלקו
 | .2|מונ | לכ ,םורמונ (980) םישמחו םיתאמ ..הופיו

 2 . + .םיפי םיכרכ השמחב םיכרוכמו םירדוסמ =
 רפוס ירופס ,םילודגו םינטק םירופס .םירענל 4

 םירוענה ינב חורל .םיכרענו .םירצוקמ .תפומה |
 תודלות ,עפמ ירופס ,עבטה ירופס םילשמ ,תודנא
 םירפוס ידי ישעמ ,םימגרותמו םייריקמ ,םש ישנא
 -|השמחו האמ ,החצו הלק הפשב םיכורע,םימסרופמ
 ,, ו ₪ רמימ לכ: ..םירמונ (319) השש

 םירשעב םיכריכמו םירדופמ םירמונ האמ
 מ ל ל םופו םיכרב

 ,םירוענה ינבל השדח הקיתוילביב = ,םירוכב ([
 םידליה ויחמ םירופס ,תויסטנפו תודגא הליכמ
 ,םיירבעו םייללכ םיירוטסה םירופסו םירוענה ינבו
 םש ישנא תודלותו עפמ ירפס ,םירישו תוזחמ
 < |רמונ לפ .,םירמונ (500) םיתאמ ,םימעבו לארשיב
 |, , .םיפי םיכרכ העבראב םיכרוכמו .םירדופמ
 הנטק הקיתוילביב ,ןמרב המלש תאמ ,וניתובא 6

 :ויב פ"ע לארשי תורלות הליכמ ,םידליל השדח
 ,הפיו הלק הפשב םירליל תוכורע : ,תויפרג
 | תופיו תולודג תויתואב וספדנ ,ןלכ תודקונמ

 0 + . תרבוח לכ ,תורבוח (15) הרשע שמח
 +. . + ,רחיב רדה ל

 גולוטקב תאצמנ וללה תוקיתוילביבה תששמ תמרופמ המישר
 .שרוד לכל םנח חלשנה "הישות, לש

 :הפירדאה

 06780 111 1 01" 28 כז. (ז)

 רה 1 08 0 1 0 ה זי, הפו (₪.)
 4  ראואב ואנאוויא יקוועלאנ :הקלחמב וא ,9 ןועמ 7 יקפילובונ :פ"עב =

 --|[--4= | 4|רמונ לכ ,םירמונ (600) םי תאמ ,תושקה
 כ - . . םיפי םיכרכ םירשעב םיכרוכמו םירדופמ

 | מממ קמ מ

1 

 :עגלא ןעפיורג םעד .ןערעי .רימ ןעקיש =

 טלאהטנע רעכלעוי ."רח שן ,גטלרעפ

 ךוגקזזהפה, עהק6א88 6 16.

 1909 רבאיאנ ןעמ:1 ןופ טנעמענאבא םארד ןעמונעננא טרעוו סע

 גנוטויצ עשיריא עטסעטיירפשרעפ יד ףיוא

 בה וק
 ,לבור 8 :.רהאי .בלאה א ,לבור .6  .רהאו א ;  זיירפ:סמנעמענאבא

 י'ק 50 טאנאמ א ,'ר 1.50 רהאי לעטרעיפ א
 + עיצארטסיניטדא ןוא עיצקאדער ןופ עסערדא

 ה 8תדוה ,,[ 90 ודס' הןזהמה, 010 ד 8.
 60866]ה 111187 5, [(הזפלהזב, 0110008 8.

 סדוקפודה הסההמ6ו8 ₪ 1910 7015
 ה האדסק הש ימת , א 10300010 0-0 ג 06-

 000 ההווה 7

7 
 םסהפ 06101 סההאמ]01 3. .\. 1

 הפקמהה והאהבה םפותתהסדמ 1 [608608ה 1909 3.

 5 בדסה אאאהומ 6ע26ד5 ההה6ףהדההה 0דהדפה 8. ₪3. 70807070 הס

 הסת600 א 80000.
 1וססא"פ 1020 עּ ם6קפתוא' אחענואהאמ 672לד'5 סגתפוסתפו חקס-

 רופמסת 613: 0. .ג. ג קסוגמספה, 6. 0. סהקההסתאצה, . 4. 0000-

 םסעס) 3. 0. כתצה6קה) ₪. 0. 060608688. 1[. \[. 00 ע00

 11. 1. יאאת6קתה, 11. 11. ת0סק6ק78088-11068 708 21. 1. 1 קספמי מ,
 3. 1. תאומצק16פ0מ ,ה. ג. הקלו 01. 71. ,הלגוזסיואטוזה ה 11. 3. לאה-
 דוא .\. .\. 118התהסמה, 01. 0. 0800808870, 11. .\. 000
 0 2. 16629018, ג. ג. 1ץת0 3020 4. .4- 1168608, 3. 01. 1ץ0ע-

 1098, 2. 4. 110006, )[. 0ה060החאהה ה 13. 0. '10ד סוהא 1. 1.

 קהה -הקהאספ6א80, 11, 11. 28110088, 1. 11683078, 3. 11. 'זא-

 קאאסמה, 11. ג. 111מהזואספה ₪ תק.

 ץותתוססדקהטוא ₪8 סדתתפהפואמ תחסדהאמ 86ת00080ה 6צו8זמ.
 תסתהעסמהה ופהה 88 עסק 2 קק6., ₪8 ת0התסהה 1 ןע6., 88 ע08-

0 

 6008 8 10 ד. 07 80 3 6-

 0אקס האתהואץ אעקתההה 6030.

 סט 0 -תפד6ק6ץקז5 ועוטפסההה 47. אפ. 16., תושקה ו

 תתה 805%".
 ומ תמוסהמ 8. 6.

 םפועסהמ 885 הספהדא א הטסדצההתש 85 הקט[3בע
 ת3קהוהפוה חסת= ןסקּבווטוסה ם. ה. 05

 3(1ה6חההקפ ג 1909-1910) (697. 8670-ע"רת)

 ו ו
06 310006 

 (60000וד 160 07]-)
 [[508 והתסהתהקה 10 סח., חסק605ותו8 4 חה.

 10 088.--1 ק. 10 אט, 05 6000. 25 919.--2 50 8008, 5 6

 50-47 לכ מ 10000 750
000 88888018 005 

  םותפאס, 4. ה. [ 0ת6ק60קזץ.

 שו טסנאזמות

 0 ו

 ןופ גאלאטאק ןעטרירטסוליא םעניימ

 יוד 0 ,ןעטייז 208 ,ןעגיוב "לורד 1%

 .,שיאערבעה ,שידגי ןיא רעכיב עטסעיינ

 :ָאבלא ןופ המישר עטסכייר יד ,שיסור

 .ןעטרַאק:סטכיזנא ןוא ןעטָאנ ,ןעמ
 ךו3הה10ה56או 1תעק(גנת \[הדה8מה5

 הז ה ₪ א א ג קם"

 רש -* --, אורכי ו וה



 סדווקמודג חס הוסב וה 1909-1910 ז.

 ה 605 0 תיצאפו ה ותתוססד טוסט ה זוופוה 8 יווטוה תווד הד חוו. קהה

 .₪ 1909 0878608 085 ו

 הס ווד 6קה 1 1910

 35 הקקההה'פ .,\11ךכ" קומתו הנס ץ 18 010 פז 81011608 176-

 = עסק 6 זז צה קה

 ם5 ה זז. 805 0 0916 חס חס אקווה וה | וו
 הפתאעס "0208עו0 חתהדע חטתע%8דמנ =
 )\ ו ] 60 תמוח0 0 0 זמ 1 06
 ָ \ \ / \| דס 10150 10 הספה אס. (40000.0ק8).
 תיכ א

 קססאסתזה0ה ו. .\ 1560ה1 '5 67 5'107 עזה מ ל ז0ב- / - ּ יב ו ו / וו 0/0 1 תג כ
 = 0 הז לק גזה קה 61 ;כ* סנה 0 וא 0 8 =

 מוג ה ךכיפידא 1. 1. 0.
 85 0000816 האחפפוא ₪ קש4סה םסהתעד | 006ק8מוופוה ₪, ₪. 76₪06-

 חס תפזסאתסו א 6805ק0| 8. |[. ךסתסדסז0. >

 ךךסאמז0 26620 תפתננסהס ב00 תההת0 ההוא  ,,!םד5" 5

 068 ית. תי מס תו

 סחקהםסאסו) ד תר 4
 הגפמסמ 887808 0ה הסה הס סדהיפדה המה ה6708 60 816

 קותעה ג סגסמו הקסממהמוההמהסו צמעהפס הס, סצהה קטמהסבזש =
 סציפ 108 ץרזטעתסוהס ו ג 00 00 %

 ץאסמסההסמ פצמרתמ) כ6ה הו ,,[!קרס"" סקתהה80 תה 000-

 606 000800 61000 כ 010000 םסעצה מ 6 ה 6
 דס עסהזש 0דקה0הה 'חגלאמ ה 30307 000

 תסמהסה הטאבתהז זז ד. ה \
 בבוססס ספה סמ וזה 0100 0 הם סטאז 10075 060= -

 בפעפמ ץתהההםוה א 1. 2.

 חט תחווסההה 58 8 וענה ,,11וקרמ"" 60 ₪05 הק :
 וה 6 תסד ו ו / לי |

 80 805 ה50ד000דא ₪000ו₪5 ₪4 סה 5 קס אב הסהתסהה 0 צ6 2

 3זקאמאטע: גג עסק 8 קע6. זוג טסהתסנ 8-5 6 :

 ו א 0 0 א 80-

 סאאימ נו סח 00 תה
 קמ דסהמה6שמ 2 כע6. אמקותמס 1קמ הזפסהמה ₪0 1 6

 קוו אטתתסוודופווסה חס םחסא סת וווווא ₪ ₪ 8 טוא ו
 ה סאאתוג םמ קג80575 1000 אתו א הואתמו6 10 908. םפו-

 טטותאםדסה 1 903. 6030האדו0.
 ה הכ665 קהה: 0.-חסד6ק6ץקז, .11מיסמטא ה 47
 דסהקס6הפ8 הקססהסאצמ 0 6ץקההה ב זו 82800 אס 8

 0188 םטוספות\0ד0ה 608710. *
 3 8% ה. ו

 ך| 0
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 תונט ק תועי םפ כי
 0 א ירחא האירק 0 ו

 ּ תאמ :
 : גרבנייטש הדוהי

 ,פאק 60 ריחמה
 ןורחאה .וחור ירפ  ,הז ארקמ רפס םרסמב ,םופהה- ::תיבל םיאיבמה
 רפסה .םגש  ,תווקל \ םוצור = ,םיברה | תושרל ,ל'ז רבחמה לש"
 ןמאה . ורצוי לש טעה  תחתמ אציש המ  לככ .,"תונטק .תועיספ,
 :תחחוימ הבחבו הפי ןיעב לבקתהל דיהע : ,םידליה  תורפס עוצקמב'

 םהל :ןתנו .ךכזלב | םתוא  בהא  חונמה רבחסהש ,ולא/ םינטק
 .תחנו .חור:תרוק לש .תועש : הברה :ךכ;לכ. ויתוריצי ,ונינפב

 .הפידואב ,"'חירומ תאצוה לצא גי
 : ו 0

 כ תי 0

 < בר תיב לש תוקונית דצמ .החמשבו םירומהו םירוהה דצמ

 תססדעהמהה 85 הקסתהואע 2-קפווז> הסחסתווסווהפוהו 3 08

 ו

 ו
 קו ת80מו870 08808 0. ווא ה ותס ה

 סה 010: חססדטוה 0ד תש, 8670801808 סד סת,

 0 0 פו ד סתר[ כזה ה הסתה ד 000 6-

 רצסנ 60 018, א860980010, ים 510 זמד'פ כס ה 8 -

 טסחהסמ  תהה 6ק6האהתס 06תזתצסהה, ת6ה80ה 4088188 ה8-
 תסדיפ 18607 וסענוצ'ש תוסק סופו 60 ה זה קההק שש החפהס
 | תפסה 10 160630 הו ג 660 0805.

 318008 0הההאמא'ב 6הוה5,10ק01095, 67 היצ0 1600 16-

 | רצסמומ 6076085, א0ה0 ה הפזצי'מ מ יס הינמאי'מ 0867000, 098-

 דס 5. 11כתכסדס0מה6₪16 06868680 הקס6עפהעמ 0611307808-
 | ומתו שה 5 אחמתמ 420 תסמסה10מ5 א 6032708.

 | 11508 50 אסח., 05 ח90600והא08--65 ₪0.
 דק זהה 05 8 10008 זרז ד111021:0015---75 801. 5 116-

 קפתה6ע5 ₪8 25 אס, 000

 0.-הסדסק6ץקזמ, 3ההסוו תוסההה 1, הזהז. ,,00000 0
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 , ןיוצמ םופרב  ,הדחוימ תרבוחב .רואל התע האצי

 .'םאק םירשע חולשמה .אלב | ריחמה <
 .הפוהוא "הירומ ,, תאצוהב גישהל

 8% , םיריוצמ  םוסיטֶרב / םיהפס ינמ לב
 שוק | לצא גישהל ךשפא .תונוש תונומתו םומובלא
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 :י"ם ל וע ח, : ןכוס
 (היפוהפ) גרב סגינק .ריעב

 יקסרובמַאס ,מ רמ

 אלה | :



 ילש הנש תיש

 [ .ירבע ןועובש
 - *ע הושב-טלקמ שוכרל תפאוש | תונויצה :

 = ,לארשי ץראב לארשי םעל יולניטפשמ :
 כ | המרצהפ) = . 59

 : וכ ₪0 9 4 % 65 0%

 :ןבתה ,
 , : ב 2 ;הפצמה לע 1

 0 . . : = .הידנלניפב םידוהיה :תויכו יווש (א :
 - . , ב "טחשדה הר ב 2

 ,תודרפתהה לעו .תודחאתהה לע (ג :
 , יקסנאילימס מ ,(ףס) יעישתה טרגנוקה ברע

 .טילאש ..מ =, תידוהיה הקימונוקאה לש תוילאירה תולאשה 8

 :טנבל וי לאוחו
 , (הויצ) .הנכטב הרות

 ,םיריזנה רפסמ 6
. 

 0 ,/(תוילגות 5) םינמלשומה .םיסרוקיפאה ל ,
 7 2 , היקרותמ םיבתכמ 5 -
 05 .ףתמרח א : ,אטשוק [ . -

 ל : 2 .הנרימס .|] 7

 א ₪ ,הינמרגמ .םיבתכמ | 9 .
 %; תרוסב ; לארשויץראב ; תונויצב) 1 ונייחב 0 /.

 . (תונטאבו :תולפסב ; לארשי"תוצופתב

 ב 5 2. ₪ ]

 ו'פכ 88  שרחלו ,לכוו 1 הנש עברל ,לבור ל הנש וצחל ,לבוו 4 הנשל :היפווב "םלועה, ריחמ

 ,רלור ₪ /2/ הקירומאב ,גניליש 0  הילגנאב קמ 9  הינמרגב , םירתכ :10- הוראגנוא-הירטסואב : ל"וחב

 .תנש עברלו יצתל הז ןובשתבו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצכרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראב

 .ק 80 הטורראה .יונש רעב : : 52

 | /פוק 40 םידומ;ה ראש לעו .'פוק 69 ןושארה דומעה לע -- ,םיתעברא תקליחמ טימפ הרוש לכ רעב !  תועדומ ריזופ

 - ל |
 ו ג :הםורראה

 : ו 2 סתהאווה ,[הסההגה ", [2מהמוה  הפץוממומ 0088100888. ) 11008500ם ,11801ג0ג', מא

 16 יפאק 10 ןוילג לכ ריחמ ו --- 2
 6-7 ה כ רש שו 4-3 2 < : 0 / . . - :



 דחא לכ תא תשכבמ 'םלועה, לש היצרטסינימדאה
 יוחידו בוכע םוש ילב המע ונובשח תא תוושהל ליאויש הינכוסמ
 רבמצרב + םויל םילוענו םירמגנ תויהל םיכירצ תונובשחה"ירפסש ינפמ
 .(גרובמהב סרגנוקה תחיתפ ינפל)

 < ןעגיטלעפנראו יז קנאד א
 טרָא ןענעמאקלאפ ןוא

 גנוטכירוצ
 םלא טמהירעב זיא =

 רעטסדנוזעגרעלא
 .רעמסנגיטפערק
 רעטסטפאהרהַאנ

 .קנארטעג

 .לארעביא טרעדאפ

 5 החוורמ הינפכא
 ןוסבוקי םחנמ .ב"ושה תנמלא היבב ןוגה חרוא לכ .אצמי

 (הנליוב , ב"וש . םינפל)

 וו ,1+ עפסארטסלאאפ , ג רו ב מח

 יקסמארבַא בקעי רט ג"ב םע ןואושנה-תירבב האוב םויל

 .(הילגנא) ל א פר ע וויל ריעמ

 : םהידבכמ ןויצ תכרבב

 ,יקסלעסָאווָאנ .קחצי
 ; .יקסניווָאנ יכדרמ

 , ר"עתה תנש ולסכ ו"ט

 ,(הנדרוה ךלפ) קאדאראה

 הישי תי , םיריוצמ  םיפוטרכ , םירפס יגימ .לכ :
 לצא גישהל רשפא תונוש תונוטתו םיסובלא

 ומת ה6ה 00 1 ץ זנ 3", זהה

 8 1 8 0 1 ]ה ג"( ה
 , 1 .יקוועלאג םגו , 7..יקפילובונ

 == גרבנפייוו עש אר הרש תרמ ונתובה תא םיכובמ ונא "זמ תכרבב

 5קוופוה .תןנעזרכ" ו 1[גדמ

 ,( יל | [אעס"
 זומתתו ווב |.  |ק--+ ו ו 00

 ו
 הדו ה | הסה תל
 31070846 םטדמ | 9ש9דא תחש

 יי |

 , ועה, ןכוס ל
 . . (חיסורפ) גרבסגינק ריעב

 ב
 ההקההזת| עמו 5 11801686 7, בוחר

7, 
 ןלקב "127111 77, לש תכרעמה

 א61ם, 8[|8ם. א העס!נתשסדותש 31, 860. 216 ו

 ,הנליוב "םלועה ,, ליבשב תועדומו םימתוח תלבקמ

 תא חולשל םילוכי הינמרגו .הירגנוא-הירטסוא  תונידמ יבשוי
 (תעוג8- .861:016) האודההתורועת יפפוט ידי לע םתטיתח ימד

 תאצוהב ו"יע םיצמקמו ל"נה תכרעמה תבותכ .םש לע םיכורעה
 ,.(ריע לכב ראודה-תוקלחמ י"ע םג םותחל רשפא) . הטסופה

 םיובנפינ קחצי 'ר ברה תושרד
 , םידעומהו הנשה .תיתבש לכל

 1% 7. 9חסהמ עחהפחה. :ל"ומה ,ק 14 אטראפ כ"ור[1 [ריחמה
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 קר .ותש מרכב
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 7" תימינפ 2 0 םתצקו םייסורה - םירוהיה ףסש
 ,תולבוקמה  תועדהו תומודקה תורופמהב הָרוקמש האנש ,ללכב

 ,העודי .הדמב :הידנלניפב םידוהיה .תלאש- םואתפ  הרתפנ =
 הריכמשכ :,הז"= אוה ונל יוצר רתויהו .רשי  רתויה :ןורתפה :

 ץראה יחרוא רתיי . ןיבו .וניב :ןיאש .תרזאל ירוהיה תא הנידמה
 ןהשכו תולבגהו םיאנתב תוררגומ וללה .תויכוה .ןיאשכ ,םולכ אלו =

 ךרדב אלא ,היפכ ךררב וא חנתמ ךררב אל םירוהיל תונתינ
 , הנייבונ .יריל .אב אל דיזמב וא גגושבש ,בוח לש םולשת =

 תושרשומה = תומורקה - תועדהו  תופקשההש . העשב ןכ :אל
 רוע - תולבקמו = ןפקתב \ 'תוראשנ םירוהיה .תורא 0 םעַה  ברקב =

 ,םירורג םירגל .םיבשחנ .םירוהיהשכ .ןכ אל ,ימשר ןפואב .רושא
 ,תחפסל ;י/םיילפי יצנירפ .םילוגל,

 ,ץוה יפלב אלא ,םידוהיה יפלבי
 ףא היה אל ,הידנלניפב םירוהיה תלאש = ןורתפ ירחאו

 חור םבלב  רבג  ,םיניפה וליבשה ומכח .ךא .: רמאיו .אבוש דחא |
 הנוכה | =, ץראה :ידוהיל  חרזא תוכז תחל ורהמו  רשויהו .קרצה |
 רבלב :'הלאשה | תדמעה = יפילעו <, ךכ \ לכ  תטלוב | תותמאה |

 הז 'כ-;ריכהל רשפא 'םייפה לש רוזפה. םרעב .הלהבבו תוזיזפב
 םתויהב :יטמולפיד  רעצ ךא = ,ילרביל רעצ אל  םיניפה דצמ .היה
 ויה ,םדצ לע דימת הטונה ,הפוריא תערב העודי הדמב םייולת

 םמצעב םה יכ  ,תוארהלו םהיניע :ןיבמ- הרוקח תא לוטל' םיכירצ |
 יכו .,םכותבש םיטעומהו = םירזה לוע תא ריבכהל םיצור םנוא <

 .םהיניעב \ תורקי .םעו םע לכ = לש -ויתויכ)
 יניפ הל האצמה זולה תויכזה לש ןביט, אוה המ לבא
 ינפמ התארי תא- -םנואב םג ל- יעל הבבלב .ץמוא יד

₪ 85 

 +וז הנש (רבמצד 5/--9/8) תבט ם"--ד"י ימיב גרובמהב היהי יעישתה םרגנוקה

 . ?רופהו וז הנש (רבמצד 1/4--2/₪) תבט ביי--א" .ימיב :גרובמהב היחת :תישימחה הריעוה

 ברעב תיששה העשב (רבמצד ₪) תבט ג'י תבש יאצומב ליחתת ו

 .םייוברש ,םינכופמ םישנאל

 - עד 0 1108608, 1909 2.

 .תמאב חחתפה ?הבישיה .תוכו םהל  ןיא הל הכומפה תימינפה
 ? החורל םידוהיה ינפל הירעש תא

 יווש םידוהיה .וושוהש -בושחל ועטש הלאכ ויה םנמאו
 תמאב לבא ,ימתס .ןפואב העיריה האב .םינותעבש ירחא .,ךומג

 :תעצה תא קר .לבק .םיוסה ..ןכ רבדה
 וכו םילבקמ היפ לע ,רבעה בא שדוחב המסרפתנש
 וא םתורגב תונש דע הב ובשי וא | ,ץראב ורלונש םידוהיה
 | !קח הרפיעש ,םייסה לש היסימוקה ,םינש רשע ינפל הב ובשיתה
 המכסה תדועת ידוהיה | איבי = רוע הז לכ  רבלמש העיצה ,הז
 " "שימשה טניפה םלוא .חרואל תויהל :אוה :יוארש  ,ומוקמ יבשותמ
 :המלשה םתושרב ידיהיה תא .דימעהל ןאמ אוה םג יכ ,וז השירה
 ./ - ,ורוגמ םוקמ יבשות לש

 " הידנלניפב .עקתשהל | םיאבה | םייסורה  םירוהיה | ינפבו
 ןוישר 'ילב .ץראהל אבה | ידוהי  ,םדקכ הרוגפ הנידמה  הראשנ
 < אל .רוטנרבוגה ןוישרבו . ,םישרח .השלש קר םש ררונתהל לכוי
 תונפל וילע ץראב ראשהל אוה הצור םאו ,םישדח הששמ רתוי
 :לע היצילופהל הלאשב הנופ זלהו ,תדחוימ .השקבב  רוטנרביגהל
 רבדב הלהקה לאו שקבמה לש ' הרשכה ותוגהנתה רבד
 :.,ןתמכסה + תא :תונתונ .הלהקהו  היצילופה םא קרו = ,התמכסה
 שינהלו בושל ורב: תושרה הנשה תולכ ירחאו הז .ידוהיל ,םיריתמ
 - ידוהיה תימי םאו ,תחא הנש ..הנידמב :'צמהל לינה תושקבה תא
 5 .הכלממה רצואל שוכר לכ םרחוי -- תאזה הנשה ךשמב

 ,הנירמב  ר ז  אוה ידוהיה יכ * ,רקיעה ופקתב רמוע .ןכבו
 .,תוהוחמ :עבש ךרר  רובעל םופירצ = ויהי םישדחה :"םי חהזא הו
 ו ,'יניפ חהזא, םשהל וכויש .םרטב

 = < ףהע .ורוזפ .ינפל .םייסה תטלחהל שי תאו לכ .תורמל םלוא
 :תטלחההו ,היהיש ךיא .ירהש .םיטעומה  הידנלניפ .ירוהול \ לודג
 - םיקוחהו .תויארפה תולבגהה לכ .תא תחא  דידתפונתב הלטב תאזה
 ,םיקוחה = .;ץראה .ידוהי לע ח5 דע :וקיעהש * ,םינושמה  םיקיעמה
 ,,םיניבה .ימימ  הטילפה .תיראש ויהש

 7% \תמ ךא  ,הבהאמ = אלו הארימ ,תבושת םנמא .איה הבושתה
 0 6 םלש בלב 1 :תובז םהל ונתיש םירוהוה :וכו



 3 םלועה < 2

 9030 פרו

 -ולעב .וחולצה .תירבה .תוצראמ תובוט תורושב ועמשנ רבכ
 תא םינחוב םשש ,רנלייא:פליאלו ,םתונלדתשב םידוהיה העפשהה
 דיקפ- חלשנ ,ץראה לא סנכהל . םהל ונתיש םרט | ,םירגהמה
 ינימ לכ איצממה ,ןרפקה ,סמאיליו ,ישארה דיקפה דילו ,ידוהי
 אפיא בשי ,הסינכה תא םידוהיה לע .דיבכהל ידכב ,תואצמה
 סינכי .אוהו ,םירגהמה לש םרעצב שיגרמו ןובמה ,ןיורב ,ידוהי
 .קחה תא ותונדפקב ישארה דיקפה תועי אלש חינשיו ןירל םימחר
 ,וליפא = ,דנלייא:םליאב הליחתה השרח  הפוקת וליאכ ,םנמא
 .ירמגל החכשנ וליאכ .רלוד 85 לש הרזגה התוא

 םיטרקומידה וצרשכ .תונלרתשה לש םלש ןוחצנ היה הז
 היפכו האתמ יעצמאב זוחאל הקירמאב = רובצה:ינקסע .ךותבש
 לע .וארהו ,העפשהה:ילעב | ,םילודגה םוחינה אל = ,תירסומ
 לע םיטרקומידה ורתו  .דחוימהו דיחיה יעצמאה לעכ ,תונלדתשה
 תורזגה :םתרובעב וחילצהו םילרתשמ םינלדתשה וליחתה ,םתעד
 ,ורסוה

 לש םהעד םשש ,קרויונב תוינוריעה תוריחבה ןמזב היה הז
 :ידהב םימחלנה םינקילבופרה .דאמ איה הבושח :םידוהיה ינומה
 םתרזעל םיקוקז ויה ,תמפרופמה "לוה-ינממ ,ב ורצבתנש .,םיטרקומ
 תא םהל שוכרל ידכב ,רשפאש המ תושעל וחרכוהו ,םידוהיה לש
 םירותוה ד"ע תונוש תועומש וטשפהנ םאתפ ,םידוהיה "תולוק,

 תוצרא יחרזא - ,םידוהיה יטרופספל עגונב היסור תלשממ התשעש
 תפינכב םיליקמ וליחתהו תונלדתשה החצנ ןמזב ובו = ,תירבה
 ,םירגהמה

 ,היהשכל לכה רזחו :תוריחבה ורבע ="
 ךרוצ ןיאשכ נהונ  וגהנמכ םלוע תירבה תוצראב םג יב

 .םהב םיטעוב םידוהיב
 ,ידמ  רתוי .תשגרומו  הקזח .וז הטיעב .התיה םעפהו |

 לע ראשנ דנלייא:סלואב ישארה | דיקפל * ירוהיה רזועה
 ןהילע הפסונש אלא ,רוע אלו ושדחתנ תורוגה םלוא =- ומוקמ
 ,הנימב תניוצמ ,השרח

 :,םירגהמה לש םידיה .ירירש חכ תא םינחוב םואתפ וליחתה
 ולפי .אלו דובעל ולכוי םהילעבש ידכב ,םכרצ יד םה םיקזח םא
 ואצמ .ץראה לא הסינכה ר"ע קחה יפיעסב ,להקה לע הסמעמל
 ,שפנ וא ףוג ימומ םהב ואצמיש ,הלאל םגכהל .רוסאש, שרופמ ןיד
 רורב רבדה ןיאה ."הדובעב םנרפתהל  ןורשכה תא .םישילחמה
 רשפאו ,הזה ןורשכה תא םישולחמ 'םה םג םיקוח יתלב םירירשש
 ,םושנא ואצמנ %קהה רברמ וילעש םומה ותואל םבשחל .אפיא
 תושירד לבל ,ךכ רמול רשפא םא ,ומיאתהש ,םהל הוה לכהש
 ורכוה םואתפו ,ץראב :םיבורק םג םפיכב היה ףסכ יד םג .,קחה
 רעשל רשפאו ,םישלח .םהירירשש ינפמ ,םיווצר  יתלב םירגהמהל
 ,םידוהיה םירגהמה ךותב םישלחה םירירשה ילעב רפסמ בר המ
 תוכאלמ:ילעב ,המודכו םיעבוכ ישוע .וא םיטיח תויהל םידיתעה
 ., .םיקזח םירירש ,עודיכ  ,םהל- םישורדש

 תא  תרתוס סמאיליו .לש הז  הדוקפש יפ לע ףאו
 תא םינחובו םיקדובה םיאפורהל הלשממה הנתנש היצקורטסניאה
 ידכב ,המ רבד תושעל ךירצ ירהש ,םולכ ךכב ןיא -- ,םירגהמה
 םיאיצומ ,הזל קיפסמ קחה ןיא .םאו ,םיסנכנה רפסמ תא טיעמהל
 ,ולש טשפה ךותמ וחוא האיצומה ,קחה תא תבחרמה הרוקפ
 ,תושורדה .תולבגהה תא .לידגתו קוחתש .רבלבו ,גוהנכ,

 תנווכמ םירירשה ,תקידב ר"ע וז הרוקפש ןכ םג אוה רורבו
 םיטושפ םילעופ .םבור .םידוהי .יתלבה םירגהמה יכ ,םירוהי יפלכ
 ירהו .,םולכ םהל .ןיא .םיקזח .םירירש  רבלמש = ,םידטולמ .יתלב |

 גמ ןוילג

 תא לטבל תירבה תוצראב .םידוהיה .ינלרתשל השרח הרובע
 , ךכ לכ תמלוב תימשיטנאה התנוכתש הרוקפה

 ,שארמ תאז דיגהל לכוי ימ +םעפה | םג וחילצי םאה
 םעפה דיע ואש ,תושרח תוריחב דע היכתל היהי ךירצש רשפאו
 ,םידוהיה תועד תא שוכרל תירבה תוצרא יטילש ויהי םיכירצ

 רתוי ,םירחא םיעצמאב םיזחוא ויה וליאש ,בושחל שיהו
 ,הב ררוש יטרקומיר ררפש ,ץראה יאנתלו םרפסמו םחכל םימיאתמ
 ויהו הלודג רתוי םתהלצה .התיה---,םה ןירוח ינב םש םידוהיה םגו
 לע הרומג החטבב תונעל לכוי ימ + םלועל תורזגה תא םילטבמ
 תולאשה ןתואמ איה הסינכה תלאש ירה + בויחב תאוה הלאשה
 םתלעותל העודי .הדמב תדגנתמ ונא ונתלעותש ,תמאב תורוראה
 האנשה ,,תוימשיטנא י"ע לכה ראבל ראמ לקנ .ץראה .יבשוי לש
 אלש -ידכב = ,הנוכב םיניע .תריגס אלא הז "ןיא לבא ,םירוהיל
 ףוס לבא ,הינפ לא .רשי טיבהל ךאמ השק ..תואיצמה תא .תוארל
 תירקיעה הלאשה לא רברה עגונשכ ,דוחיבו ..תאז תושעל ץוחנ ףוס
 .הרגהה תלאש לא ,םיימואלה ונויח לש

 םירואיבה לכ ,אוהש ומכ בצמה לע המלעה לכ הז .ןורינב
 וליאכ --ונל השובכה ּהאנשב ,תוימשיטנאב תולבגהה תא םיראבמה
 לכ--וגל איה חבש ץרא לכבו םוקמ לכב ונהוא םיאנושש 'וז הרביע
 , ורפכ .לכונ אלש .אוה אטח הלאה .אושה-ימוחנה

 - תור וו הובחאהפפ |

 הילא םש אל שיאו ,ונלש םינותעב הספדנ הנטק העידי
 החוה ךלה לע .ריהב רוא הכפש ,תוחכשנ הריכוה וז .העידי .בל
 " םינשב בםושח םיקמ םהל וספתש ,ונריעצ תוציבקמ תחא הצובק לש
 ובל .תמושת תא :הילא הכשמ אל תאו לכבו ,ונמלועב .תונורחאה
 /" ,להקה לש

 היסורמ ןויצ-ילעופ יטילפ ודעותנ הפוריא-ברעמ ירעמ תחאב
 ,סרגנוקחב ףתקשה ילבלו תינויצה  תורדתסהה ןמ תאצל---וטילחהו
 ירהש ,הבושח גתלב ,הנטק העידי ,םינותעב האבש ,העידיה יהוו
 % ושכע רוחיבו' ונמלועב ונלש עיפ לש םהעפשהו םחכ המ

 ,הילע .רומע? אוה יארכ תאז לכבו
 ,תרוקב לש הנש ללכב וניריעצל םהל התיה הנורחאה הנשה

 לכ תא ושבכיו טעמ דיעש ,םהלש הואירקהו תוקעצה :ירחא
 קועצְל  וליפא םה? היה רשפא"יא רבכש ירחא | ,ולכ םלועה
 ינוציחה ןברוחה ,םהיתועדבו םהישעמב םושפשפמ וליחתה ,ארקלו
 ,רבגתנ שואיה ,םויאו ארונ .רתוי הברה ימינפ ןברוה ידיל איבה
 : חקיש .שדח לאיריא ןואו ,זמזמתה ,דבא אלא ,תמ אל לאידיאה
 ,םדה תא חיתריש ,בלה הא

 וננובתיו תינרוחא םטבמ תא םיריעצה ונפה שואי .ךותמו
 םילילאה תא םיסרוה הלמה ילב וליחתה ,הב ורבעש םכררל
 ',םייחה םהיתושגר תא ןברקל םהל ובירקהש ,הכ רע וצירעהש
 המכ דע ,וניבהו םהיניע וחקפנ . המושפה םתרכהו .םתנבה
 ,םתשגרהו םתבשחמ תא וסנא המכ רע ,"תורותה, לופלפב וכבתסנ
 תצצופמ הלמל והוכפהו היחמו יחה ןויערה תא ופלס המכ דע
 'חכל ,הבשחמהו-שגרה-תומשפל םיעוגעג אלמתנ םבלו ,תינקירו
 ,וז תוטשפמ עבונה ,השעמה-ןורשכלו

 טעמכו טאל טאל וליחתה ,תודחאתה ד'ע םירבדמ וליחתה
 ,הלודגה העונתה לא -- .ואצי ונממש םרוקמל םיבש םישמ ילבמ
 . תונויצה .לא ,הלואנהו היחתה .תעונת

 ןיידע  ,המלשו תישחומ הרוצ וז הפיאש הלבק אל ןיידע
 רבכ םלוא ' ,הז םע הז תונויערה םיקבאנ ,הבשחמה תטסות
 ,"תורותה, ינבא --- טיטהו םינבאה ונממ ולוגנ רבכ ,בלה ,ררועתה
 ןורפח לע ופכש :,םימרה -םילמהו םירבדה טיטו ,םמצעב ואיצמהש
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 ,תאוה .הינבהו הפירהה תובע הליחתהש ןויכמו .הפיאשו הבשחמ
 םינווגה לכמ םיריעצה הנחמ ךותבש העשבו  ,קספת אל בוש
 ,הלא לבש העשב ,םילדגו הלא םיעוגלנ םיכלוה  ,הז חור ךלוה
 ,םהמ הקלתסנ אל םתניכשו ,םהילילא םע דחי ורבא אלש
 היחתה תעונתל םיפאושו םימלוחו תושדח םיכרר שופחב .םיקסוע
 הצובק .ךותמ עמשנ העשב הב -- ,תפקמהו תיללכה הלורגה
 אל ,םיבוטה םיכוב ,זא םגש  ,ריהיה ,דורצה לוקה .ותוא תחא
 , געלו קוחש ררועמ אלא היה

 התיהש ,היסורב םיריעצה .הנחמ ךוהב התיה תחא הצובק
 הב הלשמ ,ןכ למול רשפא םא " ,ירמגל יח שגר תללושמ
 ,קירה לופלפה = ,תמכהתמה | תונרקחה :,השביה = "תודגנתמה,
 וטלש |, םירואיבו = םישוריפ = , םיצורית 'האצמה | אוצממה
 אלא ,םתבשחמל אל ויה .םיעצרנ \ םירבע ., וז הצובקב .תטלש
 היבוברע התיה "םתרות,ו .,ושדחש "המכחה,ל ,ואיצמהש םתאצמהל
 לופלפה חכב ןחרכ לעב .ודחאתנש תופיאשו .תוער ,תופקשה לש
 ,םהב התיה אל היח המשנ ,שביהו 'רקה לכשה:תואצמהו
 ךוהל בוחרה ךותלו = , םהילע םלועמ הרוש התיה אל הניכשה
 האצמהה .האו תומכחתהה תא ופינכה "ץראה סע, ךותל * ,ןומהה
 ,הבשחמ-יגעלל = ,תונומא = יתלב = םיריל .הרבעשכ /" ,הבפהנש
 ,ואיצמהש תואצמהה תא וניבה רוע הצובקר ישאר .,.הירורעשל
 ,ורמאנש סירבדה לע ורזח קר םהידימלת .ידימלתו םהירימלת .םלוא
 ,אל ותו ,יוארכ םתוא וניבהש ילבמ

 ! וגמלוע ךוחל | ונלש םיריעצה = תוצובק = ופינכה הברה
 תינמחר יתלבה תרקבה תא ,תטלחומה תולגה-תלילש תא---םיפה
 תא -- .םייסהדילעב | ,הוהב ונייח-יאנתו .ונבצמ לש הקומעהו

 רותב :תויחל הזעה .הפואשה \ תא
 םייחה ךיתל ופינכה  וידחי םהינשו ,תולגב םיימואל םייח םידוהי
 םילאידיאה תא , ,ןומהה תא ,לעופח תא ונלש םיימואלה
 הצובקה .התוא םלוא ,תישממה םתרוצב םיאשנ רתויה םיישונאה
 .האצמההו לופלפה רבלמ םולכ הסינכה אל צ"פ לש

 תורה ללכ הב עננ אל וז הצובקש ,רברה אלפנ אלו
 אלו המצעל הנמאנ הראשנ איה ,םיריעצה ךותב ושכע ררושה
 וראשנ םירבדה םגו ,הנתשנ אל הנונגפ .והשמב ףא המוקממ הוז
 , םרמאל ויה םילינרש הלא

 תא הל תשבוכו תכלוה תודחאתהל הפיאשהש העשבו
 העשב .,הלכ םתא השע אל שואיהש | ,םיריעצה | תיראש
 הצובקה התוא חטק ,םייחב המשגתה רככ וז תודחאתה הקירמאבש
 תרהט---טשל המצעל המב הל תינבל ,לדבהל הטילחהו .צ'פ לש
 . תירמעמה הרבהה

 הטילבמ התיה אלמלא ,קוחש קר תררועמ התיה וז הטלחה
 "תוילכשה,  תואצות תאו הצובקה 'לש התנוכה תא ךכ לכ
 ,הזה עוריה ןימהמ | "תויעדמה,ו

 ,הילע רמעל היה יארכ ךכ ליבשבו

 , יקסנאילימס מ

 * ,יעיִשְתַה סֶרְנְנוקַה בֶרָע :
 (ףוס)
 ד

 , .תינויצה 'תויתב"לעב,ה
 :םיאנת + תינידמה .תונויצה .רצוי-גירכהש המפיסה תורמל
 ו

 ,תושפחה הק ל לע ספדנ הזז רמאמ (*
 > 8 ,תברעמה =
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 תצק -- ןורחאה ןמזב םינויצה וליחתה ,הדובע אלו הרובעל
 רבלמ ,י"אב ייתויתב:לעב,  םהל .שוכרל -- רתיהב תצקו רוסיאב
 אלו עלבל אל הנורגב תועיקתה ,ק'הקה הל השכרש "תואלחנה,
 יג  ,תרנכ הוחה .ב ,לצרה רעי  ,א  :תונויצל שי רוע  ,איקהל
 שובר םניא .הוחה םג- רעיה םג םנמא ., לאלצב לש "רחסמ,ה
 לש ןסיסב לע ו"סונ יכ ,רשי  ןפוא ב | תינויצה  תוררתסהה
 תודיתע ולאה תואלחנה יכ םיעדוי ונלכ לבא .,תודחוימ "תונרק,
 יהירה עקרקה ףוס ףופ !ןהב קסעתהל תונויצה ידיב ראשהל
 ישארו -- םייהובצ = םיינויצ  םיפפסכב התנקנ -- תינויצ עקרק
 רבעמה יכ ,רעשל רשפאו ,םינויצה ישאר .בוש םה אלה םיקסועה
 ,דאמ לכ יהי .תורובצה ןרקל תיטרפה ןרקהמ

 הנמאנ תראשנ תונויצה יכ  ,זירכי םרגנוקהש אופא ץוחנ
 םרגנ וקה ןיאו = ,םישעמב תקסוע | הניאו חונמה גיהנמה תמישל
 י :יציניאה י"ע ושעישכ ,וללה םישעמה | תוירחא תא וילע .לבקמ
 ,םיגיהנמה דחא לש .הביטא

 :םישעמה םצעל עגונב
 ,תוטרפ 'הרבח לש ןינק הכלה ל איה ירה הוחה הנה

 וו הלחתה אצת אלש חינשהל קר ךירצ ,תוינמ ?ע .הרסונש
 ,יתורדתפהה ינויצה גוחל רחא וא הז ןפואב סנכת אלו יטרפ :גוחמ
 תחקלש עקרקה דעב םימולשתה ןינע תא הפי רדסל ךירצ םג
 .ק"הקה תאמ הרבחה

 בושח .דחא דצ שי גרוברוו .רספורפה לש וז = ,הלחתהב
 רצ :לא אל יתנוכ ,דיתעב תינויצה חדובעה ליבשב  ראמ
 ,םירכא "תרשכה, לש רצה לא אל םגו הוחה לש קשמה
 םוקמה הפ ןיאש םימעטט תרקבה ינפב : םידמוע םניא םהינשש
 וליחתישכ דיתע בו ..הוציליצרפ 0 ןויערה .קר אוה בושח ,םמרפל
 5 8 :תדובעל היהי  ;הבחר הדובעב קנב:ררגאהו ק"הקה
 "הדמב חתפתהל תרכזנה הרבחה .לכות םאו ,דאמ לוג ךרע
 תועקרקה תקולח תרובע תא ר בש ב הילע לבקל .זא .לכותש ,וזכ
 ראשת יכ :ונתלעותלו התחלצהל יאנתה לבא ,הבר הבוט איבת
 .תיטרפ הרבח

 ןרסמל .ץמאתהל ךירצ ,לאלצב לש "רחסמ,ל עגונש המ
 + תונויצה תלעותלו רחסמה תחלצהל ,םייטרפ םישנאל

 םינכהל  ,יתעד יפל = ,היהי ךירצ לצרה:רעיל עגונש המו
 :תרבחל .גרוברוו רטפורפה םינכהש ,ןויערה תא ותרובע ךותל
 רעיה תפוקש .םיִרכא .עוטנל םיכירצ רעיה .תא :ונויה :,םיעטונה
 < .ןוב רעיה .קלחי תירישעה הנשבו ,םלוד לכל קנרפ 80 םהל/ ןתת
 ,םירכאה תרובע לע ח י ג ש י החמומ םונורגא ,םירכאה ןיבו הפוקה
 יכ ,רוחפל שי = ,ןכ אל םא ,חילצהל רעיה לוכי היה הוכ ןפואב
 המוד וניאו אוה לודג ןלבס תיוה םנמא ,לאומש-ןגה ףוסכ היהי .ופוס
 ע"ע .ושענש "תולתשמ,הו ,לובג שי ותונלבסל םג לבא ,גורתאל
 . ,הנחיבות רעיה .ליבשב

 -לעב  תודרטמ תישפח הינויצה .תורדהסהה יהת : יתלפתו
 , / ! תויתב

 וה

 .יהרגאה-קנבה
 -- אוה  תישעמה תינויצה  הלומעתה לש תרתוכה תלוג

 ףבית אורבל סרגנוקה תאמ יארוב ושרי םיבר .. יררגאההקנבה
 הרומש .יפ-לע-ףאו .  ותומילש תילכתב הוה .שרחה רפומה תא
 םיבשיתמה יריב עויסל ידכ = ,תויאלקח - תואולה תוציחנב | ינא
 רמאמב תחא-תבב ארבי .יררגאה קנ ב ה יב לבא ,םייטרפה
 ,םיכסהל לוכי .יניא .הזל -- סרגנוקה לש דחא

 אלש  המודמכו :,יררגאה קנבה תא ושבע אורבל  ונחכב ןיא
 ,תאוה .תורשפאה : ונל .יחת . בורקב

, / / 

- 

/ 



 + איה המ  תורשפאה
 לכונ .יכ- ,ב תיטפשמ תוישיא לש :תובז קנבל היחת יכ ,א

 הרפסומטא קנבל ביבסמ ארבל לכויש ןוגה .ןוה קגבה דוסיב עיקשהל
 .הירופ הרובע לש בחרנ רכ קנבל היהי יכ ,ג .תיסנניפ

 ,ע"על םה םיענמגה. ןמ הוב םייומאנה םירבדה תשלש לכו
 יכ םיחוטב ונא םנמא .דוע " ונניא .שורדה יקוחה דוסיה

 לבא -- ,היקרותב תירמוחה היחתל המוקת ןיא ודעלב -- ארבי
 + ןיידע .ונניא תעב

 ,יררגאה קנבה לש "תוינמ,ה ןתוא . וניריב וניא שורדה ןוהה :
 "םהצילמ,ל תודוה אבהל םג .הנרכמת רשאו ושכע  רבכ תורכמנה =

 טעמ ,תו ט ור פ .ונל תונתונ ,םיינויצה "םיחלושמה,- לש הפיה
 ונני א הירופ הרובע לש רכ םגו ,ןוה 'אל לבא ,הברח וא

 , ארבהל ןיירע ךירצ אוה , דוע
 תובשומה ךיתב יכ ,"מיבסור,הו ןיפור ר"דה רבב חיכוה קדצב /

 םיעשת :יררנא קנב לש תרדוסמ. הדובעל םוקמ  ןיא .תונשיה
 לע תומושר .םהיתואלחנ ןיא :םירכאה :ןמ האמל רתויו םיזוחא
 וברי אל םישדחה .םיבשיתמה להק .ןיב םגו ., תואכרעב םהיתומש
 והחמי .אל ןוה-ילעבש \ינפמ  ,קנבהב .האולהל תוכזל .ולכויש הלאכ
 םיקיעמה םייאלקחה םיקוחה ונתשיש דע תואלחנ תונקלו י'אל תולעל |

 םיאב | םיבשיתמה יכ" ,ןויסנה חיכויש רעו .ץראב = םיררושה
 , י"אב החונמה לא

 ,יררגאה-קנבה תא התע רפיל דע ונחכב ןיא םא ,םלואו =
 תחילש + השוריפ ןיא וז הנכה .ותנכהב דימ ליחתהל ונא םיביוחמ |
 .הדובע לש ה לח תה אלא  ,"םימתוח, .ץבקל * "םיחלושמע

 :הנכהה תרובע תא יל ראתמ ינא :ךכו <
 ד "ק ,פ ,א,ה ידי לע ארבתש ,טילחהל ךירצ  םרגנוקה

 . םיכורא םינמזל .תוואלקח .תואולהל תדחוימ =
 תובשומה ךותב .דחוימ :יקוח םיסבל .הקוקז הניא הקלחמה =

 תא .הקלחמה לכת הנדפות רשא תושעל תושדחה ךיתבו .תונשיח |
 יפלכ .וישכע רבב םיררושה  םיקוחה רוסי לע  תוחוטבל היתואולה

 איצות אל הוכ בצמב יכ ,דחוימ 'יקוח .םיסבל ךרטצת אל .ץוח <
 םתואב יד .םינפ יפלכו ,ימלועה קושה לא היתויצנילבוא תאי >
 תורשע תובשומב .עיקשהל  ,םייטרפ םישנאל םיקיפסמה  ,םיקוחה =

 , םיקנרפ םיפלא תואמו
 תיאלקחה הקלחמה רשא ירחא ,םינש לש הרובע ירחא

 ,קוחה .ןוטלש .ץראב רצבחי  רשא .ירחאו .ןויסנ יד הל שוכרת \
 ירחא -- התואנ הרוצ הניתשלפל היצרגמאה .לבקת רשא ירחא |

 ,יררגאה קנבה חתפי וז הנכה |
 "אלרדיסבנבו ףפכב השוכר לכ תא .קנבהל זא רופמת הקלחמה ,
 ילב ,ורהמי השורדה .תיקוחה תורשפאה ארבת רשא ירחא :,ידוינ
 ז"יעו תואכרעב  םהיתואלחנ תא םושרל תובשומה ינב לכ  ,קפס < -

 -הקלחמה תאמ האולה ולבקש ,תואלחנה לכ רובעל .הנלכות
 ,יררגאההקנבה .םש לע אתנבשמב  ,תיאלקחה

 ולש ןויסנה םעו  ולש ןוהה םע .דיתעב יררגאה .קנבה םאו
 ,ויתויצגילבוא וא ויתוינמ תא  עיצהל  ימלועה קושה לא הנפו
 רסומה ותוא קנבה .היחי זא .בורל םינוק ,קפס ילב ,ולאל אצמו

 ..ךבכ הז וילע .םימלוח ונאו .וילא .םיפאוש ונאש .,ריבכה ,יסנניפה =
 ,דבכה לא לקה .ןמ :יררגאהדקנבה לא עיגהל היוצרה ךרדה איה וז <

 , ה \

 ,םילעופה תלאש

 תררועמה * ,וו הלאשב שודלו .שודל ונל המל :םיסעוכ שי
 .., לאש ופיבש םיריעצה םיקרותהו השעמ חיה רבכו + תובבלה תא

 יכ < ,חיכוהלו = בושלו -. חיכוהל שי םא  ,הפרחה / הלודג ,
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 יתלב םיריב /
 | ל כ 0 םאו ,תירבע תויחל הפיה 8 רנתרובע
0 9 : / 

 גמ ןוילג

 -- הרופעה  ולש :ימ = ..וחולכאי םירכנ -- .ונלמעו - םפא .וננינב
 ונל יו ,תאזה .הרורבה תמאה תא םיניבמ ונא .ןיא םאו ,ריתעה ול
 ,.ךכ לכ: יוקלה ימואלה ונשנרל יוו

 םהל .ונעיו .ורמאיש המ ופיבש םיריעצה םיקרותה ורמאו
 ושעי -לא = ,םמצע תא :ומרי = לא .קר : .,ונעיש : המ  "וניקיטילומ,
 וניבי םיריעצה םיקרותה םא :הלא יתשמ תחא .םהיתושפנב רקש
 זא ,טרפב = הניתשלפו  ללכב היקרות .תיחת ליבשב ונכרע תא
 יכ .,ונידי .לע תושעתל :חבירצ .ונתדובע יכ ,הז םע החי .ומיכסי
 המ ,;ונכרע תא וניבי. אל םאו- .התוחתפתה החוטב יהת+זא קר
 קחשמהו =, קחשנ אל "םירונס,ב  +קיתשנ םאו רבדנ םא לועוי
 ,ונתרממ :לא :ונברקי אל

 ./חוטב וניא ץראב ונמויק ןנשל 'םיכידצ ונא .ונמצעל  ונלו
 ,ונל םיאנושה םילעופייפלא ,ודבעי וניתובשומבש :ןמו לכ
 ונא םיכירצ  םולכ ,םהיתובלב הביא ,ונל .םירטונה . ,ונל םיז בימה
 ףשמב וניתובשומב השענש המ לכ .ירחא ,תודחוימ תויארל וישכע
 וננפג תא ונילעופ ורקע וניניעל ירה %+הנורחאה הנשה
 ה קישנהו ,לומתאמ םהילע ב שפגב ושקנתה וניניעל ,ונידקשו
 שונעל .אבש ,ךישה תארקל :אצי - רשא -- הניטסוק = חכדאב לש
 ,םיב רע ה הבשומה יי רמוש ןיבו .וניבש םירה לע הבשומה :תא
 הארבנ םא + תרמוא איה המ --- םינונחת  תואל' ודי תא קשיו
 ולוא הל  בטומ ,יברעה \ ךושה הי תא 'קשנל, ידבב ,הנימסוק
 !הארבנשמ הארבנ אל

 הנבה ידיל יודע .עיגה אל .תובחרה ויתוררשב "להקה, םא
 == רשא תא :ןיבהל ה כירצ  תינויצה תורדתסהה -- האירב תימואל
 הינפל

 הז 0 שאר"דבכב ןיעל  ףופ :"ףוס  ךירצ סרגניקה
 ,הניתשלפב ינל יהת אל תייר בע ה דוב ע םא..תולאשה תלאש
 ;ונלש .םש היהי אל .םולכ

 , תוישממו תורורב תוטלחה הז ןבומב טילחהל ךירצ סרגנוקה
 ירבעה לעופה .לש רוסיה .תוחתפתה .ליבשב רשאל  ךורצ  סרגנוקה
 י ,תינחוהו תירמוח הרזע .הניתשלפב

 . + אוה המ ,תירמוחה
 "= "תומיאתמה ,ןוכסהוחהאולה לש תופוק רסיל ךירצ קנבה א

 ,םילעופה לש םהיכרצל
 ןינבל תואולה םילעופל: תחל .הכירצ תיררגאה הקלחמה ב

 ם ש לע םינקנה .םישרגמ , לע םינבנ ויהי םינינבה ,  םיתב
 | םימולשתה | רעבו = ; המש * לע ' םומשרגו = תיררגאה  הקלחמה
 | )א .םלצא םידכוע םילעופהש  ,םילעבה וא םיברע  םויתנשה
 ; : ,םילעיפה לש תוררתפהה

 "| דוסול תוחוטב תואולה :י"ע תוררתסהל .רוזעל ךירצ קנבה ג
 ,תומדירקמב = תוירחאדתורכח . ,תופתושמ | תויונח = ,לישבח-יתב
 : ,'וכו .תונופא

 + איה המ תינחור
 תושענת :תוירובצה : תורובעה לכ יכ ,טילחמ, םרגנוקה א

 האולמ תוירחא ,םירבע םילעופ י'ע קר הנישעת  םיינויצ .םיפסכב
 תוירחא = ,ץראב  םיינויצה  חכדיאב | לע תלטומ וז .הטלחה לש
 ,הכלהל קו אלו השעמל

 \= םייסנניפה םירסומה חכ-יאבל תויצקורטסניא ןתונ .סרגנוקה .,ב
 : תלעותב .תדרמנה וז קר .הניא תי טיי דר ק תויחומב כ. ,ץראב
 תירמוחה תלעותב םג םא יכ ,ו מ צ ע ל ול .הולה איבמש ;תירמוחה
 .םילוכי = בושיה = לש .םיסכנה = ןיאו  ,וללכב .בושיהל איבמ אוהש
 הרוסמ .םתרובעו םתרימשש ,ןמז לכ .םייחו ט בל .וניניעב בשחהל

 , רול תויהל | 2 הוה רקיעה ,תּונומא
 תיררגאה  הקלחמל ? א תוריתעה | 0



 םירקמב ךותל :ירימְת ןידדתיב .רסימ ופיב ינויצה זכרמה ג
 . םילעופהו םילעבה ןיב .םיבוסבס לש

 תורדתפהה חכ-אבל רחא םיקמ ןתוי ופיב ינויצה .וכרמב ד :
 ,םילעופה לש <

0 

 .תיאניתש לפה תורדתפהה

 ךירצה רבד רוע  הניתשלפ | ידוהי לש | תוררתסה יא
 ..התוציחנב שיגרהל םיליחתמ הניתשלפ ידוהי , תוחכוהו תויארל
 וצר אלש ,םיבר יגיע תא חקפ ץראב הנתשנש יטולופה בצמה
 תיבשומה .,רדתפהל תוליחתמ םירעה  ,החוכנ .טיבהל . ושבע רע

 ,תיללכ תוררתפהל דחאתהל .תוליחתמ .רבכמ .תוהדופמה
 ,הימע 5 םיארנ רבכ תי ל ל כ ה תיאניתשלפה- תורדתפהה
 תורדתסה לש לודגה הכרע תא  דימת וניבה םהש * ,םינויצה

 םה  םוינויצה :,תובבל חברה ךותב יח .ראשנ ורכז: ,חילצה אלש
 תורדתסה לש התריציל תישממ הרזע ושכע  רוזעל  םיביוחמה
 . ץראב .תיללכ

 ,תתל םילוכי םינויצהש הלודגה הרועה יהוזו
 חכ-יאב .השלש וכותב ללוכ .ץראב ארביש ינויצה זכרמה

 תורדתפהה כ"ב + רחאה , תועירכמ תועד םהלש ,יאניתשלפה בושיה
 תובשומה לש תיללכה .תורדתסהה כ"ב ינשה .,םירעה לש תוללכה
 . ןוירטילורפה .לש .תיללכה תורדתסהה כיב ישילשהו

 , רברל םוקמה הפ אל התווהתה לעו תורדתפהה םצע לע
 יח

 .תירוטלוקה הרובעה .
 ה

 הזה אירבה גשומה יכ '.ונבשח םנמא
 ךירצ יאניתשלפה בושיהש ,תויארל .ךירצ .רכדה ןוא .יכ  ,ונבשח
 ,ירוס לוק תויחל

 הליבומה ךרדה לע  דימח הכלה םנמא תינויצה .תורדתסהה
 הקיתוילביבהל עויסה המ ,"לאלצב, אוה המ יכ ,תירוטלוק הרובעל

 ,וגולואיבורקימ  רסומ לש ןויערה = ,היפנמגל הרזעה = ,תימואלה = +
 לש ידופי ה ןויערה -- לכה לעו + ,תיללכ תורדתפה לש ןויסנה |

 התישארש , תירוטלוק הרובע אל םא ,הלא לכ םה המ + תמיקח-ןרקה
 + הנרושי ימ .התירחאו .רעצמ

 בוש  ליחתהו םינויצה ישארמ רחא ,דחא אב . , , םואתפו |[
 ,גרוברו רוספורפה היהי הזה דחאה יכ ,ללמ :ימו ...הילע .רגת ארוק =

 רוספורפה עיצה  לודגה לעופה דעוה לש הנורחאה ותבישיב
 ורמאי המ  ..,ינפמ היסנמיגה תכימתב  ףוסוהל ילבל :גרוברו
 ! "תויטרופקנרפה תוירבח,

 ,ונתרטמל  עיגנ .םירותיוו תורשפ 'ךרד אל ! ךרדה וז אל
 השדח תירבע .הרבח הניתשלפב ארבל :תונויצה .תרטמ

 .הבוט רתגיוה
 ,םעה .ךותמ ואציש םיימצעה תוחכה י'ע .ארבת :וז הרבח

 ,תונויצה  י"ע ארבהל םיכירצ הזל .םיתואנה םיאנתהו
 .,תימפשמ הרוע ילב ,ק"ק ילב ,קנב ילב רשפא-יאש ומכ :

 ,םיינוריעו .םיירפכ רפסדיתכ + םיירוטלוק תורסומ ילב רשפא-יא ןכ
 ,תורפס ,םיהובג שרדמדיתב ,תונמואל רפס-יתב ,םיינוכית רפסהיתב

 . 'וכו םינורטאית ,םימואזומ ,  תוקיתוילביב = =
 תסנכנ הניא -- .תדה .תלילש אלו תרה בויח אל -- תד ה

 ינויצו .ינויצ לכ לש .ותושר :איה * ,תונויצה לש התרובע גוחב
 חורל ןתח .לא :תינויצה תוררתפהה  לוכזת .תחא קר * ,תיבב

 םיקמ הל ןיאו ,אאיה תונוליח העונת תונויצה ,הב טולשל ילקירלק
 2 / 2 0 ,חלצא םוקמ השודקל .ןיאו 'השוחקה, ל

 5 3 םלועה <

 . י"פעאש .ןושארה ןויסנה תא השע םהמ דחאו ,תיללכ תיאניתשלפ

 + לבל ררבוה רבב

 םייח לש ם יאיר ב \םיאנה י"אב ארבל .חכ .קיפסנ םא

 ,וצרי אל םאו םייתדה הוב וצרי םא ,ונמע םעה היהי םי אי ר ב

 ,םיירוטלוק .רתויה .םה .םיאירב רתויה םיאנתו
 םיהסומה לכב . ךומתל .וחכדיאב לע בוח ליטהל סרגנוקה ךירצ

 <( ,אלבהל םידמועה הלא לכבו  ,ץראב םיטייקו םידמועה ,םיירוטלוקה

 0 :ירבד תא םכסמ יננהו

  רנממ .רשא .הניתשלפב 1 כר מ .אורבל טילחמ םרגנוקה א

 0 ,תואצותו הלחתה תיאניתשלפה הדובעה לכל

 | < ?וקח לש דבוכה זכרמ תא ריבעהל טילחמ . םרגנוקה .ב

 ; ' ,הניתשלפל ותגהנה תאו ופסכ תא קנבילאינול

 ,.ק"הקה = ישעמ "לכל היצדיוקיל תושעל .טילחמ סרגנוקה ג

 ,הבחר הלואג תדובעל ויתוחכ לכ 'תא ןייזלו םינטקה

 הלומעתה .לכל לעמ ק"הקה םשל הלומעתה תא דימעמ .סרגנוקה

 / ,תינויצה
 :תילצרהה ,אמסיסה תא  םעפה רוע רשאמ םדגנוקה ד

 , .םישעמ אלו .םישעמל םיאנת תארוב תונויצה
 ליחתמו = יררגאדקנב = אורבל = ץוחנש .טילחמ סרגנוקה ה

 תויאלקח .תואולהל .הדחוימ הקלחמ רוסי י"'ע .ותנכה ב ףכית

 .קנרפ ןוילימ לש י דו םי .ןוה םע ק'פאה .ייע
 תובשיתהה םויקל יחרכה :יאנת רותב = ריכמ = םרגנוקה .ו

 וליטמו .םורבעה םילעופה לש  םתוברתה תא .הניתשלפב תירבעה

 ,הז ר בד ל רוזעל .י"אב וחכ-יאב .לע .בוח
 תוללכ תורבע- תורדתפה לש התויחרכהב .ריכמ .סרגנוקה .ו

 .הב .ךמותו הניתשלפב
 הניתשלפב  תירוטלוקה .ההובעהש  ,ריכמ .םרגנוקה =,

 רימעמו . ,ּונוקיתו  ירבעה  בושיה | תורצבתהל | יחרכה יאנה
 ..םיירמוחה .םידסומה 'םע תחא הגרדמב  םיירוטלוקה .םידסומה

 "ה בכ םתוא אורבל הלוכי . תונויצהש םי אנ תה םה הלא

 ' .,הניתשלפב תימצע תוחתפתה ידיל  םיאיבמה םיאנתה ,התע

 0 ,תירמוחו תינחור  תוחתפתה

 ,'םתוא לבא < ,ונל םישורדה םיאנתה ל כ הלא ןיא םנמאו

 = םושיל תוינויצה ןתת .,ונתושרב התע רבכ םידמועה ,םייי רש פאה

 יהחא ףודרת לאו תתל הלובי איהש המ תא יאנותשלפה

 .תשפת אל--הבורמ תשפת :ושכע םגישהל ןיאש- םירבר

 י ]

 0 ,,טילאש .מ

 . = :תידוהיה הקיִמונוקיִאָה לש תוילאירה תולָאשה

 ב

 : .תוידוהיה הולמה-תורוגא

 "הלועפ = : םיידוסיה : םירקיעה .ינש לע היונב היצרפואוקה

 .תא קפסל  התרטמש תיררה הרובע יהוז  .תימצע-הרזעו .תימצע

 , (לשמל תינכְרצ היצרפואוק .םירבחה לש  םיפתושמה  .םהיכרצ

 ' לכ /תא םירבחה ליבשב הדונאה = ןובשה לע .תונקל  :החרטמ

 . םוידםוי יכרצל .ץוחנה
 , .תימצע"הרועו  תימצע-הלועפ | לש = תודוסיה  םתוא לע

 = | האוולחל = תופוקה .םג  ,הולמההתודוגא 'םג ;ןבומכ .-,תודמוע

 !,יהחסמ = ךרחב = :ותוא = םילהנמש = |, קסע = .והז ,.\ , ןוכפחלו

 ,וכ םיעיקשמש ירובצ ןי:ע אלא  ,יוצמ. ירחסמ .קסע הז ןוא לבא

 ירכחש < ,ןוהה ותואש אלא  ,עודי ףסכ םוכס ,רחא קסע לככב

 ל

 ו



 ו

 3 םלועה <- / 6

 הברתמ ונניאו ,םיחורל ףאוש ונניא ,וב םיחינמ ,םיפתושה ,קפעה
 תובישח הז קפעב  ןיא = ,חוירהל | ,טנצורפרל = ,םיטנצורפ .י'ע
 ,תלעותה איה הןכ .ירובצד;םע לש תירקיעה  הרטמה ,תרחוימ
 (* ,וירבחל ,ויפתושל איבמ ופוג .קסעהש

 -תודונאה לש : ןתלעיתו ןתוציחנ תא .חיכוהל .אוה רתומל
 בתכמ וליפא | ןיא  םינותעב  ,ידוהיה םוחתה ךיתב תופתושמה
 תדחוימ .השגדהב בתוכה וב שיגרי .אלש ,תירוהי הריעמ דחא
 .ןוכסחלו  האוולהל  תופוקב םש שגרומה  הבורמה .ךרוצה תא
 ןיא : ,ןוכסחלו האוולהל תיפוק ןהב ןנשי רבכש ,תוריעה ןתואמ
 תואיבמ ןהש ,הלודגה תלעותה לע .ריעהלו = תיארהל - םיקסופ
 ןונגפ טעמכ ,םודוהיה לש .הנטקה הישעתהלו הטועפה תונרגתהל
 אצמנה ,ידוהיה רחפמה דאמ דרי, : הלאה םירבדה לכל דחא
 לזא רבכ טעמה | םפסכש ,םינטקה םירחיסה יריב ולוכ טעמכ
 תותלדה ולעגנ .הנוקל.םיפצמו םימיה לכ .םיבשוי םינוונחה : ,םהימ
 ,ראמ לודג ישוקב הרוחפ םינישמ םינטקה םינוונחה ,ןיוול .ינפב
 תאצמנשו ןאכב הרסונש ,ןוכסחלו האוולהל הפוקה האב םתרזעל
 הבאלמה:ילעב םג  םישמתשמ וז הפוקב ., ,ןיוצמ בצמב התע
 ןוכסחלו האולהל | הפוקה ..,טידרקל  דאמ םיקקמנה ,םירוהיה
 ,,,(** "הריעה לכב םישדח םייח חור. החפנ

 תוחתפתמו תוכלוה ידוהיה םוחתבש ןוכסחלו  האולהל .תופוקה
 :ינודא , ןמשל .תויואר תויצרפואוק לש הָרוצ טאל טאל תושבולו
 ,הולמה .רחאה .דצה ןמ  ושכע דע \ ויה ידוהיה םוחתב .בצמה
 הרועה ינפא ,ד סח <תרלי מ גל הרבחה--וכופיה ,ינשה רצה ןמו
 םייקתהל םילוכי הלא ינש םייוצר ןניא םגו  םיילמרוני םניא הלאה
 לפש .בצמב םיאצמנ הטועפה הישעתהו רחפמהש העשב קר
 תונמחר ךותמ תיטידרקה הרזעל וא ךכ .ליבשב םיקקזנ םהו ,דאמ
 -םד תא הולה ןמ ץצומה | ,הולמ לש ותרזעל וא (רסח:תולימנ)

 ,תישממ הרזע איצמהל ןוכסחלו האוולהל הפוק לש התרטמ ,היצמתה <
 ילבקמ ילכ .  תימצעה:הרועהו תימצעה הלועפה תודוסי לע :היונבה
 דחא ,לכ רעב בהע ללכהו | ,םיפתושו םירבח םה הרועה
 תולימגל .תורבחה ידוהיה"םוחתב ,ןבומכ ןיידע  ,תומייקתמ ', םהמ
 הפוקה לבא ,הלודג .תיבירב םיולמה םיברו םירפ ןיידעו םירפח
 איה .םידוהיה םוחתב חרזאתהל רבכ הקיפפה ןוכסחלו תואוולהל
 התלעות תא ףכית ןיבה :ידוהיה להקהו ,הבוט .עקרק הל האצמ
 , לודגה הכרע תא ךירעהו .הבורמה

 ,םיפוכת םירקמ ד"ע םירפסמ א"קי לש םימגדנופסרוקה -
 האממ  רתויל הלועה ,תיבר םהיתואוולה דעב םיחקול םיולמהש
 סב  תיביר - םיולמהל מ"העב םימלשמ' ןילהאווב ,הנשל םיזוחא
 רבכ ,םימשל טושפ םיקעוצה הלא םישעמ . הנשל םיזוחא 180 לש
 םיולמה  דחא הצרש העשבש דע כ"כ "םיילמרונל, = םש ויה
 -לעב | ושע ,180 6/9%-ל  תיבירה 'םוכס תא .תולעהל  םיומוקמה
 תיביר .םהמ וחקיש ,ושררו התיבש .,ולש "תוחיקלה, ,הכאלמה
 םוחתב יכ ,רבדב אלפ לכ ןיא ךכיפל !הנשל 190% ךפב קר
 תופהושמ תודוגאב ,ןוכסחלו האולהל | תופוקב םיאור, ירוהיה

 (%%% ,לאוגה .ךאלמ ןיעמ טיררקל *
 הריהמה | ןתוחתפתה | םנמאו "

- | 

 הרבחה תאצוה ,'פעפאק:ראפש = ןוא:הייל יד ןופ .קיטקארפ יד, ("
 רכזנה , ןילוגרמ ,ש לש ןרפספ 9 ,גרוברטפ .תידוהיה תינויצזינולוקה

 ,הלעמל

 *דנוירפ, "ןמזה-דה, 'גנוטייצ - עשיריא,:ב  ההשהחירעמ  םובתכמ .(**

 יןושארה רוקמה :ןמ בושה רמוח םינתונ

 ןיוברו

 %%%) 6000 ון 10181005 005 90110

 סנססמ'< 1108. +80> 0. 11. ₪. 1908

 1 <, (ןולרב פו ,ןילוגרמ ,ש תאמ םג םירבדה .ואבוה)
 0 אש 7

 הולמה | תודוגא לש

 גמ ןוילנ

 ,ירוהיה םוחתב | והפונש ,תונושארה תופוקה ,דאמ םיאילפמ ונלצא
 ןרפסמ | ליחתמ ללכב < ,םינש 10718 קר הז ןתרובעב תוקסוע
 * תודסומ ד"ע קחה י"ע ורסוהשכ ,1895 תנש ירחא תוברחהל

 החסונ 1898 תנשב ,תומדוקה תולבגהה לכ טועפה טיררקל
 םינרגתלו מ"עבל  תואולה תניתנלו ןוכסתל תיאנליוה הדונאה,
 .הלוע הירבח רפסמשו ןיוצמ ןפואב תחתפתמו הכלוהה ,"םינטק
 ךלפב ,שטירויפ הריעהב הל המור הפוק םנו ,4500-מ רתויל
 תופוקה .ןומה לש .ןתוחתפתה תא תורשבמה ויה ולא .קסנימ
 ,ןהירחא ורסונש ,ןוכסחלו האולהל תוידוהיה

 רפסמ .היה 1908 תנש ףוסב :אוה ךכ רבדה .בצמ ושבע
 יכלפ ו'טב תואצמנ ןהמ 898 ,  459 --- ןוכסחלו תיאולהל תופוקה
 . יטלבה | לילגב לדו = ןילופ יכלפ תרשעב 59 ,היסורב םוחתה
 ףספ-תוכימת ןתרובע .תישארב 18% ולבק הלאה תופוקה ןמ
 18? תואצמנש םוקמב םיבשויה םידוחיה רפסמ ,א"קי תאמ
 הלאה תופיקה ירבח רפסמ ;1.046,518-ל הלוע וללה תופוקה
 (* ,םינוילימ הרשע לע הלוע ןהלש רווחה-ןיהה ;106,811 דע הלוע
 םידחא  תומוקמב .ןסוסבל הרוע א"קיש | תופוקה ןח * הלא
 ,םידוהיה םיבשותה לכ לש תיצחמה טעמכ הולמה תודוגאמ הנהנ

 לש = תילנויספפורפה הבכרהה לא  ןנובתהל אוה יאדכ
 תובושתה רוסי לע טילחמ | ןילוגרמ ,ש  ,וללה.  תודוגאה
 -ילעבו = םימועפה םינרגתה יכ ,תורוגא 45 תאמ א"קי הלבקש
 ,םירבחה לש תוישילש יתשמ רתוי םה הכאלמה

 םידוהיה לש תילנויספורפה .הבכרהה :ונרמאש המ יהו
 ., תידוחיה .תיביטרפואוקה העונתה לע  הטתוח תא העיבטמ

 תויביטרפואוק תויוררתפה םוש ונל ןיא הולמ תורוגא דבלמ
 .ירמגל  תורחא

 ירע = ירוהי  יכ .,תוחיכומ ןתחלצהו ולאה .תורוגאה .םלוא
 שי\ ,האולה לש תויצרפואוק להנל דאמ םירשכומו םילגוסמ םוחתה
 תויצרפואוק פג להנל ןורשכה | ותוא םהל היהי יכ ,טילחהל רוסי
 , תוינכרצ

 +ונלצא ה ל א כ תויצרפואוקל םוקמ שיה לבא
 תוימשיטנאה ונל תנכופמ המכ דע ,םדוקח קרפב וניאר רבכ

 , תורוחשה .תואמה ינב י"ע תודסוימה תויצרפואוקה םע הימונוקיאה
 ררחתשת תובטרפואוקה העונתהו  ,ץראב יללכה בצמה הגתשישבו
 + וז העונתל ונסוחי אהי המ -- םיימשיטנאה  תודוסיהמ

 ,ונלש תוירובצה תויורדתפהה הז . עוצקמב תושעל תולוכי המ
 + תימונוקיאה ונתלועפ תויהל הכירצ וזיאו

 ג

 .תימונוקיא הוה-תדובע
 ,תוילאיציסהו תוימילופה תולאשה ןמ יתעד תא ינא .חיפמ

 ררוש אהישכ ,תוריהטה תוימונוקיאה תולאשהל הנופ ינירהו
 לש | התולועפו החכ הברה  ושלחי * ,בוט רתוי .רטשמ | ץראב
 חתפתהל = הנלכות ינשה רצה  ןמו | תימונוקיאה | תוימשיטנאה
 תויורדתפההו תוילנויפפורפה  תודוגאה = תילמרונ = תוחתפתה
 ,ללכב ונלש םילעופה-דמעמ לש תוילנויספורפה

 ןניאש ונלש תוימונוקאה - תולאשה ןתואב קוסעל ינא .הצור
 .ץראב ררושה ,בצמהב תצקמב קר :תויולת ןהש :וא ,ללכ תויולת

 תיביטרפואוקה העונתה םג יכ ,רבדב קפס ןיא טעמב
 ,תידוהיה היזאו'זרובה לש לודג קלחל תנכופמ איה = תיביברגורפה
 לע הפוהיא ברעמב תפחרמה ,הנכסה 'התוא | יהוז ,הנטקה

 העונתה דגנכ  םש םג תמחלנ  איהש ,הנטקה | היזאו'זרובה
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 לבא  ,הולמ  תופוק  תורחא .תוינכרצ תורוגא 0
? , \ 

 7 : 3 םלועה < גס ןוילג

 . תיביסרגורפה = תיביטרפואוקה

 תונרגתה ןמ תיבופרגורפ | רתויו ההובג רתוי  תימונוקיא הלועפ

 לש הרוצ איה | היצרפואו,ה

 איה ,לוז- רתוי ריחמב | םייחה יכרצ תא תרכומ איה :הטועפה
 לע םישענ ללכבו ,רתוי םישדחו םיבוט םיכרצ .ןכרצהל תנתונ
 ,םיחוגו םילק רתוי םיבחרה םינומהה לש םהייחהיאנת הרי
 ,"םזילאיצוס, = היצרפואוקהב האור  הנטקה | היזאו'זרובה
 ףחורה  ,ןכוסמ רתויה ביואה תאו "םילעופה, חכ תא הב האור
 םיטרפב רבהה אוה ךכ םנמאו .הלש תודמעמה לכמ התוא
 איה תיביטרפואוקה העונתה יכ ,רבדב קפס ןיא לבא .םיעודי
 הכל לבהל הלועומו הצוחנ איה ףוס ףוסו דאמ היוצר העונת
 .םעבש תוינע רתויה תוררשהל דוחיבו ,ןכרצ

 תא  תרשכמ | םידוהיה לש | תילנויספורפה | הבכרהה
 :ואוקל .ע"על , ללכ םוקמ תנתונ הניאו הולמ לש תויצרפואוקה
 .הנטקה היזאו'זרובה אקוד  ונלצא הבורמ ,םיגופה רתימ .תויצרפ
 ,הולמ לש  תויצרפואוק : רוסיב .ץולחה .וישכע אצוי הנממש ומכו
 , תוינכרצה תויצרפואוקה דגנכ המחלמב ץולחה יאדוב אהת ךכ

 דוסיל םיקוקז ויהי םידוהיה םג ןמז רחאל וא םדוק לבא
 ,ונמצעב ןתוא דסינ אל םג םא ,םמצעל תודחוימ תוינכרצ תויצרפואוק
 ,וז .הנכסמ לצנהל ונלש הנטקה היזאו'זרובה לכות .אל 'זא םג
 העונתה תא וביחריו .וכישמיש יארוו םינלופרו = םיפורהש  ינפמ
 תורדש לכ .תאז דבלמו ,רתויו רתוי םהלש תיביטרפואוקה
 ,העודי הרמב תוכרצנ הנטקה | היזאו'זרובה ןמ ץוח = ,ונמע
 החכב הוש אהתש  תינברצ תיביטרפואוק העונת לש התוחתפההל
 ה תיביטרפואוקה העונתה ןמ הקזח רתוי דוע ילוא וא
 ,ימונוקיאה ונבצמ יפל ללכב הז רבד רשפא םא ,הארנ הבה לבא
 ורול ןילוגרמ רמ אב תויריהיה .הולמה תודוגא רבדב ויתוריקח ףוסב =

 לש ןויערה יאשונ + רמוא אוה .  וננינעל ראמ הבושח איהש ,הנקסמ
 ידוהי תורדש ךותל פנכוהש יביטרפואוקה טיררקה
 תורוגאה תואולהמ םינהנ םנמא ,םירבועה םידמעמה םה ,םוחתה
 לא תוסינכמ םידבועה:תוגלפמ ןתוא אקור לבא ,םיבשותה .רתי םג
 רחאה רצה ןמ ,תססובמ הדובע ,תדמתמ הלועפ ,ינויח:חכ תודוגאה
 ינשה רצה ןמו תויאקנב תויוררתסהל .ךפההל תודוגאל תוחינמ ןה ןיא
 תרפוימ ןתלועפ ,םידפח:תולימג לש תורבחל תויהל ןתוא .תועירפמ
 םינומהה תא ןהילא תופתשמ ןניאש ,תורונאה ןתואו , הרובע לע
 ,"אמיק:תונב ןניא םירבועה

 התיה הכירצ ןהבש ,הולמ תודוגאב וליפאש ,הומ .אצויה
 תוערה .לכל ישארה ריקפתה תא אלמל ונלש הנטקה תונגרובה |

 םינקסעה ןהב םג-- ,םישעמה לכ | ינפואב .היחה חור  תויהלו
 !ונלש תודבועה תורדשה .ךותמ םיאב םיצוהה .רתויה

 הבכרהה תורמלש ונבלב הבשחמ הלוע םישמ  ילבמו
 ּהסיתהל | תוינכרצה תויצרפואוקה הנלכית ,ונלש * תילנויספוהפה
 רורב ,םידבועה תוררש ןתוא הנייהת ןהב םיקסועהו ,ונלצא םג
 דג םמוקתי = ונלש הנטקה תונגרובה לש לודג קלחש ,רבדה
 לבא ,ראמ השק המחלמ ןהילע רפאיו תוינכרצה תויצרפואוקה
 לודגה ןומהה לכ ,םהבש םידבועה תורדש ונייה ,םירוהיה .בור
 ועייסיש אלא רוע אלו  ,תויצרפואוקה רצ לע ויהיש | יאדוו
 ונלש לודגה  ןומהה לכל  איבהל הדיתע תאוה העונתה , ןריב
 תוינכרצ תודוגאמ = .דאמ השקה ימונוקיאה ובצממ אתרופ הלצה
 = .וב רובעל חונו רשי רשנ שו .הולמ תודוגא דע

 קלחה יכ ,םיעדוי ונחנא אפוריא ברעמ לש הנויסנ י'פע
 ןמ קלח םיבדנמ תוינכרצה תודוגאה לש םירבחה ןמ לודג רחויה

 ,םיאולמ-ןרק דופיל םג ןבומכו ,תידדה הרזעל ,הקרצ?ישעמל חוירה <
 ורפי .תואולהל  תמאב  םיכרצנה םירבחה ןמ הלא ליבשב

 תויונתה = תורוחס

 איה

 / / /, םילעופ לש :הצובק
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 תודוגאה לש ןבור , ןמוומ ףסכב קר תורכמנ תוינכרצה תורינאה לש
 ,רשי ןפואב ןהירבחל ףסכ .תוולמ תויקלטאהו  תויסורה תוינכרצה
 ,הולמ תופוק תועצמאב תפרצבו .ונכשאבש תודוגאהו

 ,ונלש הולמה תורונא לא רוזחנ התע
 תודוגאהש המ -- תישאר ,הזב .ונל תובושח תודבוע יתש

 רבדב תיניצרב ןורל רבכ רשפאש דע ,כ"כ וחתפתה רבכ הלאה
 תיזכרמ .תורדתפה ,תיזכרמ תיללכ תורדתפהל ןדוחא
 לש התרוקפב גו הלאשב שרוהו  רקוחה קרצב רמוא -- תאוכ
 תונטק רתויה תוריעב שמתשהל תורשפאה תא תנתונ התיה -- א"קי
 תואצמנה :.תודוגאהב אעמק ,אעמק םילבקתמה ,םיפסכה ףדועב
 םישמתשמ ויה וא  ,וזכ תורדתסה המייקתה ילמלא . תולודג םירעב
 תודוגאהו = ,תוינמהו | תונודקפה-יפסכב תודוגאה לכב  תואולהל
 תואולהה-יקסע תא  הבורמ הרמב  לידגהל תולוכי ויה תונטקה
 םייח .איבהל ללכב הלובי התיה וזכ  תיזכרמ תוררתפה .ןהלש
 לודג ריקפת .יארוב האלממ התיהו ונלש ,האולהה-תודסומ תלועפב
 תוזכרמה .תורדתסההש ,הוקתה תררועתמ הפ ,םיימונוקאה ונייחב
 אורקל הוה רשפאש ומכ ,"תידוהיה תיזכרמה היצרפואוק,ה---תאוה
 רשפא =. תוידוהי  תוינכרצ תודונא רוסיל עייסל לכות ,זא' הל
 האולהל תויצרפואוקה תאמ רבעמ הז .ןפואב .ארבנ היהש , רבדה
 ! הז רבד לש :וכופיה הלעמל וניארש ומכ  ,תוינכרצה תודוגאה לא
 ףוסש .ינפמ ,הז ןינעב .רורב רבה  דיגהל .ןיידע השק ןפוא לכב
 :ואוקה .תורוגאהב לודג .קלח הנמקה תונגרובה ע"על תחקול ףיס
 "םילודג םילושכמ םידמוע .ויהש יא-וב הז דבלמ ,ונלש תויביטרפ
 ,ווכ .תודחאתה רעב עירפמ ללכב קוחה יכ ,םיינוציח

 תעשב בושח דיקפת א'קי האלמש המ ,איה 'הינשה הרבועה

 ונלש ,הולמה ..תודוגא, דוסי

 הלידגה תאז לכב --- ,ןתלועפל םישוררה םינושארה םילטיפקה תא

 רבלמ .הולמה תודוגא ןיגעב תושעל איה .הלידגמ ןיירעו  א"קו
 ,תוצוחנ  תוארוהבו הוצעב  תופוקהל תרזוע איה ,ףסכ .תכימת
 הבושחה . תורפסב =, םיחמומ = םירוטקורטסניאב
 הסרטנוקב הז .ןודינב א"קי ירבד הלאו ,הלש תיפסכה הכימתה---איה
 ,םיכורא םינמזל תוידופיה תואולהה, : תויטידרקה .תודוגאה ר"ע
 התיה הבורמ  תובישח ןתריבע .תישארב תודוגאהל .איקי .הנחנש
 ולכי :וז הרזעל תודוה  ,תודוגאה לש תילמרונה .ןהוחתפתהל ןהל
 תרדוסמה ןתרובע הליחתהש דע תואולה ילב םייקתהל וללה תודונאה
 ,םוקמה יבשות לש  םינטקה ףסכה תינודקפ תא ןהיתופוקל ךושמל
 םונטק ףסכדימוכס םיבשותה יִריב .דימת ףש שיש ,םירעה  בורב
 תא איקיל בישהל עורי ןמז רובעכ תודוגאה וקופסה םש ,ןוכסחל
 תא 5 וללה תואולהד יכ ,חיכומ הזו ,הנממ וחקלש ו
 ,תודינאה .תופוק לא םינטק ףסכ-תונודקפ לש םרז ךושמל : ןתרועת
 ..ןמוקמב 'אבל אלו

 תשגרומ וכ ,לכ םדוק ונתוא תוחיכומ וללה תודבועה יתש
 / ,תיזכרמ תימיררק היצרפואוקב ראמ הבורמ תוציחנ רבכ ונלצא

 העונתהל עודי ןמוב .דאמ  הליעומו הצוחנ תירובצה הרזעה יכו
 תידוסיה הלאשה דוע 'תררועתמ הו םע דחָי , ונלש תיביטרפואוקה
 ,רנלצא תינכרצ תיביטרפואוק העונת תריצי .רבדב

 םנמא .תילכלכ הוה-תדובע לש .המרגורפה לא ונעגה הוב
 ע'על ונל ןיאש ינפמ- ,הכרצ לכ ןיירע- הרורב וז "המרגורפ, ןיא
 םיעדוי ונא ןיאו -,(* תינכרצ היצרפואוק לש ךחא ן מיס : וליפא

 !תורבועה: .תואצרה | י"ע. לבא -- ה לא .אצת דציכ ,ןיירע

 "ע הרסונש  תינכרצ .היצרפואוק םינש  יתשב רבב. תמיק השרוב (*
 .תברעמה

 4 0 , ה

 .תוהכזנה ::תודוגאהל .בטומש פ"ע .ףא
 גישהל ןהמ .דבכו אלש פ"ע ףאו ,ץוחה ןמ ןהילע החנשה היהתאלש

 < ןלובבש



 רבכ .וררבתנ ,ונלש הקימונוקאה לש .תוילארה תולאשה טוריפו
 ,וז המרגורפמ םיידוסי םיוק :וזוא

 תגלפמ תיבוטרפואוקה העונתה שארב תכלוה םוקמ לכב
 םיימונוקאה .םיאנתב םלוא .םיטפילאיצוסה ,םילעופה
 םיררועמה ונלצא תויהל םילוכי ויה ונמע לש םידחוימה םיילאיצופהו
 הרפה ילעב  םילעופ םג אלא = ,םיטסילאיצוס קר אל

 :ואוקה העונתהש ינפמ ,םתס םיימואל םידוהי .וליפאו היפו ,
 ןיא .תידוהי = תימונוקא .הדובע םג = איה  ונלצא  תיבוטרפ

 תינויצה תורדתסהה הלובי םא ,הלאשב רוחיב ןודל הצור" ינא |

 ,רבדב תבכעמ תילנויספורפה התבכרה .ירהש ,וז הדובעב .קוסעל ==
 םילעופהו תויטסילאיצוסה=תוינויצה .תורדשהל יכ  ,אוה רורב לבא

 ,הדובע לש הרופו בחרנ רכ .יאדוב ןאכ שי .םיינווצה

 ;ר - /)
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 .ןוטנבל ףסוי לאיחי

 ,בּושיה יִּבְרִּר 0
 ישילש .רמאמ

 ,תּורְכָאָהְו היִשַעְַּה
 (49  ןוילגט .ךשמה)

 החלצהו הכרב ואיבה :תו'צרפואוקה יב ודיעי הלאה םותפומהו
 הרסיתנ םר ט" ,םרכ תזוחא לש הרמאתה  .םימרובה .ישעמ .לכב = =
 ויה אלו .רטקה לב דעב .קרמ 8640 -- רֶא קמעב התיה ,הדוגאה | |

 14400-ל הדמאחה העיגה הדוגאה תוססבתה ירח א ;םהילע םוצפוק =
 הדגאה שאר ירבה) "ומרכ .תא .רכומ םימרוכה .ןמ- שיא ןיאו . ,קרמ =
 הבר: .התיהש .היצרגימאה, .,(בורפיצנא לש 'ורפסב .אבומ ,ןטסוי \

 רבועה לכ = ןהנניאו  הלרח .רבכ  הנש םישמח"םיעברא :ינפל
 ןיאש  ,םיבוטה .םהייח תא .תוארל .אלפתי ה לאה םירפבה תוצוחב
 =- ,(ל'נה .רפופה) :."תומלתשהו החור אלא = ,ץחלו .קחד םהב

 הטשפתהש  ,המדאה  תרובעב .הרושקה ,תחא הישעת שי
 =-:הנשל הנשמ תבחרתמו תלדגתמ התוטשפתהו ,דאמ תובר תוצהאב = =

 ,האמהה תישָע אוחוי
 תובלחמ : לש  היצרפואוקה \ .הטסבתה םהילעש * םירקעה

 ימרפה ונינקב .לשומ שיא לכ ג ללכב הישעת-תודוגא-ירקעל םימוה +
 איבמ אוה :ולמעדירפ תא ןותנובתו ותגשה יפכ ותריבע תא 'דבועוי |

 איבמ רבחה .,קושל רשכויו .רבעו םשש ,ותרוגא לש יזכרמה םוקמל
 תלכלבל .שורדה םוכסה  .ןוי בג .ירחא ול רא שכה ןלובי תא <

 החובעה-ורמח תאו הרובעה-ילכ לכ תא .תוכרמ הרונאה ..ותיב
 איה ;הישעתל .תוצוחנה * תונוכמה  תורבוע .םשו- ,רחא .םוקמב
 ,הבאלמה לכ תשעת ותוירחאבו ותחגשה תחתו ה חמומ הנימומ

 םיתב = הנוב = הדוגאה .הרהבומה ןמ היהת . הרוחטהש * ירכ ><
 םינומיפה םע ןתמו אשמב האב איה ;הדובעה ךרוצ יפכ  ,םימסאו "

 התדובע .תואצות תא תרכומו .ץראל ץיחב וא ץראההםינפ יקושב
 םעו  םיקנב  םע רשקב האב | איח  ןםיבוט רתויה .םיאנתה .ופל
 ביוחמ הרוגאה דעו .הרוחסה .רוזחמל ףסכ לבקל תופתושמ תורוגא

 תריחבב םיחמומ י'ע .קפוע .אוה ;הדובעה תומלסשהב ןינעתהל =
 ףרצנה : ןוומה . תלאשב שרורו .לאוש ,םיחבושמה םינימהמ תוהפ >>

 טנצורפב | בלָח וב לכמה  ,בלח םוכמ הנחת ןעמל תורפל |
 תומהב | לכאמל  תרוגאה-ירבח ,ליבשב העיר .איצממ .אוה :;לודג
 תא איבמ .רבח .לכ - -\ :םהיתונויסנו םיחמומה לש םתעד הוח פ'ע

 ו

 א

0 

 ו ליש ו
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 ,ונינפל .תוחנומה

 הרפ לכ תנתונ יינוניב רועישבו ,בלח וליק 1900-מ תוחפ אל '

 תורפה .תונתונ הישעתה תודוגאב .םידגאנה םירכאה לש תוטועפה

 ו רכש .םג .המרפה לבקח || ,ךכזנה יפכ בר "בלח ,הרפו <

 גמ ןוילנ

 המידק ימה, לבקמו תיללכה  הפסאב  ועבקנש םוקחה יפל .ותינמ
 ותומכ ,ותוכיא יפל ,הבלחמה לא בלחה תא ואיבהב ,שרח לכב
 ןיב םיקלחתמ םיחורה :,תונובשחה לכ תא .להנמ .רעוה ,ומוכסו
 ןובשחלו .םואולמה-ןרקל  עוחי  םוכס ; .ןויכנ ירחא  םירבחה לכ
 . ,היצויטרומאה

 ןהיתואצות לבא ,תובר תוצראב וטשפתה תובלחמהש יפ לע ףא
 לבקתמה | בלחל הקוקז תאוה הישעתהש ינפמ | ,דאמ .תונוש
 ,תומוקמבש םיאור :ונא ןכל  ,ןביטבו :ןנימב .ראמ :תונוש  תורפמ
 לכב  ,תורפההינימ תא םיחבשמ -- האמחה-תישע .םש הבורמש
 ,םיחמצו םיבשע לש םינוש םיערז עורול םיברמ הלאה תומוקמה
 הזוחאה-לעב תא הז םע דחייה םירישעמהו תורפה לכאמל םיבוטה
 תורפה  תוברב ,ומסא תא םילידגמו ולש עקרקה תא םיחבשמו
 ..לבוה םוכס .םג לדגי

 קר  איבנ וז הישעת תוחתפתהמ ןמאנ גשומ לבקל ירכ
 ,ןתלכשהב תונוש ה תוצראמ תואמנודו םירחא םירפסמ

 תועידיה יפל ,ר י ב י ₪ ב '(ליטרא) תודוגא הרשעדםיתשב
 14670- ןלוכלו שיא 3988 רפסמב םירכח ויה

 -בלח לכ לש 5ל 9, ךרעל קר תובלחמל ואיבה םה .תובלוח תורפ
 ואיבה .לכה-ךסבו . ,םתיבדינב תלפלכל .ואיצוה ראשהו \ םהיתורפ
 האמח וניכהו בלח וליק .ןוילימ ה ע ב ש ךרעל ןובשחה תנשב
 91,6-ל ןכרטצה האמח וליק לכל וא ,וליק ףלא 840 לש םוכסב
 קר הנשב תנתונ ריביס : תורוגא ירבח לש הרפ לכ םלוא , בלח וליק
 | -,דאמ אוה לרו .טעמ הזה םוכפהו ,יינוניב רועישב בלח וליק 8

 "= \ ,היסורב בוקספ ךלפב .תחא המרפב ושענש  ,םיבר תונויסנ
 " החבשהב יולת בלחה םוכסש .םיארמ תובר .םינש לש ךשמב
 תניתנו םיבושח םינימדתעברה *"*ע האב וז החבשהו ,תורפה ינימ

 ] :הנשב ןתת ןהבש .העורנה וליפא זאו  ,אירבמ ןוזמו בוט לכאמ

 = רמולכ ,הנשל ולי ק םי פל א ה ש מ ח -- תורחבומהו ,וליק 0
 תוזוחאב יכ | ,ונא םיאצומ הינמרגב , ריביס תורפמ  העשת .יפ

 ,הנשב וליק 9840 ינוניב רועישב

 ,בלחה םוכס תא תוושהל ידכ ,םירפסמ ונל ןיא וננובארל
 : יתיארש המ פ"ע .לבא ,ןהיתורפמ . י*אב תובשומה-ינב םילבקמש
 ' תורפמ ןה תועורגש רעשל יל רשפא | ,תובשומב = יתננובתהו
 . ריביפב םירכאה

 דאמ לודג םוכסב האמח הפוריא יקושל דיביס האיצומ תאו לכבו
 יב .,ונא . םואור .תורכזנה .תודוגאה לש .ןובשחמ .הנשו הנש לכב
 .לבור 19,884  בלחה רעב , ןובשחה-תנשב .ולבק  םירבחה לכ
 לכ תא רכמ .הדוגאה לש דעוה ;הרפ לכל לבוה 11,40 -- וא
 לש דופ לכ .ריחמ  ונייה ,לבור 984,694 דעב דבענה .האמחה
 / = = ילש .ךסל .ועינה הישעתה תואצוה ;לבור 10,5 .ךרעל היה האמח
 :,םינינבה רעב םהיתובוח תא איהה הנשב ומלש םגו לבור 8
 -- .הרובעה ילכו  תונוכמה

 .יכ  ,הארמ. הלעמל תרכזנה .המרפה לש .תונויסנה ןובשח
 תוקיפוק עבש ו םירש ע ל הל התלע המחב לבל לכאמ תאצוה
 םינוש םינימ .לש :תובלוח תורפ םיעברא קר ויה המרפהב ,םויל
 ,תויבימרטסינימדא .תואצוה ;יה 9868 ה"סב .ןהיתונוומל ואיצוהו
 טנצורפה דוע הול ףפונ ן'ר 880 --- הרובע ,ילכו םינינב .ןוקח
 .םוכסמו (ר 8610 לש" ךסב) תורפה  ריחמ םוכסמ היצויטרומאל
 4156 ךרעל תואצוה ה"פב\ אצמנו ((ר 98980 לש :ךסב) םינינבה
 הרפ לכ ןתתשב ,רורב קר יב ,אפיא בוט ,הרפ לכל 'ר 04 :ךרעל וא 'ר
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 גמ ןוילנ

 םירש ע לש ףשמב תונויסנ :ושע .היפורב תרחא .המרפב
 בוטל ונשו הנשב הנש ידמ תורפה לש םינימה תא וחיבשהו הנש
 לש .ינוניבה רועישה היה 1885 תנשב  ,ןנוזמ :תא הנשל .הנשמ
 עינה 1898 תנשב | ;הרפ לכל | וליק 590 קר בלחה םוכס
 וליק 1640  רבכ םוכסה היה < 1901 תנשבו = ןוליק 1800 -ל
 תעמ, יכ ,דיעמ המרפה לש ןובשחה | רפסו | .,הלפ 'לכמ
 -יחופת .,קלס | ,ןהפל =: רמולכ)  םיחלקהירפ .תורפל תתל. ולחהש
 הזמו --- ,"השלש יפו םינש ייפ בלחה םוכפ הבקתנ ('וכו.המרא

 המו ,תאז הרובעבהבר הדיקש האיבמש הבוטה הלודנ המ הארנ =

 . םינמאנה תונויסנה ןמ האצומה תלעותה הבושח

 לש רבחו רבה לכל רשא תורפה םוכס לש ינוניבה .רפסמה
 ינוניבה רפסמה הלוע כ'ג הינמרנבו ;4,5-ל הלוע ריביסב תודוגאה
 רפסמה ןהבש תיבר  תורוגא ןנשיש פייע 'ףא תורפ שמחל בור פ'ע
 םיעצמהא רשא ,םירכא : הזמ אצויהו ,1,5-ל וליפא הלוע = יניניבה

 בוט רכש לבקלו הדונאל 'רג אתה םילוכי ,םהל םינטק
 םירכא האמ ,לשמל ,ידגאתי םא ,םנמאו האמהה תישעהמ
 רטיל םיפלא השלש דע םיפלאמ םויו םוי ידמ' איבהל םתלוכיבש
 םהל :תונבל תורשפא שי רככ זא ,האמח .ונממ תושעל בלח
 תוניבשחהש ינפמ ,םישוררה הריבע-ילכו .תונוכמ שוכרל ,הבלחמ
 םהל ראשיו םהיתיביח .לכ תא ומלשי תוטעימ םינשבש םיחונומ
 םוכסמ שדח לכב םילבקמ המה רשא ,ריחמה .ד בל מ בוט חויר
 = ..אבוטה בלה

 5990 ךרעלו ,הזה קפעה לבל ירוסי לטיפק שורד םנמא
 , הרוחסה . רוזחמל - 7 . .ההובעהילכלו  םינינב ךרוצל .ונממ

 ,לילעב םָיִאְרִמ .הינמרגב ..תויצרפואוקה לש םיברה תונובשה

 למ תא םלשל .ומצעב 'קסעה לכוי הנש הרשע שמח "לש ךשמ |
 ?יטרומא ידיל 7 רמולכ ,תוידופיהו תונושארה  תואצוהה
 .הרומג היצו

 םיכנמ .,בורפיצנא רפופה לש םיטרופמה תונובשחה | יפל
 ,הבלחמהל אבומה בלח .רטיל לכמ גינפפ 0,16.קר הינמרג תודונאב

 רטילוטקה 196 רבה לכ איבמ ינוניב רפסמב .יכ בשחנ םאו |
 לכמ הנשל. .קרמ .3,96 :היצזיטרומאל יוכנה םוכס הלעי וא ,הנשב
 יפלו .הינמרגב :בלחה  ריחמ ךֶרַע . יפל ,לבקמ אוהש תעב הרפ
 ןרמ תו אמ ית ש ₪ רתוי ינוניב רפסמב ,םהלש תורפה תו כי א
 לכ לע דבכי אל :יכ .,רברה :אוה .רורב אלה ,הרפ לכמ הנשב
 תונוכמ םע הבלחמ תופתושב ול שוכרלו הז ןטק םוכס תוכגל רכא
 = < הכאלמההירושכמ לכו

 ,לנא םיאור. םנמאו .
 ןקרמ .ןוילימ 4.5  םירבחה תוינמ : הלאכ  םימוכסל הלוע ןלוכ

 רבח לכל תינוניבה הינמה -- .קרמ ןוילימ 8,ל --- םיאולמה-ןרק
 ;רבח לכל קרמ 98 -ל --ולש םיאולמה-ןרקו .,קרמ .89-ל הלוע
 הלל ןהיקפעב חנומה רזה לטיפקהו ;ותינממ םינש יפ רמולכ
 ריחי רכא? תלוכי .וזיא שיה ,רבח לבל קרמ .510-מ רתוי םוכסל
 הרוגאה תרזע ילב יטרפה וקפעל ףסכ לש רוזחמ .אוצמהל
 םהיתוזוחא .יכ ףא ,הלא םירכאב ףסכה ילעב המה םיחוטבו %ולש
 הריקשב השענה ,םתרובעו םירבחה לכ תוברע יכ ןעי .,תוטועפ
 דעב תוירחא ןה -- ךמפומ החמומו רחבנ דעו תחגשה תחה תוזירזבו
 -- . קסעב חנומה ףסכה לכ

 ומלש 190% תנשב יכ הארנ וללה .תודונאה לש  ןובשחמ
 :וטקה לכ רעב .קרמ 9,606 -- ינוניב רפסמב ןהירבחל תודוגאה
 קרמ =- המצע .הישעתה תאצוהל :תיכנמ הומו ,בלח לש רטו
 6,90--טנריביהלו םיאולמה"ןרקל .היצזיטרומאל טקה לבמ רחא

 : ,םינומאמל תודיתע .אבנמו םילשחנה .תא זהזמ  ,םלוע ילבמב הקמ \

 .שוכרש תודוגא 8 ןנשי הינמרגב יכ

 8 יטקה ל 5 0 ל 7 לש "רכש" ו 'ןמב

= 

 9 י 3 םלועה <

 קר .םירבחה םילכקמ .ריביפבש תעב ,רופ לכ רעב לבור 58
 הישעתה תואצוה תולוע הינמרגב ,בלח רופ .לכמ יר 0,498 --
 5, 10-ל  הנעינת 'ריביסבו (האמח לש רופ לכל לבור 1,10-ל
 = + רופ לכל

 (אבי ךשמה)
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 ,יוהנכסב הָרות

 -תומי םוסנכנ ךכ -- םיחנוגו בגדיפופכ הנקזה .תומיל לשמ
 , :םיקורי .תודש לע = ותפר .ךותמ \ רקב  העוג. ,הריעה לא םימשגה
 ףותל .שרופ ,ומומעש-תריש  ךותמ  ןורחא .בובז א קסופ | ,.,ופשחש
 לא .ויניע .םירמ :,הצוחה העלות:םדא-ןב אצוי = ...קתתשמו קדס
 ,תופושחה תומהשה .ינפ לע םילרלודמ םיחוטש םה .הנהו ---םימשה
 :וילע השלחו ,השומכו הנקו איה .הנהו -- המדאה לא .ןליפשמ
 העשב << --- -- םלועה 'גיהנמב :,םולשו סח  ,וניחטב הפרו ותער
 ריגמה, החדנה :הריעה לא אב  ,םינש 'המכ | ,הז ןויפר לש וז
 .,ויתפש לע הרמה :ותחכותו  ,ןורח:אלמו יאנק .אוה אב ,"רועה
 ,בגה:בחר :.,.םילא ,ןקו . ,רקשה .םלוע :יפלכ -- םישקה וירברו
 ןימאה אלש .םימעפ | .., ןהיהוחב תומקו תוחוקפ תווומסה .ויניעש
 ןחכונ ! תופוצ .ולא םוניעש .היה המוד שיאה = רוע יכ ,בלה
 ,ותיול .ןב ,רדונ:הטמ -- ורוב ...םיאור םירחא ןיאש המ  תואורו
 לוטמו הריע לא . הרועמ .ריזחמ אוה :.ךכ -- ותומכ םילאו ךורא

 ,גרובליז השמ

 תוניועה לכו .וינפל  םילגנ .תורתסנה לכ ,אב אוהש םויב וב
 לכ 'לש ובל  ...םימה .ינפ לע הז ןמשכ ,םילועו םיפצ הענצבש
 ...ולא תויומס םיניע ינפמ תאטוחה ושפנ לע ;אוה ררחו ופקונ םדא
 זאפ .,הריעב ."םיפוזנה. םיעודי  ,וב ויגיע תא .ןתנש ימל ,ול יוא
 . ,ולוקל : תוירבה .ןיצרו  ,עקרקב םהינפ תא םישבוכו וינפל םיענכנ
 םלוע .לכ לע ,םשפנ לע םישקה וירבד תא הבהאב םילבקמ
 :;ותוולןב .ןותתיתפ תא רחא לכ" רכוז הגש לא הנשמ ...והותה
 תא תחאב חתופ ,המבה לע ןוא-ירעצב אוה הלוע ,וחיב והטמ
 ,.!הנכסב הרות ,לארשי -- :המ .חווצו שדקה ןורא

 :,הלחתב .ולוק .ןותמ  ...ףופצה .להקה לב לע .תלפונ .המיאו
 \ | ךלוה = ,םרו  ךלוה .אוה .רחא ,וז .האירקב .ותמשנ התצי . ולאכ
 רעפנ ,םנהיג לש .וחתפ הנה ...,ופוס דעו םלועה ףוסמ .לגלגתמו
 תא: םיזירכמו ףעיב םיצר התפת ידילי .,הלבח .יכאלמ ...םתחת
 ' (םיעשופ לש םפוס תא ןיעב ןיע להקח האורו .םדא לש ויתונווע
 : תואצוו םיניעה  ,םירועפ  תויפה ...ןירורח .ןירורדח רשב לכ השענו
 * עדו יא  ..יכבב ולוק תא ימןתונ  ,יא? חב ,תיוז .וזיאבו ןהירוחמ

 ךותמ  שקנמ .אוהשכ ,תדעורו השוחכ  עבצאב עיבציש ימ לע
 :הטמב :הזגור

 , ..ועשופה והידה ,ירה
 ירעש :תובשגמו תואב .שפג .תובישמו \ תולק תוחור דימו

 הקוחצ:תב  ...ןיעה תא ביהרמ בוט ּולוכש םלועו םיחתפנ ןרע-ןג

 םיקירצ םייבשוי  ,אוהה .םלועה ינפ לע תפחרמ הניכשה לש
 שמשה רהוכ < םיריהומ | םהינפו .הויזמ = םינהנו תורוש * תורוש
 :םיזירכמו .םיפט  םיפונ-יכז  ,הלעמ?יבאלמו

 : יי,!ךכל .עינהש םדא ירשא
 םיעוגעג  ובלבו ומוי:תוגאדלו .ולוח- תֶדובעל  דחא לכ .בשו

 .ךורא בוט:םוי לש " דחא םוול  ,בוט .ולוכש םלועל. ,ךחא .םלועל

1 

0 



 ,ללטמו .עעונתמ

 ,,..םילאושו .םילטב םידמוע .-= = ,תודחפנ <

 י ל >< םלולה < 10

 :הריעב םינקזה וחנג
 .'רועה, יא  .,!ונניא ."רוע,ה רו .,נניא- "רועה,

 ,םיהלא .רברל .ועגעגתהו וכח .,וחנג
 :יתב .ותלר לע הערומ .הקברוה תותבש יברעמ רחאבו
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 :םיניע תוריאמ תויתואב שרדמה

 לע רועה .דיגמה .שורדי .ןיקיתו םרוק 6 העשב ק"שב רחמ,
 ,..'הכרב וילע אובתו םענוי עמושלו בוט ולוכש םלוע

 -- זאמ וכרד ךכ -- עבק ,והטמלו ול  ,ותריד תא
 וגהנמ תא :הריעה ינב  םיעדוי  ,להקה:תיבב , תידימתה ותינסכאב
 ...ברה ינפ תא םג בישהו השעמ ,ו תיב לא -ותיא ןימזמ שיא :ןיאו

 הנקזה ודי ןהפמעמ וזיא תחת חש בחרה .ובגו אב םעפה
 ויניע קר = .:וילע .הנעשנו- והטמ-ותיול;ןבב = חכ :רחיב . :הזחא
 םדאכ ...החוטבו :הריהמ---ותכילחו = רתוי "וחקפנ .ולאכ  תויומסה
 תוחילשב אוח ךליה .;,ויגיע ינפל וצפח זוחמו . וינפל .הלולפ .וכרדש
 , ,,ויפב .וירבֶדו .ומשב .רבחל ונוק

 לכו  ,ונחלש לע .ךומפיש  .הסנבה:תיב שמשל עיד'ה :ואובב
 ..ילומלמ .ךותמ ויפקספ אל ,ושפנל ןותנ .,ובותל שורפ ,םויח ותוא

 ,וכררכ ,ידיחי ול דמע  ;הלפתה  תעשב  ,ברע | תעלו
 ...לוקב רמ הכבו ;תויומסה ינוע ינפל חותפ רורפ ,המבה :ירוחאמ

 .תסנכה:תיב  ליצאמו ,ינסרכה תפנכה:תיבמ אצוי  ןמק ףנא
 תולפתל  אוה | ןק הז לך שדקמ .ףגאה לע םג ותשודק תעפש
 :הוגארב תועבוט תומשנ  רוקממ  ,םייווד  תובלמ תואצויה .תופוטח
 תא .חינהו ףגאה לא סנכנו אבו הריע לע :הריעמ ינע= ריזחמ ,םויה
 ,.,םדרנו השק ץע:לספס לע האלנה ושאר

 ,דדונ .לש ויניע תא הפ תרגוס חצנה:תנשש םימעפו
 ,.ולרלודמו רק. ףוג לע  לופאמ

 :םימלא םילתכ ןיב יריחי  ,רועה דיגמה םש ראשנ ידיחי
 רחיתמש רתסנ. .קירצל  לשמ  ,עעונתמו \ ללממ

 עג דומלגו .םותי ...י אטוחה  םלועה לע .םימחר שקבמו .הלפתב
 הרוחש ףנכב טבחתמ .,יילהקה .היב,ל ביבסמ .לפאהדליל ול דנו
 התבהלשו הרונמה תקלוד- הררחו הדיחי . , , תושמשה יבג לע

 הלילהו

 הילע תופוצה ,תוחוקפח תונבלה  םיניעה תא הריאמןהעו השולקה | =
 תוריכמ ןניאש תויח תושפנ יתש הפ ויה ולאכ , , ,התואר ילבמ
 ... התרבה תא תחא תואור ןניאי

 "רצה ללחה לכש המוד . , ,עעונהמו ללממ ,ללממו עעונתמ
 םירפכמו םיללצה םישחלתמ ,תויוזה ןילמלממ ; שחלו לומלמ אלמ
 + .. הלילה תלפאב ועקשנש. םידמנ לש והת ייח לע

 לומלמה ליחתמ בושו -- הלק העש קתתשמ | ,חנאתמ
 ,.. תוהכה תויווה .לכב םוצעה שחלהו
 אוה חנוג -- , ,,םלועל ' תואב תוער תוחור .... רק -= :
 .תומי יכ .םרא .,, + ותוא תוסנל םימשבש בא ךנוצר ---' ,ובלמ-
 ,.+ יחור  דיקפא ךדיב ,.. להאב +, להאב

 ,שדוקה :ןורא תא חתפ  ,הנועמו | חנוג םק =
 +. יכבב/ הענו ושאר

 ,ויתונעטל ,ןקזה תוחינגל ררחה הלילה םישקה רוע בר ןמזו
 .. .ומוהת ךותל .עקש םירוהרהו תומילח :ילב קתושו

 תא וב ןתנ

 םלועה | םיכשה , 'הולשו ינוע אלמ ...םימשה ינפ וניבלה
 וינפ .לע ףרפר "בומ ולובש  םלוע, לע קוחר םולח ,טקש-םולהו
 ,.םיבו תובלמ תולפתהינוגנל ,גח-תחונמל םלועה ענענתמ ,םירוחה

 ,םינדועמ . ,םינותמ .םיכלוה .,הריעה. : ינב םהל :םואצוי
 < םיכלוה = ,םיאבו .םיכלוה =--  ,םישרוקמ | ,תבש ידגב  .םישובל
 ,תוהמה :םיניעה ; תפנבההתיב רצחב תויפונכ תוופונכ . םיסנכתמו

 ויש

 גמ ןוילג

 ,שמשה ירבד ופלח .היפזנכו .היפונכ לכב
 .רבעה הלילה .תומולחכ

 ויפמו- הלעמל הלעתה ולאכ ,קמועמ בש הדועסה ירחא,
 ,.ילהאב ..,.חימי .יכ ...םחא , ,,תורבה וזיא וטלמנ

 הכב .,הנותמ "עמש :תאירק, ארק רחשה תולע םע דוע,
 \.,"לוקב

 ברהו .הריעה  יבישח לכ  .םידמוע \:רבכ  "להקה:תיבב,
 בכש .אוה , , ,המשנה:תאיצול םיכחמ ,םייאשה .םיקתושו םשארב
 תוחינג .םיתעל חנגו -- תוחוקפ םיניעב .רצ .לספס יבג לע הורס
 ...םלא רמושב ,ותוול>[ב .והטמ ודי לע ...תושובכ

 היפונכמ ףלח .. .תמאה ןיד .ךורב ...תמאה :ןיד . ךורב --
 .,התרבח לא תחאמ ,היפונכ לא

 החקנה הרועה .חתכז = אל ---
 בוט

 םיקוחר ,םיהומת

 ולוכש | םלוע, לע .עומשל

 ,בוחרכ םיארנ .םירחאמ השלש ,םינש ..,,הריעה הנקורתה
 שבכ :ולאכ ..,ימ תחונמ תא היבשה ילבל םה םירהוש המוד
 ...םדנו -- וברקב :ויכב תא .םלועה

 תררחתשמ רצויה תבשחמש םוקמב ,הריעה :ירוחאמ םש
 םע  םיפופצ םלוכ וסנכתה םש -- םדאה לש תורצה  ויתועורזמ
 =. םרעצ

 : דעור .לוקב שישיה ברה רפס ללונה לע'
 תא ; ררועש ,הז לש ושפנ החנ ------

 ,;;ארובה .תדובעל
 ונייה םומותי ,בל לא םש שיא ןיאו ,קידצ הבא

 ,..בא ןיאב
 הז :,וננוא --ונניא -- תוילגרמ .קיפהש הז הפ -- == =-

 וו םתיתנ םלועה ...הרותב הלילו םמוי הגהש
 ! רמ חוצו ופוג לכב עועדזנ ,רכזנ םאתפו
 4. הנכפב הרות ,לארשו --

 + םיִריזנה רַפָסִמ

 ומאו ירומאה ויבא, ,עזגה אמט אוה לארשי : םירמוא שו

 ןיב םלועב  לבופו שיגרמ לארשיש לודגה רעצה ותוא לכ ,"היתח
 ךותמו עוגה .לש תוי:שה ךותמ אלא אב וניא סנואב ןיב ןוצרב
 ,חינמ לארשיל חנתונ הניא עזגה תאמוט :עזגה לש האמוטה תיובה
 תכרכדמ :,לקשמה ןויושו הונומההה .תוירשפא .תא ותמשנמ תלטונ
 םחוא לבקמ .אוהש ,םיארונ םייוניעו םיפוגיס ידיל = ותאיבמו ותוא
 ואלב היל .ינס .אלד .םושמ) --- ,ימינפ "פנואב, אלא "הבהאב, אל
 תיבה

 ,וא - - .תונפגסה הלבקש תורוצה לכ חא ןוחבנ םא לבא
 םינוש  תומזקמבו = םינמזב תילארשיה - .תוריזנה = ,קויד רתיב
 < ולטלאש  ,קפס ןיא ,  םירמוא שיכ הכלה ןיאש | ,ונל ררבתו
 = . לכ .תויהל 0 תוריזנה התיה הכירצ ,םתומכ הכלה .התיה
 םדוק תויחל ויה םיכירצ לארשי יריזנ + רמולכ ,תיעזג תוריזנ הרקיע
 ירהש  ,היברו .הירפמ- םמצע תא םישרופ ,םיינימ םיריזנ לכ
 היאתה יפלכ אלא .תנוכמ .הניא עוגה-תאמוטמ תקנויה  תוריזנה
 -.ותויהל . ךירצ .היה\ ךכ | ,םלועל | האמומ התוא האיבהש תינימה
 / תוחובומ תוריזנה תורלות ..ןכ רבדה א םיאור ונא תמאב לבא"

 תובבלה

 , היבוטירב
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 וו ררו-- א-ב ==. -ר--- רי כתם

 ירמגל .םמצע תא ושרפש  ,םיריזנה רפסמ :אקוָש ירמל ונתוא
 ינימ לכל  ךרעב לארשיב .ראמ רעצמ היה ,השאה ןמ
 השאה ןמ םילדב םלוכ ויה אל םייפיאה וליפא ,םירחאה םיריזנה
 ןיבו .םלוע יריזנ : ויהש ולא ןיב ,םיריזנה ראש רמול ךירצ ןיאו
 -תאמוטש ,דמל התא ןאכמ .בוצק ןמז יריזנ אלא ויה .אלש ו.א
 -לש- -תירקיעה .הבסה אל ןפוא לכב--הבסה .התיה אל --עזגה
 ידיל לארשי תא ואיבה תורחא תובס אלא: ,.תילארשיה  תוריזנה
 ,תוריזנ לש םירופיו תוריזנ תלבק

 תירוקמה .התרוצב תילארשיה תוריזנה :תרחא דועו תאז
 תוריזנה יכ. ,הארנ ןלהל = .תינפגפ ללכ  התיה אל הקיתעהו =

 תודלית לש הינשה הפוקתב קר הליחתה  תינפגסהו ' תינוציקה
 ריזנה ."םיטבשה תרשע .תולג, לש ארונה רבשמה ירחא לארשי
 ןשילחהל = ,ופונ תא ףגפל  ןווכתמ = היה אל .קיתעה : ילארשיה
 והדועלו ומילחהל ,ופוג תא קזחל +ןווכתמ היה המל | ,ואכדלו
 םינומדקה םימיב "םיחלא יריזנ, .לארשידיהלאו לארשי"תדובעל
 : רמולכ ,ויתומחלכ | תא םימחלנה םעה ירובגב םינושארה ויה
 המואהו לאה וגוודזוה םימיה םתואבש יפל -- ,לארשיו 'ה .תומחלמ
 אוה-ךירבדאשרוק, | תניחכב ,וב הלח :תוינשה ןיאש רחא גשומל
 שידקהש ימו המואהו לאה ויה דחא םהש םינש ."והנינ דח לארשנו
 ,לארשי 7 תדובע תא רובעל בייח | היה לאה תרובעל .ומצע תא
 (: "שפנה .אוה םדה יכ, -- .שפנהו ףונה םג ויה דחא םהש םינש
 - - ואכדל אלו וקנפל אל- -.ףוגה תא קזחל היה בייח "שפנדלעב ו
 םג התיה החא / ."םימש-תכאלמב,  קוסעל :חכ וכ היהיש ידכ
 ירחא םג םיינחורה  הילודג תבשחמבו ,התישארב תוחפל ,הרבחה
 (םכלוכ) םתאו -- לוח ישנאו שדוק ישנא אל הב ויה אל. .ןכ <

 קלח--םיינעו. .םירישע .אלו--'שודק :יוגו .םינהכ .תכלממ יל :ויהת
 , "ותלחנ טיעמה טעמלו ותלחנ .הברת ברל, :ץראה הקלחנ קלחכ
 םוקמ ונהנ אל הרבחה - תורדתסה םג .םלועה-תפקשה םנ
 תוררתפה ., רוחיה דופי לע תויונב ויה ןהיתשש יפל  ,םיפוגיסל
 הדילומ -- הזמ םיינעו הזמ םירישע -- תוינש הב שיש  ,תיתרבח
 ןיב .תלדבמ איהש םלועה-תפקשה ןכ .ומכ  .תונפגסה תא חרכהב
 ידיל האיבמ ,המשנה תושר :ןיבו .ףוגה תושר ןיב ,תויושר .יתש
 התרוצב תילארשיה :רוחיה תנומא ,המשנה םשל ףונה ףוגיס

 הלדבהה יהוז  .תינוציקה : תוריזנה רעב בר ןמז הדג הקיזועה =
 ןיבו  תירוקמה התרוצב . תילארשיה | תוריזגה  ןיבש  הנושארה

 הדה תולעבו םילילאה  תורבוע  םלועה - .תומוא לש  תוריזנ /
 ירכ ,ףוגה תא שילחהל הפאש הנורחאהש העשב, -- תירצונה
 תא דדועל אלא הנושארה הפאש אל ,המשנה ינפל ותוא עינכהל
 הלדבהב לבא 69 וחכ לכב םיהלאה תא רובעל לכויש ידכ : ,ףונה
 שילחהל וצר אל לאְשי יריונש יפל : תרחא הלדבה רוע הרושק וז

 ירמגל .םינושמ  םייח - יכרדו .םלועהתפפשה הל .רשא ,תדחוימ
 םלועדוריזנ .וליפאו  לארשי ירי  ,םהיחא ראשל רשא :הלאמ |

 , המואהדייח לכב קלח ולטנו .םהיחא \ ךותב : בור .יפ לע .ובשו
 ןיב םיכותמ ןיעכ ויה ,םעב רימת םיבורמ ויהש ,בוצק ןמו ירו
 הנממו  תינמוה .תוריזנה .לא רכעמה , םלועחיריזנ ןיבו םעה .ללכ
 תיבוחש יפל ,ללכה ןמ אצוי הרקמ היה אל תימלועה תוריזנה לא
 .ללכה ןמ םיאצוי םירבד ויה אֶל .ריזנח

 , םירבד (1 :
 ויה יט

 ..(םירוזנ ךרע ., ךגיוההגוצרה לש הידפולקיצניאלאיר) יללערוא ןופ (5
 לארשיב םייתדה םורקוחה לש םכור וקיוחַה תולארשיה תוריזגה לש וו .הרדגהב
 גונב לכ םדוק הנוכנ םג אוהו (ם"במרה , יולה הדוהי יבר , ןואג הירעס בר)

 , / הילארשוה תוריזגה לש ה הו

 ,תישארב םג הו ןבומבו א"י ז"י ,ארקוו ןכ ומב ג"כ ב"י

 'תכל ויה אלו םייחה :ןמ ואצי אל ,םייחה תא .לטבלו ףוגה תא

 םלועה תפקשה ואצי ונממש ,רוחיה .רקיע : ונרמא רומא
 היה 'אל ,הקיתעה תילארשיה המואה .לש .תיתרבחה תורדתסהו
 ,לארשי לש םמלועל | תינוציקה :תוריזנה תא איבהל  לגוסמ
 ושע  םייחה  ,וילאמ ןכומ ,העורו .הלבגה םישרוד הלאה םירברה

 'םג רהמ ולגתנ םכותב ,םינופצה םיידוסיה םידוגינהו ,םהלש תא
 תוריתפה '.םתרכה ףס תא םג ורבעו םינומדקה וניתובא ייחב
 תשגרה ידי. לע ועדונו וארנ .םיישיאה םייחבשו םייתרבחה םייחבש
 ה ב ה א תומכ הזע יכ,--םידוגינהו תוריתסה בקעב ךורכה לודגה באכה
 החיל ילבח ,האנקו הבהא לש םירוסי -- "ה אנק \ לואשכ השק
 .ראב ןישיב ןיערמ ינימ לכו .רשועו ינוע לש םיבואכמ | ,התומ ילבחו
 באכה .ארונה באכה תא קיתשהל הלובחת ,הפוכת הבושת ושרדו
 י"ע .םיקתתשמ ןימה:ירוסי  ,ינשה באכה ינפמ .עמשנ | וניא רחאה
 ,תודדיגתהה י'ע םלאנ םיבורקה  םישנאה לש םתתימ רעצ ,סוריסה

 םה לע הריהזהו הלאה םישעמה רגנ המחלנ הרותה ,תוחרקהו תוטירשה
 (%"! תמל םכינוע :ןיב .החרק ומישת אלו והדוגהת אל, : םימעפ המכ
 (5 "| םכב .ונתת אל עקעק תבחכו םכרשבב ונתת אל שפנל טרשו,
 הכפש תורכו הכד עוצפ אובי אלו, : םוריסה לע .הריהזה  דוחיבו
 םידמל ונא .ונשנו ורמאנש ולא תורהזאמ אקוד לבא (:"!'ה-להקב
 + םתרהואל שי םעט המ ,ןכ אל םאש ,םייוצמ ויה, וללה םישעמהש
 וימיב .ןיירע םימסרופמ .וללה םישעמה תא םיאצומ ונא  תמאבו
 * םילודג  ותמו, :'רמואו םעה לא תוער אכנמה  איבנה והימרו לש
 יפ לע ףא .(י "םהל חרקי אלו ררינתי אלו ...תאזה ץראב םינטקו
 לש הטישל  ושענ  םהב :אצויכו הלאכ םישעמש ונאצמ אל ןכ
 ;דחוימ ינמז רעצ לש תועשב קר אל היפ לע םיגהונש ,תוריזנ

 .ירמגל רחא ןיממ איה  תירוקמה תילארשיה תוריזנה תמיש
 .תופוקת. יתש .תילארשיה  תוריזנה .תודלותב םילידבמ ונא

 תורלותב .רשא \ תוישארה = תופוקתה יתשל | תומיאתמ תוישאר
 ""רבכ .זמהנש ' ומב =-- ןנה הלאה .תופוקתה יתש .ללכב . לארשי
 < הפוקתה ."םימבשה .תרשע תולג, ידי לע :וזמ :וז  תולדבנ---הלעמל
 התווהתה .תישארמ .תילארשיה המואה תורלות תא תפקמ הנושארה
 ' < * \חיתורלות תא תפקמ הינשה הפוקתהו ,  לארשי תכלממ ןברוח .דעו
 הפוקתב ,ושכע דעו לארשי תכלממ ןברוחמ לארשי תיראש לש
 :הפוקתמ ,םפקיה .אולמב = םיימואל םייח לארשי יח .הנושארה
 םיבלוה . ,"םיטבשה תרשע תולג,  ןמזמ רמולכ = ,ךליאו הינשה
 בתוכ .תרה ןמ ץוח רחא דחא םילטבו םיימואלה "םיטובירטא,ה
 תולג, לש  לודגה ךרעה .לע תחא .אל הז ריעה הלאה םיריטה
 /) אבש | ןיכרעההיונש :לעו \ לארשי  תודלותב  "םיטבשה תרשע
 . הנוכנ .המכ רע .ךרוא רתיב ראבתי ןלהל = .ונמלועל  הללגב
 םיוחה לע הנושארה תולגה תעפשה התיה הלודג המ = ,וז הפקשה
 " התע תעל :.טרפב תילארשיה תוריזנה .לעו ללכב .םיילארשיה

 חולארשיה תוריזנה לש םיירקיעה  םיוקה תא ןייצל .ונל  .קיפסי
 . + תורומאה תופוקתה יתשב

 * .האחמ הרקיעב הנה הנושארה הפוקתב תילארשיה תוריזנה
 -ץראב ובשיתנש רחאל .לארשיל  קנתינש תינוריעה תוברתה דגנ
 <  .םינענכה תלחנמ םירכנדודלי האלמ. התיה תאזה תוכרתה ,לארשי
 םיעור :לש םע ויה םינומרקה  לארשי"ינב = ,םינפל ץראה-יבשוי
 "אל םרפו  ערזו הדש = ,ועדי אל השק הרובע  ,רברמב  םירדונ
 .םירעה. תאמוטבו  םהילע הלע אל םירשו .ךלמ :לוע  ,םהל .היה
 יבשויל ויה: לארשי .ץרא תא:ושבכש "רחאל קר : .ואמטנ אל
 תורבו, "בוט .קכ םיאלמ :םיתב, . ילעבלו ."תובוטו .תולודג םירע,

 , םורבד (5

 ,ארקוו (,
 ,'א ר"י

 < ה'כ ט"ו

 + ה"כ, םירבד 2
 .ז"ט ,.והומרו :(%
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 ןבומ ,"םיוגה .לככ, ךלמ םהילע ומשו "םיתיוו םימרכ,ו ."םיבוצח
 הסיהב .טעמכ לארשיל םהל האבש השדחה תוברתה יכ  ,וילאמ
 םעַל .רתויב םישק ויהש היעגנ לכ תא םג םהל האיבה .תעדה
 תינרוחא םהיניע תא םיבסמ ויה םעההיבוט . םהב .ליגר .היה אְלש
 רבדמה ילהאב ,םיעורה ייחב ,קוחרה .רבעב . המואה לש רבעה לא
 ,תוטשפה תאו תומימתה תא ,םיי ח היתר ה תא ואצמו ושקב \

 ,לוכיבכ ,עגעגתמ .לארשי-יהלא . תויהלאה תאו .תויעבטה תא
 םעל הנושאר הלגנ םהב רשא | ,םיבוטה םינושארה םימיה לא
 , ךיתולולכ-תבהא ,ךירוענ-רפח ךל יתרכז, ::רמואו ,ול רחב הז
 וצר לארשידירימ = (* ,"העורז .אל  ץרא רבדמב :ירחא . .ךתכל
 ילדוגמ = : םיגומדקה םהיתובא לא .םהייח .יכרד לכב .תוותשהל
 אל רכשו | ןיי ותש אל הלאכ ,רבדמ"ישנאכ | םירוזנה ויה רעש
 תאצל ויה םינושארו תוריחה תא ובהא הלאכ | ,םהיפ לא אב
 רגנ ךכ :ירחאו  םיינוציחה = םיביואה = דגנ המחלמה \ תוכרעמל
 ןודא) ."לעבה-ידבוע,ב .ומחלנ  "םיהלא-יריזנ, , םיימונפה .םיביואה
 םיטושפה םייחה םשב םיינוריעה םייחה דגנ .וחמ ,(תוברתהו :ןייה
 :הלאה םייחה יהלא םשבו םיקיתעה םיעורה .לש  םיאירבהו

 (ןושמש) - רובגה . ריזה =: םה :הלאה  םיריזנה | לש  םיסופימה =
 / + (וחילא) .איבנה ריזנהו <

 ךליאו .םירפא  תלפממ ,םירבהה ונתשנ .הינשה .הפוקתב
 תבצע .ןנע---ןנעה דֶרִי יכ  ,המואה-יריתב לש שפנה-ךלה הנתשנ
 -ילבאל ויה לארשי-יריזנ ,םתוא םכיו--- הרוחש הרמו

 תא םירשבמה תולוקה .שדקמה תיב ןברוח 'םדוק בר ןמז--ןויצ =
 ןברוחה אובי םרט בר ןמו \ריואה לש .וללח לכ תא .ואלמ ןברוחה =,

% 

 הרוהיחתלפמש : תמועלבו .םתוא- הנחב תעמוש :ןזוא .לכו :,היהיו
 הלענ אל לבאה ןנע .לבאה םצעו תכצעה הרבג -- הברקו הכלה = =

 שרקמה תיבש העשב וליפא הלענ אל --- לארשידריזנ לעמ .דוע
 המואה-תולג --- תולגה לע םילבאתמ . לארשידיריזנ ,םיק :היה .ונשה =

 התלואגו .המואההתלואנ --- הלואגה לא םיקקותשמו---הניכשה-תולגו
 ,םיארונ םיפוגיפ .ידיל .תוריזגה העינמ .םיתע  ,לוביבכ  ,הניכשה
 דיועצ ..םילמנדלוגלנו = םיגלש-לוגלג  :יריל ,תופוצר .תוינעת .יריל-
 םנובלעו = םיישיאה = םייחה-לבא = ,המואה-רעצל .ךפתשמ = דיחיה
 ערוי םדא ןיאו ,ןימוחתה .וברעתנ ..הנובלעו ןויצהלבאב םיללובתמ

 ,דריחיהדרעצ לוחתמו .המואה-רעצ םייסמ ןכיה =
 רמשנ הקיתעה תילארשיה תוריזנה לש .ירקיעה .ןיערנה םלוא ,
 לעש הפילקה תא םנמא הנתנש תולגה .הינשה הפוקתב :םג |
 בקוגו .הלעמל .טלוב| םתוח-- המתוח הא .הילע העיבטה | ,ןיערגה

 ןיערגה. ךותב םג םיעודי = םייונש ללוחמ .אוהש רע .הטמל \דרויו
 אל איה םנ .ולוכ ןיערגה תא הדבא אל תולגה םג לבא :.ומצע ' =

 םהיתורוצ לכב םייחה תאנש ידיל םיילארשיה םיריזנה תא האיבה

 םינושארה םיריזנה שפנדתאשמ ...הרומגה ןותשנה תדמ 'ידיל אל ףאו
 םייחה = לוטיב אל --  םינורחאה םיריזנה שפנ-תאשמ םנ איה
 םיסוחיה  תרהטו .המשנהו ףוגה תרהט ;םייחה - תר הט אלא
 ויח הרהטה לא םיפסכנו האמוטה ןמ םירהמ .םיינימהו 'םייתרבחה
 ןמ םיורהדושנא - םג. םייפואה - םיריפחה = םג  הרותה-יהיונ = םג

 קרוע  קפד םלוכ תומשנבו ,םינורחאה םידיפחה דעו :וירוגו .י"ראה <
 לארשוהיריזנ  םונשי  ,ןכותב .המדרנ קר םישעמה/ תואתו ,םייחה
 אהניכש,ל המה למס | ,הלואגה = םולח תא םימלוחו ןויצהילבא

 איה .הרעו הנשי = ,"רע .יבלו הנשי .ינא, .תניחבב .איהש "אתולגב |
 , קפודה רודה לוקל ,תבשקמו תלחימ

| 
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 .בולוקוס םוחנ

 ,םינמלַשּומה םיִסְרּוקיִּפַאְה
 .(תוירגותה יתומושרמ)

 ,םישנאה לש לודגה בורה יניעב הז .היהו שדח רבד ומכ

 ,םיקסע ילעבכ .וא םילייטכ המרנות תוצרא יבחרב ומטוש רשא

 אוהש | וילע | םירמואש  ,אוהה .םעה .ברקב .יכ .םהל  רמאנ םא

 אל םהילע ריעמש ,עודי רסומ שי  ,תומונת  בהואו :םמודו לצע

 םילבח שי יב ,תאז םג אלא = ,םיינחור  םייח םהיניב שיש קר

 םע תרומה תא ימינפ ינחור רובחב םירבחמש ןיעל .םיארנ-אל

 לאידיאב םבל לבב םיקיזחמ תיבברלו םיפלאל םירגוה ...ברעמה

 םשפנ תא םירסומ ויה וליבשבו םיפאוש ויה .וילאש ,הלענו .לצאנ

 ךוה .לאידיאה  .תורודה .לכבו םימעה לכבש ,םשה .ישנא ,םיאוכנה

 לכבָש  הערב-םהיחא םע  םתוא | רבחמה | קיתרה .אוה הוה

 ןמ םמצעב םתיא הירבמה ןוכיתה חירבה אוה .לכ-םרוקו ,םלועה

 לש  "חלמההםי, = ךותל . םינכהל .םתוא לגסמהו הצקה .לא .הצקה

 תוררועתה לש לקו רח .םו רמולכ ,"לקדח,, .םייחרזמה .םייחה

 ,תמוד  איהש וז הרבח ר"ע םיערוי  םיטעמ : םייפוריא ,היחתו

 איה םלועה ןמ .התוקחרתה אלו ."םישפחה .םירדוגה, לא הברחב

 אוהש המ .לכ השוע  ירגותתש ומכ | ,הז = העירי"ןורפח . תבס

 ןכ .,אתלימדאמוסרפ ילבו .טקשהב :,רובכ .לש .החונמב --=- השוע

 . קושה תחוצו ןואש ילב םיינחורה וישעמ תא תושעל גהונ אוה

 ירגות .בל ול תונקל ערוי אוהשכו ,םלש .בבלב אב םראשכ .לבא

 |, ןויתודא לע רברל ץפח .ינאש ,הזה רסומה םג .זא ,וב .חוטבל

 . ,רנממ"'םלעי אל

 ולבדישמגב-.(וודה) י'גחה .רפי נ"הסל הרבעש האמה .תלחתב = =

 ךכ לכ הל שישו ,יחרומה םלועה לכב התמגור ןיאש תיתר :תכ \

 םורק .רבדהש רע הז ןיממ  תויפוריא תותכו תורבח לא .תואמגוד

 לבא , תויפוריאה .תורבחה תא ערי רפימה פ"כעש ,טילחהל  דאמ

 תוניוצמ .ןה תיטרפה התוימצעו וז הרבח לש התוירוקמ רחא רצמ

 תא | רפימה עדיש | העיריל .התיהש העפשהה  יכ דע \,ךכ לכ

 , דאמ יחטש ןפואבו ללכ ךררב קר תיארנ  םייפוריאה .םירבדה

 , תינחור הברק  םיבר םיקלחב קר תרכינ ,הארג אל םתס יוקח

 ,:וז.תכל שי .םשש ,הלורג ריע .לכב ,םמצעב םיארוקה אנדוטפשו

 .הדעומ םוקמ :רמולכ ,םמצעל הקט םהל שי ,םירבח הברה

 ,םישיורר לש .תכ לכל עוריכ שוש תוקטב ףילחהל ןיא וז הקמ

 רובח וילא .תרבוחמו הלש שארה תחנשה תחת תדמוע הקמ לב

 תאו  .לכבו = ,תורבחה :לכל יללכ :גיהנמו שאר ןיא  ,.קספנהאל

 תורחאב .השעמל  'וא .תרותל .דחי .תופרטצמו .וזל וז ןה תורבוחמ

 לש .רקועה .ררוש .םירבחה  ןיב .ךכל הכירצ .העשהשכ = ,המלש

 = ,רלב ,בא :'רמולכ ,א ב ב : חול הז םה םיארוק .טלחומ יווש

 הדד : ארקנ הקטה שארב דמועש ימי קר .הלעמהו רמעמה לרבה

 - = לכהו ,הקטל םיסנכתמ וי םוי = ,טילש ןקו"בא : רמולכ ,ןאמלוס

 ' .םש םיהעופ .,םילוכי םהשכ ,אובל םיבייח .לכהו  ,הריעול םירשכ

 יאשר ,הרועפה תא ןיכמו לשבמ םירבחה רחא וי לכבו- ;רחי

 אלו ,ללכ: המועז .הנניאש) .הרועסל .ןימזהלו ומע .איבהל רבח לכ

 :  תוצמב דאמ .תקרקרמ תכה ,דחא .חרוא -- (חרשה יבאלמל הנתינ
 . וא ,תכל .תכ ןיב ,םעל םע .ןיב .תלרבמ הנניאו . ,םיחרוא .תסנכה
 :הנושארה הוצמה .ללכב אוה םיחרוא תסנכה תוצמ ,תרל תה .ןיב
 = תל םילעונ ןיאו ,םירצונו םידוהי וליפא ןוצרב םילבקמ ,םהלש
 ! ,השעמב וא 'םירבדב .ןירותסמ םוש .םישוע .ןיאו ,םדא 'םוש ינפב
 . . םורדוגה, = ןיבו . םהיניב  ירקיעה = לרבחה ..'והזו -- תכה . .ירבח

 2. םהידגבב \ אֶל \,ינוציח ןמוס י'ע .םג .םירכינ .םה -- "םישפחה
[ 
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 ו

 םהופ תוצק ינשל ררוי ךורא םפש . םילדגמ םלוכ ,םמפשב םא
 הדועסה ירחא .הבלוב סַארַאמ א ל א ,םיתפשה תא הסכמו
 יפ לע , היור .םוכ לע החיש םיברמו דחי .הרובחה ינב .םיהוש
 תוחפה לכל ןננ .ערוי : .ישמגב .לכש: ינפמ ,םינגנמ םג םה בור
 רוככל = תוחבשתו תולהת ןה תורימוה בורה .דחא .רמו-ילכ לע
 לוק .לעב לילח והז ,"יאנ,ה ,םהלשמ םה םג םינוגנהו ,שארה
 םג םינגנמה ןיב שי ,ראמ םהילע .ביבח רמז ילכ אוה ,דאמ .ךר
 יפוי לש תולוק יאלפ ןתונעה םבובא ךותמ  םוסקל םיעדוי םונמא
 וא .,םיבושח םירבד לע םג  םינתונו םיאשונש שי .לודג .ךורו
 .הקס לכ לצא שיש :הניגב םילייטמו תונטק .תורישב םירזפתמ
 לע = ,םייחהו תרה רבה לע : םיחחושמו  תוגוז .תוגוז \ םילייטמ
 היפוסולפהש תולאשה לכ לע \ ,רוציקב ,םיהלאהו םראה רבד
 עתרנש " בשוח וזכ הקט ךותל אבש ימ .ןהב תקפוע תינויעה
 םילייטמו ,םהירבקמ התע ומק .אנותא יבד יבסו .,וירוחאל .םלועה <

 הקמ לכ שארש | ,הוע  ריכוהל ךירצ וא .םכרדכ ,םיפסלפתמו
 אובל דיתעש ימב  םירחוב | שאר לכ .ייחב .דועו .,החבנ .אוה
 ,וירחא

 סחיב םישטמגבה תא ןמסמש המ לכ אוה ןאכ דע .רפוסמה
 רכינ ישטנבה ןיא הזמ  ץוח .,תרחוימ תכ רותב ןוציחה םלועה לא
 שיש .תישארה המגודה .תכ וזיא ילעב לע .הנמנ אוהש ללב
 םיברועמ םישטגבהש ,תאז איה "םישפחה םירדוגה, לא םישמגבל

 ,תונמואב קסוע ישמגב לכ ,םיחרזאה לכ ןיב .םיקלחנו תוירבה ןיב =
 תאו השוע אוהש אלא  ,ותלוו ירגות לככ ,הרשמב  שמשמ וא
 תכאלמ .תוהובגה תוינמואב םיקפוע םכור. . קוידו רשכה ןורתיב
 םג םירחופ  םג םהיניב .שיו ,םיבהז ,קשנ ילכ יקצוי ,ןינולורוא =

 ,םידימא .םישנא .םה. תורבחה לא םיחפסנה בור ...הלשממה .ידיק
 ,ויתויכז לכבו תישיאה ותלעמב רישעל ינעה הושו ,םיינע םנ שיו
 ודפי םישטגבה | ,וב קיזחהלו ינעל רוזעל איה תירקיע  הבוחו
 םוקמ םושב התמגוד ןיאש .תפתושמ-הרזע לש רטשמ םהוניב
 ---םידיחיה לכ דעב ולוכ רובצהו ,רובצה דעב דיחי לכ, .הכ םושבו
 ושפנ לכב /הוועל .םלש ןוצרב .בייחתמ ישטגב לכו  ,רוסיה .והז

 רסחו הקרצ . תושעל הוצמה * , ותרועב ךרוצ שישכ :ודאמ לכבו <>
 הלחב הארנכ רשא ,הזה רסימה ישעמב תראפתהו דוהה איה
 עבקיו  ,םיקודאה  יקוח יקודקר לש \תושביהו תונקירהב ושפנ

 הוצמ איה רפח-תושע לש הוצמה . תישונאו הבהאה תא םמוקמב ! =
 לע םג יכ ;והער לע 'קר אל םחרל םדא :ךירצ =, תלבגומהיתלב
 ןמ: םיפוסאל םישטגבה תאמ תערונ הרתי .הביח ,םייחדילעב לכ
 ישטגבש ,אוה .םוי לכב השעמו רברה חיכש ,םיבוזע םידליל ,קושה
 ינב םע דחי .םכנחמו הלאכ םירלי .העברא-השלש ותיבל םינכמ
 ,ללכ רישע ונניאש י"פעא - ,ותיב 1

 ענונב רבר .םושב .םתוא םיליבגמ .םניא .םהלש תרה יקוח
 גוודזמ ,תחא השא קר :ישטגבה אשונ  תאז לבב ,תושיא תוכלהל |

 ןיבו ישמגב . ןיב יא הז רבדב  ,ופוגכ .הרבכמו .תומילשב המע
 ילב ,םג | יכ .;תוא הו  ,םולכ אלו םיסמונמה  םייפוריאהמ שיא
 וילאמ עינמ םהא רשיה לכשהו :עבטה י"פע --:תדה תוספורטופא =

 ומכ .החפשמה ייחו ותרהטו גווזה ררס .תוציחנ לש הרכה יריל
 ילגרל  תושירפ םהילע : ולבקש םישנא םישטגבה ןיב שי .,םהש

 םיארקנ .הלאכ םישורפ ,םישנ תוכלהב וסנתנש םיביצעמ תונויסנ =
 תרוחב םירכינ. םהו ,תוקורה ירובג רמולכ ,דרגמדיאדךרמ  :םשב

 םילהבנ םישטגבה ןיא .ללכב ., תועוקשהו תוגונה םהיניעבו םהינפ >>
 הגירמה .יקוחל עגונב ,םייחה קושבו השעמה םלועב רבר םושב =

 ימיב .,  הטילשה תרה .ילעבכ \ רמולכ ,םינמלשומכ םיבשחנ םה
 רותב \ ורשואיש ,בל .לע .תולעל היה .רשפא"יא .ןשיה רטשמה
 .הזכ 20 רושאב ו םוש םהל ו ,תדחוימ .תד ו

 ,לובמטסב .הפק-תיב ינפל-

 םיופמ .רבד | רמאל השק תויתרה םהיתופקשה תודוא לע
 תא לאשתשכ .ןכרצ לכ תועובקו תובוצק .ןניאש ינפמ  ,קיודמו
 :יפה םה ולא : ךל .רמאי --- +ולא לש םביט המ ;ללכב ירגותה
 :לשומה לש םיפופוליפה תמאב םה םישטגבה ! תמא הזו , םיפוסול
 םירמואש  ומכ  ,לוטבה- לעב םשב םג .סתוא תונכל רשפא .תוינמ
 ןיא .ולא 'לש : םתויליהינש אלא ,םיטסיליהינ : הפוריא  תונושלב
 הלוכ הרוגפו .תלבגומ איהו ,םייחה יגינע םע רשקו םחי םוש הל
 ואובנב אלו םיהלאב אל םינימאמ םישטגבה  ןיא ,.תדה .םוחתב
 רוציקב =- ןדע-ןנב .אלו הלעמ יכאלמב אל ףא ,ותוחילשב אלו
 ,ך"נתה םג * ,וניא ולאכ םינמלשומח םייתרה םירקיעה ןינב לכ
 ,/(םירפוב םה םישטגבה ,.םליבשב םייק וניא רו וקלה רסונ וילעש

 םהש | ,ללכ .םימילעמ 'םה ןיא ,הז םש לש  ונבומ .ףקיה .לכב

 םוקהותה יפמ וז הלמ עומשל יל .ןמהזנ .םימעפ המכ  ,"םייטסיאיתא,

 הבס םוש ילב ,הנושארה תועדוההה לש עגרב טעמכ ,םיליבשמה

 + "יאיתא, יננה +: ךינפל .םחיתו \ יהנותהש * ,ךל הרקי ,רברל .הנוכנ
 שיש ,הנושארה הלכשהה איה תאו ,יבל םע דימח ינא יתרמא

 רמאי .יכו ? חס. הז המ .יכו , הרתי תורדהתה וא ,תומימת הב

 ומ + הלאכ .תולאשב קסוע :ימ + "יאיתַא, אוהש ,יפוריא 'שיא ךל

 ,תערל יתחכונ כ"חאי לבא  +בלבש םירבד לע .והער תא לאוש

 המואה שיא לכש  ,תרמוא תאז ןיאו ,םישטגבה ידוסימ אוה הז יכ

 ישטנבה ןיא .ולא לש םתעפשה יהוז לבא ,ימצעב ישטגב אוה ןכ

 ןוילכהו החימצה לכב  .תרחוימ היוה רותב הלא תואיצמב .ןימאמ

 ותוימינפב .תרדוחה .ל ב ת ה - תימ ש ג תלועפ םיאור סה םלועבש

 העד אלא ,םישטגבה תאצמה תאז ןיאש  ,עודיו .,אצמנה לכ לש
 ירפסב | התנשנו ,םירצמ ימוטרח טהחב הזמרנ רבכש > ,הקיתע
 אוחו ,(המשנה ר"ע וירפס . תשלשב הברה .התודוא חכותהש) וטסירא
 תמ וליא :: םירמוא םישטגבה  ..הזוניפש לש תוהלאה םג איה
 . תמייק תוהלאה התיה זא םג  ,ראש רחא קרו ,םלועבש םדאה ינב
 לבא -- ,םדא  ינב תוככר םיפלא יפלא םע תמיק איהש .ומכ
 ' .תומשנתההש ומכ ,תומשגתהל הכירצ איהש'ינפמ תמייק הנניא המצעל

 ינב לש טלחומה יוושה ר"ע הערה םג תעבונ הז רוקממ :. הל הכירצ
 :לשומבש םיטנטסטורפה םה םישטגבה : םירמואש שי -- .םדאה
 קר ולטב םיטנטסטורפה .דאמ הקוחר איה .וז .המגוד לבא .,תוינמ
 ,ןלוכ תא ט עמ כ ולטב םישטגבה ,תויתרה תועדה תצ קמ הא
 הערה םג ףוס ףופ | יכ ןעי ,"טעמכ, : הלמה תא .שיגדמ יננה
 , םיכתוה םיתפומ י"ע .תמואת אלש הער איה לבתה תמשנ רי'ע

 דסומ ילב-שטנב = ו'גחה ר'ע הפו .הדגה םירפסמ םירגותה
 ווריכמ .תרבחב הזה שיאה .בשי םיחצה ץיקה ימי דחאב :תכה

 =, לכ וטוקיו  ,לודגה ריזיוה םש רובעיו
 םק אל שטגב ךא .קחכ םבל לע  םהידי תא ובלשיו ,םישנאה
 חזע שיאה תֶא וינפל איבהל :וציו .,רוזיוה אריו  ,ומוקממ .עז אלו
 ידו ,והופדר :רבכו  ,ץראה תלשממב וא שאבנ רבכ אוהו ,םינפה
 "+ ינתערי אל .עודיה,---., ,וייחל ץק םישל רשה יפמ  דחא .הגה היה

 - = \תמדק אל .אופיא עודמ, -- +ךעדא אל ךיא, -- : ריזיוה :וילא קעצ
 "ינפ תא ' םרטב תחא .הלאש ךתוא לואשל ינשרה = ,ןורא, --

 תא .ךילע .ןטלופה .ןתנ .םרטב תייה המ, --- "| לאש, -- ! ךבושא
 <יתויה ריכזמ + לאוש התא המל ! הטוש, --- '? לודגה ריזיוה תרשמ
 :ינפל .דועו, -- "1 ריקפ --  :'? ןכ = ינפלו, - "1 הרזוה : תודיקפב
 המ == "!ןטק .:רזוע, -- "+ ןכ .ינפל  .דועו, --- 1רפוס, == "ןכ
 :;האר התע, -- "!םולכ היהא אל !הטוש, --- "+ןכ .ירחא .היהת
 רבכ ::וז הגרדמל :יתעגה רבב ינא .ירח ,יתקדצ המכ דע ' ,ןורא

 "(ךהנררממ ההוכג- יתגרדמו ,רובכ ךל ןתא ךיאו---,םולכ ינניא התע
 םהיתוער תא .םישטגבה .םיבשוח .םייִתְמִא .םיפופוליפ רוהב

 םיסחיתמו. ,םולכ .ןהירחא רהרהל ןיאש תולכשומ תוערכ .תויתדה



 גמ וילג 3 םלועה < 14

 הדמ םהל םימלשמ םינימאמהו  ,םינימאמה לא הלק תותידבב
 .תוימהב תומשג ילעב רמולכ ,הוראדסמ : םהל םיארוקו .,הדמ דגנכ
 םיריפקמ םניא ללכב .,רבד םושב תרכינ תואנק יא םישטגבה :ןיב
 הבהאה ,הרשיה הגהנהה םהל רקיעהו :תויתדה  םהיתועד לע
 : ,ורבחל םרא ןיב םידפחה תולימגו הקרצהו .הנינחהו

 םהיתועד לש  ינויגההו לכשּומה  דוסיה לא .טלחומ :דוגונב
 אוה ךחוגמ ,תיי ט ר פה ה ה ג ש ה ה ך"ע םהיתופקשה תורמוע
 ,םיהלא ןיא םא . דחא 'אשונב םוכפהה .ינשו הריתפה ינפמ .רבדה |

 :ומה ,הביבסה תלועפ איה תאו הארנכ לבא +ךל .ןיינמ החגשה
 ,הללא לש  רחוימה ונוצר תלועפ תא רבד לכב .האור ינמלש
 םג רמוע ישטגבה .שותי תתימב וא .,לבונ הלע תליפנב .וליפא
 לכב ,ררסה תא ךפהמ אוהש אלא ,וז העד תעפשה תחת אוה

 ןוצלב החנשהה לא הנופ .אוה .,והרקי םיענ-אל הרקמ הזיאש םעפ =
 ,ז"יע תוארהל .ןווכהמ :אוה ,"יפוי תא יסוי הכי, ןיעמ ףודגב וא
 תיגולואית איה וז: הריפכ םג תמאב לבא ,םינימאמהמ  אוה ןיאש-

 הדח איה הב שיש "תויסיעכהל,הו םהלש ןוצלה תופירח .הרומג =
 ,ןשיה .רודהמ וניסרוקיפא .לש .העודיה .הריטסהכ .הזעו

 עוסנל .ובלב .רמגו :,היחמ ילבו ןוומ יל היה ישטגכ שיא .
 דע .עיגה םיטעומה וימרב .ולומ תא םש תוסנלו ,םירצמ ץראל

 רעב םלשל תחא הטורפ וליפא ול הראשנ אלו ,הירדנסכלא .
 ,רברמה :ךרר  רוכעל :חיה  ךירצ .,הריהאק דע :וילע .בוכרל םופ
 ,ויניע תא הז ינע אשנ ,רינתכ ושאר לע תרעוב התיה המחהו
 רבוע .גלשכ ןבלו .ךדוהמ רומח לע .בכור .רישע דחא .יברע הארו
 רבדמה"ןב? .,אללא  ,התא בוט המכ :רמאו "וב :אנקו = ,הינפל
 וליפא תתנ אל ילו .,גלשכ ןבלו ררוהמ רומח ול תתנש ;הזה חורה
 ;לפנו יברעה לש .ורומחי לשכ רבדל הלב .םרט -- ?עלוצ רומח
 הרבשנש הארו = ,ומיקהל יב לפטמ .ליחתהו ,רומחה לעב רמע
 אלו ,ומיקהל ול עייסיש ,ישטנבל ארקו ,רומחה לש תחאה :ולגר =

 ,יברעה וב .רעגו ,רישעה לש הלוחה ותמהבב לפטל ינעה הצר
 תא ומכש לע ליטהל ישטגבה היה םונאו ,וברח תא ול הארהו 5

 לבא | ,עלוצ רומח יל תחנ ירה ,הללַא : חווצו ,עלוצה רומחה
 דימת ןתונ .התאש ינפמ ,ךילע ךומסל ןיא םלועלש ,ונא האור
 הריהאקל  םהינש וכלהו  !םמוקמב אלשו םנמזב .אלש םירבר
 דחא ישטגב המש .אבש הריהאקב לוקה עמשנו ,רעצבו תועיגיב
 התיהו  ;עלוצ רומח .ךוראה .רבדמה לכ ךרד 'ופתכ לע אשנש

 לכ תא ךלמה .ץביקו ,תומל הטונ הלוח םירצמ .ךלמ לש ותב זא
 עמששכו ,ותב .תאופרל ללפתהלו  דומעל הנירמבש םישיורדה =.

 םדא אוה יאדוב הז םרא :רמא ישטגבה השעש הז אלפ השעמ

 ישטנבה אב : ,ישמגבה תא ול .ואיביש .רזגו +רבדמה לכ ךרה
 רכש .ךל ןתא  יתב .אפרתת םאו ,ללפתהו רומע : ךלמה ול רמאו =

 התימ ךתב  תומת  :ץאנמו ללקמ .ליחתהו ישטגבה עמש :,לודנ
 םיהלא הכו !רפסב תובותכה תוכמה לכ .הילע הנלוחת ו הנושמ

 .ץפקו וברח תא ףלש ,ךלמה עוערזנו !'וכו "וכו ןופרשבו .ןוקריב < =
 ארקו ,תילש אב .עגר ותואב לבא ,הלכ וב תושעל ישטגבה לע ' =

 תשקבמ איה ירהו ,האפרתנ ךתב ,ךלמה ינודא :הלודג החמשב
 ,ללק רשא תאו ישמגבה תא ךלטה חבשו .!הילא אובחש ךתוא
 הרבע  .התע וכ = אפורה ול רמאו = ,הלוחה .ותב .תשמ- לא ץרו
 ןיא : ובלב ךלמה .רמאו , התוירבל רווחל .הדיתע הלוחהו .,הנכסה

 כ"חאו ;לורג .רכש :ול ןתנו ךלהו ,ישמגבה .לש .ותוכזב אלא תאז .
 = + תללק אלא = ,תללפתה . אל המ = ינפמ, : שורקה חא לאש
 הארהו  ,שודקה :בישה -- ( הלעמלש ןקוה .םק יל \ שי | תקולחמ
 ינאש .הטמ ךפהה תא דימת  השוע :אוהו -- םימש .יפלכ ועבצאב
 7 + 'ויתימַרו  יתיוה  םורע .ךכיפל .,והשקבמ

\ 0 
 ל

 + ופתכ לע רומח תאשל לוכי טושפ םרא רציכ ,תפומ לעבו שודק

 םושו חפונ םוש ול ןיאו ,הלפת תיבל ךלוה ונניא ישמגבה
 רבדב וז תכ ינב לש םתורקפה  תעגמ .ןכיה רע יתד .ןחלופ לש רדס
 ינפל ישטנב רבע תחא סעפ + תאוה .הרוגשה .הצלהה .דיעת הז
 ,דחא בלכ הלודג תוירוכאב םיכמ םדא ינב הארו ,הלפת תיב
 תויחבש-וע .סנכנ ול ורמאו  ,בלכה תא םיכמ םה המ ליבשב לאשו
 , ! (םינמלשומל האמט  היח .אוה בלכהו) הלפתה  תיב ךותל הז
 ינא !ילא וטיבה ! תעד ול ןיא הז בלכ :רמאו ישטגבה קחצו
 אוה המ ,הז בולע בלכ לבא -- הלפת תיבל םלועל םנכא אל
 !ול .וחינה + עדוי

 .הקשמל היטנה--איהו ,וז תכל שי אדח .אתרטוז אתוקל
 תברקתמהו הניע םוכב תנתונה םינמלשומה ןיב תחאה תכה יהוז
 ,רחא ףירח הקשמ ןימ קר םהל שי ,ברעמה ימע לא "וע םג
 םיארמ הזב םגו | . םיבנע תיצמתמ ףרש ןיי .ןימ  ,"וקר,ה .אוהו
 ותוא םישוע אלא ש"יי םינוק םניא םלועלש הרתי היפיסולפ םה
 םימרכ .הקט לכל םיכומס + ףויז .תותשל אלש ידכ * .םמצעב
 ותנמ תא רבח לכ לבקמו ,קוקו ילכ םרכ לכב םהל שיו ,םילודג
 לוגר .רחא הקשמ לכמ תוריזנ םמצע לע- םה םירזוגו- ,םוי םוי
 תא שיגרמ אוהש דע | ,ותנמ תא לבקל ךכ לכ ישטגבה :אוה
 םע ל"נכ אוה רתנקמו ,ונממ תלטינ | איה .םא . ללמואכ | ומצע
 תונייצמ אתוחירבד ילימ כ"ג שי אד ןוגכ לעו  ,תיטרפה החגשהה
 שיש םיקר  םינויע /הברהמ = רתוי | וז תכ .ינב לש םיפוא תא
 שיש ינפמ :הקתעהל | םיואר .אצומ ינא ןיאשו ,םירפסב אוצמל
 ןתחישו "ישניא-ירמא, .םה הלא רשא רועב = ,תוריקח קר םהב
 ןקו ישמגב ךלה תחא .םעפ . (1018100:) = .תויח .תוירב לש
 "ורדקתנ .םואתפ  ,םויהדתנמ ףרשה-ןיי קובקב ודיבו  ,ותיבל הקטהמ
 וילע ולפי אלש ידכ ,וכרד וריזו = ,ןקוה שחו * ,םיבעב םימשה
 ,דבכ דרב .וילע דריו  ,העשה ול הקיפפה אל לבא  ,םימשג
 ,ותרדא תחת ותוא ןמטש י"פעא > ,ודיבש  .קובקבה תא רבשו
 טיטה םע .גומתנש רקיה לזונבו ילכה ירבשב :סעכב ןקזה לכתסנו
 תא םש שקבמ אוה ולאכ , עיקרל לכתסנ ןכ .ירחאו = ,בוחרבש
 ,ונחס לע בשיש ,רחא ןעצר האר ול ךומס . וקזנב בחש :ימ
 סנתוקה תא לטנו ,רוע  תכיתח לע לזרב לש םנרוקב הכהו
 תא .רובש : רמאו הלעמ יפלכ וב ףנפנו  ,ןעצרה לש :ודימ םעכב
 !.., .קונות לכ לובי קובקב רובשל + התא ןמוא םא ,הז

 םהיניב םג .שיו ,תומילשה ןמ םיקוחר םה םישטנבה םג יארוב
 םושמ אלא תועד םושמ אל םהיִלע םיחפסנש שיו .,םילק םישנא
 ,תועדב שפוחה | אוה וז תכ לש םיסבה ללכב לבא = ,תורקפה
 .םייחה - תוצילעו .תישונאה הבהאה

 תפ .ינב ויה |(רומחמ ןטלוסה /לש ורודב)  העורי הפוקתב
 ,הנידמ ינינעב וקסע אל . םהל וחינה ןכ ירחא לבא ,םיפדרנ וז
 רובצה לע םהיתועד תא וליטה אל םגו  ,הקיטילופב :וברעתה אל
 ללכ הרכינ אל .הנורחאה רורחשה .תעונה | ךשמב םג  ,ןימאמה
 התוימינפ .רקוחל לבא ---  ,םינוציח םירבדב וז .תכ לש .התלועפ
 םיעייסמתו םימרוגה ןיב יכ .,רבהב לק .קפס ףא ןיא וז העונת לש
 תורוסיה .תא םיבר ה תובלב שילחהש = .,הוה ימינפה חכה םג .לעפ
 תא ליפהל ' רזע אמרגל-אמרגכ הז ףהדבו | ;דובעשו הנומא .לש
 , ,םדוקה רטשמה

 םג האב איה = ,ברעמה ןכ 'קר אל חרזמל האב .תוריחה
 תרומה תא םיעדוי םניאש .הלא קר :,תיתמאה' איה וזו ,המצעמ
 םולעופה תוחכה לכ .,םמוד .רמוח .הזיא םנה .םהה .םימעהש ובשח
 יתרחא הר וצ ב  םילעופ םהש אלא ,חהומב םג םילעופ .ברעמב
 ! םינמלשומ "םישפח םיררוג, ורה

 והמ | :רתויב ונילא עגונה דחא .רבד רוע תעדל | יתיצר
 :םירגות \ םהה + תיטואלה .הלאשה = לא  םושטגבה . לש 'םסוהי

. 



 ,םיטסילנויצג
 םניא םישטגבה . יל .ורמא ,הרורב הבושת יתאצמ :אל וז הלאש

 לע לבא + אל וא .תעכ תכלהמ  הדומהש | ומכ

 נא הדומ לבא---'וכו  'וכו םהיניעב םיוש םימעה לכ ,ללכ םיניחבמ
 םהל יאש ,ןימאהל רתוי ינא הטונו ,הז .ןינעב הנמא-ןטק יננהש
 אל הז .ןינעבשו ,םרסימל העדונ אלש = ,וז הלאשל רחוימ םחי
 .םירחאמ ולדֶבי

 לע םג + םהיתומוקמל םיקלחתמ םה רציכו ,םרפסמ המכ
 איה הרתי תומימת יידע, תורורב  תובושת ,ןיא ולא תולאש
 ,ןמזה ךשמב .אובי הז לכ , תויטסיטטס תועירי . . , חרומב שקבל
 . ,חרזמב הקיטטיטטס היהתש דע לבא---ברעמה ןמ יארוב אובי הזו
 וז ע"על .השרח הרוצ תינמלשומה תוסרוקיפאה  שובלת יארוב
 י ,תוערב רקפש דמח מ לש הרוצה איה

₪ 
6% 

 .הָיקְרוִמ םיִקְכְמ 0
 .אטשּוק
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 םלועהמ ,תואושנה תריהבו תוגלפמה :םירחבנה"תיב תחיתפ
 בושי א"עו = יקינולפ = ירוהי< א"ע ינמרג ןיתע = , ירוהיה

 = -יתונוש + י"א

 .יקרותה טנמלרפה תינש חתפנ הז עוגשב
 ללכ: השגרוה אלש טעמכ ר:עב .תורדהנ תוגיגח םוש וכרענ אל םעפהו

 םע הוכולהת ףא ,תובוחרהו םיתכה טושקל רכז ףא היה אל ,החותפה
 לכה ::לובמטס תובוחרב הע וארג אל. תונגנמ .תוכומזתו םיפפונתמ םולרה
 דחא יגפל השענש המ לכל רוגינב טעמב , הלודג רתויה תוטשפב השענ
 + הנושארה החיתפה תעב ,םישדח רשע

 "ןניריצט,ררהנה לכיהב םירחבגה:תיב לש תונושארה תובישיה שלש 0
 ןוידע רשפא יאו = , היקרות לש. םוינידמה םויהל שדח רבד םוש ופונכה אל |

 ןהמ לולשל  ןיא .תאז .לכבו , טנמלרפה לש ונוובצו וביט לע ןהופ לע טפשל
 + העוהי תובושח

 שדח אל הז ןיממ םימואנה לכ ומכש  ,אסכה:םואנ/ תאירק דבלמ
 הברה לע- -הנוכ .ילב אלו---הקיתשב .רבעשו ,ןכרצ יד יללכו רוח היהש ,המואמ
 הזה םואנה - רכנמה םשוה לכ טעמב השע אל :ןכלו ., םיבושח תוערואמ
 + אושנה תרוחבב הנושארה 'הבושוב .ןקסע

> 

 תאזה הבושחהו הנושארה הריחבה תעב יכ ,לבהיזבשח התיתפה ברעב
 ,תוגלפמה 4 עברא יכ , .ואבג םיבר = ,תוגלפמה:תלאש  ןבלתתו  ררכתת
 שיו .,נו הבושוב םישדחה ןהילגד תא וכגתי --- , םינורחאה םימוב זרבד ןתודא-

 ,ותואישנ:אסב לעמ ולפגב הזיר:דימחא תא וארוו ריתעה:ךסמ תא ולגש

 .ירמגל .תרחא .התיה הנושארה הבושיב התלגנש הנומתה םלוא
 ילב םג לבא  ,ררס ילב ., תרעופ הבושי ! ןמש רכד ןאמ -- תוגלפמ

 םיריצה לבא ,הזיר>דומחא תריחבל ודגנתהש םידחא םיריצ םנמא ויה + תוגלפמ

 הו .םינותעה :וגל .םירפסמ .םתוהא לעש ,תוגלפמה אלו  הגלפמ .םנוא הלאה
 ."תועבגו םירה, תועובשו םימי \

 לעש

 םירחבנה-תיב שארל הזירידימחא תריחבש | ,קיספ אלד אלק אצישב
 הפסאל הירבח תא "המדקתו תורחאה, תגלפמ הארק ,המוצע תוחגנתה שגפת
 :רימחאל םידגנתמ "דעוה, ירבח ןיב םג יכ ,תרעופ התיה הפסאה .תמדקומ

 רוחבל םידחא דגנ תולוק 7 לש בורב .טלחוה םיכורא .םיחוכו ירחאו ,הויר
 0 :אישנל .הזיד:ךימחא תא בוש

 בורב םירחבנה:תיב שארל  הזיר:רימחא .רחבנ איהה הפסאה תרחמל
 םישימחב דוע ופסונ "המדקהו תורחאה, לש תולוקה לע ,ונייה ,164 לש םוצע

 , .תורחאה "תוגלפמה, ךותמ .תולוק
 םיפסונה תולוקה 53 תאו קצומל הזה. בורה תא" םשוחש ימ לבא

 וניא * המדקהו .תודחאה, לא  םיבורקה ,םישנאו תולוקל הזירירימחא ליבשכ

 / תוער התע תופסות םירחבנה:תוב ירוצ ברקב וכ  ,קפס םוש וא  ,העוט אלא

 תריצי יריל .ףוס ףוס הניאיבתושו םדוק - םטילבהל היה רשפא יאש = ,תושרח

 יוזב וז תומחלנו  וזל וז תודגנתמ תוגלפמ

 ןיא .םאו  ,םירתבנה:תיבב םירכח 70:כ רוע םורפח יכ  ,ףיסוהל ךירצ
 םושנא םיאצמנ םהיניב לבא ,םירסחה םיעבשה ןיב "תוגלגמה ראשש, טילחהל
 ןוהפח ךכ:לכ .שגרומ  ובש ,םירחכנ"תיבבו ,תוגלפמה .שארב דומעל ולכווש

 ,ןובשחב הז רבד םָג אב ,תוישיאה

 םידגנתמה רתי לכו םינהשפה ,םיכותמה ירי הז ןינעב תוקוסע התע תעל
 + לכב ומכ ,י ש י א ה רופי לע הנדפות אל תוגלפמהש םה םילדתשמ ,תוגלפמ דוסול
 הנררפתש אלא  ,הירטסואב .ומכ ימואלה דופי לע אל םגו ,תוינקלבה. תוכלמאה
 " וז .תולדתשה תורמל םלוא ,תוירובצהו  תוינורמה .ןהיתופקשהו  ןהיתועד .יפל

 ןה םג תויולה יקרותה םורחכנה:תינבש תוגלפמה יכ שארמ תוארל רט
 0 :תוימואל םג הגייהתו גיהנמה תוישיאב
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 | ןגס תריחבל ושגנשכ ,הינשה הבושיב דוחיב הטלבתנ הנורחאה היטנה
 + אישנה

 ומיכ ,החפ-ידיטסירא :ינויב .אישנל ןגפ רותב ורחב הנושארה "היסיפ,ב
 לע התע .דומעל אפיא לכי אלו ,םירהה:תורכמ:רשל  ידיטפירא .הגמנ ייקה
 ועאש :,םהיריצמ דתא וז הרשמל טדידנק רותב ודימעה םינויה ,תוריחבה
 ירצונ יברעב טגמלרפה רחב ומוקמב  ,רחכנ אל  אוהו- -,ךכ לכ םסרופמ
 הגלפמ, םהש םהוריב הקזח יכ = ,םיבלעג פמצע תא ושיגרה םינויה .,הירופמ

 ,םהלשמ תויהל ךירצ ןושארה ןגפהו . ,םירחכנה:תיבב "הלודג

 "  תואהו  ,תדחהינב ןיב םילודבמ סנואש ,םיריעצה .םוקרותה םינוע הז לע
 6 ,ורצונריברעב
 "  ןובלע והז . שאר-בשליל ןגפ רותב יברע  תריתב--תחאב  םינויחו

 : יולוכ ינויה .םעל יחלהתריטס ,םונויל ימואל

 -תרסוחמ התיה אל םירחבנה-תיב לש (תישילשה) הנורחאה הבישיה םג
 " רחבנ הרכעש הנשב .תואושנה ירפופ תא ורחכ .םידוהיה ונליכשב 'דוחיב ,ןינע
 לנקה תא וליפא .ודימעה אל וז הנשב .תילצמ םופנ  ידוהיה ריצה וז הרשמל
 וש ינפמ אלו ,  רבר:תורע וב ואצמש  ינפמ אל ..תאזה הרוטריד
 ל וילע ורבע ,טושפ אלא ול האנ התיה אל

 "אל תוקרותב "ידוהיה םעה,, םגו םידוהיה םיריצה יכ .רועהל אוה  רתוימ
 ושרר אל םודוהוה םיריצה ,"הקזחה,.תא ולטבש לע .ושגרתה .אלו וררועתה
 ,ושררוש םהמ עכת אל םהירחובמ שיאו ,םידוהי רותב .המואמ

 ..'המה םיגמותוע לכ תישאר, אלה יכ

 תוגמרגה הלשמהה ח"ע .אטשוקב עיפומה ,"רוולל רשינמסוא ןותעה
 םירמאמ תובורק | םימעפל איבמ | ,וז הלשממ  רוצל ''זויציפוא, רותב שמשמהו
 ,לארשו:ץראב םידוהיה תובשיתה א"עו היקרות יודוהי .ד'ע םינינעמ

 תא הזב ןתונ ינירהו ,הלאב םורמאמ .ינש וב וספדג ןורחאה עובשב םג

 . :םתיצמת

 "= | ףועב םדוקפתו וקונולס ירוהי לש םתגוכת רואתב קסוע ןושארה רמאמה
 4 הינבלא דע הביבסב םגו םידוהי ןיסולבואב הבורמ יקיגולס ריעה .,וז

 .,םידרפס םידוהי םיאצעמנ

 רועה המרקתה ,  תקסופ-יתלבה םתונדקשו םחוזירו ,  םתוצירחל תודוה
 הרסח יקינולס ירוהיל , םיירובצ תורסומ ןורפח קר הב שגרומ ,הברה יקינולפ
 תבוטל = תונברק = בירקהל .ןוצרהו 1,0081-781010118]ו88 םתדלומ-ריע.תכהא
 :םיזירז , םיסונמ םירחופ  רותב יקינולס ידוהי "םה .םיניטצמ |, ךובצה יכרצ

 :םנורשבל תודוה  ,הפוריאב םיירחפמה םיזכרמה לכב םיפרופמ םמשו ,םיריהמ
 " -תלמב . ימלועה ריסמה םלועב בוט םוקמ יקינולפ .השבכ . םרשיו ירחפמה
 :"אצוו תרקמ הנה תואמרהו ,חטבל רשפא |, יקומולס רחופ יפמ תאצווה ,ןומאה
 'הורחתב. , ןיחומה:תונטקב = יקינולס .ירחופ תא םימישאמש שי םאו . , ללכהמ
 החתופמ תורחתהה . םוקמה יאנהל בל םישל ףירצ--הלאכ תונורפח דועבו הנטק
 תונובשהב קידל ץלאנ ידוהיה = רחוסהו ,  הרזטהיירע .לכב | רשאמ רתוי ' הפ
 אצמל םיינואג תונורשב לעבו תונויסנב דמולמ וחירה ידוהיה רחוסה ,.הטורפה

 " . הלוז הרוחפ ירוקמ
 -אשמ .ירחא אלא ,םירמגנ םילודג םיקסע ןיא יקינולוסבש , אוה תמא

 %' לעב לכ ;םשא יקינולסמ ידוהיה .רחופה אל הוב םג .לבא ,,השקו .ךורא .ןתמו
 < ,םיאנתה לכ ירחא .אלמי .םא .,ווכ = תומיענייאט  לצנהל לובי  תשורחיתוב-
 םוברש המ "םג הול םרג ;הברה ,השוודה  הרוחסה תא אוצמי םאו

 תונורחאה םינשב  םירקבמ וליחתה -- םורוהיה קר אלו --- .וקינולס ירחוסמ
 תורוחסה תא םש םינוקו הושעתה.תוצרא = תא . םמצעב : תובורק \ םימעפל
 , ב ,ּ + םהל. תושורדה

 ןרחבש



 ישנ ןיב .השגרנ תונורחאה םינשב קר , תונצמקב יקינולס ירחופ םייחו
 תא הנפמ הקיתעה תשובלחה ;םופקוללו תורתומל .היטנ  םיִדוהיה .םירחוסה
 , םהל םושרמ םניא םהיעצמא םא םג , םיריעצהו = ,הפוריא ישובלמל המוקמ
 בוט ןוומ לע בל-ץפחב :םירתוומ ..השדח רתויה \ הנפאה י"פע, םה .םישובל
 פ"ע ףא , תוחכשנו תובלוה תוקיתעה תורוסמה םג .הרדוהמ תוינוצחב םיקידמו

 תבשה םויב ,  ץרפב דומעל .ידכב םתלכיבש המ לכ תא \ םישוע  .םינכרהש
 :יתב תא םירקפמ םירהצה ירחא . םויה.תוצח דע תוחפל ,םיבר םידבוע
 רשאמ הוה םלועה תונונעת  ד"ע .רתוי םיבשוח ללבבו ,הוהקח-יתבו התשמה
 ,הלודגה .תוריהוב רוע םירמשנ םגיא םילודגה םיגחהיימי םג \ \תווצמ ר"ע
 ימיבו ,םהכ .קידמ םילעופה ןומה קר- ,הנש םירשע ינפל םירמשנ ויהש ומב

 םילעופל ,םיפוצו  םימי הנומש .אוה = תבוש ,  המודכו תוכוסההגח , תוצמההגח
 הלאה םישנאה . םידחוימ | דובכ-ישכרב סחיתהל ךירצ יקינולסב םידוהיה
 .שממ םפא תעזוב. םמחל תא  םיאצומ

 ,!םיתתס , םיאנכ םידוהיה ןיב שי .םחכמ לדגתש השק הרובע ןוא
 , תוינאב םידבוע , תוריס ילהנמ ,  תוראב יקנמ , תובוחר יקנמ , המדאב םירדעמ
 + םיבר  הבאלמדולעב רבלמ "ובו 'וכו םילבס ., םינולגע '

 דימת ןשגפל  רשפאו , תשורחה-יתבב םיפלאל .תודבוע םהיתורענ םג
 לש םהיתולעממ תחא . תשודחה .תיבל .תובלוח . תויקנה ןהיתשבלתב :תושובל |

 םירבדב םיצמקמ םירוהה , םהינבל םינתונ םהש בוטה ךוגחה אוה .יקינולס ידוהי
 יקינולפ ידוהימ .םיבר .  רפסה.תיבל םה םירפומ | פהינב | תאו .םיצוחנ רתויה |

 תאו התיהשכ ,ןשיה רדסה ימוב ןלבק וו תוניתנ . תורו = תוצר יניתנ וה
 , םוירטסוא וא םיקלטוא  םיניתנ םהמ קלה . היקרות  בשוול  הלודג הלעמ
 תודחא םינש הז לבא . דרפס--וליפאו ,.היצנרפ , הידגלוה לע םיבשהנ םירחא
 ,.הרו תוניתנ לבקל יקיגולס ידוהיל רוע  השרמ : הניא .תושרהש

 אישהל רשפאה לכ תא םה םישועש .,יקינולפ ירוהיל הרתי הלעמ רוע
 םומ < תולעבל  םיסחיתמ = םילודג = םימחרבו ,  תורישע = ןניאש = תומלע

 םימורחמ םנוא ללכב ,הרשיה .ךרדה תא וכזעש .ולאל .וליפאו \,תונוש .תושלוחו

 סושקבמ אלא , ןויסנב רמע .אלש ינפמ וא ,הבוטה ךרדה תא .בזעש .ינפמ "שוא
 :הרשיה ךרדה לא ובישהלו .ומירהל תולובחת +

 :יקינולס ידוהי ןיב הזרפומ תוינע תררוש הז לכ תורמל

 ,םונורחאה .םימיב .רתווב תנינעמ התיחנ לארשי:ןיראב תידוהיח הלאשה
 (* הפוריא תא ורקבש םיגמותועה םיריצה תרוכח םע םינויצה לש מ"ומה ילגרל
 :ץראב וז .הלאשב םירחבנה:תיב לא סונכהל הרמוא הלשממהש םיקוחה .תועצהו
 : :תוריפסה .לכב וז הלאשב קוסעל םיברמ ,לארשי

 ?םידוהי .ינומה תרגה התע | לובפל י"א הלוכיה :לאשל שי לכ םרוק
 ,לארשיטןירא לש םובר םיקלה דבעל רשפא םנמא ? י"אמ איצוהל רשפא המ
 ,םישוע םגיאו םולכוא .תניחבב ןאביש םינומהה ויהי .הדובעב וליחתוש דע לבא
 הבוטה הפוקתה לבא ,הליכאה:יכרצ לש לודג רקויל לכ םדוק םורגו הז .רבד
 ,הרהמב רוכעת , ןיראה ךותב רבכ םיבשווה ,ו'א ירכא ליבשב חאזה

 , םינשיה םירבאה לש היתונויסנב ושמתשי יאדוב םישהחה םיבשיתמה
 .תובשיתהה תא הברה תוליקמ .הירבט -- ופיחו םילשורי --- ןפי לורבה-תוליפט
 + ולאה תוליפמה ךרואל  תוגרדמ -- תוגררמ תובשומה תא דפיִל היהי .ךירצ

 הוב לבא , הטראה:תואובת ריחמ תא ליווהל .םימיה * תוברב לכוו הו רבד ' \
 ררושה בצטב םישמתשמהו ריחמה תא התע םילעמה  ,םיחלפה םע ורחתו
 , םיחלפה ינוטה ולבסי תושדחה תובשומה | דוסי י"עש .אפיא אצמנ ,םתבוטל

 . השדחה תורחתהה ינפמ רומעלו םהיתודשו םתרובע תא ללכשל םילובי םניאש " 
 ,םילשוהי קר ןה ןובשחב תואבש ולאו , ןה תוטעמ י"אב םירעהש ירחאו

 ,,תוידוהי תובשומ לש עודו רפסמ רבב .זכרתה ולאה םירעל ביבסו ופיחו ופי
 םג ןלאה תובשומל ביבס שי הו דבלמו , עבטה ךרדב  תוברתהל .תולולעה

 יובר .םורגי-- םחל-תיבו דמח-ליא-םוא ,הנימלהליו , הנורש + תוינמרג .תובשומ , < =

\ 

 , ןטק ןוהב .חורבועה = ,תוינמרגה | תובשומה לש הדיריל  תוידוהיה תובשומה
 יב רעה רכאה םא רבדה קפס דועו ..תידוהיה תורחתההמ ושכע םג/ תולבוסהו
 , םילושבמ ןהל .דימעי אלו םירעה  ביבס חתפתהל | תירוהיה תובשומל ןתי

 + םייניצר םיבופכס ידיל .הנואיבתש יארו תושרחה תובשומה |
 ,הפה-לעב .היהי ידוחיהש ,דאמ רשפא .חכה  לעבל והנה ריתעה

 ,יברעה לש תיעכטה ותוגלצעב .בשחתנ םא .ךוחיב
 . .םינש ףלא תב |

 לבב

 המררת ךותט ול האכש

 ,לודג :תפסמב = תוודוהי תובשומ | הנחפות םא ןפוא
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 גמ ןוילג

 ןוא יכ . ,רבהל | ןיאש !טעמכ = םלשורו . ר"ע) = ופיחו .> :ופו | םירעה : ביבס
 ולאה תושדחה תובשומה הנייהת ,(הובשיתהל .רתויב :םירשכומ .הדוהי:ירה

 א ,םוברעה םורפכל םגו תוינמרגה תובשומה םויקל המוצע הנבסל

 תוכש,יתחה תינכת תא ןלכקי םונמותועה םיקקוחמהש :םיבשוח < וננוא
 ,ם ימוק | םובושי = בורחת וז .תינכת לש  תומשגתה  ירהש = ,םינןיצה לש
 ללכ ובשחתי אלו .םידוהיל לארשי"ץרא :םתרמאל םינמאנ יאדוב וראשי .םינויצה
 + םהלש :קזנהו םינמרגה םירבאה לש 'םֶתְלעות םע

 םינויצה םג  ירתו . ,לורג .קפסב תלטומ | תוכשומה .תוחתפתה לבא
 והנה לארשי:ץראב ירבאה ידוהיה בושיה ש ותודוהל םוביוחמ
 םג ןכו רטאמה לעב לש -- םילמה רוזפ) ,ןויפנ קרו ךא ראשנו
 ותרחא הלאשל םיאב ונא הובו .(ןלהל

 ודוהי .לע יחטש טבמ ?תינויצה העונתה י'אל הפינכמ םיטנמלא הזיא ,
 ןיאש | ,חיכוהל קיפסמ היצילגו  הינימור = ,היסור ירוהי ונייה ,הפוריא תוצרא
 ויהי םיכירצ .י"אל  ואביש הלא .וז הלמ לש רחוימה ןבומב םירכא םידוהוה
 ןבומו  ןםלקאתהל ויהי םוכירצ ,וז השק הפאלמ 'היהוב לע רומלל לכ םדוק
 םויחש ומכ ,הלוגבש םהיחא תכימתל ויהי םיקוקז - תונושארה םינשבש  ,ומצעב
 לש לודג 'רפסמ םנמא = ;ץףאב = םיבשויה  םידוהי יפלא ושכע וז הכימת לע
 ויהנ הפ ובשותנש .םודוהי הברהש אוה תמא ,ושכע .תוחרופ תוידוהי תובשומ
 ףסב:יעצמא ןהל ורפתש תובשומהש ןכ םג אוה תמא לבא  ,םיבוט םורכאל

 \ :וברתנ  ,ל"וח .יבידנ ןהב וכמת אלשו

 קר בור פ"ע ואבי "אל יכ קפס לכ לעמ אוה הלעמל הז דכלמו

 הינמ רג  אקודו .,םתדלומיתוצראב ריפפהל המ םהל ןואש ,הלאכ םידוהי

 םיט רתוי יחמחה םבצמ םששו ,תיללכה הלכשההב םירוהיה םיפתתשמ .םשש
 לש ןטק רתויה רפסמה תא תנתונ הינמרג אקוד --- הפוריא חרזמב ךשאמ
 ..ינפמ : ולוא ,השלח תונויצה - הינמרגב  אקודו ,לארשי:ץראל ם'דוהי םירגהמ
 | יתרה ןבומב םישפח םג םגה הינמרגב םיבשויה םודוהיהש

 ומבויש םיטנמלאה ןיב הרשפ אצמל :אוה םינויצה לש םדיקפת ןב םא
 תורשפא םהל .איצמהלו וז הבאלטב ווחאל .ולכוי אלש הלא ןיבו תורבאב .קופעל
 ,דרב תווכאב קר וקסעי אל םא תירשפא איה וו הרשפ , ץנאב םויק

 שי .םידוהי םיכשוהת םע תושדח םיוע ודפיי םג אלא
 שי לבא  םילתו תוברוח ףא םנהש יפ לע ףאש תומוקמ הברה לארשי-ץראב
 םיאתמ םירעה דופי , םירע םש דסיל םידוהיל הוהי השק אלו ,לודג רבע םהל
 תלגופמ הניא הדוהיו ןוומש  םיוהה ץראש יוחא | ,ץראה יפואל רתוי
 רצמ תוהמוחהו :תולבגהה תא לטבל .היהי ךירצ .םנמא ,,ירכא בושיל רתויב
 רימה לודבע ימיב ,וגרעצל ,וגהנוהש םתואכ םישדח םיבושי דסיל הלשממה
 הישעתה , תגכה\שפוחל השענ ולאה תושדחה םירעה דוסי . םינמרגהל' עגונב
 ,םיל בוא ל קר אל ויהי םישדחה םיבשיתמהש ןפואב , י"אל תשורחה-יתבו
 רצמ ,בושה הו .(7100006ם/6ם)--םישועל םג אלא (00ת8וגת160060)
 הדימעלו רשוא.ייחלו תירובצו תימואל הדובעל םעה ךונח ליבשב , דחא
 הפינכטה ץראל קר אלו תורוחס האיצומ ץראל י"א היהת תינשו , ומצע-תושרב
 הדובעה םעל רחפמה םעמ ךפההל םיכיוצ הניתשלפ ידוהי םלוא , תורוחס
 הכלממהל | הבוט םידוהיה  תרגה איבתש הלשממה | הצור םא ,הישעתהו
 + תינמותועה

 ' תא חיפנ םג םא ,דאמ איה הבושח י'אב םידוהיה בושי תלאש ,אוהש ךיא
 הבירצש ,הלשממה רצ לע קיודמ יניצר ןויע הנועטו הלש ינידמה דצה ןמ ונבל
 הגיתשלפב ., ויתוגורסחל םג אלא , הז בושיבש תולעמה לא קר אל בל םישל
 " אלא תוינמרגה תובשומה תא בירחהל קר אל םידוהי לש תינומה הסונכ הלובי
 רשפאייא יכ .םידמונל םכפהל וא םיברעה םירכאה לש תינומה האיציל םורגל
 םהיתוחטבה  תורמלו .ושכע לשמ השק רתוי בצמ לבסל םיחלפהל םהל
 םהל תושעל .חינהל הלשממהל הל השק םינויצה לש תוריהומו תובוט רתויה
 .הלאב םיטנמורפסקא

 ו ? םישוריפב ךרוצ שיה .רמאמה ןכות והז

 *בושי ר"ע קוח-תעצה םינכו םינפה"רוזו יכ עידומ = , ]0וו0 'וגע0* דה --
 : 7 . םירהנ-םראו .הימטופוטמב םודוהיה

 " .הריוו םע ם"ומב אב "הובגה רעש ,ה- וכ ,אוהה ןותעה עידומ רוע --

 .םודאה ריגה - לוטב רע 'םיגפה
 = "ץראב הלודג תושגרתהה יכ העידומ "תינמותועה תיפרגלתה תונכוסה,

 םורעצה תא הציע הלשממה , ןיידע לטכתנ אָל "םוראה הינה ,ש ינפמ ,לארשו
 םידוהוה תבוטל ותעד םתוח תא .ןתנ ,םילשורי תחפ . הרוגה 'לוטבל םינורחאה

 , , צל 1



 נס ןוילג

 בוזעת א'קיה םעטמ םירהנהמרא תא :רוהל ףלתש "הצודפסקיא,ה =-
 ומ ,וגיג םימונורגאה :'היצידפפקא,ה לרבח ,אטשוק תא אבח עובשה תישארב
 סנוי רנ'גניאהו ,היברפבב א"קי חכ אב ,ךגניטטע ,"לארשי הוקמ, לחגמ היהש
 .הימטופופמב םיחרי 8 ראשת היצידפסקאה ,םירפמ

 .םינמותוע םיניתנ .התוסח תחת לבקל ףיסות תינקירמאה הלשממה - -
 ירכב ,"הבגת רעש,ב םישוררה םידעצה תא  תושעל ילחה ינקירמאה סרגנוקה
 ,לארשי:ץראל .םידוהיח .תפינכל עגונב תורזגה תא לשבת תונמותועה הלשמפהש

 ,ינומרח ,א

 ,הנריממ

 היתורפומב :םינוקת איבהל תררועתמ .איה .םג .הליחתמ הנרומס .תלהק
 תובוטה תובשחמה לכ םלואו ,שגרומ .םגורפחש ,םושדח םורסומ ארבלו .םומיקה
 ץוחנ...:םיבורמ םיכרצהו .הלהקה תפוקב ףסכ רפוחמ .לעופה לא תאצל תושק
 ןכ = ,םילוחההתוב :ןוגב .ןקתל  ,ןוילע רפס:תיב רסיל ,הנמתיש ישב:םכחל םלשל

 לכ תא שידקהל לכויש ידכ ,רבשב הלהקה לש םינונעה להנמ דקפל וטילחה

 .רובצה :יקסעל ויתותע
 ירבח לכמ תוכומת י"ע שורדה םוככה תא ץיכקל טילחה הלהקה דעו

 ,םיבר לש העצהה איה תישעמ רתוי ךא ובל ונבדוש יפכ שיא שוא ,הלהקה
 םוכסה ףסאי זאו  ,ותלכי יפכ שיא .תתל הלהקה ירבח לכ לע בוח וליטיש
 --יתוחיהמ רתיב שורדה

 יתבמ ונתרל תפקשנה הערה לע הפ וניחא תא וריעה םימעפ המב
 ןכומכו ,לארשו ירלימ םובר .םיכנחתמ םהכש ,םיתיסמהו םיטנטסטורפה לש .רפסה
 .םתרו םמעמ הז :ךונח י"ע .םיקחרג

 םשב ףירח רמאמב "ןינאט, יקרותה ןותעה םג אצי הנורחאה תעב

 הנכסה לע הארמ רמאמה בתוכ ,"ךונהה תוציחגו תוריבב יאקירימאה ס"היב,

 :ורוצהב .קלח  תחקל  םיחרכומה ,םידוהיהו = םימלשומה םידימלתהל  תפקשנה
 םא ,םשמ םשרגל תמיאמ ם'היב .לש הגהנההש ינפמ ,תוירצונה:תויתדה תוינמ
 וז השורד ,ירחא זאלמי אל

 וריעצה רודה .תודיתע דעב גואדל םירוהיה וניחאל העשה העיגה רבכ
 ןתיש = ,ןוילע רפס:תיב רסיל רשפא בר למע ילב  ,ימואל חורב וכנחל ץוחנש '

 הז םע דחיו ,םיתיפמה לש פ"היב םהל קי פפמש תועידוה ןתוא תא  םיכונחהל
 ,ןוצר = טעמ קר ץיוחנ ,ונתורפסו וגימו:ירבד ,ונתרות תעד םירימלתה .םהל ושכרי
 . = -יחלוכוה תא ארביש

 םהל רפיל חלהקה ינבמ  םוריעצ | וררועתה (הנרימסל ךומס) שטרקב
 לכ ריחמ תורול \יתש) תוינמ םישמחו האמ איצוהל וטילחה םה .ימואל בולק
 םתערבש ,תוכושח תודובע תלחתהל קיפסתש ,תמיק:ןרק רובצל ידכ ,(תחא
 הפיל  ,םימואג רדפל ,הזה םוקמה ינבל  רפס:תיפ תונבל םירמוא םה ,תושעל
 .רועו . דועו .הקותוולביב

 תא הלאה םימיב הגיצה "םיינעהדינב לש | ךונחה תכימתל .הדוגאה,

 ,ת"תה | תיב תבוטל התיה הפנכהה .תילוינפשהה הפשב * "פופוירד, .הזחמה
 ,ףפורתנ .ירמחה ובצמש =

 ,םיגורטאית = תווחמ תובורקימיתעל תוארל ליגר .וניא הנרימסב להקה
 --,הז הלעפמב החילצה הדוגאהו ,ןוצרב הזחמה לכקתנ ןכל

 יקי
/ 

 :הָינמרנמ .םיִבָתְכִמ
/ 

 ,הינמרג תמדא לע הנושארה םעפה וז ףסאתו יעישתה ינויצה .םרגנוקה
 המה םילגופמ המכ רע תעדל רברה אופא יאדכו , זנכשא ןיראבש דגיחא ןיב
 0 < = ..,ןולא םה םיפחיתמ דצוכו ,סרגנוקה לש ותעפשה לבקל

 תוקמעה תיימזאלהל ןנבשאב  ןניחא לש :םסוחי ו המב דע

 ויעוש ךחא ףא םינוצקה םוללובתמהמ ןיאש > ,הדבועה רבכ החיכומ תינויצהו
 ואציש .ומכ ,הינמרג:תמרא לע ףסאתיש ינויצה סרגנוקה דגנ האחמב תאצל
 ןושארה סרגנוקה תא אורקל לצרה לש ותעצה דגנ האחמהיינבו םתעשב
 .ןכנומל

 וגל .םיארמה  ,םיתפומ) תותוא רוע םנשי תאזה הדבועה דבלמ לבא
 תפוקת ,תיגמרגה .תודהיהב השדח הפוקת ןתפמ לע ונא םידמוע ייכ  ,לילעב
 ,תירבעה תימואלה

 םישיגרמש ,הברה חבתהו .א"קיאהו הרועה:תרבח ומכ תויורדתפהה דופי
 ווגירבדב םימוזגמ ונא ןיאש תוחיכומ רבלב , וז ץראב ונמע תורדש לכ ןהילא

 ןהישעמ לא ןגובתהל ץוחנ ,ןתיתופפא לע תוחישח תא עומשל ץוחנ לבא

 פוש היהי אלש ידכ  ,לוביבכ  "םילרביל,ה .תחלצה-יאל בל םישל  ,םייתרבחה
 :זנבשא : ידוהי .ייחב .רבעמה תפוקת הליחתה .םנמאש ,קופקפ

 םר!ע = תוללובתהה ינקז = , ץראה :ןמ ולכ אל רוע ."רבדמדיתמ, םנמא
 ורסי  .םהיתוגויער ןוחצנו םמויק לע דומעל םהיתוחכ תיראש םיפפאמ םה ,םייח
 םונינעתמה רבכ םיטעמ ,רבעמה תפוקתב ,התע לבא ,"תילרבילה הדע,ה תא

 תודחאלַו םולשל םושרוד תזיסנכה:יתבב םופיטמהו םיברה םונותעה ."םהישודח,ב

 .יתדה פומלופהל רומג  רוגינ םידגנתמו תיללכ תיממע הדובעל
 רשפא ,תדה לש  םישרחה םינקתמה ,םילרבילה לש םתיתונעטב :םגו

 םיינוצח םימעטמ תדב םינוקת םישרוד םניא םה , שדחה ןמזה דה תא עומשל
 ונל | ןנתנו .ןנילע .וסחש :,םימעהל חור:תחנ  תושעל ליבשב אל  ןםיימינפ אלא

 הלק רתוי תדה תא תושעל ידכב אלא . ,וגתד תא ןקהל .ונא םיכירצ :,תויכז
 הז ראשיש ידכב ,ריעצה רודה ,היאשונ \ חורל : המיאתמו המיוסמ ,החונו
 .,.תודהיהב

 0 רבכ וניא ךכ לכ בר ןינע רבעה :רורה אצמ ובש יתדה סומלופה
 המה םיליהקמ ,םהל עמוש ןיאו  "םילרביל,ה םיקעוצ ,שרחה רודה לש .וחור
 םש ןיאו ,'םיצצופמ, םירמאמ םיבתוכ ,תושרד  םושרוה ,םיברב תולהק םימעפל

 ,בל .םהולא |
 ' םובשוי" , תרהב  הינמרגב םידוהיה:ייח תוזכרתהל ומרג םידחוימ םואנת

  ,םינשב תואמ הז .תוגוש תותד ןב דחא םואל תלעב הנידמב םה
 רתויה ילואו) .בושח םרוגל ,הינמרגב .תרעוב הלאשל  תיתדה * הלאשהפהתיה

 םוטגטסמורפה .ןיב יתדה  סומלופה . ץראה לש = םויטילופה םויחהב (בושח

 אלממ ןשכע םג והירח  הנושארה תרה לש תונושה תותכה ןיבו  ,םוקילותקהו
 ,תובבלה לכ תא

 לכקל םילגוסמו םירשכומ רתויה ויה הינמרג ידוהיש רבדה ןכומ ךכיפלו
 התכ אלא םואל םניא  םידוהיה,, !ינוילופנה "ןירדהנסה, עבקש רקיעה תא
 תתל ולדתשה ,םיידוהיה םהיתושגר לכב וז הרותל ורכמתה  םה | ,"תיתד
 ,ורציש תורהיה תמכח .דוסול הוחינה ,"תיעדמ,, הרוצ הל

 לכב .םייברעמה םידוהיה לכל | ךרדה"ירומל הינמרג ידוהי ויה  הזב
 הלק העיגנ וויא ול שיש רבד לכ םהיתולפתמ קוחמל .וליחתה ברעמה תוצרא
 הל שיש ,םירוהיה המה תיתר התכ | ינב ךא .ירהש ,תירגעה תוימואלה לא

 :העורי הרועת *

 וריל הש ע מב :רעיגה .ברעמה תוצרא לכ ידוהיו
 .ןויע ב זנכשא ירוהי ןהילא ועיגהש תוינוצוקה

 ו"התמכח,ב הבר הריקשב וקסע ,תורהיה לובגב וראשנ םינורחאה לבא
 *םויקכילדנורג,ה .פ"ע לכהו ,המויק תא קידצהל | ,רתיה הילע אוצמל ולדתשה

 יםינמרגה .לש

 תרטמב הרצוג בור פ'ע .תיערמ דימת הננוא .תאזה "המכחה, יכ ,ןבומ
 לכ .ןוא 1"כבו ,םימסרופמ םידחא .."םימכפומ  םירקש,, דוסי:לעו .העודי  תיטילופ
 ךרעש םירבר הברה םג תודהיה תמכחב ובתכנש םירפסה בור ןוב שוש קפס
 וסהל ימלועו םיק

 הרפוג :לורג יטילופ רבשמ אב הנהו ,ו! הרובעב םיקופע םה רועו
 טידוהיה .והרכוה .תובבל תשבוכו ליח לא ליחמ תכלוזה ,םיימשיטנאה תגלפמ
 ינפמ | םשפנ לע רומעל ,םמויק רעב המחלמל תאצלו םתרותמ םבל תא תונפל

 וםהיאנוש

 תונקפמה ןתוא

 !הוכ "ןוחצנ,ל יוא לבא ,וחצנ --- םידוהיהו ,הרמגנ המחלמה

 םיריכמו םיאור\ "םלוע אב" לכ, ,הלמבתנ .םגמא . םיימשיטנאה תגלפמ
 לא ךאש םישנא + ,םיזחופו םיקיר םושנא המה .תאזה הגלפמה ישאר וכ ,רבכ
 ,י.סושקבמ פה תוישרפה טהיתוכוטו .הגופ סבל עצב
ָָ 2 
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 :;םיימשיטנאה .וגיהנמל  ושענו וכלה הלאה םישנאה יכ רבדה םג עונו
 ; :\.םמע תושגרב הרוחס אופא ושע ,בוט קסע הזב ואצמש ינפמ

 ןפעה לכ ,םעה אלא :םימשא המה "םישארה, אלש | ,אוה רורב ןרה
 םחלהלו ותמותו ובל תרשיב םירוהיה תא אנוש םעה לבא ,םהש המ םה ירה

 ..טעמ השק יזנכשאה םעה תושגר דגנ

 תישענו :תפלוהה ה כ פ ה מ ה ל םרג דחא רמד רוע וז הבס דבלמ לבא

 ,םצרא לש יפרגואיגה הבצמ :והזו ,הינמרג ידוהי חורב
 .ימואלהו = ליכשמה:ירוהיה תא :ערוו .ונגיא ילגנאה וא יתפרצה ידיהיה ,

 וצרא לא םיאבה ,םיטועפה םינונחהו םילעופה ,םירדדונה תא עדוי אוה
 1 ,הסנרפ .שקבל

 עיפשהל םירשכומ .וללה  םירדונה : םידוהיה ןיא ,ורמאתש המ  ורמאז
 ררועל םה?םילוכו .םישקבמ  םה םתרזע תאש :,"םיבשותה, לע טעמ םג .ןא הברה
 / !התוי .אל .לבא ,רעצ לש .תושגר ,"תונמחר,

 תוצראמ םיליבשמה םירוהיה ,הירטסואו היסור ילובג לע תֶפשוי הינמרג ,
 םע ינחוה אשמו:עגמב םיאב , הינמרג:ירע תא תופוכת:םיתעל םירקבמ ולא

 ,םהיתוגווערלו .הפוריא:תרזמ ידוהיל רזבכ ישגר םחב ררועל םיערויו םהוחא
 תרבח,ב .דבכנ רתויה ןקסעה ינולפ :אמלעב הרעשה הלאה םירבדה ןואו

 לש ותעפשהל  תורוה ךא הלמה ןבומ אולמב יִמְנאל ידוהיל השענ ."הרזעה
 וירבחמ כ'כ .עפשומ םפרופמה ינויצה יגומלא | ,היסורמ וניִרָּבח יגוטכ דחא
 ,.,ורוקמב "טיווסזר,ְח תא .ארוק אוהש :ףע "םייסור,ה =

 חיכוהל  רשפא  דימת אל םלוא ,ידמ רתוו תוטלוב תודבוע ןה ןלא 0
 ,הפוריא:תרזממ האב: תימואלה העפשהה יכ ,ךכ לכ .תורורב תוחכוהב

 ,נויצה .,םוסרגנוקה .וניתונויער לא םיברקתמו הינמרג ידוהי םיבלוה הככו
 = ,הז ןכומב דאמ הקוח .הפיתח יאדוב מתי ,הינמרגב םעפה ווהיש ,ירוטלוקה

 ,..םייללכה םייחה םי :לֶא רבענ---"רצה,, םידוהיה בןחרמו
 םהושארש , הינמרגב םיטנטסטורפה םונהכה .ןיב הטשפתנ השדח העונה

 תרקבב םה םירקבמ ,הזע תיתרקב חורו הקומע הלכשה ילעב ,בור פ'ע' ,םה |
 ,יאה תא .התרותב תורותפה תא .תיחצונה תלה לש "תו מ ג ור ה תֶא הצרמג
 .הָותודופוב תויעבט

 אצמושארוקה  .תאזה תנינעמה הטשה יטרפ תא  רצבל םוקמה הפ אל
 "טאלב:ץנדופסורוק,הב ספדנש ןקעב ר'רה לש ורטאמב  םינוכנ םורבד היתודא
 ."תודחיה 5 א הבושה, םשב הינמרג ידוהו תַחוְגא לש

 וכ קדצבו | ;חיכומ קעב ר"דח | ,ותרטמ לע ריעמ ךככ רמאמה םש :
 הטשה ילעב  ןתורהיה לא .ךאמ הפורק  תאזה העונתה היונכ הילעש .הטשה
 ,תורהיה ,המא קיחל םיבשו תוירצונה לעמ (םתערמ אלש ,םירס

 הפוריא ימוגירבדבש הריהזמה חפוקתהב סג ,השרח הגניא .תאזכ העונת
 שורופכ ורמא א .םג .תאזכ העונת החיה .,פנפניר םשב ן כ :יר ח א הל ןָארקש

 החולצה ..אל .זא םלוא ..תןההיה- לא ,רוהטה יתדה רוקמה לא בושל ץוחנש -
 ודעצ תא ורמש .םונמאנה = ןיקרשמ ,הממור רוע התוה רויפיפאה די ,חעונתה
 -- םירפוכה תא רומשהל ןל היה ןוכנ יעצמאו ,תטלתומה ותשודקב םירפוכה

 ---[היציזיבקניאה .

 תא ךא . וגל איבה ..םנסנורהו  ,הנתשנ אל -- ישונאה רפומה
 םג .,העורי .זודמבו .,יפויהו  תונמאה ,טויפהו הרישה תיחת ,תוי גויה תיח ת
 / ; םיעדמה תיחת \

 --הלרח :היציזוכקניאה = ,ותלודגמ דרו רוופיפאה  ,םינמוה .ונתשנ \ ושכע
 /תוישונאב השדה הפוקת ינפל ונא םירמוע רשפא ,עדוו ימו ,ץראב לושמל

 - -?רפומה :תוחת :ינפל  ,םנסניהה .לוחתה .רשא .תא .רומגתש הפוקתה :

 הרוטלוקה \ תוחת :רמולכ ,ֶָנטנירה ילב :ךינועב לק הז רכד היהו לאו |
 פש םתכה םג תררועתמ החיה אל : םויפורואה  םימעה לע התעפשהו תינויה
 פש תונורמה .היחתה תעונת .םג התילצמ התיה אלש יאדובו ןו םעל הלא
 אל םג םאש ,הנוש ארה תית דה. העונתה איה וז ןפוא:לכב ... 1
 .קיזהלמ איה .הקוחר .ונל לועוה

 .ןולהב

 .ןויזאפ ..ממ

 :ּוניִיִתְּב
 , תּונויצּב

 תובס ינפמ ולכוי אלש ,סרגנוקה לא םירחכנה םיריצה --=
 םדקהב "ברה תא עידוהל  םישקבתמ / ,גרובמהל .עוסנל תונוש
 םגו ורחכנ םשש ץראה לש יזכרמה רעוה "לא ירשפא רתויה
 הומ  עידוהל היהי רשפאש ירכב ,תיזכרמה תינויצה הבשלהל
 .םמוקמ-יאלממל ןוכנה דעומל

 ,תונוש םירעב תורחא  םימעפ * ורחבנש | ,םיר צה םתוא
 תינויצה - הכשלהו תיצראה .תורדתסההל ףכית | עידוהל | וליעוי
 ןיא תונקתה רפס י'פעש ינפמ ,םילבקמ םה טדנמ הזיא תיזכרמה
 םירעב רחבנש ףא סרגנוקב תחא העד םא יתלב  ריצ לכל
 ,טדנמה תא ריאשיו רחא טדנמ קר לבקיש בומ ךכיפל ,תודחא
 ,ומוקמ-יאלממל ,םירחובה תוצובק .רתי ול .ונתנש

 : העירומ יעישתה סרגניקה תכשל --
 ר"רה אשי ,ברעב 9 העשב ,רבמצד 99 ,יעיברה םויב (1

 הרשע עשתה האמב תודהיה, רבד לע ומואנ תא | יודרונ םכמ
 4 ,5 ,1 ריחמב םירכמנ הפינכ-יסיטרכ ,טנבגוקה .ןגב ."םירשעהו
 קר  םיסיטרכה .םיחלשנ תורחא םירע? .סרגנוקה תכשלב םיקרמ
 םרנגוקה יריצ ל ,הטרופה .ימד םע דחי .ריחמה תלבק ירחא
 , ,םנחב הסינבה

 ,םרגנוקב םופתתשמה לכ יכ ,עידומ תונועמ ל דעוה <
 תומוקמב ולבקי  ,רבמצר 18 םוי דע גרובמהב תונועמ םהל ונימזהש
 , םליבשב ועצקוה .רשא " ,םירדחה םיקמ | תובתכ תא םהירוגמ
 . .בתכב הבושת לכקי אל ,הוה ןמוה רחאל ררח ול ןימויש ימ
 < מלאו גרובמהב .ישארה תיביתנה-תיבב היהת תונועמה קולח
 , סרגנוקה

 פש לודגה םלואב ךרעי .,רבמצד 98  ,ישילשה םויב 4
 תויצרופרוקה תדוגאו תוינויצה תודונאה דעו ייע יגולואווה .ןגה
 , םרגנוקה  רובכל .קשח-ףשנ תוידוהיה

 פ'ע)  תישימחה הדיעוהלו סרגנוקהל היפורב ורחבנש םיריצה
 , (יזכרמה .דעוה לכקש תועידיה

 2-- :'ב המישר

 ,חנבוק ןסואלוב .י :ןגס . ,ןופבקעו .ז .ב ד"ועה | :(הגרורג !פ) < םונולפ
 ,'צק א .:קפיורבוב ;ןוסקילג ר'ד ,בקעוןכ .ו :םינגס ,גרבדלזג ,ב ,רישאלאב .א
 :לא .ש ר'ד  ,ןיצוצש:וביארג ןןמרלוג .י = ,רופ:ץינימאק ןןיול מ .:ןגס ,ןופלנ
 ,וז .,רסויר ,ל- ,ב---:הגיר  ןןופלגצק ר'ד---:יוביל  ;ץיבוודבוע .א :ןגפ  ,רגנוש
 ,יבר .ז (קסגימ .פ) בופירוכ ;ץיורוה .ו ,לוריא .פ :םינגס ,ןורט .,ז  ,ץיבונמלז
 ובריא ..ו .ר'ד גס ,ןמגרב .י--:(קפנימ 'פ) קסניפ ןבוקסל מ :ןגס \ ,ץיבונ
 ר"ד---:בוקרח ןקנלכ .+--(הצוכקה) ץיינב'ז =-- (הצוכקה) ,דופ-ץיינימק---יצבינוד
 ןגרבנירג ,ח :ןגס  ,תפו  .ל- - + הנדורג  ןןיימשנרמ-ןהכ ר"ד  :ןגס | ,םהיב ,ל
 ןילבול  ןסנופ ,מ = ,ץיברוג .א :םינגס ,ץידיינ ,א ,בונול'צ = ,י ר"ד--:הבקסומ
 - -:הזמול ןןורכנויש .ש :ןגס ,ןורבנויש ,ע--:(ןולבול 'פ) בוררגסכלאובונ:בורוק
 / :ןגויטוק  ןהמירוק ,הצינביר ,בוקשאר = ןטסולדלזג ,ש ר'ד :ןג ,יקצינטנויפ כ
 ,ןופוק .ןרגרברידיל \ ,ר = :ןגפ הגריל ..א- -:(תילודופ .פ) ,יצונאי ,יצבוקנימ ,דור
 ,בוניבור = ,ל- :הבטלופ  ןםיוכנייו .א ?ןגס ,ןסלטא .ש- --:(הילודופ ,פ) ץינב'ז
 ,/זניא - :בלסנוריטקי - ןריפיקלוש .,מ :ןגס .,ץגרמופ .ש .:ליביר = ןיקסנליו .ר :ןגס
 = -(בוליהומ 'פ)- למוה  ;ןוסבקעי .ו = .ר"ד---ןגס  ,יקסנ'זלוד ,מ ו ,קורב
 :נטיר .ב- -(השרו :,פ) = בו'צכופ- -קסוזָרורג ; לובויפ דלותרב :ןגס ,ןייתשפא .ז
 :בוב .ר'ד :ןגס ,יקפנליו ר"ד :(ןופרח 'פ)  בוילוקינ---:ןופדיוד ר"ד :ןגס ,גרב
 < וגיסו ר"ד- -:(הנרורג ,פ)  קסנאירב ,בוקליפו . ,אלרא ,הזיריב:זוטראק  ןלימ
 < ןגס ,ץיבוניבר .מ- -:(הנליו 'פ ,ןיצוצש ,אקווליו .,ינאימשא ןלימכוב ריד ;ןגס
 ןןטנויש ב :ןגס ,םולבגוור = ,מ ,ב---:(ץילדוס- ,פ] .ה'ציריזמ ןאכודולוס | ,א
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 35 םלועה < ומ ןוילג

 --ץיטימיס = ;ןיקריפ = ,'זנוא---;(םויק יפ)  הקבימד :ןגרוברו 'רפ---:יקשובוקלוו

 :שיסוא,מ---:הסידוא ןגרבנורג ,ח :ןגס ,קיצנומ ,א ,א---:(הנדורג ,פ) ,קודורוה

 ןץראווש ,ש | ,בוכורב ,א = ,רנויולק ר"ד | ,רפפ ר"ד | ,ןמניילק ,שברב | ,ןיק

 +וונ ןויצ:ןב-- :םינגפ = ,ץיבוניבר = .מ = ,גרבנויטש ריד = ,ץשידאראה---!קפירב
 :פעג .ש---יבודאראטס ,יצנילק  ,לאפאטסאוועס ;ןוגעב | ,וואקיניו ,ל ,קראמ
 ןיפוצ .מ  ,רענזוועפ .ב :םינגס ,בוקציא ,ל ,ס  ,זינהזעבא ,מ---:וקאב' ןןיימש
 ,אוועלעפוק .ס ר"ד---:ןובאלז ,ןיצאלאט ,קסרעצעצ ,וואשטאגאר

 חנרינ | ןרצימכ ,ר  ר"ד---:ןידזירד ,ץונמיח ,גיצפיל -- : ה ינ מר ג

 :קנרפ ןוורנל ,ל- ר"ד-יקביל  ;ןומיס | ,י- -ןםויהנמ = ןוקסרוג ,מ---;תדיפדגרב
 --!ןדבב גרוביורפ ןכיל ,א ר"ד--יריבונגה ;ןרטש .ב ןווטיוג ,ל/ .י---:מ"ע טרופ
 -- :הנוילעה היזלש תדוגא .ןפיורמש ,א ר"ד---:גרובסנגר- -ןכנימ ןםייהטכול .ר
 הנללוק ,מ ר"ד  :הנזופ .ןריקיה .מ ,לטש ,ה ר"ד ,יקסניזרבוד .י ר"ד ,רניו א

 ,יזיזרק ,מ :,היש

 הנערג .ל .ו--ובוגסלג  ןטיקליא .ה .,י--ןטספליב -- :ה יל גג א
 ,רגנולס .מ ,ש ,פכופ ,ש  ,י ר"ד---:לופרביל ןןהכ .י ,ןימוש :.פ ,גרב

 םירחוב | תצובק  ןידנלרימ .ל-ןָץ םירחוב תצובק --:ה יי ג ל ב
 ,רשופ .ו---:111 םירחוב תצובק ,ןיול ,-]1

 ,םיליבא ,ש--ןלרהה -- : ה יג י מור
 ,א ר"ד--:הנרובדנ ןקיהנזור ,ש ר'ד--:האימולק .-- ;ה יצי ל ג

 ןלגניר ,מ ר'ה- -!בוצדי'ז- -לשימזרפ ;לדנופש ,ד ר"ר---:שולק-וירטס .;ןמרטטיר
 ,ןמרבליז  .ל ר"ד- -:ץנדפיונ ;ץלז .א ר'ד :םונראט

 ,ג/ ,בוסונג ,ל ,מ- -:אלוסנינפרפפ --: תי מורדה הקירפא
 ןרוטקוו ריד ,רנישדלוה ,ר ר"ד  ,רימשדלוג ..מ ,ןמרתסא .י ,ריוד ר"וע  ,םורצל
 ,ה רד .ןרגגו ה .י--:יילרבמיק ;רנפיה .ש ,םוקנופ .ל  ר"ד---!דנרטסוא .לולג

 ןיקצינימורק  .,י--:הירוטרפ ;ףעילק ןפ .,י--?גרוכני]  ;רנויטשלוו ,מ = ,ןמויה ג

 .ךיירדלוג ,מ---:םורטשפשטופ  ;ץש מ  ,גרובמה ,ב--!דגר:טסו לולג

 ,טכפ ,מ ,מ--?נפפ --:הילרטפיוא

 7 ןהב  ,ר ,ןיקרומ .י ר"ד--!ןיפובטנא --- ; "ה ר זמ

 יקורטש .ה---!םילשורי

 סרגנוקה 'ילגרל הבר העונת 'תרכינ הקירימאב םינויצה ןוב --
 םהיניבו = , םיבר םיריצ גרובטהב םרגנוקה לא זעסי וז הנשב . אבו שמשממה

 + דועו דלבגדירפ .ה ר"דה ,םונגמ .ל ,י ר"דה ומכ ,םיבושח םינויצ-םינקסע
 עקרקהתוווחא  תוינק ד"ע תודחא תועצהב אבל םירטוא תירבה תוצרא ירוצ
 , ןיקריס .ג ר"דה םג " בי סרגנוקה לא הקירימאמ ריצ רותב .אניתשלפב תולודג
 --יםיגויצה הנחמ לא הרומג הבושתב בשש

 הצרה ופיב . סרגנוקה תולאש רוריבל תופסא ויה ופיבו םילשורוב =-

 תונוש תוטלחה ולבקתנ םיחוכו יוחאו הלאה תולאשה ד"ע ןייטשנרב ןהכ ר"ד
 . + ןה תובושח רתויהש

 דחא דסומל -- לארשי.ץרא רעב םידבועה תודסומה לב תא רחאל (א
 . + דחא שיא ךיב תחנוט היהת תודסומה תגהנהש

 דעו ירבחמ דחאו תדחוימ תינויצ היצרדפ לארשו-ץראב | דםיל (ב
 .לארשי-ןיראב ותריד עבקי לודגה לעופה

 ןקסעהו ירבעה הרומה  דובבל טקנב | םינויצה וכרע בווקב --

 עקתשהל תנמ לע ותחפשמ םע רחיב י"אל קפונה , גרבדלוג בקעי רמ ינויצה

 דחא היה גרבדלוג רט ,רנישטבולוג ,ם ,ל ר"דה לש ותווהא .להנמ רותב ,םש

 הדירפה  התשמב < .ו"ליב = הרוגאה רוסיב רזעו בויקב צ"וחבש םינושארה ןמ

 =-יוכרדב חולצי יב ,תומח תוברבו םיבהלנ םימוי'נ הברה ודובבל וקמשנ

 + הידנאלאה ינויצ לש תירישעה הדיעוה גאהב התיה רבעש עובשב --

 ה, ונתה בצמ רע ח"וד ולש החיתפה םואנב ןתנ ןייטשניריב םיצנארפ ר'ד -'ויה

 ושיגהש , הנולתה הררבתנ וו הדיעוב . ריתעל היתווקתו הידנאלוהב תינויצה

 ןהב .י רמ לע ריפוקירילק .ב .או קאילופ .ק ,ג םינודאה  ,םינויצה ןמ םינש |

 הנק גאהב ןהפו-הסיל קנבה-תיב :חנולתה הבד הוו .םצמוצטה פ"העוה רבח

 וא 29 ריחמב ירבעה קנב-לאינולוקה לש תוינמ םיעבש  תיבמופ הריכמ תעשב

 הלאה תוינמה תא רדסה לע הנוק תיאקנבה המריפה .ןיושמ םיזוחא םישלש

 ותואמ" לודג חויר הז ןפואב המצעל םינבהלו תוינמה רעש תא דירוהל ידכב

 תינויצה הגהנהה .היפורב םירוהיה םויראטולורפה תוטורפמ לבקתנש ,ףסכה

 הילא ונמווהש ,תדחוימ .הבישי ודוריבל הדעיו .דאמ בושחל ןינעה תא האצמ

 לא אכמ וענמנ וללה  םינודאה לבא .ריפוקירילקו קאילופ  הנולתה=ילעב םג

 ונוא ולש קנבה:תיב .וכ ,עידוהו רבדה תֶא .ןחכ רמ ררוב וז הבישיב ,הבושיה
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 םעפב םעפכ ןתוא ןומזהל גהונ אוה זא ,ירבעה ב"לקה לש תוינמ קנבה תאמ

 . ןומא -ול העיבהו ן הכ רמ לש הז רוריבב קופוס האצמ הגחנהה  ,ןודנולמ

 לוקוטורפה תא המסרפ םגו םיחמומ לש היפימוקל רבדה תא הרפמ הגהנהה

 אבוהש ,תינויצה הדועובו  ,ןהכ רמ קדצ יב ,איה םג האצמ היסימוקה ,הנותעב

 ,רומג ןומא ול עיבהל דהא הפ טלחוה ,הינפל רברה

 התתטמש ןיעידומ-תבשל הדסונ קראי-ןינב .תינויצה היצרידיפה רי לע --
 ,י"אב בשיתהל טיצורהל תועידי איצמהל

 רוזומ בקעי רמ םסרופמה ינויצה ןקסעהל הנש םיעבש ואלט רבמבונ 98 םויב
 לש הנהנהה דעול , לודגה פ"העול רבח אוה ךיזומ רכ .הילננאב דרופדארבמ
 הניתשלפ=ולגנאה לש םוירוטקרידהלו ירבעה ב"לקה לע םיחקפמה תצעומל ל"הקה
 םימעפ התוא רקבו י"אב תילאיר הדובע לש ןויערה יקודאמ דחא אוה ,ינפמוק
 אוה ריזומ בקעי רמ - םירעבו תובשימב | םייחה תא תערל ריבהו תורחא

 תיבח תא ופיב ופסכב הנב אוה ,לארשי ץיראב םינויצה תודפומה לבל רבח

 רעי תבוטל תושעל לידגה דוחיב .  תירבע ה .היפנמיגהל התע הצקוהש ,הפיה
 , לצרה

 רבמבונ 28 םויב גווולשב רשא  ןיליפאק רועב :דלונ  ריזומ בקעי
 אב םיששח תנשב .טירפבו גרובמהב "הב תא רקב אוה , 1889 תנש
 ןוטלש תגהנהל רחבנ אוה . חקל רשא השאה םע םש בשיתהו דרופדארבל
 ושידקה וריעב . םולשה-טפוש תנוהכם שמשמ והגהש תובר םינש הזו ,  ריעה
 שרחב .ךסחהו הקדצה השעמל , בוט לעפמ לבב:ותרבח , ותיערו אוה , םמצע
 ,ותדלומ ריעב דבכנ חרוא תלעמל הלעתנ וז הנש טסוגיוא

 ,הנש םועבש ול תאלמ םויל ותברב תא ול חלש יזכומה דעוה

 .רבמבונב 15 דע רבוטקואב 10 ןמ ופנכנש 201[ הנש םילקשה ימוכס תמישר

 ךלפ ינאילווא .:'ר 5 ץילדיפ ךלפ שוקלא |: ר 50  גרובנעוא
 -ןוסרח 'פ וועינאנא ; 'ר 88 קסטוקריא ; .ר 40 הנבוק 'פ ונאיצוא ;'ר 7 קסנימ

 ! יק 85 .ר 9 םודאר 'פ אנצאפא : 'ק 50 ,ר 19 ןילהאוו 'פ טסאראקסיא : .ר 8

 8 ןילהאוו 'פ גארטסא ; ,ר 888 אסעדא ; 'ק 50 .ר 15 לורופ 'פ אקוואדאבא

 נק 69 .ר 108 בלפונידטקי 'פ קפווארדנאסקעלא ; ,ר 85 היברסב 'פ ינעגנוא

 ן'ק 15 ,ר 5 לודופ 'פ אטלאב :ר 1 ראזאב-יקסנאיסרא ; 'ק 0 .ר 19 ינאימשא

 אקוואוערעב |; ,ר 55 ןוסרח 'פ ץיענירבאב = ; .ק 68 .ר 7 בוקורטפ 'פ ןידנעב

 היברפב 'פ ירערנעב ; .ר 18 בלסונירטקי 'פ טומחאב ; 'ק 50 .ר 6 ןוסרח 'פ

 ןיר 5/בויק 'פ' עילאפ.אלעב | ;'ק 90 .ר 8 דנלרוק 'פ קפיוב ;.ר 0

 4'ק 60 .ר 11] קאטסאלעב |; .ר 10 יקשאלב ;,ר 36 קסנימ 'פ קסיוובאב

 אנדורג 'פ קאדאראג ;,ר 101 בלהומ 'פ לעמאנ ;'ק16  .ר 90 וואסיראב

 ,פ .אקוועיטעד ; ,ר 7 אוואלוסארג %,,ר 18 קפידארג ; .ר 4 ןיבמאג + .ר 2

 % ןר 30 ןילהאוו 'פ אנבוד ;'ק 5 0 .ר 40 ןוטסגד 'פ- םנעברער ; .ר 5 בויק
 ה 100 קסניווד ; 'ק 50 .ר 16 אנדורג 'פ יקינעגסורד ;'ק 60 .ר 6 אקנירבאב

 לודופ 'פ אציניוו ג'ק 85 -.ר 6 אציוואטפערעבהאקילעוו 4%1200 אשראוו

 וואקליסאווי;'ק 50 .ר 7 ווארעכנעוו ; 'ק 61 ,ר 9 קסוואלצאלוו ; 'ק 50 .ר 9

 ;י'ק 75 .ר 7 אדגאלאוו ; ,ר 1 אוואלאבורעוו ; 'ק 80 .ר 55 אנליוו ;'ק 18 ,ר 5

 וארבמאו | ;'ר 24. וואדראריז ; .ר 0 אילאוו-איאקסנודז יר 90 :ןיבאלו

 אצשאראט ; .ר 9 ןיצאלאט 1 ,ר 100 .ןאפרעח ; .ר 22 ןיבראח ל 85 9

 ונעיטעט ; .ר 15 יקארט ; 'ק 50 ,ר 30 וואגינרעשט ; ,ר 20 אניטוראט :; .ר 5

 | 'ק 00 לבור 7 וואשאמאט .ר 15 לאפסארוט ; .ְך 4 לאפשאמאט ;.ך 5

 ןילראגאי .('ק 76 .ר 28+ םימדוקה םע ה"סב) | | .ר 125 וואל סאנור, טאקעי

 ןילבול  'ק 50 .ר 88 ץיעוואפיל = : .ר 10 ידאיל | ; ,ר 19 איאוואזאל ; .ר 5

 % .ר 1 ינוגול ;'ק 40 אומאל ; .ר 10 אדיל ; 'ק 50 ,ר 86 וואקול ; 'ק 50 .ר 6

 ; ('ק 24 ,ר 197 םימרוקה םע ה"פב) ;'ק 29 ,ר 28 קסנימ + 'ק 75 .ר 11 ןאיאקנעל

 נק 20 .ר 57 אווקפאמ ;.ר 40 אוואלאמ ;,ר 5 .בוג וועליהאמ ;'ק 5'ר 39 וואקנילמ

 אוואיווארומ ן'ק50 .רפ ארעשיוודאיאלאמ;,ר 93 עיצעריזעמ) .ר 24 לודופ וועליהאמ

 + 'ק 85 לבור 49 קסווארדנאסכעלאוואנ ג'ק 50 .ר 86 . דאראגרימ  ן .ר 5

 1 ר 53 אצילעסאוואנ ; .ה 5 קסוועינראעגאוואנ ;'ק 50 ,ר 5 אצישוא-איאוואנ

 ;'ק 50 לכוה 5 קסנימדאוואנ | ; .ר 100 וועיאלאקינ | .ר 8 קסמאראראוואנ

 אציואנסאס ; 'ק 80.ר 1 קסמאראראוואנ ; 'ק 80 .ר 4 קסוולאוודארגאוואנ

 קסנעלאמס ; ,ר 0 ןיעפרעפ ; .ר 5 ארוב-אנדערעס ; .ר 8 אנמיס ;'ק 50 ,ר פל

 עלדעס + ,ר 50 וואטאראס .ר 9 קסוואנס ;.ר 8 :ינאראדחיראטס |; .ר 0

 :'ק 25  .ר8 אניצלימע | .ר 5 יקינמאלס = ; ,ר/90  ןיודוס ; 'ק 50 - .ר 6

 וואקירטעפ ;'ק 50 .ר 5 קסוטלופ ,ר 172 קסניפ ; 'ק 50 .ר.17 יקשיווליפ

 ;'ק 50 .ר 11 '.בונ וואקארטעפ ; 'ק 95 ,ר 56  אוואטלאפ + 'ק 50 .ר 4

 <: 'ק 90 .ר 4 אילשימיצ ; .ר 29 אטיצ ; 'ק 99 ,ר 7 ינאינגולפ ; .ר 0 קצאלפ

 1 ,ר 45 קסלאדאפ-ץענעמאק ; ,ר 3 ןינאק .ר 9 טארמאק ; 'ק 50 ,ר 7 ןיציראצ

 + יר 15 יקנירק ;.ר 4 יקאילעבק ן 'ק 50 ,ר 9(.גאמ) אנידאק ; .ר 15 ווארוק

 יר 50 קסרוק ; .ה 90 יטראבוק =; 'ק 0 ןר 15 ןירבאק | 'ק 50 ,ר 51 שילאק

 ,(.דאפ) אקנעמאק ; .ר 5 ירארעשאק ; .ף 52 - עיראוולאק 4 .ר 0 בוצנעםערק =

 ו "9 , ל ו ; 6
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 גמ ןוילג 3 םלועה <

 1 .ר 18 וועצירק ; 'ק 50 ,ר 30 אנטוק ; ,ר 5 יציוואמילק ; ,ר 5 אילאק ; .ר 4
 ווענישיק = .ר 100 וועיק ;'ק 90 ;  .ר 17 אניוואנאק |; ,ר 25 דאראג-יאטיק

 אנוואק ;'ק 80 .ר 8 ארעוא-עיאווירק |; רן 8 יצילעראק =; 'ק 80 .ר 4

 אנוואר ; ,ר 6 אנטיקאר ; 'ק 50 ,ר 71 אניוער ; .ר 1 וועצאגאר ; 'ק 06 ,ר 4
 ןיצוצש ; .ר 90 רואלקש ; ,ר 25 ינמאר ; .ר 800 אניר ; .ר 50 םאדאר ,ר 0

 1909 רביונב ןעט5 דע רבוטקאב ןעט-10 ןמ סנבנ ה"סב/ ;'ק 75 ,ר 1 (,ליוו)

 .פאק 11 לבור 15:801 : םימדוקה םימוכסה םעו ; 'ק 56 לבור 5

 .לֶאְרְשידץֶרֶא
 םייפסכ תודוסי לע ,השףח .םירפס-תאצוה םילשוריב הננוכתה ,
 ואיצומה ר לו ג נ יי פ ןוראה ידי לע .להנתת תאוה האצוהה , םיקוח = <

 ..וכרוע י"ב א -ן ב. .,ןודאהו . "יבצה, תא . דואל
 -ירפמ םירפס .רשפאש .המכ דע .םיפרהל איה האצוהה תרטמ

 םוגרהב םייפארייא םירפס ,ץראה תודא לע םירפס ,ץראה
 הלוגהלו לארשי-ץראל תתל הצור השרחה האצותה , ץראה ירפוס
 ,ןויצ ירה לע .תירוקמ תירבע תורפס לש הלחתהה תא

 1,911:ל הלוע .הגורחאה הנשה יצח ךשמב הניתשלפל םירגהמה רפפמ --
 רע ,שוא 260--חנש 15 דע : םוקלחתמ ןהיתונש יפל ,ףטו םושנ  ,םישנא

 בור . שיא 809--הנש םישמחמ הפעטל ,שיא 961--80 דע .,שיא 0 7
 מ"ע ,תוישפח :תוינטוא ילעב--ראשהו ,הכאלמ ילעבו המדא ידבוע--םיעפונה
 רוגל ., שיא 191--םהימי תירחא םש תולבל ,שיא 811 ועסנ י"אב עקתשהל

 --יםישנא 8--תואפרתהל ,םישנא 8 הוטל ,שיא 158--ןםול םש | =?
 +"הרדג, הבשומהי דוסיל םינש ה "כ הנאלמה ּן"ש ולפב ה"כ 'ד םויב -- 5

 <- .לבוידיצח גח הוה : םויב ךורעל םירמוא הבשומה .ינב
 גודוגאה דעו תפסא ולסכ 'א םויב התיה ופיב -- .

 ! הזה םויה הדס \ ,' >
 ,,ינצראב תופתושמה תודוגאה תולועפ רבד לע" יללב ןובשחו ןיד (א

 , ןוכסחה תופוק (ג תופתושמ תודוגא דפיל ךוהצ םהיפ לע רשא  ,תודוסיה (ב
 ותבב (4 ,םילעופה הודוגאב 8 ,תובשומה ךותב (2 = ,םיהעה ישרגמב 1-7
 ,םייחה .תוירחא תרבח ה. .תופתושמה תורוגאה לכל תוללב הלהנה (ד .רפסה =

 ,תונוש תולאש (ו .התודסיתה ןפואו  תומהבהו ןוממה

 יפל .תופתושמה

 .חֶרָנָמּב ו
 וז הנשב .תרסימ אטשוקב "י בכמ, תוששוגההל .הרבחה =- ג -

 ..תירבעל \ ברע .ירועש
 וז .הרוגא תרפימ ןכ ומכ .ינומרח ןוראה היהי םירועשה להנמ

 ופתתשי םהבשו .עובש לכב וארקיש ,םימיה .ירבדל .םירועש
 . ינומרחו .יקסנטוב'ז םינודאהו ןוזבוקעי ,ךברוא : ,סוקרמ ,ם'ירדה

 ,םידוהי .םיאנותע לש הרוגא רסוהק .תדמוע אטשוקב --
 ,"רחש ה . יכרוע ופתתשה הבש  ,תמרקומ הפסא התיה רבכ

 , םינוש םייפורָיא םירוהי םינותע = ירפוסו "ואיד'ג,ה "ווב ,ה
 ,ירשבמה , םשב אטשוקב ירבע ןועובש תאצוהל ןוישר לבקתנ

 ..הירבטב ם"'היבב הרומ היהש ימ ,גרבכוה ןודאה היהי יארחאה ךרועה
 שרקומ :.היהי אוהו םירבעה  םירפוסה יבומ ופתתשי ."רשבמהב,
 תועידי תוצפהלו םיררפסה ןוב השדחה תירבעה  תורפפה תצפהל
 , חרזמהמ תונוכנ

 הבושח האצרה לורגה ריזוהל רפמ ,השפ-הדאמח ,ףלא רש
 לוב ,רמאנ .תאזה .האצרהב = , םירהנ-םרא לש התובשיתהל עגונב
 םויכ םיממוש המדא רטקה ןולמ  םיששו העבשמ רתוי

 ,הסנכה םוש הכלממל םויה סינכמ וניא םירהנ:םרא .לב . דבוע ןיאמ =
 ,םימיוטמ םימוכס איהה .הנירמה לע האיצומ הלשממה הברדאו

 ,לבר יניבמ לכ .תודע יפל | ,וז ץראש י נפמ | ,דאמ רזומ הז רבד |
 ּ ..ולכ  םלוע לכב:'איה חירופ .רתויה

 תא םשיל הכירצ הלשממה .יכ ,אצומ השפ"הראמה ,הגהו
 זאו ,תירצמה, המשה יפל ,םירוהו םידוהי הע ץראה
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 ומכ  ,שפנ ןוילמ .םישלש תאזה הנירמה יבחרב ויחיש .היהי רשפא
 רתוו 'אל אוה םויה םיבשותה .רפסמ ,הנש םיפלא = וא  ףלא .ינפל
 ,שפנ ןוילמ השלשמ

 ,לֶאְרשְי תוצּופְתְּב
 בוצאטלוט יאפירואה  קינל'צאנודרגח לש  ותאצרה רוסו לע
 תפידואמ .הבלממה-תמוד לא טטופירל יכ ,םסרפל טנוסה הוצ

 . יקסדורב ץיבומיפוי ידאקרא אוה אוה | ,םייח

 וושעה תוכלמה:רזנ תא ריבעהל דחא הפ וטילחה הפידואב םונברה --
 תצעומ םוקמל  ,דעונה שדחה תיבה לא תסנכה תיב לעמ היצגימוליא ךרוצל
 + םיאבגה

 .היסירב

 ןב ןרהא רחבנ

 לוטב רברב קוח:תעצה ךורעל הלאה םימיב הרמג תיטידקה היצקרפה
 גח ינפל רוע .הכלמטה:תמוד לא | םגבות העצהה ,םודוהול רשא בשומההםוחת
 םיבושח רחויה םיירובצה םינקפעה ופתתשה .תאזה קוחה תעצה תכירעב ,הרילה
 תא המודב ררועל םירמוא תאזה קוחה:תעצה רוריב תעשב ,םוטידקה ןיבש
 .הלוכ' םודוהיה תלאש

 ו'ע  הרשאתנ ותריחבו םעטמ ברל החכנש ימל | יכ ,רריב טניפה --
 לכ ותדובע = םוקמב  כשומה םוחתל ןיוחמ רוגל תושרה שי תיבלפה הגהנהה
 - < ,הנוהכב שמשמ אוהש ןמז

 םידוהיהל יב ,רריב .הלכשחה )םוירטסונימ לש טנמטרפידה רוטקירוד =-
 ץיוחבש | תואטיפריבינואהב םילוחייאפוה א רותב םדומל .קוח ורמגש ,תוידוהיהו
 פלכה ןמ" םיאצוי םיררוב םירקמב | ,םוחתל  ץוחמ .הבושיה תוכז ןוא ,ץראל
 תיערא תבישי תבשל הו גוסמ םישנאל ריתהל  םונפה םוירטסיגימ לש שי
 ,הניחבה לע \םשי רומעלו גרוברטפב
 .ןולנפרטמב

 , .םיאולטה-ליחמ :םידוהיה .אבצה.ושנא  רבדב --
 ,,קוחוה חרומה

 רוגל םואשר םגיא הזכ ןוישר ילב לבא

 .תמחלמב ופתתשהש
 התע האב ,הנידמה 7 לבב רוגל .הלחת .םהל השרוהש

 תולבגה םהב ועבקנש | , תומוקמה לע 'ח וניא הזה רתיהה יכ ,  הדוקפ
 הבקפומב , ןורהיאבצ לבחב מכ , םידוהיה לש הבישיה תויבזל  עגונב תונוש
 * דועו

 םהל םיטדידנקו םיחקפמו םיאכג תריחב רדס יכ = ,רריב טניפה --
 ' םמצע םידוהיה םירחובב יולת הרות-רומלתה יתבב .

 ץייבולסיג אצי םיימוקמ  ןידייתב רבדב 4 המודב םיחוכוה העשב --
 . םולש יטפושל רחבהלו רחבל םידוהיה לע רפאל עיצהש .,םירג ריצה דגנ

 :רסומל רתבהל הכוש ידוהי רותבו חרוא רותב , החומ ץיבולופונ
 יכ ,םורגל אוה עודי ירה . םירג לש ויששח תא ןיבמ ונגיא אוה * , םירחכנה
 ו דחא ידוהי וליפא דוע היה אל םולשה.יטפוש ךסומ לש ומויק תע לכב
 * תאוה הרשמה תא םהילע רסוא וניא קוחהש פ'עא ("! ויה, : ןימימ לוק) ,םולש
 הקומע האנש .ךותמו המטשמ תעפש ךותמ קר האב העצהה יב ,הארנ
 לע ןולק הטעמה  ,םירג לש ותעצה דגנכ ץיבוליפינ החומ ידוהי רותב . םידוהיהל
 יגפמ  ,ויאטבמב  רתוי ריהו תויהל םאוגה תאמ שקבמ אישנה) ,המודה תב
 + (המודה תמב לע ןולק הטעה אל שיאש

 ,תפרעמב ולבקתנש .םישדח םירפס
 " רחשה גאלרעפ .ןעטפירש עטלעמאועג ץירוא קרעב ה ,י

 ,ק 90 זיירפ 1909 השרו

 תפש רומל תישאר "םיניע הארמ, :ץי בוסונומ+ מ מ
 האצוה ,ינש קלח ,לעפע .ל תאצוה ,תירבעב תירבע תטשב רבע
 'ק 60. ריחמה . עיירת  ,הנליו. ,הבחרומו הרבועמ  ,הנקוהמ תישמח

 : ל"ומהיךרועה
 - .גרבדלוג 0 ְח

 תטרופמ .העדומ .תחפסנ יחכונה ןוילגהל
 .*םייחה,,| "םיחרפה, םינותעה תודוא

 ה תפרעמ י'ע םג םהילע םותחל רשפא) |
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 .השרו "דיש, תאצוה

 .יזנכשא"ירבעדיסור ןולמ
 0 ע 000-810160-
 ימותו 0

 .[םידומע .9860]

 +יקפבוזרג ,י תופתהשהב הדוהי:ןב +9 תאמ

 סופדב ורודסו ותהגה ונוקתו ולולכש ,יתבירע תרובעש הוה ןולמבי

 הבר הדובע ,םיבר תוחכ ועקשנ ,תופוצר םינש רש עכ הכשמ

 ירכב ,הנממ למע םוש הכשח אל "הישות, תאצוהו ,םיבורמ םימדו

 רשאו ,רתויו רתוי הזה ץוחנה רובחה תא ללכשל

 ישומש רפס-,יממע רוע רפס הוה ןולמב .תתל הריב הלע ןכ לע

 ,וכרצ יד ללכושמו ןקותמ ,ליעומו ץוחנ

 םיקיודמ םה םיסורה םירמאמלו םילמל .םירבעה  םימוגרתה

 תירבעה הפשה איה ןולמבש הירבעה הפשה ,קוידה .תילכתב

 תורצוא לכ תא הברקב הליכמה ,תינררומה ,השדחה

 ,שדקה יבתכ תפש ,תופוקתה לכמו תורודה לכמ ןושלה

 םילבוקמה תורפס ,דרפס ימכחו םינואגה ירפס ,םישרדמהו דומלתה

 םינורחאה םימיה דע השרחה תירבעה תורפסה ,םירחואמה םינברה+

 ,תונורחאה םינשה שמחו םירשעב תושדוחמה םילמה לכו ,ללכב דעו

 +ב .וסנכנ םיינרדומ רתויה םירבעה םייומבה לכו

 ,תוירבע תויתוא ב אוה יזכשאה .םוגרתה

 תויסורה .תווארפהו תולמה לש םימוגרתה י קוידל .ץנונב

 הוה ןולמה הלוע ירבעה ןונגסהו הפשה תויעבטו

 םינשיה ,תירבעל תיזעולמ םירחאה םינולמה לכ לע

 ,םייצילמה םימוגרתה םתוא ללכ ואצמי אל הזה ןולמב ,םישדחה

 םתוא אל םגו ,םינשיה םינולמה לש םייררנפקה ,םיילפרעהה

 םוש םהל ןיאש ,םייתרעשההו םייחמשה םימוגרתה

 ,השרחהו הרחואמה תורפסב ללכ םישנפנ םניאשו דוסיו םוקמ

 רו 4

 " שודחה ירחא םיטוהלה ,םישדחה םינולמהמ הזיאב .םיאצומ ונאש

 ,ידמ .רתוי תינשלבה היצסנסהו

 םילמה דצבש םידחוימה םינויצה םה םיצוחנו םיבושח

 םילמהו םישרוחמה וא םיידומלתה םיאטבמהז

 םישדחה םינולמב םיאצמנ םניאש ,תורזה תויתוכאלמה

 ןולמב םישמתשמל תורשפאה תא םינתונ הלאה םינויצה -- .םירחאה
 ,וירחא רק ב לו ילביבדאל אטבמ לכו הלמ לכ רוקמ תעד ל הזה

 .דבלב תרוע הנומא לע ןעשה ילבמ

 לכבש םיישומשה םינולמ ב גוהנה טא מרופב םפדנ ןולמה ר

 טאמרופ ,םיינופיכ םינולמ לש טאמרופ ,תונושלהא

 קיזחמ טםעומ הש ןפואבו וב םישמתשמה ליבשב חוג =

 ,הרושו הרוש לכב הבורמה תא

 ,תופיו תוריהב .תויתואבו חבושמו הפי ,הבע רינ לע םפדנ .ןולמח

 --תקיודמו תחבושמ ההנהבו ,םיניעה תא תורועמ ןניאשי

 םישובשמ יקנ אוהו -- ,םיחמומ םיהיגמ ירי לע התשענש =

 .םירחא םינולמב בורל םייוצמה תו איגשו =
20 . 

 .לבוה 3.90 רדה 'כמ ,לבור 8.60 ןולמה ריחמ
 ינשה ןולמה תא םג גישהל רשפא

 תיזנכשא-תיפור-תירבע

 + רנזולק .י ריד .תופתשהב יקסבוזרג ,י תאמ
 תיזעולל:תירבעמ--םלש רבד םה דחיב וללה םינולמה ינש <

 םידמוללו םיארוקל רח א ל הנ מ רותב--תיר בעל -תיזעולמ

 תיעבטו היח ,תחא הפשבו דחא חורב תירבע םיבתוכלו
 .תקיודמו

 ,'ר 8,60 רדה 'כמ ,'ר 9,855 רבל "םיכ לש ןולמ,ה ריחמ
 םגישי דחיב םינולמה ינש תא הנוקה

 לבור 5.80 רדה 'כמ ,לבור 5 ריחמב
 םירבעה םירפסה רחפסמ יתב לכב םגישהל

 ותפס ה 010 1 111115, קח.

 0186 <'10801111ג 1, הפסגה
 ,1 רזב בונביא ,יקבלנ :הקלחמב וא ,9 ןועמ  ,ל יקפילובונ :פ"עב

 גרבנייטש הדוהי יבתכ לכ
 ב

 יתודפסה וכרעו .ויתודלית לע .רטאמו ותנימת ףורצב
 : ,ןאמכיפ ,י תאמ

 ל
 םימתיחל .חלשנו הריכמל אצמנו רואל .אצי

 ןושארה ךרכה
 (חונמה .ישרוי לש םיספורטופאה תאצוה)

 + רדוהמו הפי םופד . לודג טמרופ . םידומע ם"ר לעב לודג ךרכ
 .יפאק 50 הפי הכירבה דעב .חלשמה אלבו תכירב אלב 'ר 1.50 ריחמה

 , ןושארה ךרכה לש םינינעה ןכות

 ; ךלויק יבדרמ (ג ; ףירח המלש (ב ,ויתוריציו ויח גרבנייטש הדוהי (א
 ופוי טהרבא (1 ; לוחל שדוק ןיב (ו = ; רגלוב שוביל (ה ;רשא ןב רשא (ד
 ; ןוח ןטלק (אי =; תונורכו (י = ; הבושת (ט ,  ןקוה ןושמש (ח = ; יקסנימרק
 ן שודק  ץוצנ (וט  ;םעוכ אוה (רי ;  רינווק והיקוח (גי ; האל הרש (בי
 תוירוכא (טי ; םירצמה ןיב (חי  ויניעב הל זמר אוה (זי ; רואמ םהרבא (זט
 , ; תיסנקו .יחריב (גב ; רקיעה (בב ; דיפקהל חונ (אכ : החינג (כ ; הירבע .םא

 ;בש אוה (ןכ ; באב-העשת ברעב (וב ; ךכ אל-ךכ (הכ |; שלחו רוכג (דכ
 ןחאור ןיא (אל- ; העזה ךיתמ (ל | םותי שידק (טכ ; ןידה רקוח ינפל (חב
 ; תוגאד (ול ; הלימ תירב (הל |; רקוב רואל (דל ;הקולע (גל ;  רפכב (בל
 ךותב (אמ ןגורטק (ם= ; לבב תורהנ .לע (טל ; תוירחא (חל ..4 תוניחבה (ןל
 / ,החגשה השעמ (בס ;הלגעה

-.---<- 

 הקלחפה לש ןושארה ךרכה ,סופדה שבכמ תחת תעכ אצמנ ינשה ךופה
 + רמגנו ךלוה םירועגה ינבל 8

 ןוחשבו הוקתב ,ירבעה להקה ריל .הזה ךרכה תא םירסומ םיספורטפאה

 ידיב .עויפי םיברב גרבנייטש .יבתכ ץיפהל ותולדתשה ידי לע להקה ותואש

 הונעה ,  תירבעה תורפסה תבוטל הלועפל םמטז תא .איצוהל רבדב םיקסעתמה

 רפוסה תחפשמ תכוטלו הירפוס יריחב תוריצי לש םימלש םיצבוקב ךב לכ

 .:.תחאה םתשורי -- םהה.םיכתכה ,רשא חונמה

 .הפידוא ,הירומ  תאצוהב תישארה הריכמה
 :הפיודאה

8 ,115 10 300780 

 ]הש 1011115 000998.

 ופיב תירבעה היסנמגה
 , תחתפנ ע"רת תנש תישארב

 -- .תישמחה הקלחמה ==
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 + ןהב אצויב לע ןהמ : דומלל ולכוישו .יללב

 ..אריפש בקעי ןרהא תאמ

 ,נרבנייטש עשוהי םכחה תאמ ופופ דעו רפסה שארמ תוראהו תורעה םע
 םובר הז ינפמשו ונתורפסב תויוצמה תואיגשה לע ריעהל הרטמה דבלמ
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 .קודקדה יללכ לכ אליממ ולועדוי

 .יכ ,רועה ןבחמה לא ובתבמב גרבגוטש עשוהי רמ/ חונמה םכחה
 םירומל ,םיופופל ריאמה םנפכ תויהל יואר, הוה רפס
 ,"םהידימלתלו

 -ןב , ןהכה םדא : לארשי ירפוס תיברממ וב שי תואיגש לע תואמגוד
 ,וטצול , םולבגיליל ,ץבעי ,בויבט , ןודרג ,ןיניירב , הדוהי-ןב ,קילאיב , בא
 .רועו ןמלוש , גרבנויטש ,  ץיבוניבר , ןיקסנלומפ , ןרקלדנמ ,ופמ

 י'פאק 8 תולשמה םע ,'פאק 50 רפסה ריחמ |
 ! הפירדאה פ"ע , השרוב "הישות, תאצוה לצא איה תישארה הריכמה

 /!3ההדסת6סדמ0 ,,ד85!111,

 סע]גש | 1080111115 7 0
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 אקירמא תנירמל "ם 5 עה, ןכוס

 (סימיב) ןאמרעסורד ,םכרמ
 8. קעמ6א6עמהת, אמ\ז-1008, 50 0התה] פוש.
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 +וז הנש (רבמצד י%מו--5/9 תבטס ם"י--ד"י ימיב גרובמהב היהי יעישתה סרגנוקה

 :רופהו ,וז הנש (רבמצר י1/4--9/8) תבש ב"י--א" ימיב  גרובמהב היהת: תישימחה הדיעוה

 + ברעב תיששה העשב (רבמצד '%₪) תבט ג'י תבש יאצומב ליחתת תיצנרפנוק

 :ןיהי גרובמהב תישימחה הדיעוהו יעישתה םרגנוקה לע "םלוע ה, לש .וחכהיאב 5

 ,טילאש מו יקפליבולו .י  ,ןוזקילג .,י מ ריד ,בוניורד .א

 1910 תנשל "םלועה, לע המיתחה תשרחתמ
 (תיעיברה הנש₪

 ,הלואגהו היחתה ןויער לש ואטבמ  ילכ תויהל ,ול הותהש ,וכרדמ רופי אל "םלועה,

 דימת דומעי  "םלועה. ,ויתובשומ תוצרא לכב ירבעה .םעה לש םיימואלה  תושירדהו .םינינקה לע ןגהל

 םיחרי האבה הנשה .תלחתמ .,םהיתועוצקמ :לכב ונייח תולאש .לכ תא .ררבלו ראבל "הפצמה לעג

 לע תרקב ירמאמ וב ואבי .םינוטיליפו םירופס  םיריש דבלמו  ,יעדמהו יתורפסה וקלח תא "םלועה,

 עבקי "םלועה. .הילע םחיתמהו .תורהיה תועוצקמ לפב עדמ ירמאמו , תיללכהו תולארשיה .תורפסה

 -ץראבו הלוגב םעה'ייח תומלשבו תוריהבב םהב ופקתשיש ידכ' ,ולש םיבתכמה קלחב האנו שדח רדס .

 לכ לע  ,הבורמה תא תוקיזחמה ,תורצק תופקשה -- *היסורב, שדח קרפ דוע םהילע ףיסויו , לארשי

 שידקי ,תימלועה תונויצה לש .דיחיה ירבעה ןגרואה .ותויהב ,'םלועה. ,,הלוגה וכרמב בשחנהו. השענה

 לכ לע הנמאנ הפקשה שמשי  *תונויצב, קרפהו ,תינויצה העונתה ינינע לכ לש ,רוריבל לודג םוקמ

 ,ונתעונתב תושעהל שגרתמהו השענה

 :המיתחה יאנת

 ו'פוק 85 שדחלו ,לבור 1 הנש עברל ,לבור % הנש יצחל ,לבוה 4 הנשל : היטורב םלועה. ריחמ

 ,רלוד 5 / הקירימאב ,גניליש 9 הילגנאב ,קראמ 9 הינמרגב ,םירתפ 10 הירגנוא:הירטסואב + .ל"וחב

 ;הנש עברלו יצחל הז ןובשחבו ,קנרפ 15 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי"ץראב

 יק 0 יונש דעב

 !הפירדאה

 6 10 לו ה 1 7 ו 146010000 = ,118018ומ*% 0/1.

 8 רש -
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 ,ץולח רותב וכלהו םייטרפה םהייח זכרמל <

 רמ ןוילג 3 םלועה < : 2

 .הָפְצִּמַה לע
. 

 . תוגיגחל רבב ונעגה ונלש היחתה תעונתב
 ןינב לש .ותנפ ןבא החגוהש ןמזמ רבע רבכ םינש לבוי .יצח

 םילעפמה ןמ הזיא לש וימי םיאלמנ הנהו ,םעפב םעפכו ,ונתלואג
 ,ןורכז גת םינגוח ונאו ,ונלש

 הבשומה וז ,הרדגל םינש ה"כ | םיאלמנ וילפכ ה"כ םויב
 ."וליב, ינב לש םנוא ירפ ,רתויב ונילע הביבחה

 עובמ תממורמו הבגשנ  תויטנמור לש ,תוליצא לש םתוח =
 הלא  ,"םייוליבה, י"ע התנבנ הרדג ,הדסונ הרד ,וז הבשומ לע

 ,ןויערה תבחרהב וקפתפה אלש | ,םינושארה
 תונויצה | תא ושע אלא ,םעה ןיב תוינויצה תופקשהה  תצפהב

 םעהל ךרד הנפמה

 ,ויתובא-ץראל בשה
 , "וליב, .לש .ולבוי אוה הרדג לש .הלבוי
 הרדג דבלמש יפ לע ףא ,וז הרונא לש הנורכז ונל שודק

 ךשמבש פ'עא ,הלוגב אלו לארשי-ץראב המואמ הדי לע הנבנ אל
 .:םולחכ הגומנו הרוגאה הכלה רצק ןמז

 .אג םולח ,הוה םולחה היה בגשנו הפי םלוא
 ךותל וגפס - ,תיפוריא - תוברתו הלכשה ילעב  ,םירוענהינב

 ,םיימרפה םהייח ןכותל והושעו הלואגה  ןויער תא םתמשנ
 תעוב שובבל | וכלהו  הינינקו תוברתה תא םוג .ירחא וכילשה
 . םמע ליבשב םהיתובא ץרא .תא שממ םמדב ,שממ םפא "

 איה תחאו ,החמי אל .ומושורש ,הרובג .לש ףועמ היה הז
 .תוישעמה ויתואצות ןה וזוא

 הרובגה  למסל ,םינושארה | בושיה = ירובג = ,םיוליבה ויה
 .העונתה לש התמשנ למטל ,תורכמתהה למפל ,תינויצה

 וכל, ול .וארקש ,בקעי תיב ,םהירחא ךשמנ אל בר ןומה
 ,םהישעמב םידדוב טעמכ וראשנו ,םהירחא ךלה אל ,"הכלנו

 ,םירועצה -- םישרוי = םהל ומק | תובר םינש רובע .רחא קרו
 .םילעופ תויהל .ץראל םיבלוהה

 ,הלכשהו תוברת ישנא , הרדג תא םחורלו םהל ונב י"אבו
 ,המראה תדובע ,הסגה הרובעב וחילצי םא ,םהב  וקפקפש
 תוברת יללושמ םיסג םישנא ,בשחל םילינרש ומכ ,תשרודה
 האירב רתויה ,הבוט רתויה הבשומה תא ונב  :תויתוברת תועיבתו
 תא בוש וורה .םמדבש םינושארה ויה םה ,הדוהי תובשומ ךותב
 תלחנ דעב המחלמב .לפנ םברקמ : לארשי-ץרא ,תובא"ץרא תמדא
 לוק הרדג ינב זא ומירה אלו ,ןושארה ידוהיה רמושה ויתובא
 יכ ,םתמחלמ--םהייח תא וכישמהו םתמ תא ורבקו .הקעצו ןואש
 :יאנת םע ,םישקה םוקמה-יאנת םע קר אל םהל התיה המחלמ
 יפפורטופא םע םג אלא ,הבוט הקלח לכ ותיחשהש ,ירבעה בושיה
 רתוי .תישפח .ץוחה ןמ תובשומל ורזעו = הלוגב .וראשנש בושיה
 םינקסעהש ,םינברהו ןויצ יבבוחבש םידרחה יניעב הרדג התיה ידמ
 ,שדחה | ירוהיה םופמ ירצוי ,םהיתומכמה ירחא זא ופדר
 הרזעה תא םהמ לולשל וצרש שי ךכיפלו ,ויה ןירוח-ןב ידוהיה
 הרדגו ,הוה אטתה השענ אל ,ונרשאל םלוא , םמויקל .השורדה
 ,::הברחנ אל

 הבשומה-- המויק תונש ה"כ ירחא ונינפל תדמוע איה .ירהו
 יהירה . הנשל הנשמ .תללבתשמו תחתפתמה ,הביבחהו הפיה
 ,"ופב, לש ונוא-ירפ | ,ריהזמה יטנמורה הרבע םע ונינפל

 !הרדג ,ונל ייהת הכורב

 ומ ףי'גופיפ ה
 דוחיב ,ונינותעב וכשמנו וכלה ךכ :לכ קוחר אל ןמו ינפל

 תלאש לש "התרמעה ןפוא ד"ע םיחוכו ,יגרוברטפה "דניירפב,
 םינכהל ןיאש ,ונעטש שו :תוקלוחמ ויה תועדה .המודב םידוהיה
 העצהש ,תווקל רשפא-יאש ינפמ ,םידוהיה תלאשב קח-תעצה םוש
 לודג ןוסא הז היהי וא ,המורה בור י"ע החדרת םאו ,לבקתה וז
 שי  ןםעה ירחבנ י"ע ורשאתי ונילע תוקיעמה תולבגהה יכ ,ונל
 הלאשה תא ררועל ךירצו ,הז ששח | ינפמ אריל ןיאש ,ונעמש
 שיו = ןוניתויכ תא הקוחב עבתל ,שורדלו בושל. ,הפקיה לכב
 אלא ,התומלשב םירוהיה תלאש תא ררועל רשפא יאש ,וחיכוהש
 , תויללכ תורחא תולאש רצבו ,ןכ .רמול רשפא םא ,תוכיתה תוכיתה

 המ םלוא .הטלחה םוש יריל ,גוהנכ ,ואיבה אל  םיחוכוה
 תלאש הררועתנ המורהב ,תואיצמה התשע םיחוכוה ושע .אלש
 תלאש :רתויב בושחה הקלחב הנה ,הפקיה לכב אל םא" ,םידוהיה
 ,בשומה :םוחת

 ,ישיאה שפחה רבדב קח תעצהב המודה הנד רבכ המ ןמז

 קח .תעצה ,ינויצוטיטסנוקה ררפה תודוסימ רחא - י"ע .הסנכוה וז
 תאוה הדובעה לכ תואצותו- -תרחוימ הדעו י"ע הרבועו הלשממה
 ,הז .קח  .הירורעש-- רבוטקואב 1% תגלפמ תערל וליפא התיה
 קר אל ,דיחיה לעמ רובעשה ילבכ תא .ריסהל התיה ותרועתש
 תיב לש אקנפשוגב םייקו רשיא | דוע אלא ,תאו השע אלש
 ירי תאצל  ידכו ;ושכע = םיררושה  ןמ םיבר םיקיח .םירחבנה
 םיאצמנה ,םייללכ םירובדב קפתסה ,ישיאה שפחה | רקיע תבוח
 .םיידוסיה. םיקוחהב יכה ואלב רבכ

 רבעל שפחב רברמה ,קחה ןמ ףיעפ יתואש ,וילאמ ןבומ
 "" לטב אל ,םידוהיה תלאשב הבורק .העיגנ אפיא .עגונהו םיקמל םוקממ
 םוחת תא < ,םיימינפה היפור יכלפל םידוהיל הסינכה :רופיא תא
 רתומש םיחרזאה ללכמ ואיצוהב ,ותוא םיקו רשיא אלא ,בשומה
 תאו םילוגה תא הכלממה יבחר לכב םוקמל םוקממ רובעל םהל
 וא הקיתשב רובעל היה רשפא-יא רבכ הז ףיעס לע ,םידוהיהו
 ומכ  ,טרפב תוימשיטנאהו ללכב תולבגהה דגנ םואנב קפתסהל
 יפ לע .ףאו | ,םיימוקמ | ןירהיתב .ר"ע קח-תעצהב -ונרש ןמוב
 ,תמרוקה הדעוה םוקמב הרחבנש הדעו לא וז קח תעצה הרזחוהש
 ,םידוהיה תלאש תא ררועל היה ךירצ

 תא בוזעל ףוס ףוס וטילחהש | ,םיטדקה םג תאז וניבה
 רתויה םנרבד תא ודימעהו  ,םידוהיה תלאשב הקיתשה | תמיש
 : דגנ הוע האחמ חחמ ןמדירפ ידוהיה םע דחיבש ,בוצידור תא ,ןיוצמ

 הלבגהה תא לטבל שרדו , בשימה .םיחת תא רשאמה---15---ףיעפה
 .תאוה הקיעמה

 לע תובושת ,אמלעב הנגה ימואנ .רבכ ויה אל םימואנה
 הבושח התיה םתרועת --- ,המודב םיברה םיימשיטנאה תויולפנתה
 תחת םעה לש וחכ:יאב םתוחב םותחל ןוצרה דגנ תוחמל רתויב
 רתויה = ,תוקיעמ רתויהו תולבגהה תחא. תא םייקמו רשאמה ,קח
 קפתסהלו ךרד יצחב רומעל רבכ .היה רשפא-יאש ןבומו ,תובילעמ
 תא ללכה ןמ תואיצומה םילמה תקיחמב וליפאו  דבלב האחמב
 ר"ע .תרחוימ קח-תעצהב קחה תא אלמל היה ךירצ  ,םידוהיה
 ירבח ושגנ רבכ  םינותעה םיעידומש יפכו ,בשומה"םוחת לוטב
 ,וז הדובעל  םיידוהיה המורה

 םיריצה :לש םנוצר תורמל | הררועתנ  .םידוהיה = תלאש
 תא וקיפפהו םייחה ואב | ,תיטרקה היצוזופואה לש  ,םיירגהיה
 ויה םיחרכומ | .םידוחיה תלאש תא ררועל שי םא  ,םיחוכוה
 המורה לא םינכהל רוחיב. םידוהיה םיריצהו = היציזופואה .יריצ
 לבקת םא ,בשחתה .ילבמ = ,םיֶרוהיה רבדב קח" תעצה תישילשה
 ,אל וא הו קח המורה



 = .הלוב. הלאשה .לב
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 - קהה להד |דיקזידזה זוכי ולגה הזזה אהא לה פלמה, ףהזוהו א וטו ל זהובהזמתקד הקו טהט פזדעיהדההמ ודא זהה 95, החמהפ הכו. עדה < מדה האח הוי החלה "הופה הבליטה הבשמשההה הקמ יא חשה

 ישאר יתלד לע קופדל םיליחתמו :םיאנותע םיאב רבכו
 םלוכ טעמכש יפ לע ףאו .הז ןינעב םתעד .תא לאשלו תויצקרפה
 תא םיוחמ ,םיטסילנויצנה לש וז ,השדחה הגלפמה יגיהנמ רבלמ
 םיטדקהמ ץוח םלוכש אלא ,בשומה םוחת לש ולוטב דעב םתעד
 וליפא תווקל השק ןכ יפ לע ףא--,רפכה תא הז ללכמ םיאיצומ
 םינפה תלבק תא חכש אל ןיידעש ימ | .וז אתרופ העושתל
 ורעב עירפמש ילבמ ,ךרעל המורה | לש ינמיה ףגאה גהונש

 ימ ,םמע יפרטניא לע ןנהל םיאצויה ,םירוהיה םיריצהל ,בורה =
 םיעמשנה ,המטשמהו האנשה ,וובהו געלה ירבר לכ תא רכווש
 בל םשש ימ ,ןורחאה ןמזב ועמשנש הלא תא רוחיכו ,המורב
 ירבדבש דיגהל זיעהש = ,ץיבוליסינב שאר בשויה לש ותרעגל
 ןימאי אל -- .המודה תמב לע ןולק םיטעמ | םידוחיל האנש
 ,ונוימד יפנכ תא שרפי אלו םיאנוהעהל םירמאנה  ,םירבדהל

 תלאשב םירעוסו םיזע םיחוכו ןהפמ לע םידמוע ונירה םלוא

 ,ונישאר לע וקרוי םיכפוש לש .תונותיקו טעמ דוע = .םידוהיה
 וניריצ ואצמיה 4: הרמה הלאשה התוא ונבלב תררועתמ בושו
 המודהב עמשהל ףוס ףוס תוכירצש | ,םילמה * ןתוא תא םהיפב
 ,עגרה תלעות ירחא ופדרי אמש ,ונחומב רקנמ בושו + תישילשה
 *. .ימואלה ונדובכ תא  ןברקל ואיביו  תוישממ  תואצות ירחא

 המ לבא -- הכוראה הקיתשה ףופ ףוס הקספנ ונתחמשל
 ?םירבדה לש םביט אהי

 ד"ע :העידיה תא הכרבבו החמשב ונא םימרקמש העשבו
 לכב ונל רשפאהיא  ,"תוכיתח, םג ול ,םידוהיההתלאש תדמעה

 לע ומילעי "תוכיתחה, .ליבשב אמש | ,ונבל הנארמ חיסהל תאז <

 . ירטסוא י'גופו טס -/

 ,הניוב םיאצויה * ,םידוהיה םינותעב
 ,םהל דחא ןכותו ,רחא ןונגסב םיבותכ =

 ,הירטסוא :ידוהי לש "םרשא, ד"ע םיחמאמה םה םירברמ
 םא ,םהל הרקש סנה ד'ע ,םינפ םהל הריאהש החלצהה רע
 , וניתובא ןושלב .שמתשנ

 .ולוצינ הנהו ,תחפ יפ ירבע לע .הירטפוא ידוהי ורמעש טעמכ
 ,םינותעב האבש העידיל הירטסוא העועדזנ ןורחאה ןמזב

 הז רבד היה ,הכלממה אבצ  ירציפוא תא ליערהל .ימ הסנש
 םלועה ךכ .לכ ןהמ אלמש  ,תולודגה תויצסנפה תחאל . ,היצסנסל
 רתוי שיערה אלו הז רבה .דירחה אל םידוהוה תא םלוא ,לודגה
 .םידוהורםסניאה תא שיערהו רירההשמ

 שיא ארקנו עשופה אוהש וב םירשוחש שיאה אצמנ הנהו
 יכ  ,םידוהיה ודְרח .םאתפו ,רטכירפוה ףלודא ,ףלודא םשב הז

 תואצות תא םניעב ואר רבכו ידוהי לש ומשכ םשה םנואב 'לצלצ =
 ,ושכע םג הקוחה | ,תוימשיטנאה לש התורכגתה 'תא ,רבדה
 ושיגרה רבכ | ,"םידוהיל תומ, תואירקה תא .םנזאב ועמש "רבכ

 , תופררנ תויחכ םמצע תא =

 ךותבו הז םשב םיארקנ םידוהי קר .ירה--רטבירפוה ףלודא .
 םש אצמש ןויכמ יכ = ,ךכ לכ .יוצמ הז םש ןיא םלועה תומוא
 ירוהי םאו ,םידוהי םניאה והובזע ,והולבקו םידוהיה יניעב ןחהו
 אבצ ידיקפ תא ליערהל הסנש  ,הז אוה ידוהי םא ,עשופה אוה
 ידוהי לכ אל םא ,הירטסוא ידוהי לכ םימשא ירה ,הירטסוא
 הירטסוא אבצ תא דימשהל .וז 'תינכת םהל ורצי יארובש ,םלועה
 .הפוריא תוכלטמ .רתי .אבצ וירחאו

 ,םיכיצה- -םימעה רתיו ..םידוהיה תא הזחא  הלודג .הדרחו

 םירמאמ םיאצומ ונא

 < ירחש ,עשופה לש ויולגל החונמבו טקשב וכח םינמרגה" ,םינלופה

 אשי ודבלב אוה ירהש ,ינמרג וא .אוה ינלופ םא ,םהל איה תחא
 יועשפ ןוע תא

 המוצע האריבו הלודג הדרחב ולאש רבלב םידוהיה קר
 + אוה ידוהי אמש ,הז רטכירפוה ףלודא

 ,רטכיהפוה ףלודא---ונלש םיסנה םתוא ןיממ םהל הרק םנו
 ,איה .תחא אלה +אוה ימ .ידוהי אוה ןיא ,ףלודא ארקנש תורמל
 יידוהי וניאש רבלבו

 ויקרועבש ודשחל וליפא רשפא-יא אלא ,ידוהי וניאש קר אלו
 תיכוהל ימשיטנא ןותע | הסנשכו | ,תידוהי םד תפט וזיא תלזונ
 תמסרופמ יכ ,רימ קתתשנ ,אוה םירוהיה רוקממ הז רטכירפוהש
 ,הרוהט תייראל רטכירפוה תחפשמ

 םד תפט ףא וב ןיאש ,רוהט יירא .,ופנה היה לודג ןכבו
 !תידוהי

 תכלל שיה +הלאה םירבדה רופס לע ףיסוהל רשפא המו
 דגנ ,תודבעה רגנ תוחמלו "ננוטייצ עשירוי,הב ונרבח תיבקעב
 ,קזחה רובדה תא הוכ עגרב אצמל רשפאה % םירוהיה לש דחפה
 +"הגרהה ריעב, קילאיב ובלמ רקעש הצרמגה ,\ הללקה תא

 ,ןירוח-ינב םידוהי לש המשנה ,ונתמשנ תממוקתמש שי
 בשוחו ,םד בז בלהש שי  ,באכ :בורמ איה תצוכתמש שי
 ,ונל הרק .םנש--ונא םישיגרמ תאו לכבו ,שממ עקפתהל

 םידשוחש םדאהש ,אצמנ הירטסוא ידוהי לש "ם ר ש א, ל
 ויוידוהי וניא ,אבצה ידיקפ תא ליערהל הסנ אוהש ,וב

 (תיזכרמה הכשלה תרבעה)

 .הנדרפת תינויצה תוררתפהה לש תיזכרמה הכשלה תובוח
 .הדננופורפו היצזינגרוא ,הקיטילופ : םישאר השלשל

 תיזכרמה הכשלה לש תויטילופה תובוחהש ,וילאמ ןבומ
 .הזה עוצקמה לא רוחיב בל םישל אפיא ךירצ ,תודבכנ רתויה ןה

 :דחא םשב תע כ לולכל ונא םילוכי הלאה תובוחה תא
 תעדל ,וא ,דחא קלח המ ןמז ינפל היהש המ ,לופוניטנטסנוק
 -ןתמהו אשמה :תיטילופה הרובעה לש בושח רתויה קלחה ,םיבר
 המרגורפה ךותמ ירמגל תעכ: אצי ,םינוש  תומוקמב יטילופה
 אל םא ,שגרוה אל טעמכ תיזכרמה הכשלה תרובעבו ,תישעמה
 הנטקה תולדתשהה תא וא ,היפורל העיסנה תא ןובשחב איבנ
 .םשור ילב וראשנש ,האלה וכשמנ אלש םירבד -- הירגנואב
 ,הב לפטל יאדכ ןיאש רע תטעומ התיה םתלועפש וא ,הלועפו
 .הכשלה לש תישעמה התדובעמ קלחל הבשחל ןיאו

 הכשלה ךותב תינויצה  הקיטילופב השענה לכ הו תמועל
 ושכע  רבכ אוה זכרתמ הדי  לעו וכרמה לש תישארה
 רוע םש וכרתיש ,קפס םוש ןיא םיאבה םימילו  ,לופוניטנמסנוקב
 : 2 .דבוכה תדוקנ תעכ האצמנ םש ,רתוי

 לכב ןתמהו אשמהש | ,םייחמ המרגות לש שרחה בצמה
 -יטנטסנוקב יתלוז ,רחא םוקמב להנתהל לכוי אל המרגיתל עגונה
 הלולע ץוחה ןמ תוחכ לש תוברעתה לכ ,תוספורטופא לכ  ,לופונ
 תולשממהש ינפמ ,הו ןיממ עויס םוש תעכ .גישנ אל .קיזהל קר
 ןהינינעל וליפאו ,המרגותב הטונ חורה ןכיהל ,בטיה התע תועדוי

 / 78 +תושפחה היסוקסידה רוסו לע םפדנ הז רטאמ (* \
 - תכרעפה .



 3 םלועה < 4
! 

 רמ ןוילג
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 ,הזב עויס גישהל םילוכי ונייה .םג ולאו- ,ןרדגמ תואצוי ןה ןיא
 יעירפמכ  המרגות יניעב היהנ ןפ .וב שמתשהל ונל  הלילח
 . המולש

 ונאש ,עוריה -רברה תא םעפה דוע ריכוהל ךרוצה ןמ ןיא
 ,לופוניטנטסנוקב ונינינע תא להניש ,חכ-אבל - ,השרומל םיכירצ
 תחא תוא רוע לבא ,ונלש א"תיב א"פלאה ןמ התע .אוה רבכ הז רבד
 םיכירצ ונא ,תירקיע תוא איהו ,תאזה א"תיב א"פלאה ךותל הסנכנ
 םיכירצ ךכיפלו ,םינותעה לעו להקה תער לע םש עיפשהל
 ,םילועמו םיבורמ תוחכ םש ונל

 ינויגהה חרכהה ,הלחתהה תא קר םש ונישע אלה התע
 אהת הבור תיטילופה הדובעהש ,חתפתת תאזה הלחתההש ,םורגי
 ונניא םש ונל שיש ץמוקה ,התע רבכ ,לופוניטנטסנוקב תישענ
 הגוממה שיאהש ,רוזגנ םא ,רבדה קיפסי אל ,יראה תא עיבשמ
 הז רבד .ול םיחלושש תורוקפה תא אלמל קר הווצמ .היהָי םש
 הכירצש ,תיממע העונתב אל ךא ..רדוסמ ירחסמ קסעב קר ןכתי
 -יטנטסנוקב ונחכ-אב ,תידימת תולרתשהל  ,םישוריחל ,תואצמהל
 ילבמ ומצע תעד לע רבד תושעל ךירצ ונניאש ,ןבומ -- ,לופונ
 ,לודג ירסומ חכב רזאנ תויהל ךירצ אוה לבא ,הנהנהה תא לאש
 אל ידיחי ראשי םאו ,ויתולועפל םייוצר םיאנתב ודימעהל ךירצ
 לכ תא ומצע לע תאשל לוכי ךחא םדא ןיא ,ויתוחכ יקיפסי
 הדובעה לכ תא תושעל לוכי דחא םדא ןיא |, תאזה תוירחאה
 ,תאוה

 ותלועפו ותאשרה גוח תא .ביחרהל רבדה היהי ץוחנ ןכ לע
 ,םישדח תוחכ  דוע וילא ףרצלו  לופונימנטסנוקב השרומה לש
 הרובע הפסותנ השרומה >תֶרובעלש ירחא ושכע | דוחיב
 איהשו  ,הטרופל םוקמה ןאכ ןיאש  ,םירדצה-תבורמ הלודג
 ,תיטילופה הדובעה לכב רקיעה תעכ

 ךירצ יזא ,םיצור ונאש ומכ ,םגוקתכ םירבדה ויה וליא = >
 קלחה תא ,תוחפלו ,ינויצה זכרמה :תכשל :לכ תא קיתעהל היח
 ,לופוניטנטסנוקל ,יטילופה .קלחה .תא רמולכ ,הלש בושח רתויה
 תויטרפ ,תונוש תובס ילגרל ,התע אוה הוה רברהש .ךותמ לבא
 לכ לע זברמה תכשל היהתש ךירצ = ןכל ,ירשפא-יא  ,תויללכו
 רתויה יטילופה ןבומב אוהש םוק מ ותואב םינפ
 םיסוחיהש םוקמב :ןתורחא םילמב ,לופוניטנטסנוק ירח א לגופמ
 רתויה .,חורב םיבורק רתויה םה לופוניטנטסנוק לא  םייטילופה
 םירושיקה תא אוצמל פ"בע רשפאש םוקמב ,העונתו םייח-יאלמ
 ,תועיריה תא גושהל ,לופוניטנטסנוק םע םייטילופה .םיסוחיה תאו
 םילעופה תוחכה לע .עיפשהלו ןושאר-רוקממ העפשהה תא לבקל

 ,רבדב דחא רצ דוע שי לבא -- .,יטילופה רצה .אוה הז ,םש
 הרובעה לא ,השרחה תיטילופה הדובעה לא עגונ אוהו
 . תיטסיצילבופה

 אל ,החפהטזיאו רימח לורבע לש המרגות חכונל ,םינפל
 ואו .ךירצ היה .אל ,ךכ לכ | םוצוחנ םיטנגילטניא  תוחוכ ויה
 בשחתהל היה רשפא יאו ךירצ היה אל ,הברה בותכל היה רשפא
 ,םידגנתמה םע חכותהל ,תונלפמה םע וא ,להקה  תעד םע
 ינפמ ,תבשוחה המרגות םע רובחה יטוח תא םוקרלו גוראל
 ןמז עיגה התע .םלוע רואל ןיירע האצי אל תבשוחה המרגותש
 תשרודו דאמ הנידעו ראמ השק איהש וז תיטנגילטניא | הדובע
 תוחוכו ,המצע לופוניטנטסנוקב םייתורפפו  םיטסיצילבופ  תוחוכ

 לופוניטנטסנוקל חולשל הצורה ,זכרמה תכשלב םג הלאכ תונורשכו "
 ,לודחל שי הממו תושעל שי המ > ,תוזימרה תאו תוארוהה תא
 ,הברה וילע דומעל ךרוצ ןיאש דע = ,רורב ךכ לכ .רבד והז

 וכרמה תכשל .לש יתכונה םוקמה חלצי אל הוה רבדלו
 , *| ,דצ םושמ

 הגהנההל ףנוח תושעל ידכבש | םישנא וניניב ואצמי םא
 ינפמ וא ,הבוט הל םה םימרוג הז י"עש םבשחב ,תישארה
 ושקעתי ,תיללכ וא תיטרפ תרחא הכס ינפמ וא | ,בל ךרומ
 םישוע םה הער יכ ,אנ ועדי--ןלקב ישארה זכרמה תא ריאשהל
 :םירמואה םישנא וניניב םנשי | ,הנהנהה לכלו וכרמה לכל
 הלאש וז ןיא :הז ךכב המ לש ןינעב םירבד תוברהל יארכ ןיא
 אנ .וערי--המודכו "הדנגוא וא י"א, הלאשה ינל התיהש ומכ תירקיע

 -.הגהנהה ןפוא ,בזוכו יחטש טפשמ אוה םטפשמש ,הלאה םישנאה

 ךפכפה ,םייחהמ קוחרו טועפ לגוסמ-יתלבה םוקמה י"ע השענ
 ,יטרקורויבו ילמרופ ,שביו רק ,ורקיעב םונפו | יוקל ,ינלוחו
 ,תחא םעפ קר אל תושעהל תואינש תולולע הזה ערה ןפואה י"עו
 הבוחש םיבושח רתויה םירבדה | רוחיא י"ע = ,םוי לכב אלא
 לע םחה לכ ,םתושעל ךירצ ןיאש םירבד ,תישע י"עו ,םתושעל
 וכרמ תרבעהל וחוכ לכב רוזעלו לרתשהל בייח = תונויצה
 ! המ .יחיו---הגהנהה

 וכרמ לש ותעיבק התיה הנושמ תוילמונאו הסג האיגש
 ,המררנ ריעב ,ולוכ םלועה לכ תא תפקמה ,תינויצה -העונתה
 תויַנחור לכו תיללכ = תוינחור לכ תללושמ | ,המשוגמ = ,הלצע
 הזכרמ הב אהתש תלגוסמ הניא | וז ריע = ,ןלק ריעהכ ,תירבע
 זייעו. ,הטיסרבינוא הב ןיא ,  ללכב תיטילופ | העונה וזיא לש
 םסותה רואשה םהש ,םיריעצה םירמולמה תגלפמ תא איה הרסה
 וליפא ןיאו ,ללכב תולודג תואקיתוילביב הב ןיא * . העונת לכב
 םוש הב רובעל רשפא יא ןכלו ,תירבע  הקיתוילביב לש הלחתה
 לכה . הב םישגרומ םניא םלועבש םילודגה םימרזה .תיתורפס הרובע
 איה הב תשנרומה הקיטילופה .הקוחר השגרה הב .שגרומ
 ,הנטק = הקיטילופ * ,תילרביל:לנויצנה .הילע  תפסונו  ,תילותקה
 ,רצבמ לש המוח ףקומ היהש ילותק תויפלת-לת איה ןלק . תיסננ
 שי המ :זנכשאב לאשת םא , הקינחמו הקיעמ הבש הריפסומטאהו
 ןלקב שי = ,היצננילטניא  ןלקב שי :  שיא ךל .רמאי אל + ןלקב
 .לכה .הז .,לודג "םוד,.םגו ,לבנרק ןלקב שי :אלא ,תורפס

 לא םא .יכ ,תורצונה לק .לא ןינע ונל .ןיא - : רמאת .אמש
 ןלק לבא  .תידוהי | ריע ]לק התיה אלמלא !  בוט +תירוהיה
 ,םידוהי ףלא ב"י .לש ריע ! םולכ אלו הניא איה םג --- תידוהיה
 ןיא = .ןהיניב - םחי .םוש וא טעמכש ,תודע .המכל .םיקלחנ םהו
 אלו םילורנ  םירבע .תודפומ אל ,םירפוס אלו .םימכח אל הב
 שיש .המל ןטק ףינפ קר אוה הב שיש .המ לכ , תידיהי .הקיטילופ
 ,וכרמה ירעב

 --תונויצח ליבשב .רתויב בושח וניא .הז רבד : ורמאת :םאו
 קר :הדלונ---ןויצ .תביח--רבעה לש תונויצה !הלודג תועט יהוז
 ! הניובו זירפב- .לצרה לש תונויצה , םידוהיה םינומהה יזכרמב
 ,רברה .ךלוה היה םא ,עדוי ימו  ,זירפב לצרה לע החנ חורה
 לש .הלודגה .הביבפה .לצרהל התיה אלמלא  ,חתפתמו ךלוה
 קר .תויהל לכוי תינויצה העונתה זכרמ .'וכו "המידק,ה םע ,הניו
 םשש םוקמב הירטסואו היפורב וא : הלאה תומוקמה ינשמ דחאב
 לבא .-- . .ברעמב וא  ,חרזמבש ידוהיה םעהמ הקיני לבקל לכוי
 ,בשוחה ,יחה ,לודגה ברעמה תויהל הז .ךירצ יזא ,ברעמב םא
 , היפורפב ריע וזיא .אלו ,רידאה

 ירבח ומילחה המ ינפמ | ,רברה ןכוי רומאה לכ ירחא
 הכשלה לש התבישי םוקמל עגונבש ,היסורמ לודגה לעופה דעוה
 .וירפל המידק ןיד תיזכרמה

 " ,קפסב . לטומ וז .ריעל .זכרטה תרבעה רברש ךותמ לבא
 רעוה ירבח תשלש תא זירפב אצמנ םא ,ןיידע עדונ אלש ינפמ
 ,תביוחמ הדלות :רותב ונירבר לכמ אצוי ירה ,םצמוצמה לעופה
 ךולה תונויצה ךלתש | .ץופחנ אל קר םא  ,ןילרבב רחבל ךירצש

 ו

= 
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 .דחא שיא .ידיב םצמטצתו ךלת ונהגהנהו ,התוימינפב לדו
 לופוניטנטסניקב תיטסיצילבופו  תיטילופ .הדובעל  תוארוה

 ותואב ומע ןיאש  ,דחא שיא תאמו ןלקמ .תאצל תולוכי ןניא

 לכ לע תבשוימ | הערב ונוריש ךכל .םיחמומ .םירבח רוע םוקמ
 םיבר ושרד :לעופה דעוה תובישימ תחאב ., דחי יהא טרפו טרפ
 וצפחה +רברה םעט היה המ , תדחוימ תיטילופ היסימוק בישוהל
 ,תיללכה השגרהה ךותמ עבונ היה הז !:אל + תויסימוקב תוברהל
 חכב תושעהל םיכירצ ונתעונת לש המורב .םידמועה םירבדהש
 ,םינוש םיליכשמ םישנאמ תבכרומה ,היפימוקשו לודג טטירוטבא
 םא וליפא ,דחא שיא ןיבהל לכויש הממ רתוי רבדה תא ןיבת
 רשפאו ,הזל םיבפה אל רעוה שאר ,היוצר יאדובי איה ותנוכ
 השע המ לבא ,הלאשה ןורתפ הז ןיאש ינפמ | ,ומע ןירה היהש
 בושח רבד הזיא תושעל ךירצ היהש ,םעפ לכב + ומצעב אוה
 רשא ,םישנאה תא הצעומל םש ול ארקו זירפל עפנ ,רתויב
 . תינויצוטיטסנוק אלו תילכראירטפ הגהנה איה וזלבא ,םהב רחב
 --םירחאו ,םתצעב ול ליעוהל םילוכי הלאה םישנאהש בשוח אוה
 ומצע לע ךומפל יאשר םדא ןיאו ,תיטרפ הער בוש איה וז ,אל
 םיברוקמהב רחוב אוהש ,בייחמ םדא לש 'ועבט | ,וזכ  הריחבב
 ידיב רופמ ,ימואל ןינעב אלו החפשמ יקסעב םיגהונ ךכ ,וילא
 ,ונוצר יאלממ תא ותעד יפל רחובה ,ולוכ םעה

 .תיטילופ הגהנה םוש  ונל ןיאש רורב רברה ירה
 ,ןואה תא רבשל קר אוה הגהנה ד'ע  םירבדמש המ לב
 ,גרוברו רוסיפורפה ,םהמ דחא .,םישנא השלשמ תבכרומ הגהנהה
 אופא םיראשנ .לארשי ץרא ינינע : ומצע ינפב עוצקמ ול שי
 ןויסנ לעב אל .יטילופ ןקסע אל ונניא גאהב ןהכ ןוראה .םינש
 דאמ ןוגה ריקנב .אוה , אטשוקב ושכע  םישענה ,םירבדה .םתואב
 קר" אפיא ראשנ ,רתוי אלו ונלש קנבהב הבר :תלעות ונל איבמו
 םושמ תלגוסמ הנניא הב בשוי אוהש ריעה , ומצעב .דעוה שאר
 ולצא ןיאש ,רחא שיא תגהנה אלא ןאכ יא * ,ןכבו--רומאכ רצ
 הער רצל ףכה תא עירכהל לכוי רשא ;דתלוז שוא ותברקבו
 לכו ;האלה .םיקתיש רשפא יאו יעבט וניא הזה בצמה ,.תרחא
 הצורה לכו ,יחכונה רעוה שאר תא ינומ כ ת םיאב דבכמה
 תא ררבל בייח תינויצה הגהנהב  םיאבה םימיב ותופתתשהב
 דעוה שאר .םירבד תאנואו רקש תפונח ילב הזה רבדה
 .לודגה .לעופה דעיה תבישיב הז לע זמר רבכ ךמצעב
 זכרמ לש ומוקמ תויהל  תלגוסמ :ןלק - .ןיאש  הדומ אוה רומאכ
 תיחכונה .ותבכרהב = דעוה :ןיא | ,אוה ןכ .רבדה תמאב ,,העונתה
 רבכ לש וליפא :תינויצה הקיטילופה תגהנהל \ ןפיא םושב לגוסמ
 ,לודג זכרמ .תשרוד" ושכע לש הקיטילופה  ,ושכע לש םנ /המו
 איה ןיא ושכע לש הקיטילובה  !"רפכ, -- :הז ןבומב איה :ןלקו
 ןתמו אשמ הזיא וא .ןוישר הזיא -ליבשב אטשוקל תחא העיפנ
 םירבדה לכ ולטב וישכע --  ,ןטלושה לש רחא וא הז .ריכזמ םע
 תער לע העפשה י"ע תושעהל הכירצ ונלש .הקיטילופהו ,הלאה
 ,קד .יטילופ שוחו  תובורמ :תועירי .תהזעבו :,לודג ןורשבבו להקה
 אוה הז .ראמ ההובג הלכשה ילעב .,םישנא ןוב קר .אצמל שיש
 קזחל ךירצ הוה | ןיכרעה .יונָש ילגרלו  .,רומג ןוכרעדיו נש
 רעוה תא רמולכ ,הנוילעה הגהנהה תא רישעהלו
 .תונויצב ונל שיש ,תוחכה רחבמב םצמוצמה לעופה

 איהו  ,ןלק "רפכ,ב. התושעל -ןיאש הבושח .הדובע רוע שיו
 יתורחאה = תוידוהיה  תויוררתסהה לא סחיב | ונלש .הקיטילופה
 ,ולש לש וז הקיטילופב ליחתהל היהי ךירצ ןמז רחא וא .םרוק
 התושעי רשפא תאוה הקיטילופה תא םגו .המחלמ לש וא
 ירכ .תיזכרמ .ריעב תבשל םדא ךירצ ,ןילרבב | וא  זירפב קר
 עיפשיש .ירכב = ,םוי םוי .םופלחתמה הלאה םירבדב יקב .היהיש

 ךרוצ .היהישכ ,ןהב- םחליש = ידכבו "סנאילא, לע וא :א"קיה לע
 ךפב

 רברה רבכי ןכ  ,רתוי ךשמוש המ לכ ושכע לש זוז .בצמו
 םישל אופא ךירצ הוה בצמלו ,ונממ תאצל

 ויק

 ,בּושיה יּכ

 ישילש רמאמ

 .ןיטנבל ףסוי .לאיחו

 תה

 ,תּורָכָאָהְו הֶישַעִתַה
 (48  ןוילגנמ ךשמה)

 המדאה:תדובעב איה הניוצמ = םנמא :הינד הנטקה .ץראה

 םיעבורמ .רממוליק ףלא 89,ל לש התמדא חטש לע --  ,.הלש
 ,שיא .ןוילמ 9,5 .ךרעל םיבשוי
 ונד ירכא לש -89%/, ךרעל -- םנמאו = .ת ו טו ע 5 .תוזוחא ילעב

 עב--59 / ,תותפו רטקיה הע ב ר א לש תוזוחא ילעב המה
 ירקוח ודועי תאז לכבו -- ,רטקיה השמח .-- הנומש לש תוזוחא
 יכה 'תואלקחה .הגוהנ המש, יכ  ,תאזה  הנירמה לש - תורכאה
 םירכאה תוזיחאש ינפמו, = ,"תוצראה לכב הצורח יכהו הבוט
 ,והרש תחבשהב תוברהל רשפא-יא ריחי רכא לכלו תונטק
 "" רתויה = תונוכמה תא שוכרל = ,םיבוט .רתויה םיערזה תא .תונקל
 ,ול השקש ינפמו  ,םיחבושמ רתויה :םיניממ :תומהב לדגל. ,תוצוחנ
 המ ה םידגאתמ ןבל == ,ותדובע תואצותל םינוק אוצמל  ,דיחיהל
 דחא לש יתעד איה ךכ--םתהלצה דוס והזו תודוגאל

 -לודגה .רבשמה .(בוקרק) המדאה :תדובע ירקוחבש םימסרופמה .ןמ
 המראה תדובעב תאוה ץראב םינש שמחו .םירשע ינפל .ללוחתהש

 המה ,םויאה םבצממ אצומ םהל שקבל .םירכאה תא חירכה
 םיחמצ = וערז , םהלש תורכאב = תויביסנטניא - .םיגיהנמ = וליחתה
 סוטרותה ומכ ,לעוש תלובשהו הטחהו ןופשה ףבלמ ,םישדח
 תנמ לע תומהב לדגל וליחתה = ,תוקרידינימ לכו" קלפה .אנרצולה
 רע ,הריכמל רשב .ןיכהל םגו  ונממ :אצויה : לכו בלח .לבקל
 ןאצה רבלמ = ,ןוילימ ,?<ל 1901 - תנשב .הלע רקבה רפסמש
 תומכ םג דאמ הלדגתה ןמז ותואבו | ,'וכו םיריזחהו  םיסוסהו
 :התברתה 1900  תנש דע 1875 תנשמ > , תורחאה תואובתה
 --תומהב לכאמל .בשע '; 59 /,:ב -המדא-יחופת ; 95'/ ;ב הטחה
 הבחרתה תאזה ץראבו .(בורפושמ רספורפה ןובשח יפל) 'וכו 18:/,-ב
 הנושארה הבלחמה | .אלפנו ליהבמ רועישב | האמחה .תישעת
 תובלחמ 101% ויה 1899 תנשב רבכו ,1888  תנשב הדסיתנ
 הולעב ףלא 148 םידגואמ ויה ןהבש .,ץראה  לכב .תויביטרפואוק
 ינוניב .רועישב ,תובלוח = תורפ ףלא 84% םהלו .תונטק תוזוחא

 םיבר תומוקמב לבא | ,הנשב בלח וליק 5800 הרפ לכ תנתונ
 ,(בלח רטיל 8840 וא) וליק 8440:ל ינוניבה  רועישה לדגי
 םיפל א תש ש  תונתינה תורפ ןהב שיש ,תובר תוזוחא שיו-
 86,5-ל םיכירצ האמח דחא רופ תישעל -- ,הנשב בלח.רמיל
 95 לש ךס תובלחמה לכב הנש לכב השענ ללבפ ,בלח רופ
 -יקח יפ לע  וכרענו .ונבנ תובלחמה לכ --- :.חאמח וליק :ןוילימ
 רוחמב הלוע  ןתודסיתה םג ןכלו ,רומ ג: לול כש ב הקינפטה
 העבראל הלע ןנינבש שי .; לבור ףלא 14 רע ינוניב רועישב :בר
 לבוח ףלא םירשעל \עיגמ .תואצוחה .םוכסש --- שיו  ,לבור םופלא

 --. הירכאש ,ץרא איה תעכו

% 
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 ןינקל- -אוה .תואצוהה לש יעיברה קלחה  ,(בורפושט ןובשח  יפל)
 תובלחמה לכ רוסיל | ,'וכו היצזירטספל | תונוכמו  םירוטרפיסה
 ךשמב לבא ,4--8%), תומלשמו ףסכ תודוגאה תוול תויביטרפואוקה
 םלוא- -,ןהיתובוח לכ תא ןה תומלשמ םינש רשע לש
 הרישעמה הישעתה תבוטל םירכאה תולועפל םג בל אנ 'םישנ
 ןפואב ןרב םילפטמו םהיתומהב תא םיחפטמ םירכאה |, םתוא
 ;םוי יריכש י"ע אלו םתיב ינב תרועבו םמצעב יוצרו בוט רתויה
 ,ןתואירב לע תיגשמ אפורה : החוקפ ןיעב רימת ןהילע  םיחינשמ
 לכ תא אילפמ הז רבר . הנוילע הלעמב .םידמוע .ןויקנהו הרהטה
 םיסובאה תאו םירידה תא : הוה זירזהו ןטקה םעה ייחב ןנובתמה
 ,טנמצ היושע םירירה תפצרמ ;  םויב םימעפ יתש המה םיקנמ
 תונולח |; דחא םוקמל האלחהו המהוזה תא םיליבומ- םיבזרמו

 ,רימת םייקנ הרקתהו תוריקה ,תפר לכל םילודג <
 םיבשע  ,אירבמ ןוזמ = ,חונו בוט  לכאמ תולבקמ תורפה 0

 ,םירוהט םימ קר היתשל םהל םינתונ | םיחלק ירפו  םינוש
 תונתונה ,ונתרלומ ץראב .תוחפשה םישועש ומכ אל ,םייח םימ =

 , לישבתה-תיבב רבצנה שפרה לכ םע םיחולד םימ קר ןהיתורפל
 ריחמב הפוריא .קושב .תרכמנ .הינד:תאמח םא ,אלפתהל .ןיא ןכלוש
 .תורחא תוצראמ האבומה האמחה .ריחממ לודג .רתוו

 רעונה בלחה תא רכאה איבמ רקובב  םויב - םוי = ידמ
 םירוטרפוסה ,הבלחמה-תיב לא .םייקנו םירוהט םילכב .האמח תישע\ 8

 רחבנה החמומה ,ישארה חיגשמה .םירוטומ לש חכב םיעעונתמ
 םילכה תרהמ לע דימת ריפקמ ,בר ןויפנו הניחב ירחא .דעוה י'ע <>

 לש ןפואה יפ לע האמחה תישענ תובלחמה לכב ,וביטו בלחה ןויקנו <
 ,רטס

 יש

 חוירה .ן הגהנהה לכ שארב דמוע םירבח העבש לש רעו
 תנש .לכב איבמ דחא .לכש .בלחה תפכמ יפל םירבחח .ןיב קלחהמ =

 ,תחא ה רבחל  תופרטצמ תוברה | תורוגאה .לכ -- ,הדובעה
 םע ןתמו אשמב האבה ,תיבלחמה .תאצוהב רחפמה תא תלהנמה

 תוצרפואוקה לכל ללכב תרזועו = םילודגה  םיקושב \ םינוטיפה
 84 הרחאש הנושארה הרבחה הרסיתנ 188% תנשב  ,תונטקה
 לש רוזחמה עיגה 1899 תנשב רבכו ,תויביטרפואוק תודוגא
 הינד הרכמ תאוה הנשב .הינד ףסכב ורק .ןוילימ 86-ל הרחסמ
 התע - 4% ,טש ,ל .ןוילומ 18,8 לש \ םוכס לע 8 תנשבו | .מש ןוילימ ?,5לש םוכסב האמח דבלב חילגנא קושב +
 ,קנרפ ןוילומ 180 לש םוכס לע האמח הפוריא יקושל הנש .לכב |

 תואמ ע ב רא ל הלוע וז ץראב תורכאה-תואצות לכ .לש םוכסו
 ,הנשב קנרפ ןוילימ
 םיניגעמ םירפסמ רוע איבהל .ארוקה אנ ינשרי ,אחרוא בגא = =
 == ;תויצרפואוקה ךרע לרוגמ ןמאנ גשומ תתל ידכ ,תאוה .ץראה א'ע
 ץוח .ליבשב רשב ןיכהל  םייביטרפואוק םינילוקמ 55 שי  הונרב
 הרבחל תופרטצמ רשבה חנכהב תוקסועה תודוגאה לכ = ,ץראל
 -ולעב ףלא 56  םיפתתשמ תודונאה .לכב ,תח א  תיזכרמ
 לע רשב תיזכרמה הרבחה הרכמ- 1906 תנשבו ,תונטק תוזוחא
 תורוגא 865 שי תאז רבלר =, ןורק . ןוילימ םישלש לש םוכס
 תחא הרבחל תופרט\ . ןה םגו םיציב תריכמל תופתושמ
 לע  םיציב הרכמ 1906 תנשבו שיא ףלא טט ןהב םיפתתשמו

 ררס לע טופשל  לכונש ירכבו ,ןורק : ןוילימ \ 4.8 לש .םוכס
 םסואל האבומה הציב לכ יכ .ףיסונ ,וללה .תורוגאה לש הגהנהה
 םאו. ,רבחה \ לש .ןמיסבו הדוגאה לש ןמיסב  המשרנ הרוגאה

 הע בש ב :רבחה :תא םיסנוק זא ,החורס הציב וזיא אצמת =
 ץהאה .לש הרוחפה ךכ לכ תניטצמ ךכיפלו ,הציב לכ רעב קנרפ
 0 2 . הפוריא .יקושב .תאוה"

 םא ,רשוע .התשע .תאזה הנטקה ץראה םא ,אפיא .אלפיה

\ 

 רמ ןוילנ

 התע םירמוע ,םישרו םילד םינש לבוי יצח ינפל ויהש ,םירכאה
 וחונמה \ רוסיפורפה תורע יפל | + תודימא לש ההובג  הגרדמב
 היה וילעש ,חול 1900 .תנשב תיזירפה הכורעתב  גצוה  בורפושמ
 הוה חולהו ,המואו .המוא לכ לש "תונודקפה רפסמ םיוקב ריוצמ
 שיא הששו םיעברא הינה יבשוי האמ לכמ יכ ,הארה
 --היצנרפב ,שיא 56 קר הינמרגב ,  ןוכסחל  תונודקפ םיאיבמ
 בשוי לכ. לש וקפה. ,השלש קר -- היסורב | ,שיאפפ
 יפ 188- -הינמרגב ,קנרפ 889 לש םוכסל ינוניב .רפסמב ךרענ הינד
 --ירפ םירשע לש םוכסב קר--היסורבו ,פ 111- -היצנרפב

 הינדב , תורגאתהה ןויערו הלכשהה---הזה רשועה לכ רוקמו
 ךונחה תגרדמ םורב םידמועה ,םעל  רפסה-יתב דאמ םיבר
 רפסה-תיב רבלמ ,תויממע | תוטיסרבינוא הברה םנשי ,רומלהו
 תחא הגרדמב רמוע אוהש | ,ןגהנפוקב רשא הימונורגאל ןוילעה
 -יתב רשע : השמה רוע םנשי ,זירפב רשא טוטיטסניאה םע
 לא םיאב םיבה | םירוטקורטסניא ,המדאה תדובע  דומלל רפס
 םישרחה תונויפנה י"ע ונקנש ,תועידיה לכ תא םהל םירומו םירכאה
 ,המראה תרובעבש

 הבחרתה המש םגש ,הילרטסואב םג ונא םיאצומ הזה רברכ
 הילרטסוא תונידמ וניבה 1906 תנשב ,האמחה - תישעת דאמ
 הנשב ,הניבג וליק ןוילימ הששמ רתויו האמח וליק ןוילימ 8
 ןוילומ 3,5% תובלחמה לש תופתושמה תודוגאה-ירבחל ויה איהה
 רטילוטקיה .15,8 האמח תישעל תוכלחמה לא ואיבהו תור
 , בלח

 ךהוצה דאמ בר .יכ .,וניאר = ,ןייה - תישעת תא ונרקחשכ
 ,ראמ ליהבמ תחא הנשב ותריכמ םוכסו  ,םלועה .יקוש .לכב ןייב
 -"אוה םוצע הניכגבו האמחב ךרוצה יכ ,אצמנ םא ,אפיא אלפי אל
 וניִדִי תחת שיש םירפסמה .,הנשל הנשמ לדנתמ :אוה יכו ברו
 818 לש םוכס 1908 תנשכ עלב רבלב ילגנאה קושה יכ ,םיארמ
 :לש .ךשמב = ,הניבנ וליק ןוילימ ₪94,4 םגו האמח וליק ןוילימ
 ,.15//,-ב .הניבגבו = 7//44ב האמחב .ךרוצה לדגתה םינש רשע
 גניליש 10% היה 1904 תנשב הילגנאב האמח לש ינוגיבה ריחמה
 לכ לבור 16 .ךרעל וא) טנופ 118 לש לקשמ לכ דעב סנה 1
 :האמחה האבומ- םשמש םוקמה יפל ריחמה אוה הנוש לבא ,(רופ
 תנשב האמחה  ריחמ היה :,ונל שוש םיקיודמה םירפסמה פל .,ןכ
 ; וליק לכ קנרפ 5,98--הינד ץרא לש : ילויו :ינוי ישדחב 0%
 הארנ הזמו ,קנרפ 5,5ל קר ריביס לשו 'פ.5,61/ הילרטסוא לש
 --,הישעתב הבכוט הגהנהל שיש ברה ךרעה תא

 המילקאב טרפב חרקלו רק ריואל הקוקז הבילחה .תדובע לב
 הישעתה לש תוחתפתהה בקעב יכ ,חרכהה ןמ ןכלו י"א לש
 : =< + תרק:תנכה -- השרח הישעת םג .הכורכ תאוה

 תוצראה לכב ראמ תומשפתמ חרק .תושעל | תונוכמה
 תונוכמ 868 קר 1898 תנשבי ויה הילטיאב ,לשמל ,ןכ ..הומחה
 תנשבו  ,העש לכב חרק וליק 55,5 ןיכהל היה ןתלכיבש תוננצמ
 ,תחא העשב חרק ןוט 9844 וניכהש תונוכמ 860 ויה רבכ 7
 םג םירכאה | תודוגא י"ע : יתושעל הזה .רבדה = דבכו אל: יב
 תובאשמה תדובעל .םירוטומ םהל שי :בויה :יפלש  ;ונלש תובשומב
 :הלאה םירפסמה  פ"ע  חכוהל רשפא . ,םהיסדרפ- .תא .תוקשהל
 וליק השמחו םירשע איצומ ,חרק-תנוכמב לעופה ,דחא םוס:חכ לכ
 וא) ןבאדימחפ .וליק 80-95 ךרצנ הזלו ,תחא העשב חרק
 ;םימ רטיל 500 ךרעלו (טפנ וליק רשע השמח: דע הרשעמ
 חרק וליק השמחו- םישש .לבקל םוס:תוחכ השמח לש רומומב : ידו
 ליכמה םסוא לש רדח. עילעמ לש ךשמב = ןנצל וא העש לכב
 900 ךרצנ םגו .,רטמ 5,865 לש הבוגב םיעבורמ רטמ 6



 7 ה םלועה < רמ ןוילג

 (* ,הבשומה יכרצ לכ אלמל  לכוי הזכ םפואו --- ,םימ" רמיל
 הניכמה ,ןילוקמ תדונאל םג הבר .תלעות איבי  הזכ ףתושמ םסוא
 רוכמל .תנמ לע <הפרט רשב .ףוסאל טרפבו ,הירבח .ךרוצל רשב
 רקבה לודג תוברבו ,ץראב .םינוש תומוקמב .הוש .חקמב םירכנל
 < יהפנכה לש שרח רוקמל הדוגאה:ירבחל רשבה .תנכה היהת

 תהרוג הדובע יכ ,לילעב .ונא .םיאור .הלאה םירברה לכמ
 דחא רקובב אל יכ ,ןיבו שיא לכ ,הישעת תררוג הישעת ,הרובע
 הגרדממ תולעל ךירצ ,רי םפאב אלו הלאה .תוישעתה הנגוכתת
 םועיגמ תונוש תואלתו בר למע ירחאש רע םינשו םומי הגררמל
 האורה ,וינפל הרורבו .הנוכנ הרטמש ,רכאה .לבא ,וזכ  הגרדמל
 םירמחה תא גישהל תורשפאה ול שי יכו ותלועפל רכש שי יכ
 תא ול אצמל םגו תוצוחנה תועידיה תא ול שוכרל .,םיכרצנה

 ןמאנ םיסב ול שי .יב .אוה חוטבו ,הישעתה רוזחמל ץוחנה ןוהה
 ענמי .אל הזה רבאה --  ,יקפעמ חיורהל ותלכיב שי יכו קושב
 הדיקשו העוגיו הדיבע הברי ,,ץרמו ץמוא ףיסויו ומצעמ בוטה תא
 רשא ,תולובחתה לכבו םינפואה .לכב .והשעמ תא רפשלו חבשל
 --+ןמאנה .יטרפה ןובשחהו .ןויסנה ,עדמה ול .ונתי

 (אבו ךשמה)

= 2 

 ּפ
 + קילרוג ,ש

 ,דלייאוא רקסוא
 ו

 םשב אורקל .ןיגהונש .המ
 רגנכ == תנוו פמה---האחמהב---ורוקמ

 תונמאב ."יטנדקידה = ךלהמה,
 הטישה לש .םגה .ןוטלשה

 ילבכ תא .הילעמ  הכילשה :ןמאה לש ותוישיא = ,תיטסילרוטנה = =
 ,הדבועה תא . ,תואיצמה תא אפכל הבישוה תוילרוטנה  ,.רובעשה
 לש השרדמ תיבב , הונפל = ךרב = עורכל חרכומ :חיה .ןמאהו
 תוילרוטנה
 רתויו .ןקויד  רתוי :רויצ ,תויהל .הלוז = הצרשכו .,םתיוהכ .םירבדה
 םימחפה-תורכמ ךותל .תהרל םא יתלב ול .ראשנ אל ,יבוטקיבוא
 שרדמה | תיב , םהיטרפ לבל תורכמה-ילעופ  ייח .תא םש .דומללו
 יהת  ןמאה = לש .ותוישיא יכ = ,לכ םרוק = שרוד : יטפילרוטנה
 שי .,תואיצמה = תא רייצמ .אוהש העשב :ירמגל :ונממ הקלתפמ
 -תדועת לבא ,דחא יביטקיבוס וק לש ןוועה תא .חולסל רשפאש
 ,ירמגל .יביטקיבוא תויהל :ודיב הלועש ימל אלא תנחינ הניא ןמא

 תואיצמה-תלגעל .לורבדילבכב ןמאה .תא .הרסא. .תוילרוטנה
 ,םיינוציחה םירבדה יכ ,ךל .ערו הנומאב .דובע = 1 בוחס, :  רמאתו
 הלעישכ ,ךל .בוטו ךירשא :,דאמ םיבושח םה ,ךתוא .םיפיקמה
 םיבר םימי ,"המודכו וז המהב ,הז ןחלש ויטרפ לכב רייצל- ךריב
 רואיתב = הבורמ תונקיידב  קסע  ,הלאה  םירבדל : ןמאה ןימאה
 םש ול אצי = ,לודג ןורשכ לעב :היה םאו * ,םיינוציחה .םיטרפה
 ,.הקינכיטה ןואג- רותב םלועב

 ונממ ררחתשהל רשפא יאש ,םלועב = דובעש .ךל ןיא לבא
 קתנ אוה ,םיקיזאב רוסא תכלל  יאדוב הפי אל ןמאל ,ףוס ףוט +

 עורכל ותוא  התוצ = תוילרוטנהש ,לילאה תא ונממ .ףחדו :םתוא
 םלוע והירה ילש "ינאה, = ,ינא .ןירוח \ ןב, :ןואגב :ארקיו : ,וינפל
 תואיצמב הארנ ךיא ,יל .איה .תחא = , וב אצומ = ינא .לכהו .אלמ
 םישועש  ,םשורהו ,ילש ימלוע :אלא יל ןיא .ינא- .רחא וא תז רבד

 ,'ילע םירברה
 --ריואב רשבה :; -- 690 לש ריואב תרמתשמ האטחה יב ,הועג בגא (<

 ולקלקתיש ילבמ םיחרי העשת לש ךשמב בטיה תורמתשמ םיציבה ; -- 15% 0 לש

 7 = 060 לש ךוואב = =
4 

, 

 . תא קוידב רייצל .איה םירפוס תרובע :יכ  ,לבקתנ

 < :ללכ תואיצמב ונניא :יתרייצש ביבא .ותוא יכ םתא םירמוא,
 אוחו ,וב יתמשנ לוקל בישקמו ןיזאמ ינא . רבדח תפכיא אל יל
 ינא .םלועה תא ..תרחא אלו וז הרוצב אקוד ביבאה תא תטלוק
 ,ץיקח תא האור .ינא ךכ .ילע השוע אוהש ,םשורה י'פע רייצמ
 ,רבגה תאו השאה תא ,ביבאה תאו ריצבה תא ,ףרוחה תא
 ינא ,  תונקיידה תא ינממ ושרדת לא ,הקיטמיתמ | הנניא תונמאה
 ::תוניגנה לכ תֶא .וכותל עלובו גפופה : ,ןופומרג לש קלח חול ינניא
 רפסל ,רברל יל שיש ינפמ : ,ינוציחה םלועה לכ לע חסופ ינא
 עעונתמ לכהו ,זכרמה יננה ינא . ימצע תורוא לע הברה ,הברה
 ,"המהאל .תווחתשהל הצור יניאו שמשה ינא ,יביבסמ

 ,תישפחה תונמאה הדלונ ךכ ,ןירוח-ןב ןמאה רבד ךכ
 השרחה תונמאה . המצע ינפב הרטמה .איהש | ,הזירכהו הרמעש
 םג אלא ,רבלב תוילאירהו  תוילרוטנה ךרר תא קר אל הבוע
 תוישונאל רוועל םתא םיצור = ,תוירטיליטואה ןמ  הקלתפה
 לעמ רסומ ופי"ח  ,תונוש תודוגאו תורבח .םכל ודי  ,תלבופה
 הל הדחוימה הכרדב תכלל .תונמאהל הל וחינה לבא ,תואררתקה
 קר .חלולעה ,איהש לכ היצנדנטל תרש-ילב התיא ושעת אנ לאו
 .התומד תא טיעמהלו התוא ליפשהל

 תורטמ הל הביצמה = ,תונמאה  ,תיזויצנדניטה  תונמאהמ
 לש האילביבה אלא ,תונמא הניא ,תויליצוסו תוירסימ ,תויטוירטפ
 , (יקסבישיבישפ .ס) "םינצבקה

 בישקהל ביוחמ רחא לכו ,ןטייפה לש ותמשנ איה קשורק
 תונמאה יקודא םירצויבש םיבוטה = ,ותמשנ .ימינמ אצויה לוקל
 םיפחה תא בתוכ קנילריטימ , תודידבה ריש תא םירש ,השדחה
 שרוקה>ירעש ךרד קר ,הקיתשה לש יהלאה דוהה דע םיפי רתויה
 השיגרמ .תחא .המשגו ;המינפ לכיהה .לא םיאב ונא הקיתשה לש
 ןקתל .תואיצמה תא בוזעל ךירצ .הקיתשה י"ע הינשה המשנה תא
 ויתומלוע םנשי ןטייפהל ,םירוטמרופיר לש  םתרובע .יהוז-- התא
 ,ונוימדבו ונוצרב םתוא ארוב אוהש ,םיפיהו םיבחרה אוה

 ,.ינולוכיספה ןמורה תא הקימעהו הביחרה השרחה תונמאה
 לא .תינומהה = היגולוכיספה ןמ ,טרפה לא הרבע ללכה :ןמ
 ּ ,רתוי הבושחה איהש דיחיה לש .היגולוכיספה

 טעמ ,יפויה תנומאל םיריעצה ופיטה תדחוימ תובהלתהבו ןואגב
 לש רצ רדחב םלוכ םצמטצהל ולכי םה ,הלחתב םרפסמ היה
 יניטלה עבורה לש םישפרנה תובוחרה | רחאב לה. חזרמהתיב
 םיטסילובמיפה לש םמוקמ היה הלאכ םילד םירדחב םש .וירפב
 בושח | םוקמ .ופפת אלו ויה םיינע  ,םיתפרצה םיטנרקדהו
 יכ .,הנומאו. םייחה תוננער םיאלמ ,ויה .םיריעצ לבא : ,תורפסב
 ויה  ,תוהכותה .לכ .לעו ,םהלש השרחה חונמאהל אוה דיתעה
 וגעל וקחש ןשיה שרדמה תוב ישאר ,םיפקודרפב --- םינוע
 םילמ תריציב םישעתשמה ,הלאה םישפמה םידליהל .הלחתב
 :םיחיכומה םישנאהו םיבר םימי ורבע אל ךא ,תושדח תואמסיטו
 סכמ .ארוק ! 'םיענושמ , ,םיפדגמו םיפרחמ וליחתהו ולהבנ .וללה
 "לש .ותרות לע. ףמופו ךלוה אוהו ,"תונוונתה,ה ורפסב יודרונ
 <. ;תונוש תוצראמ - .ואבש ,חורה?ינואג  ןומה לכבו = גניביא:טפרק
 איג .ךריאמו = ,םייגולטפ . םיסופט םא יתלב .תוארל הצור .וניא
 ,םילקלוקמה .םישלחה םה הלא, : הרמאו היטרקומיד-לאיצוסה האב
 המתלמה-תמבמ םיטלמנ םה .,םיטילשה תודמעמה יאצוי ,םינונתמה
 תורוצ אלא .םניא הלאה םישדחה םילגהה לכ ,ןשיה .רבעה .לא
 , "ריבכה .ןוירטילורפה .ינפל תיללכה הענכהה לש תונוש

 ויהו = ,וקחצו הלאה  םירבדה לכ תא ועמש םירועצה
 ,םיסקודרפ י"ע- םינגרובה תא השעמ תעשב םימיערמו .םיזיגרמ
 -  םתתתשה תא תורֶאתמה תונוש תודגא םתודוא לע .ומשפתנ בוחרב
 < םינגרוב תרבחב | ותבשב < רילרוב .לאוש  ןמזב ובו = ,תירסומה



 ,ושפנ ךלה תא ,םיחיכשה וייח תאו ותוא
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 חוממ םועטל םכדועמ ,ינודא  ,םכל .ןמדונ אל םאה, : םיסינטסיא
 וא היה = הז -- ,ינגריבה א תא ליהבהלו תיעבהל +"םינטק םידלי
 האנש תילכת םלוכ ואנשש ינפמ ,דאמ ביבחה :"טרופס, םהל

 ילנבה  ורסומ תא
 ,ולש םעטה-רפוח תאו

 םשאר תא תאשל תוכזה "םיריעצהל, םהל .התיה םאה
 -- השוריפו ,המידק לודג דעצ אוה "סנדקדה,ש ןעי = .ןכ + ןואנב
 שדחה ךלהמה ,ןמאה לש יתוישיא רורחש * ,דיחיה רורחש
 ורישעה רשא ,םינמא"םירצוי לש המלש הרוש דימעה תונמאב
 תוריצי לש הגונ רואב ונייח תא וריאהו .תישונאה הרוטלוקה תא
 ותוא לע םג ףוס ףוס בבחתנש ,שדח | ןונגפ לש  ,תושרה
 ,ומצע יננרובזו

 תונמאהל םורגל איה  הלולע וו הבח  יכ  ,רברה ןבומ
 לש ונילקרט תא הארש ,טנדקר לכו ,תלעות אלו רספה קר
 לע רוזחל  לוכי  ,ינרדומה  ןונגפב ללכושמו ןקותמ :יאקירבפה
 ולש תונמאה"ידברמ תודוא לע \ םירומ | םאיליוו - לש = וירבד

 םידברמה תאש | ,ןופאה לודג המ, :םיניבההימי  ןונגפב ושענש
 ..."םישפט םינוקש שי. .וללה

 ורציש ,םינמאה ןיב
 ומש רחויב ןיוצמ  ,םיבורמה : םירצויה

 תומש ןיב ,השדחה תונמאה תא
 ילגנאה טנדקרה לש

 + ןיידע וארנ אל .תרחא תוישיא לכבש ינפמ ,דלייאוא ראקסוא

 ךלהמהב,ש  תונורפחהו. תולעמה לכ הצרמנ ךכ לכ .טלוב ןפואב
 תופירחלו הלענ דוה תגררמל | םקודרפה | עיגה אל .דוע ,"שדחה
 ,ץרמנו  קומע כ"כ היה אל םזירופאה לש ומושירו ,תניוצמ ב"כ

 ,רלייאוא רקסוא לצא ומכ =

 ג

 דלייאוא רצו ,הירואית לכמ | קוחר כ"כ ו ותויהב

 ,תונמאב תניוצמ הירואית תאז .לכב
 לש | םתוח  עובט הזה ןמאה לש ותוישיא לכ לעו >>
 + ,הידינרט

 : וו
 .דאמ תוינרט ןנה דלייאוא לש ויתודלות
 םהמ אציו ,תוכלמ ידנב שובל םייחה ירעש לא סנכנ :אוה

 םיבושחה םינילקרטהב יוצר חרוא ,וידי לע םילבכו- ,םיריסא ידגבב
 קקוחמ | ,םינמאה םירפוסה  ילודג לע  ביבח . ,ןורנולו זירפבש
 ךכ -- ,ןיוצמ .ןמאל םלועב םסרופמ .,רשואמ באו לעב ,הדומה
 לד ןולמב הלב וייח תירחאו  .דלייאוא ראקסוא לש ותישאר :התיה
 שי : רפסמ םישנא וכלה ונורא ירחא ,דומלגו ,דדוב תמו  ,בוזעו
 תא עדוי שיא ןיא ,רשע השלש םירמוא שיו העבש \ םירמוא
 : .+ .זירפב תמ אוה .יכ ,קר םיעדוי. ,יתרובק

 ןיאש רבד -- תונמאהו ,לכ לע .הלענ יויניעב :תיה יפויה
 ,הברה ,םעט רפוחמ לודנ רתוי אטח עדי .אל אוה .וכרעב ול המוד
 הורפ רעב ,הפיו הלק רי"תעונת - רעב לוחמל ןוכנ היה הברה
 ,ויניעב  רקיע היה הזו ,הרדהנ תיתונמא הרוצ  השובלה ,האנ
 ! לכל הצע אישהו הפי קחשמל .םייחה תא תושעל הצר :אוה
 עגונב םלואו ,םייחה לש םתופיפיב החונמב .ולכתסה - ,ועשעתשה
 וילא םחיתהו ובל תא חישקה רובצה ,ןידה :קמוע תא וצמ :ןילא
 רוכו"בכשמב ,רסומה :תצירפב : ומישאה רלייאוא תא , תוירזכאב

 == .וידירי לכ ..םירוסאה-תיבב םינש יתש  תבישיל יתוא ושנעו =
 תועינצהו ,ונממ ולזג וידלי תא .ףרוע ול ונפ--םהמ םידחא דבלמ
 העשב ,דלייאוא ינפב קוריל וזיעהש ,החכ-יאב החלש בוחרה-לש
 תא ומקנש הלאו  ,רהפה-תיב לא .םיקיזאב .רופא .ותוא וכילוהש
 לעב ז חור .תהוקב םהישעמ לע  יארוב וטיבה בלענה רסומה תמקנ

 +...ץמואו הרובנהישעמ =

 המכ רע ,רלייאוא לש ."וחליפנ,  תורוא .לע רבדל .בושנ רוע =

 ינש לא ונירבדב עיגנש העשב ,ותוישיאו ותריצי לע וז העיפשה
 ,"םירופאה"תיב לש הדלבה,ו "סידנופורפ יד, = םינורחאה | וירפס
 ףקומ ,הלהתה רזנ שובל וניניע .דגנל דלייאוא רקסוא דמוע תעכ
 רזפמה ,םינילקרטה-ביבח ,וירבד תא  םיעלובה  ,םיריסח ינימה
 ,רחה ולותה תוילגרמ ,ןונשהו רישעה ולכש יריפס םינפח אולמ
 תוירבה תא אילפמהו תובגשנ תוריצי .םיעושעש ךיתמ רצויה
 / , תוינואנ תויתונמא .תועתפהב

 עוצקמ ףא .הברה םירפס וירחא הינה רלייאוא רקסוא
 ,םיריש ,םירופס ,תוידמוק ,םינמור ,וטעל רז היה אל דחא .יתורפס
 ,תיניצר הדובע ירפ ויה אל הלא לכ לבא -- ,תואילביב תודגה
 ימ ,ורדח לש תומא 'דב תודיחיב ותבשב רפוסה יריב תישענה
 ול ןיא ,רלייאוא רקסוא לש הריציה םצורפ תא תערל הצורש
 ויתונומתבו ויתונוימדב עוקש רדוב בשוי רפוס ויניע דגנל תוושל
 אוהשכ ,למע ילב ויתוריצי - תא רצוי היה דלייאוא , תויתונמאה
 תומורא םינשוש ןיב ,םיערו םידידי תרבחב ןחלושה לא .בסמ
 ומשר לכה תא אלש ינפמ  ,ודבא ויתוריציבש תובוטה ,םודא ןייו
 םהל רפסמ היהו תונמאה חור וילע החנש העשב פקנפב ויעמוש
 תא ךירעה םייחב , רפוסמ רתוי רפפמ היה אוה -- וירופס תא
 לכמ ןיע  םילעה אל .אוה ,תוחירהו םיעבצה תא ,הפיה עגרה
 םייחה תופוכ לכמ םועטל ףאש איה ,םדאה בל-תמושתל יוארה
 הרובע ,תואלפומה ויתוריצי תא רצי םוכל סוכמ ורבעב קרו
 היה אלש רבד ,עודי ףוגפ תשרוד אלה תודירב ךותמ הכשוממ
 , תצקמב וליפא וילא לגופמ דלייאוא

 ,ןינרמ קחשמל חושעל ץפח ויתוריצי תא םג וייח תא םג
 רמאו השעמ םייחב הרטמה ול ויה םיגונעתהו קוחשה ,עשעשמ
 ,רבהב ותא ברעתה דלייאוא ,ןמור רבחל לכוי אל יכ ,םדא ול
 לש ותנומת, וירפס יבוטמ ,דחא -- היה וז ותוברעתה תואצותו
 ,.'יירנ .ןאיהוד

 --,תויעראו תורזופמ ןנה רלייאוא לש ּויתוריצי בורש תורמל
 הפקשנ וירפס לכמ ,ראמ הבושחו הלודג איה תינחורה ותשורי
 ,רובצה לא = .ןמאו  טסילאודיבידניא לש הנירעהו הפיה ותרוצ
 םםהל אוה לודג גנוע .דאמ.השק תרקבב םחיתמ היה םלועה לא
 םהישעמב ,ישפטה םנואשב ,םעט-ירפוחמו םיסג תויהל םדא-ונבל
 ,יפויה יהלא :תא ,לודג רתויה לאה תא םיבילעמ םה :םיינועגשה
 םילוכי םדאה :ינב ןיאו  ,ירמגל תחשנו לקלקתה בוטה םעטה
 ! הלאשב - ותא םשנפהב שיאל תונפל יארפה םלנרהמ קלתפהל
 לוכי רואנה םדאהש ,הדיחיה הלאשהש רועב | ,"השוע התא המ,
 השק ,"בשוח התא המ, :איה ורבחל הב תונפל ומצעל תושרהל
 םעו הלש הנושמה הקינכיטה םע ושכע לש הרוטלוקהב תורוהל
 רפסמ קרו הדי לע תאכודמ תוושואהש ינפמ ,הלש .םיטנמלרפה
 ':םהלש תוילאודיבידניאה תא חתפל םילוכי םדא-ינב לש טעומ
 הברקו תכלוה איה ,רשוע הל הברמו הפיסומ :תוישונאהש * ,הז י"ע

 לע ,תונמאהו יפויה לש לאידיאה ,ריחיה לאידיאה לא
 ,םילרדו םיכשח םיפתרמ םיאצמנ רמח-ילכיהו הראפת-תונמרא
 םיבשוי = ןרוא :ךעדנש | םיניעו  תוקמוצ :םינפ  ילעב םישנאו
 אוה הז רבד .םהל :רחא רבה קר םישקבמו םיבשוחו םכותב
 ,הפי ונניאש ינפמ אלא ,רשויה .דגנכ אוהש ונפמ אל ארונ
 -- אוה םדאו יוג .לע ןוילע רתויה טפושה ,יטיתסיא  ונניאש
 ובשח ילמלא ,יפויבש תמאה רבלמ תרחא תמא ןיא .הקיטיתפיאה
 םיניכשמ ויה וא  ,וז תוארדתרוקנמ קר .לכה לע .םדאה ינב .וטפשו
 רקפוא בתוכ | וז תואר"תרוקנמ םנמאו ,םלועב רשויה תא רבכ הו
 -יטנאה הז - ,ךלייאוא רקסוא , םזילאיצוסה לע ורפס תא רלייאוא
 ,"לודגה  רפסמ,ה .לש בהלנה ביואה הז ,םסרופמה : טרקומד
 עבש היה | ,יטרקומד. אוהש ינפמ .עבטה תא .בהוא * ונניאש



 = םלועה < : ףמ ןוילנ
 ויירה ימה הרר ניי לישו אני- יב אנ קוונ וו קוווו והא א אהה מהההההההההההההההמ המאה

 ינפמ ,םןילאיצוסה לש לאידיאה | םייחב םשנתה  ילמלא .ןוצר <
 -רמעמ תא ררחשמ אוהש ינפמ ,תוילאודיבירגיאה לא ליבומ אוהש <

 דובכה שגר תא םמורמ אוהש ינפמו ,םשוכר דובעשמ םירישעה
 ,םיארפ ,םיטג .תויהל .ושכע" םיחרכומה | ,םיינעה בלב .ישונאה
 רבה לע- -דחא רבד תורוא לע .דימת בושחלו ,םילפשו םירעבנ
 ,םדא-ינב אצומ התא -- ךלייאוא רמוא -- הרבח לכב, . ןוממה
 0 ,םירישעה ןמ רתוי ףסכ ר"ע בושחל םיברמה
 ,ול .בטימש ,ןיבהל םדאה תא חירכי שדחה רדפהש רשפא
 ,*רבד ול :ןיא

 ,(אבי .ףוס)

 ,רגרל בקעי |

 םייר ₪

 ,א

 .וָתְסּב
 המישוה הנכה הש כ
 ,םיִלְבּוַה םיִמִיִה ּוליִחְתַה

 , םֶדָאדיִנְּב םיִרָרְְנ תוצוחב
 . , ,םיִלָבְוסְו םָפּוג תֶא םיִצְוכְמ

 ,םערְתְה ישאר לע קשה
 .הָאָנַה שמשה הקממְמה
 ,לָמִנ ינְב הָיָה ץיצ
 .,יָבָכְ בלב הי יבש
 = קִחרֶמל אָשֶא יִּכ יעַעְו
 , םיארניל ןומישיו לפרע
 ,םיקונחה .תוחורָה רצוא םש

 == ,םֶריְִסייִיִלּב םיִכובַה

 וכות לֶא לּפְקְתַה םֶלּעָה
 ,הָעיונַה .תוערוב םדיז

 בֶרְועָה חֶרוצ יג לע
 .,+ויִפְּב תֶוָמְלַצתַרושְבּ

 ,ב

 .םּומעָש ךותמ

 ןז- :

 ינָפ לע םַפ רוחש קֶרָּ
 .הישְנִה .לֶא יִנעְקשיו
 יִשְפנ הָלְלַצ קמָעקמע
 ,הָיִתַחַתַה ּהָמוהְתְל דַע

 ץֶרֶאָת לָּכ :ימולחבו

 :םִּבַר יב םיִצָרָש הָאְלַמ
 יהפכו פרו ב
 ,םיִבְרְקְו םיִשיִבְּבַ
 ,םֶלשָּבָש םיצקשה לָּכ
 , תוובָנְו-יִאָמְש ,לֶנְריִבְרמ
 ,ויִחֶא תֶא שיא ּוְנְ לח
 .תובְרְק ּוכְרַע ויִחֶא םֶע שיא

 : הָמָחְלַמַה הָתְיִה ָמְלִ
 ;הָקָיְעּ ב ולפנ ,רְָנ
 = ירה םימוצעו
 ,.;הקְנב יִמ .חָסיְִדַּב ימ
 הָצְב יִמְנַא יתר בוש
 לָטקַההְרְש רֶבַעִמ םַש
 ןינה 3 הָצְבַ
 .לָטֶּבירְבוע .,ןימוירקיפע

 :..חַָב ןשיי רירחמ ןיִאְבְ
 :םבְרע יב תותָעְל ףא
 = והיפ תֶותְלִד רַעְפִיש שי
 ,..םימשל קוהפ חַלָש

 ץ

 . .יליל תוארמ ּויָה םיִאְרּפ

 , םילקלקע "ולתת 0
 יתוציקה .רקבבּו

 !םילד הָכָּפ יתוחכו

 םיִלָשְתְמְכ :םיִבָע ולח
 :רוח ןָשַפ -- םֶהיאְִמּ
 ,רַעְי חָטְע לָפְַ םוָק
 .רֶָע הָיָה םֶלָּה לָ

 יִלְָּכ לט .םנ נע הש
 ו המענה יִתְיִחְ
 תוחפְמַה דע דַפְמְמּ
 יהָטָמְטַהרלצ רָחְרַה םֶמוד

 הָגָהְנַמַּכ תיִממְשהו

 ..,רחש הל -ןיא הָת המ
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 :רֶתִיִמ דער יִּבָלְּב א
 ' ..+,רַחַא ןועמ לֶא רבע םוק

 ,הגדורג

% 
 ,טילַאש .מ

 + הָנְבּוקָּב רּוּבָצַהְיִנקְסע תַריִעְ
 (,דחוימ ןובשחו ןיד)

 החתפנ (ןשיה .ןינמה יפל רבמבונ 39) ולסכ ט"י ,ה םויב
 , םידוהיה לש  רובצההינקסע תפפא "אילק, ףרגוטמוניקה םלואב
 ,היריביפ חרזממ וליפא ,ןילופו אטילמ ,היסור תוצק לכמ םיריצ ואב =

 ,109-ל דע  םוריצה  רפסמ עיגה ןושארה םויב .רבכ ,ןיברחמ
 ץראב םידוהיה םינותעה לכ  .תומוקמ העבראו .םיעבראמ .ואבש
 תא וחלש םידחא םייללכ םינותע םנו "יושדנור = עשידויה, לייוחבו = =

 הלדג המכ רע םיארמ רבלב הלאה םירפסמה | ,הדיעוה לא םהירזוע
 ,וז ?הצעומ,ב ,ימשר ןפואב הארקנש ומכ ,וא וז הפסאב תונינעתהה | =

 יאגבוקה ןקסעה הכרבו הדות לש םואנב חתפ הפסאה תא :
 וחורב םשור השוע םואנה ,ימשרה שארדבשויה ,ףלאוו ב ,א רמ
 -ןקז  רברל .ליחתמשכ | ,קזחתמו ךלוה הז .םשורו :,ילכרירטפה =

 םיאלמה ,וללה  םימואנה ינש  ,גרבנייפ רד שישיה הנבוק ינקסע =
 םיכפהנו  ,הדיעוה לע םמתוח תא םיעיבטמ ,ילכרירטפו יתד .שגר < =

 ,יניגחהו-ימשרה  קלחה .רמגנ = הזב ,ונבצמו וננמז למסל טעמב =
 ..הרובעה הליחתמו =

 ,מב .םירחוב ,שאר-בשויב רוחבל  עיצמ ףלאוו ב א" רמ
 ברה ,גרבנייפ ,י ר"ד ,ףלאוו ,ב ,א :ה"הב תואישנה ירבחלו רבניו <>

 ,גרוברמפמ -- גרבזוילס ,ג ,גרבנייפ ,ר ,הנבוקמ -- ץיבוניבר שרוה =
 ,בויקמ -- יקסדורב ,ל  ,הבקסוממ -- יבכרה ,וו ,הזאמ ,י ברה =

 ,ג ר"ד ,קפניממ -- סוקצורב ,י ר"ד = ,הגירמ -- רוטנק ל רייד
 , יובילמ -- ןוסלנצק <>

 ,תררועמ = תואישנה  רבחל בויקמ יקסדורב לש ותריחב
 לש ןטק קלח .ךותבו םינותעה ירפוס ךותב קר תורגנתה ,ונרעצל
 ,יקסדורב רחבנש הרבועהמ רתוי רוע .הביצעמ וז הדבועי ,םיריצה =
 ונממ :ושקבש  םילעופב | רועגל | ויעהש | ידוהיה  ריבגה ה 2
 .ץיבקשירופ לש  וירבדבו = ונוגנסב = םהולא < רבדלו  ,םימחר <
 דובכ ןובלעב הדיעוה .ירבח ושיגרה אל המכ דע הארמ וז תורירק =
 אלא ,תאז הלודגה הירורעשה דגנ וחמ אלש קר אלו ,המואה >>

 הדועו 20 תואישנה ךותל .והוסינכהו שיאה ותואל רובכ וקלח רוע
 , תיללכ .תודוהי | =

 הדיעוה תנוכת תא ראבמ שאר-בשוי רותב רב נ יו רמ
 ךירצ שארב םוקמה תא ,םיכוסכסה תא חוכשל ךירצ .התרטמו
 ליחתהל העשה העיגה ,תיחכה לכ לש תודחאתהה ןויער .תחקל =
 ןרודס תדובע תויהל הלוכי וז הדובע , תרחאמהו תדגאמה הדובעב .

 תירובצה הרובעה .לש הז ףיעסב ,המדקה דוסי לע תולהקה לש
 תולהקהש ןמו .לכש ;תודוהל  םיכירצ לכה :תועד יקוליח .ןיא =

 ,תרדופמו הירופ הדובעל םיסב םוש ונלצא ןיא ,ריואב תויולת ונלש
 התרטמ איה וז ,תודחא לש בוט ןמיפב ליחתהל הכירצ ונתרובע < =

 \ ,הדיעוה לש תירקיעהו תישארה
 גרב[וילס רמ :

 ,םהיתומוקממ םימק .םיפפאנהו  ,גרובצניג ,ה ורבה תומב היסורב
 ךירצ .ירובצ :ןקפעו .ידוהו  רותב.' חונמה תא .ראתל .ףיסומ אוה

 ,"םלועהב,

 -תודהיחהל הדבאש הרבאה תא  ריכומ

 ויתולעמ תא :גרבנויפ ר"ר  ראת החיתפה םואנב רועש ,ריעהל
 ורזח המל .,םיריצהל םהל התיה הדיחו ,ותונקפע תאו חונמה לש
 ,הז .ןינעל בוש

 ,הריעוה ינינע ,לש םפוגל ועיגה ףוס ףוס
 לאוש (הנושארה המודה רבח היהש ימ) ןופמרב רמ

 איה הריעוהש ,הז לע  רועמ - אוה  ..הדועוה .לש .התנוכת , רייע
 ירדפמ י"ע = ונמזוה אלא ,ורחבנ אל הירבחש ,רחא ןוג תלעב |

 ,םיברוקמל קר וארקו תולובחתב ושמתשהש ,הריעוה
 םילמב שמתשה ילבל שקבמו םעב אלמתמ שאר בשויה

 ,הלאכ
 איה םא :,הדיעוה איה המ לאוש (הפידואמ) רי קפ רמ

 .היסורב  תודהיה לש  החבהיאב לש הצעומ וא .תיטרפ הדיעו
 לטב הובו = ,הדעו וזיא . י'ע רתפת תאוה הלאשהש ,עיצמ .אוה
 , ותאחמ תא :ומצעב

 תולאש רגנ זועב החומ (בויקמ ץיבונמלק ד"ועה
 םילמב  םיעושעש םשל אלו :,הדובע םשל הארקנ הדיעוה .הלאכ
 ,םולכ .תורמוא ןניאש  ,תוצצופמ

 לש התבכרה רגנ  תואחמה ןתוא :לכ :ורמגנ הז .דוזיפאב
 וז הלאש .,םינורחאה םימיב ונמלוע תא ןהב ושיערהש ,הדיעוה
 תויכז הל שי -- הנבוק | תריעוש  ודוה לכהו .ירמגל  החכשנ
 ירובעל המלחה הלבקתנ לודג . בורבו  ,תוערה לכל .תורשכו .תובוט
 רע  .גרבווילפ רמ לש ותאצרה תא עומשלו : םויה .רדס לא
 . .תלהקה

 תידוהיה הלהקה תודלות תא תויטרפב ראתמ גר בז ו יל ם רמ
 ..תובגל התיה .ותרועתש "להקה, לש ויתולועפ ר'ע .רפסמ ,היסורב
 ףסכש ,בוט "רתויה ןוברעה תא וב .התאר הלשממהו  ,םיסמה תא
 תרשאתנ אל "להקה, לטבתנשכ ,ונמזב היתורצואל סנכי םיסמה
 ררוש ושכע  ,תידוהי הלהק לש תרחא הרוצ םוש קחה פ'ע
 היה הז -- לטבתנ "להקה, " ,ונלש  תולהקה ייחב .יהובו יהות
 תוררתפה :ומוקמ לע אבל הכירצ ושכע םלוא ,ירוטסיה חרכה
 +.ריואב .םייולת ראשנ אלש ירכ ,וניתולהק לש תרחא

 ד"ע ושכע  םיררושה םיקוחה תא תוטרפב חתנמ םאונה
 אבו רשבה  םכמ לע .וירבד תא .ביחרמ אוה ,.תידוהיה הלהקה
 -פמ לע םג .רבדמ .אוה .,לטבהל ךירצ הז רסומש הטלחה ידיל
 .רשבה סמ לע ףסונה ,הרועה

 םגו ונלש = תונותעב וראבתנ רבכ הלאה תולאשה לכ
 ,תחמשמה הדבועה תא = ןיצל קר הפ ונא םילוכיז

 תועצהלו תופקשההל ללכב :המיאתמ  גרבזוילס לש  ותאצרהש
 , תוימואלו .תוילקירר :ויה ןבורש ,ונתונותעבש

 קוחה - לש .וסיפב .לע .דמוע = אוהש = ,הזב קר .אוה קלוחמ
 < ינפמ .אוה .אריתמו אוהש לכ ויז ונממ זוזל הצור וניאו ררושה
 הלהקה לש שדח | ןינב תונבל רשפאהיא םלוא ,"םישודחה, לכ
 הו רבד ,ושכע םימיקה  םיעוערה .םינינבה תא  פורהל ילבמ
 ,האצרהה ירחא ואבש םיחוכוהב שגדוה

 : גרבווילס לש ותעצה ירקיע ןה .הלאו
 ,רחא .םוקמב םינש יתשמ תוחפ אל םיבשויה םידוהיה לכ

 תא להנל :איה הלהקה תדועת ,הלהקה לע םינמנ ,תחא ריעב
 ינחורה בצמח תמרהל גואדל ,הקרצה תודסומ תא ,םייתרה תודסומה
 ,תדחוימ .הגהנה י'ע .תלהנתמ הלהקה | ,הירבח לש ירומלוקהו
 ישרומ י'ע םירחבנה  ,םירבח העבשמ תוחפ אל .הילא םיסנכנש
 ריעב .ואצמנ .םא . ,.עודי ןמול םירחבנ םה םנש  ,הלהקה-ירבח
 -תיב תא ול רחבל הלהקה  רבח לכ ךירצ םיבר = תויסנכ"יתב
 השוע .אוה ןיא םא ,ויללפתמ ןיב תונמהל הצור אוהש ,תסנכה
 ,ישארה תפגבה-תיב יללפתכ ךוהב .ומש תא  םימשור וא ,תאז

 לו 2 : /



 ,הלכשהה

 1 3 םלועה < רמ ןוולג

 -סמ דופי לע ,הלהקה  ירבח לע סמ. םימש הלהקה תואצוהל
 ,הלהקה ירבח םיררחתשמ הוה סמה .ןמ  .יביסרגורפה הסנכהה
 ,םישרומה תפסא .תאמ העבקנש ומ .הנטק .רתוי הפנכה םהל שיש
 ,תיטפשמ תוישיא תוכז שי הלהקהל .בוח אוה הז סמ

 ,קחל היהתו וז העצה רשאתתש היהי רשפאש רע ,ע"עלו
 םירדס םינכהל  תוכירצש ,תוינמז תונקת גר בז ו ילפ רמ עיצמ
 .ושכע תומיקה  תולהקה ךותל םיבוט רתוי

 רשכומה אוה יחכונה עגרהש בשוה גרבווילפ רמ
 רורב .ירה ..הכלממה-תמוה לא וזכ קח תעצה םינכהל .רתויב
 המודה י"ע רשאתהל הכירצ | תולהקה לש המרופרהש >,אוה
 <. הכלממה תצעומו

 תולהקה רורס לש וז :הדובעש ,חיכומ .גרבזוילפ רמ
 הבורק .רתויה הרטמה תויהל הכירצו הצוחנ . רתויה הרובעה איה
 ידוהיה םעה :תא :ארוק אוהו = ,תילאירה  תירובצה ונתרובע לש
 ,ו הרובע םשל רחאתהל | ,רשויהו הקיתאה םע ,קיתעה
 . (םיפכ תואיחמ)

 ותאצרה ירחא אלממ גרוברטפמ גרברלוג 3 ר"ועה
 עוצקמב הלהקה תורובעו םעה-תלכשה א"ע רבדמו גרבזוילס לש
 עוצקמב רתוי .דוע טלוב וניתולהקב .ללכב .ררושה והבו והתה ..הז

 יזכהמ- רסומ .דפיל | ךירצש הטלחה = יריל אב אוה
 התשע רבב ."תלבשה יציפמ תרבח, , רפסה-יתבו ךונחה .ליבשב
 הארמ אוה ,הלכשהו ךונח .תורפומ דפיל םינושארה תונויסנה .תא
 אצמנ היסור יבחר לכב ,הנדורנב םייגוגדפה םירועישה לע דוחיב
 ,םיעדוי .לכהו ,הנליובש הז- ,םירומל דחא .ימשר רפסהתיב קר

 הלבשה :יציפמ- תהבח, .המש .םורבעה . םידומלה לש. םביט המ
 תומוקמב :םג .רסיל .הדובעה תא המצע לע תחקל  הלוכי .התיה <

 (םינש 8) רצקה םמויק ןמזבש ,הנדורגבש הלאכ םיהועיש םירחא

 תוכירצ :תולהקה םלוא  ,םיליעומו .םיצוחנ םה .המכ דע .,וארה \

 לבא ,היתועידיב :רזעל תויהל הלוכי איה .הרבחה .תרזעל אבל
 עיצמ הצרמה ..תולהקה לש התדועת ירה --  הלכשההו ךונחה
 ,הז ןינעב תוררועתמה תושדחה תולאשב ןודתש : ,הרעוב רחבל

 ,גרבזוילפ לש ותאצרה רברב םיחוכוה םיליחתמ
 הסינכהש ,קחה תעצה רייע רפסמ ןמ די ר פ רומ המודה רבח

 האצמנ ושכע ,תויתדה | תולהקה  ןינעב | המורה לא הלשממה
 תוערה-שפוח ' רקיע .הב הנרה ,תדחוימ הדעו ידיב וז העצה
 רוצעמ םוש ילב רסוהל הלוכי תיתר הלהק ..העצההל רופי .שמשמ

 העצהה ימרפ תא איבמ .אוה  .תושרהל .הזמ עירותש יאנתב קר
 תולהקה תלאש תא תרתופ .רבכ וז העצהש ,ותעד תא עיבמו
 רבעל ללכב ךירצ םא ,קפסב רבדה לטומ רוע .ךביפלו  ,ונלש

 ,ונלש הלהקה רברב הדחוימ קח-תעצה +
 -תעצהל ןיא ותעד יפלש ,דימ ראבמ גרבווילפ רמ

 ףא.ןיא הנושארבש ינפמ .,ונלש וזל .םחי םוש- הלשממה .לש קחה
 +המודכו תורנה םמ ,רשבה-סכמ ר"'ע תחא הלמ

 ןיאש המ ,ותפקשה תא םעפה דוע ררבמ |ןמדירפ רמ
 ,'וכו רשבה:סמ = ד"ע .הלמ ףא ,המודב האצמנה ,קחה-תעצהב

 םנמא ,םישורדה םיפועסה תא ףיסוהל רשפא-יאש  ,היכומ .הז .ןיא
 ,םיררושה = םיקוחה תולובגמ .תאצל הצור = וניא גרבזוילפ- רמ
 דמלל הדיעוה תא שקבמ אוה .םתוא הנשמ .השרחה .קחה-תעצהו
 םורואיבה לכ .תא תתל אוה .ןוכנו הרכזנה קווה-תעצה לש הביט תא
 , םיצוחנה

 השרוב הלהקה תגהנה לש רינמה ,רנפמק ר'ועה
 ,ןילופב = תוידוהיה תולהקח :יררסמ המלשו . הריהב הנומת ןתונ
 לכו ,הלהקה. רבחל .בשחנ .ריעה .יקלחמ רחאב בשויה ירוהי .לכ
 .רשויהו .הקיתאה = םע אוהש .ירבעה םעה .,רשבה םמ תא לטבל יקנש 90 ,הנממ אצוי .אוה.ןיא  ,הליבט-תדועת ,איבה אלש ןמז |

 תועמשנ ןורחא רתויה ןמזב קר ,הז ררס דגנ ירוהי םוש החמ אל
 'פנוא םושמ הב שיש ,הלהקה לש וז התרוצ דגנ תואחמ רבכ
 < ןפוא תא ,תולהקה ירדפ תא תויטרפב ראתמ הצרמה .היפכו
 <  תירוהיה הלהקהש ,הטלחה ידיל אבו 'וכו םיסמה תא ,תוריחבה
 ! = .ליבשב = ,היפורב תולהקה  ליבשב המגור שמשל הלובי  ןילופב
 "= %,תידוהיה תימצעה הגהנהה לש ידוסיה .סופטה

 ינש תא םיבברעמש הול דגנתמ (הבקפומ יבכרה רמ
 < נא םיכירצ . יתלהקה * רוסיה םע .יתדה = דופיה תא = :תורוסיה
 -לש- חיתווצמ תא םיאלממה תא אל לבא  ,םידוהיה תא דחאל
 רפפש ,קחה-תעצה | דגנ םירה םירבדב הנופ אוה | ,תד וזיא
 ךות לא .דוריפ םינכת לבקתתשכ וז העצה .ןמרירפ רמ התודוא
 <. ,הערומ ושיגי  םידוהי םישלשש אוה .קופסמ ירה = . וניתולהק
 הלהקו .--  ,יתדה דוסיה לע .תדחוימ .הלהק םהל םה םידסימש
 לש .ותאצרהב | םודחא  םיפיעס  רקבמ םאונה .רשאתת וזכ
 = הירעמ ואבש ,םינקסע 94 לש הרעוב רחבל עיצמו ג ר בזוי לש
 < ,תושורדה תונקתה תא הריבה ריע ינקסע םע רחי רבעתש ,הרשה

 אוה םלוא ,רשבה-פסמ לע הבוח רמלמ רוטנק ר"רי
 .תונבל תורשפא הל היהתש םדוק ,פורהת :אלש הדיעוה תא שקבמ
 "= ,הלפתההיתב ישרומ דסומ | דגנ  החומ " אוה םישק  םירבדב
 < להנל ,העצהה .יפל ,םיכירצהו ,ימשרה ברה תא ושבע םירחובה
 > = ,םיטועפ םינונחו םינרגת ,םה תוצראדימע םבור הלהקה תא םג
 :-תוכחל ךירצ לבא ,בוט רבר .והז .יטרקומדה רקיעה  ,תוכאלמ-ילעב
 -אנ לא ,ונלש הלהקה תא וילע .תונבל לכונש דע ,הנש 50 רוע
 . .הלפח-יתבל .הריחבה תוכז תא רוסמנ

 .אַרּוקו  םחו הפי םואנ ..םאונ  (קבקפומ הוא מ ברה
 תא וילע .תונבל םיצירש היפכה רקיעל דגנתמ אוה .תודחאתהל
 : ךונח ייע קרש רוכזל ךירצ לבא ,הלהקה תא ררסל ךירצ* הלהקה
 = םידוהיל .ונא םיכירצ :,םידוהיל ונינב תא תושעל רשפא ימואל
 .ןובלע היפכה  רקיע םהל עגונב ירהו ,ימואל שגר  ילעב ,םיאג
 - ידובכ .רתוי .דוע .לבא  ,הרובג יהוז -ירוהי .תויהל .,אוה

 םתעד תא םיוחמ גרבנריירפ ,לושיינ .,יקפדורב :,ל .ה"ה
 ,םהיתולהק ירדפ לש םיטרפה תא םירפסמו רשבה סמ רגנ

 == ,תיכומ (הנושארה המודה רבח היהש ימ ןופמר ב רמ
 < הישרומ לש רסומה .הלפתה=יתב רוסי לע הלהקה תא םסבל ןיאש
 יש רומ וגל .םיכירצ ,ירמגל = רתוימ רבד  אוה = הלפתה-יתב
 < רקיעה- .ינפמ .אריל ןיא = ,תויללכ תוריחב הנייהת ,להקה
 ונודיש .ךורצ  ,הדעוהל הלאשה תא רוסמל ונל רוסא ,יטרקומדה
 : ,הרשה ירעבש תולהקב הב

 :נורהא .בויקמ ברה .השארבו היסקורותרואה לש .החכ-יאב
 ןוא .דוחיבו ,םיקה ררפה תראשה ד ע ב םתעד תא םיעיבמ ןוס
 :ונתלועפ לכ רוסי אוהש ,רשבה םכמב ,םתעד יפל | ,עוננל
 ןיא \ םוסקודותרואה  הנחמב םג םלוא .ךונחהו הקדצה עוצקמב
 קיעמ = רשבה:סכמש = .,הדומ ןוסנרהא רמש  דועב  ;תווש  תוערה
 היגליבירפ הבקסוממ  גרבנריירפ רמ וב חאור ,העודי הדמב אוה
 תודסומ תא .להנל .לכונש ירכ ,הלשממה ירי לע  ונל הנתינש
 : ,ונלש .ךונתהו הקרצה

 ל ,םידחא םיריצ .דוע םירבדמ
 הלהקה תא תונבל ךירצש הארמ ,ץ יי בנ מ לק ר מ .ד"ועה

 "היוגב וילעש ,ישי אח רופי לע אלו ,םו קמ חה דוסי לע .ונלש
 < + תויתרה תולהקה .רבדב קחה-תעצה

 .םנמא- ,שגר אלמ  םואנ אשונ יובילמ ןופלנצק ר'ד

 ,הזאמ ברה ןהיתורוא רבדש- ,תוימואלה תומסיסהב שמתשנש ךירצ
 ךירצ לכ = םדוק : ,ונתלהק לש :הרוהסל ..תשגל- םג.. ךורצ .םלוא



 דמ: ןוילנ 7? םלועה <

 שורד = היהי .ונלש הלהקל לבא .,הזכ רעוכמ סמ ריאשהל ול לא
 תוצראב גהונ אוהש ומכ  ,הבוחיסמ גיהנהל ךירצ הז ליבשבו ףסב
 .הפוריא .ברעמ

 .ןמדירפ -הָמודה רבח לש ותעצה לע ןיגמ סוקצורב ר*ד
 לא .הסנכוהש | ,קחה:תעצה .לש .לודגה הכרע לע .הארמ אוה
 ךרד .תכלל .ונא םיכירצ  ,רתוי בל .הילא םושל שקבמו | ,המוזוה
 ונא  םיכירצ .ללכב  .הלשממה יטנמטרפה = ךרד אלו המורה
 ,םיקקוחמ לש .דסומ .ףוס ףוס .איהש ,המורה  ביבס .ץבקתהל
 וניתושירד לע .ןגהל :ויהי םיכירצ םה םהש  ,הב ונחכ-יאב .בובסו
 לע = ףסונה:פמה לש. ותוהמ תא :תויטרפב ראבמ אוה ,וניתועצהו
 םיסמה תא קלחל,ושכע רבכ תורשפאה תא וגל ןתונש ,רשבה םמ
 .תאז חכשל ילבל .שקבמ אה .רשיו בוט .רתוי .ןפואב

 ,תונעטה :לכ לע הנוע גר בזוי לס רט ,ורמגנ .םיחוכוה
 .ותאצרהב :עיבהש ויתועד לע ןיגמו  ויתופקשהל .ןמאנ ראשנ אוה
 תמרגורפ ךוזול ןמדירפ רמ .התוא .סינכהש .קחה:תעצהל ענונש המ
 ?תעצהב .הלאשב הלאש בברעל רשפא ךיא ,אוה אלפתמ ,הריעוה
 הלהקה לע :ןאכ םירברמ ונאו ,תויתד תולהק .לע םירבדמ קחה

 םוכורצ וזכ הלהק לש סופיט ר"ע .קח:תעצהו .הפקיה לכב ונלש | ><
 ,הבעל נא |

 תא ואלמ םיחוכוהו הלהקה ר"ע האצרהה ,הרגסנ הבושיה
 רמ לש ותאצרה הארקנ 'ו םוי .לש הבישיה ףוסב קרו ,םימיה ינש
 ;הקרצה תורסומ ד'ע ץיבוניבר ל

 ,(אבי ףוס)

 .תָיקְרּותמ םיִבּתְכַמ
 .יקינולס

 ינפל ברה עיבה ,ונריע לש ישבדםבח ,ריאמ בקעי ברה םע ןןיארב =
 : הלאה םירבדב  םינמותועה םידוהיה לש .היסנכה .תודוא לע .ותעד תא

 לבקתהל ךירצו .דאמ בוט אוה .היקרות ידוהי לש היסנב ארקל .ןויערה
 ןותעב וריעהש ומכ  ..םולופלפו  םיחוכוב ןמו דכאל ןואו  ,תובבלה .לכ לע
 תופסובמה תויטילופ .תולאש. ,הסרגות יבשוי םידוהיה ונל ןיא -,"ןאיסאנ הל,
 קרפה לע .ולאב תולאש היסנכהל הל ןיא ךכ .ליבשבו ; חוימואל תומגמ לע
 , היסנכה י"ע רתפהל תולוכיו תוכירצה ,ונל תובורק תורחא תולאש תודמוע
 היסנכב ףתתשהל םיצוה םניאש ,םיבולקה דצמ תודגנתה ינפב עונמל ידב

 הזה ןויערה תאצוהב םילרתשמה לע = ,תיטילופ הרטמ הל שיש םבשחב ,וו |
 תולהקהש - ,ץוחנ אל .היסנכה תורטמ תא .םעה לכל ררבלו .ראבל לעופל
 ריע לכבש םינושה םיבולקה םא . היסנכב ימשר ןפואב הנפתתשת תונושה
 , דאמ הבושח םתדובע תאצות היהת קפס ילב וא ,הז ןודינב וקסעתי ריעו
 םעהו ,התנכהו היסנכה תורדתסהל עגונב לדתשהל םיבירצ הלאה םיבולקה
 ויריצ תא .חולשל המרגותבש ידוהיה םעה לכ לע ,הילא ויריצ תא חלשי
 ומווקיו .ולבקו תולהקה .ילהנמו ,הפי תוטלחהה לש ןחכ יהוש .ידכ :,וו היפנבל

 + םעה תער תא תועיכמ תוטלחהה = ירהש , ןתוא
 , "הצוחנו .הליעומ

 םינותעה לכו ,וו העצה לש התומשנתהל רבד השענ אל רוע התע"תעל
 בולק,ה לש ואטבמ-ולכ ,"ןאיסאג הל, ןותעה םלוא ,וקתתשנש טעמכ םידוהיה
 קדצב .וז היסנכ תובישח תא להקל חוכוהלו ףיסוהל חיטבמ ,"םוטניא סעד
 ךרוצה .לע ל'וחב םידוהיה | םינותעב ועבוהש תוערה יכ הוה .ןוהעה .ריעמ
 התע תעל . ןיידע ןה תומדקומ --- .ומואל םתוח הדיתעה היסנכה לע .עיבטהל
 תפסאב הנלבקתתש תוטלחההל ןיידע םיניתממ , ןינבה לש דוסיה חנוה אל רוע
 םירדסמהמ רפר שורדל אופא ונל ןיא .וז היסנכ תנכהב םילדתשמה ,םיבולקה
 ,םונותעב וחלש ארוק=לוק קרו , תישממה הדובעה לא ושגנ םרטב ,היסנכה תא
 ,"םיטניא סער .בולק,ה .,ץולח"רתווה ןקסעהו ,ורדתסה םרט םמצעב .םירדסמה
 ,ימואל"יטנא וא ,ימואל. יחו .םא , היסנכה לש פואה דיע טילחהל .לוכי :ןניא
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 ,תישעמ . אופא איה היסנכז

 הפסאב ,תונכתה תא עובקל תנמ לע ,היסנכה ינפל תויהל הכירצש ,המרגותב
 םינקסעה םיביוחט תעכ לבא . תימואל היהת היסנכהש לדתשהל םיכירצ ונא וז
 .םיללוכתמה םגו , םיימואלה , םיינויצה : לרבה ילב ץםיבולקה לכ תא ןימוהל
 םידוהיה לכ לש חכרואב םשב וז היסנכל ארקל היהי רשפא-וא ,ןכ אל םא
 + .םינמותועה

 ץרמב ןתרובע תא לוחתה ,לולא ימיב .שרחמ רחבנש ,הלהקה דעו
 , ןוכנ .רתוי ,ןא ןוקת רברב םילדתשמ .הלהקה לש ךונחה ידסומ תא ןקתל
 ףלא םישמח ."יניטלא השמ, םשב ארקנה  ח"יכ תרבח לש רפסה=תיב ןינב
 ,הלהקה תפוקמ םילטונ קנופ ףלא השמחו םירשע ,ח"יכ תרבח תבצוק קנרפ
 ינכמ ףוסאל םורמוא ףסבה רתיו ,דחא בידנ תאמ ולבקתנ םיקנרפ םיפלא
 ,םירבעה םידומלה רדס תא ןקתל ובל תא םישי דבכנה .דעוהו ,ןתי .ימ הלהקה
 ת"תה לא םג בל םש רעוה .,,'ראמ הלפש הגרדמב הוה רפסה-תיבב םידמועה
 םוחמומ םישדח םיתפרצ םירומ השלש ךוקפל ,  ץורח  להנמ איבהל טילחהו
 . םינוש םיערמ ב  ומלתשי ןעמל  ,הזה ךסומה ירומ דעב ברע ירועש רדסלו
 ירבח םיגאוד , תואמ עבראל הלוע םרפסמש , ת"תה תיבב םידמולה , םימותולו
 דעב :םינוילע-םידגב .תואמ .עברא .םה  םיניבט תעכ ,"םיטניא סעד בולק.ה
 רככנה .בולקה .ירבח אנ וליאוי .הנש לכב םגהנמכ ,ףרוחה ימול ולה .םימותיה
 םהל איצמהל ,הלאה םידימלתה לש תוינחווה תושירדה לא 'םג בל םישל.
 + +דאמ דאמ םיצוחנה , תירבעב םיבוט האירק-ירפס

 יאצי ,דועו "רוניבא,ה ומכ | תונויצה ירחא םיטונה יקינולפב םינותעה
 לע םיסג .םילוולוב לפנתמ ליחתהש , וקסירפ ןודאה .רננכ םיפירח םירמאמב
 . תונויצהו םינויצה

 ןותעה ריעמ קדצבו ..דוכב ּונל ןתונ ּונַיא םידדצה ינשמ הזה סומלופה
 + וז םורבדרתמחלמל .ץק םושל ךרוצה ך"ע ישאר רמאמב "ןאיסאנ הל,

 ,"סגאילא,ה לע םילפנתמ םה רשא .לע םינויצה תא הזה ןותעה חיכומ
 םע םיטפשמ רבדמו ,חרומה ידוהי לש ךונחה תבוטל דאמ הברה תרבועה
 וירבה .רתי .ןיבו ,םהיחא לע םינישלמ םה רשא לע תונויצה לש םידגנתמה
 לע .תולעהל רשפא ןודמוחביר ךותמ .קר | תדלומה ץראב םידגוכ,, + רמוא אוה
 , הדיִנבב .םינמאנ . םינמותוע  םידוהי יפלא םישאהל ! תאוכ תוליכר ןוילגה
 דגנ ,שפנ ףרחב ומחלנ רשא םינמאנ םינמותוע םונויצה ןיב םנשי. יכ , חוכשל
 ,וקסירפ 'ה לש ודוסימ  ,הלאה םישרחה "םיטוירטפה ש ןמוב וב , תוצירעה
 םיאצמנ םידוהיה ןיב םאו . : . ותלשממלו דימח-לודבעל תוחבשתו תולהת ורזפ
 המ  ,תינטותועה הלשממה לא ןומאחיאב םהיחא תא .דושחל םינוכנה םישנא
 .+ + ? ונילע םיגרטקמו םידמועה , וירכחו האיזהובא ונעי

 םיביוחמה ,הנש 26 דע 21 ינבמ םוריעצה לש הנורחאה תרוקכה הרמגנ
 תחת לא םיריעצה תא ףופאלו לרוגה .לא .תשגל רבכ .היה .ךירצ , אבצב דובעל
 ע"על עורפתש ,םינפה-רש תאמ הנושמ הדוקפ העיגה םיתניב ךא . אבצה-לגד
 םירוהה םיקדקדמ ויה אל טרוקה רטשמה יתיב : רבדה הוו . ןינעה ךלהמ תא
 אלא רוע אלו ,הלשממה לש תוקירטמה תודועתב םהינב תונש תמישרב
 ו"יע רטפהל ודכ ,  םהינב לש םינשה רפסממ הנוכב םיתיחפמ ויה םימעפלש
 ידיקפ םגו .אבצב ודכע אלש ,םינמלשוכ-יתלבה .לע לטומ היהש סמה ןמ
 .םידוחיהו םיִרצונה .םובשותה .תונש תא יוארכ םושהל ,םי לשרתמ ויה הלשממה
 ,אבצב דובעל םוגושה םימואלה ינב םג ,הוצומיטסנוקה ילגרל ,.וכושכ התע
 לכ .תובר תויעט םש ואצמנו (הדילה תודועת) "םישיפנ,ב םיקדוב וליחתה
 תנש תא ורבע רבבש הלאכ שי , ןינעה .לכב הרומג איבוברע האבש דע ,ךב
 אובל םיביוחמו םירשע ינב .םה ןיידע תורועתה יפ לעו ,םהייח ימיל םישלשה
 ןמוה -אב .תוסושרה יפלו .ורגכתנ .אלש = םורענ שי .םתמועלו :,אבצב רובעלו
 ,אבצה תרובעל ארקהל םהל

 תונולת םושיגמ .ולוחתהו .םיבשותה .ןיב "המוהמ, המק יב ,רכדה ןבומ
 עגונב יב ,ייבדתאלט םינפה רטסינימ תאמ הנעמ לבקתנ הנהו . םידיקפה לע
 םנמא .תורכזנה תומישרה יפ לע אקוד וגהנתו םינמלשומ ייתלבה לש צ"הובעל
 תבוחמ רטופ וניא הז ןוקת ךא ,םינשה רפסמב תואיגשה תא ןקתל רשפא
 , אבצב .הדובעה

 תודועתה ןתואב ןומא םינתונ ןיאש לע םתוממוחשה םיעובמ םינותעה
 ןתואמ .תונוכנ .ףתוי ןה .יאדובש ,הלשממה :תאמ םירשואמה .תותדה ישאר לש
 תא םיררועמ םינותעהו . םדוקה רטשמה לש םידיקפה ידיב ושענש תומישרה
 . רטסינימה לש תהוקפה לע רערעלו ותער לע רומעל להקה

 לא הנולתב תונפל וטילחהו הזה רבדב ןודל ופסאתנ תותדה .ישאר .
 תאמ שקבלו ,המחלטה ירטסינימ לאו םינפה רטסיניט לא  ,לודגה ריויוה
 : + רבדה .ןוקתב ולדתשי יכ , םויקינולסה .םישרוטה

 תומישהה יכ .ןאטשוקב .ינויה ךראורטעהל הָגְע םינפה רש יכ ,םירכוא
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 3 םלועה <-- רמ ןוילג

 יפ  ,םווקמ םינותעה . תויסנכה יסקנפ יפ .לע ונקותי םירצונה  םיריעצה לש
 -- .םיבשותה לש תונולתה לא בל םשוי הפ םג

 רמאמ םיאצומ ונא ןיטנרולפ דוד 'ה לש "האלופופ הטסיור,, ןועובשהב 1
 הנש םירשע ינפל : םירבדה תיצמת :"םנחב ךונחה, תודוא לע ןינע אלמ
 -רכש .םימלשמ ויה םידיטאה .ח'יכ לש רפס"יתב השלש קר יקינולפב ואצמנ
 ,םידימלתה לכמ יצחה ,  םיינעה-יגבו ,שדחל שורג םישמח דע םירשעמ דומל
 , ח"יב לש רפס"יתב העבש יקינולסב ונל שישכ התע ,םנחב םידמול ויה
 ן"הרוע , לש םידליה ןנ דבלמ ,הלהקה לש רפסחיתב העברא רוע םהילע ופסונו
 עבשב קר הנה ,םידימלת םיפלא תשמחכ םינומ םייממעה רפסה-יתבשכ התע
 םלשל םיבווחמ ראשהו ,םנח דומלמ םינהינ .םידורט םיינע ינכו םימותי תואמ
 םדי .ןיאש ,,םוינעה דאמ ,םה .םיבר.רשא דועב  ,.רתוי וא .תוחפ .רומל רכש
 םהינבמ עונמל ךכ .י"ע םה םיחרכומו טעוטה ןמ טעומ רכש פג םלשל תגשמ
 -- :ידוהי .ךונח

 -ילעב .תרועל אבל - ידכ ,יידוהי יממע קנב דסיל םילדתשמ הנרימסב
 , תיבירב םיולמה ןמ- םליצהלו םקחד תעשב םיטועפה  םינרגתהו הכאלמה
 ירוסיה ןוהה לש :תויגמה .תריבמב םוקפוע ע"ע ל . םהילעמ םרוע תא .םימשופה
 ..(קגְפ .460,000) תיקרות הריל ףלא םירשעל עבקנש , קנבה .לש

 ,.ץיבורוטנק עשוהי

 .היְילִנמ םיִבָמְבִמ
 וו.

 תגהנה תטלחה ד'ע העידיה .הא הוצילגבש ןנונותע ןאיבה רבכ .אל הז
 הרות ינינעב שורד .םירהצה .החא תכש לכב ג"כהיבב שורדל ,יוקרקב הלהקה
 .םווללכה ס"הב תא םירקבמה ,םידוהיה  םידימלתה ינפל  רפומו

 אוה יוקל .,המועז ותרמש דבלמ ,הלאה ס"התבב תילארשיה תרה:רומל

 תודהיה ירקעמ שולק רויצ ףא ידוהיה ריעצהל ןתונ וניא ךכיפלו = ,ובורב
 רבדב תומשאה ןה ןה םידוהיה תולהק קרו :הלש םיידוסיה תונויערהו
 היתויכזב איה הוש קוחה :יפלש ,ןנתר לש :תוריחיה החכי תואב ,ןהש ינפמ ,הזה
 ,הטפשמ תא שורחל תולשרתמ ,תותרה ראשל

 תא העורי החמב אלמל אפוא .האב ווקרק תלהק .לש וז \ הטלחה
 ,ןורפחה

 םעטמ  הילכ :הולע הרזגנ ,לעופב םשגתהל הקיפפתש םרט םלָוא
 אובל = ,,םייללכה "ב :יהימלת >  ,םידוחיה -.לע :ההפאש .,תומוקמה .ךונחה:תצעומ

 + תושרדה תא עומשלו
 ,..עצמאב .ורוהי רו --.הז ןוממ םירוסואה ,בורב ומכ .,הז .רופואב םג =

 ךונחה תצעומב תילארשיה תרה .חכהאב---וגתפרחל---אוה הזה .ידוהיהו
 ,ךברנרטשל ול העדונשכ .,ומצעבו = ןרובבב  ךבנרטש = רוסיפורפה ,  היצילגב
 םינותעה רפסל םיעדויש יפכ- -ומצע-תא חירטה הלהקה תגהנה לש הטלחהה
 חלשלמ ענמנ אלש ,ךונחה תצעומ שאר לצא "אצרוק, לכאו, הבובל- -םיידוהיה
 .ל"נה .רופיאה- ד"ע יוקרקל תיפרגלת הדוקפ

 הטיסריגינואב | םיגויה  תוינומדק הרומ ,ךבגרטש רוסיפורפה הנמתנשב

 וגערי- אל  ,תידוחיה .תדה ,חכ:אב רותב ,תיללכה ךונחה;תצעומ רבחל ,ווקרקבש |
 ה חכ : א ב תויהל וב הפחב הֶלשממהש ;הדבועה \םלוא ,ותודהי ד"ע םולכ זא
 ...היתעל .תווקת ונב הריעה תידוהיה תדה לש

 םינינעב = קסוע :.לוחתהו ןוינלוה -גוחמ  ךכנרטש .!פורפה .אצוש ,ןוגכמו
 .רתויו רתוי .ונכותב ומש םסרפתנ ,םיידוהי

 םהב םישמתשמש ,תדה דומל ירפסב םיגוקת תושעל שקב הלחתב
 גוהנהל ץפחו ,תירבעה הפש ה תא !םהב אצמ ץוק ,םינוכתה ס'הבב

 ו

 תודגנתהה תאפמ ,וממז תא עצבל לכי אלש אלא  ,הנידמה תפש תא המוקמב
 .םידוהיה .תולהקב תורחא רצמ שגפש הצרמנה

 וואו ,ס'הבפש םירוטקפסניאהבו םידוהיה .םירומכ ותמח תא הלב כ"חא
 םידחאו םתרשממ ורסוה םידחא :תירבעה ןושלהל -הריתי הבחב רשחנש ימל ול

 םיפרור וליחתה הז םע דחיו  ...םנווע תא .וקרמ .ןירופיהו ,רחא םוקמל .ורפעה \
 תא 2 יב ב ם ג ירבעח רומלה תא םהילע ורפא :םידוהיה םידימלתה תא
 2 .תוימואל תוגיגחב 0

 םיפולח םירמאמב .תינלופה תונותעה לכ .םג האצי .הלאח .תורוקפה ילגרל

 .ץראלו -תוינלופהל חנכס,  אלפנ ,ןפואב חב ואצמש ,תירבעה ןושלה דגנ
 ...'תדלומה

 תיר הב .םג חורהה ,תילארשיה .תד ה לע םג .חיוטנ ורדי ירה ושבעו
 : +,,?"תוינלופהל הנכס,

 =דקאה תדועו .'םיצורח רי, תרבח םלואב בובלב התיה רבמבונ תלחתב
 :אב םג תוימדקאה .תודוגאה יריצ דבלמ הב ופתתשהש .,היצילנב םינויצה םיימ
 ס'חתב .תהוגא, שאר ,רליש רמו ןמזיוח ר"ח יזכרמה ינויצה דעוה חכ

 : , "םירבעה
 יארכ ןהמש ,תובר תוטלחה ולבקתנ םינוש םינינע דך"ע תואצרהה ירחא

 !ןלהלד ולא תא דוחיב ןיצל אוה
 רפסה"ותב ירומלת לש תיללכ הרוגא .רדסל ץוחנל תאצומ | הדיעוה

 יהיצילגבש םינויצה -

 יוקרקו .בובלבש  תוטיפרבינואה ונתנש ,,תוחנהה תא תבשוח הדיעוה
 איה .הז םע דחו .ידוהיה םואלה תרכה לש ישחומ תואל , םידוהיח םיימואלהל
 תושירדה לכ .יולימ תא תעבותתו ,תוטיפרבינואה:תודיקפ לש 'הסיסכט דגנ החומ
 --יתאזה חרכהה ךותמ תועבונה

 תעדל םידוהוה םיריעצה .םישיגרמש ךרוצהל בל םשויש תשרוד הריעוה

 יהלאה םירומלהל תוארדתק | והסיישו\ התורפסו םנושל תא
 ידוהו .תרתכה תעבש :,תוטיסרביגואה לש תודיקפה ןמ תשרוד הריעוה

 בותכל וגהנ ושכע .רע) <₪8000ם6 ]00608> ולש העובשה:חסונב בתכי
 ילבל .םידוהיה תשירה .הקזתש ירחא ,ןורחאה = ןמוכו  ,תה110מ6 ק0]0םט"

 תלפואו ....("םואל .ילב, :רמולכ = .,81מ6 .םה10מ6" ומשר םינלופ רותב כתבה
 "11811000 ןהב .םשרגש ,תוהועת לבקל הדוגאה ןמ הקחרה לש םויאב הירכח לע
 תעבש | ,ןהירבח .תאמ .שורדל ,תוהוגאה לכ תא תביחמ איה ןכ ,2010תו08*
 ו תא ומשריו ידוהיה .םואלה לע . וסחיתי ' תוטיסריבינואה לא םלבקתה

 ,םא:תפש רותב תידוהיה
 הריסמה = ,תידוהיה תוילקירלקה .דגנ - הצרמנ .המחלמל .תררועמ הדיעוה

 רעוהו סרגנוקהש ,הרעצ תא העיבמ איה ,תונויצה ןמ ידוהיה ןומהה בל תא
 םע םבשחתהב ,טתלועפהגוחמ .תורוטלוקה הדובעה תא םיאיצומ ינויצה לעופה
 תא .ודיהוי ;אל .תונויצה יגיהנמש ,הנוצר תא העיבמ איה ,"םייחרזמ,ה תעפשה
 ,הימרפה ותפלשהלו שיאו שיא .לל תורופמה ,תולאשה גופל הרוטלוקה תלאש

 ןהירבח. תא הדיעוה תביחמ ידוהיה ןומהה לש ירוטלוקה בצמה תמרה תילכתל
 " תא תתל הירבח תא הריעמו םוקמ לכב "לוה:יבניוט,  תודסותה דעב גואדל
 : ,"םירבעה פ"התב תוררתסה,, לא םדי

 תיאגותשלפה:היפימוקה תא הדיעוה תבוחמ תיאגיתשלפה הדובעהל עגונב
 \.רמולכ ,וז  הלועפבש ירוטלוקה דצה לא דוחיב בל םישל פ"התב ידימלת לש
 תצפהל *רנימס, דסיל ואב .םיורוטלוקה .תודפומה רע  תועידיה תא .ביחרהל
 .'לאלצב , לש תוכורעתב ךומתלו אניתשלפ רע תועידיה

 תולשל היהת :התְךטמש ,"ןויצ יבבוח,, הרכח דפיל. הדיעוה הטילחמ .ןכ
 ,י"אל הורבחמ םידחא הנש לכב

 ,הדיעוהב ררועתהש ונלש "תונושלה תלאש ב ,חוכוה תא ריכזהל יארכ

 תושעלו וז  תונמרזהב שמתשהל וצרש ןוגר'זה ידדצמ םג ןיה םיפסאנה ןיב

 היהי אלש חיכומ אוה ,רל יש רמ אצו הוה ןויפנה דגנ ,ותבוטל הלומעת

 ונשוכר לודלר = ינפב ץרפב .רומענ אל םא = ,תירבעהל אלו ןוגר'והל אל םויק
 הב שמתשהל ןנא םיכירצ זא ,הרתו תוצמאתה .שרוה הזה רבדה םאו ,ינושלה
 םעו ונרבע .םע ונתוא רגאמה ,רשקה איה איהש ,תירבעה הפשה תיחת .תבוטל
 םיירוטלוקה ונותורצוא םינוממ םינופש הבשו ,לבתה .תונפ לכבש .תודחיה

 השובכה האנשה התוא תשבול תוימשיטנא לש | הנוגמ הרוצ וזיא

 הרואכל תמחלנה ,תימואלה .היטרקומדה לש תוגותעה  רוחוב הל הפוטמש
 ,היוזכה היצרטסנומידה לילעב  החיכוה--דבלב תידוהיה תוימואלבו תונויצב
 לש הבושיה תעב .תימואלה היטרקומדה תגלפממ הטיפרבינואה ירימלת וכרעש
 ,בזבל .ריעההתצעומ

 םייפורטנליפ תודסומל תבצוק רועה תגהנהש ,תוכימתה ןינע רמע .קרפה .לע

 ריד : ,אישגה:ןגס עידוהשכ : ,"םידוהיה םיימדקאה תיב, סגי הנמנ טהילעש ,םינוש
 ןמ :שקבו; יאשחב ,ליגרכ ,גהנתי הזה :ןינעה  \"ע ןתמוראשמהש * ,יקסבוקטנה

 ןואש תועיציה לעש םיימואלה םיוטרקומרה מוקה 0 תא ל להקה
0 

 ל ריו



 3- םלועה <
 הת האלה ו קצבה ומ כנמהההכ קש 0-2 ב הע ממ בנט ונמשכה עו. ם8 כ עט דבטז->-בשבנאכמ הינה טצנב צ צמבבנבננבנ שב םת נב במ נב בבנטםוככקנמוכאתנשושאאתהטנתההאאההטאמ

 עגונב הלאשה רתפת ךיא ,ועדיש -ירכ תיכמופ היהת הבישיהש ושרדו ארונ
 לש היבוברע העמשנ .תילות קה כובל היעב םיידוהיה תודפומח תכימתל
 ירכח | ,הלוכ תודהיהו  יזגכשא ר'דה יפלכ םוסג םילוולזו תוקירש > , תולוק
 צומרה לש הרוטלוקה ןמ המגוד ונל ירה, :וקעצ םירחא ,ופעכ רועה" תצעומ
 םהשכ ,ןואש:םימיקמה תא איצוהל הלע ישוקבו * .,,'וכו = ,"םוימואלה םיטרק
 לע םהותולקמב םיכמו יקפבוקטור ר"רה דובכב = םילולזמ ,םידיהיח תא םיפדגמ
 ,,ותזעיציה ילתב

 יזנבשא ר"דהב םתמח תא בוש .תולכל םישרוגמה וכלה הצעומה םלואמ
 .יונועמ לצא וכרעש ,הינש היצרטסנומד י"ע

 ,םירואבל הקוקז הניאש ,הרבועה םצע והז
 ;פש הקו דקדלהה חיבה דדיה "9 -

 ורמגנו  טעמ דוע  ,סרגנוקה לא  םיננוכתמ  היצילגב ינויצה םלועהב
 -- היצילג יריצ לש לודג רתוי רפסמ סרגנוקה לא אבי וז הנשב | ,תוריחבה
 םה םיריצה לכ .םעמכש ,ןווצל יוארו :תומדוקה םינשב רש אמ--םישלש ךרעל
 ,רתויב דבכנש המ  ,וז .הגירמבש העונתה יגיהנממ םה םבורו ,הצילג .יבשות
 :החכ:יאב תויהל .םילוביו העונתה בצמ תא םיעדוו ולא קרש םושמ

 םינותעה םג. קרפה לע תודמועה תולאשבו  סרגנוקהב םילפטמ וליחתה '
 , וירפופ יבוטמ םירמאמ תרוש סופרמו ךלוה "טאלבגאט,ה . היצי לגבש םיינויצה |

 תא ריאהל ןוצר ךותמו שאר דבוכ ךותמ םובותכ םלוכו- ,"דוחסוו,ה ןכ ומב
 הגהגהה דגנ היציזופואה ירעצ םג .וארנ , רצ לכמ העוגתה לש יחכונה בצמה
 + תישארה

 ןיברמ דלותרב רד ,עודיה ללובתמה . ונידגנתמ םג סרגנוקהב םילפטמו
 תרבוח םיפדה ,םינלופ:םידוהיה לש םאטבמ:ילכ 0080862]<  = ןותעה ףרוע
 ,(פרגנוקה ליבשב תורעה) "תונויצה ךותב תוכפהמ, םשב תינלופה ןושלב המלשי
 לובשב אלא  ןםידוהיה ליבשב אל הדעונ ותרבחמש ,רבחמה ריעמ ותמדקהב
 ןבומכ ,םינלופהו .,ותילכתו ינויצה ןויערה ר"ע תורוהל ץפח אוה םתוא :םינלופה
 וארקי = ,םיונכהו תומשה ןומה תא ,תודכועה לש םיסורפה תא ןובאיתל ועלב
 ,/וכו וכו .תילקידר - ,תיחרזמ ,תירוטלוק ,תישעמ | ,תיגויע ,תיטולופ תונויצ ד"ע
 ,תדלומה ץראל הנכס הכורכ תונויצה בקעב :סהל היוצרה הנקסמה תא ףוסבל ואצמיו
 1ןילופ .ךולע םינווצ ::ןכבו

 יאדכ ןיא- -תונויצה  דגנ רבחמה לש תונעטה לעו  תרבחמה ןכת לע
 :םירבד .תוברהל

 ,שינעה ריאמ

+ 
 .בויק ְךֶלָּפ ינויצ חדיעת

 םיינויצ םינקסע לש הריעו .התיה רבמבוג 'חל %--8 ימיב
 הורוה :הלופש :םירעהמ  םיריצ .ופתתשה הריעוהב .םויק ךלפמ
 העברא) בויק ,ןאמוא ,בוטסופ ,בלפוהוב ,בושמיררב ,השמיד
 ינויצה דעוה ירבח הדיעוה התואב ופתתשה םיריצה דבלמ .(םיריצ
 + בויקב

 הרשה ירעבו : בויקב תונויצה . בצמ .ר"ע .תואצרה וארקנ
 םיבר" :תומוקמב יכ = ,הארנ | ולאה תואצרהה יפ- לע ,הו ךלפב
 וליחתה = היקרותב הכפהמה = ןמזמ .הלדגו תינויצה החובעה תכלוה

 ולדתשה םינויצה םלוא ,הבורק העושתל םיכחמו תונויצב םינינעתמ <
 העונתה ליבשב .ערואמה לש וכרע לע תינוכנ תופקשה ביחרהל
 ןיב םג  םיבבוח ושכע הל הנוק תינויצה .העונתה , היתוריתעו
 םידחא תומוקמב םלואו ,היצנגילטניאה ןיב  םג םידוהיה : םינומהה
 םידבוע .רפוחמ וא םיינוצח םילושכמ תמחמ וא הדובעה התפר
 ,םיצורח

 ף"ע ,ל"הקהו תינויצה .תורדתסהה ד"ע תואצרה וארקנ
 ,י"א ליבשב .הלונב הרובעה ד"ע ,יעישתה .סרגנוקה לש" ותרועת

 \ , םצמוצמה .לעופה רעוה \ 5 םנכנ פ"עב - הרנגפורפה ר'עו הלוגב . תירוטלוקו .תירובצ הרובע ריע <

 ,םיבר = םיחוכו וררוע הלאה תואצרהה לכ  ,בתכבו
 ןתואבה תוטלחהה ולבקתנ

 תומוקמב  ,תינויצה .הרוגאה .אוה  תורדתסהה .לש דוסיה (א
 רחא] יתורדתפה ןפואב = רוחבל : תושרה תודוגא רפיל .רשפא-יאש
 ,(ינוריע  דעו)

 ימוקמה | רעוה (ב
 ,םילקושח

 דחי יזכרמה דעוה :אוה .תוררתסהה לש .יזכרמה .דפומה .(ג
 ,םייכלפה םידעוה ישאר לש הצעומ םע

 תויורדתסהה לע פמ םיליטמ  םייכלפה םידעוה  תקוחהל (ד
 ,תוימוקמה

 ,תויזוחמ תודיעול תופוכת םיתעל ארוק יבקפה .דעוה (ה
 ףכית אורקל ..ביוחמ .בויק .ךלפ לש רעוה :הרעה

 , ולאכ .חודועול
 ימה .וה לש ורוגמ םוקמבש הצפח תא העיבמ הריעוה (ו

 ,םירוטטיגאל רפס תגיב דסוי

 י"ע | וא  תודוגאה ישאר י"ע  רחבנ

 :לכב .לדתשהל םיפתתשמה לכ .לע בוח הליטמ .הדיעוה 0
 , תימואלה הפוקה תבוטל רשפאה

 רכשב םובוג .תונמל ןיא ןפוא םושבש הפילה הדיעוה (ח
 וניא הז .רבהש ינפמ = ,תואספוקה ףסכ תא ףופאל ליבשב
 ,ותשודקמ  תיחפמו תימואלה הפוקה לש ידופיה .ןויערהל םיאתמ

 תורובעה .ראשמ לרבהל .הכירצ ל"הקה ליבשב הרובעה (ט
 + תוינויצה

 :.ןויער תא תורפס י'ע םפרפל םיפסאנהל העיצמ הריעוה (י
 ,ןומהה .ןיב .ל"הקה

 ,יוצר .ונוא .תיאלוובה המרגורפה לש ילמרופה יונשה (א'י
 : ,תשדוחמה היקרותל ונסוחי. תא םיעמהל קר שי

 תא העיבמו ,יררגאה קנבה | תוציחנב הריכמ הדיעוה (ב"י
 ;םג תבשוח .איה .,ימואל יסנניפ רסומל .היהי .הז רפומש התער
 תוברתהלו תירבעה המראה .תדובע .תוחתפתהל םורגי קנבהש
 שדחה רטשמה רצבתיש ירחא קר :י"אב .ירבעה  יעקרקה .שוכרה
 | .םיתואנ םיירגא םיקח םש וארביו היקרותב

 . םהירחאו-

 %< ןוילג

 < הרטמל התלחתמ  הדסונ ל"הקהש הריכהב | ,הדיעוה גי
 ,ךכל תרשכומ העש ןמרזתשכ ,ץראה תלואג .תלאש .רותפל .הממור
 יילורב .ןאצ .יסכנ, ןיעמ סה ל"הקה יפסכש ,התעד תא העיבמ
 = .םיקסעל עייסל אלו יררגא קנב דויל םהב שמתשהל תושרה ןיאו
 . םייטרפ םידסומו

 דימו ףכית .ליחתת ל"קהש ,התער תא העיבמ הריעוה (די
 . תירקיעה התרובעב

 "תא .הריכתב רופמל .ךירצש התעד תא העיבמ הדעוה (וט
 ,"י"אב .בושוה .הרשכה, .תרבחל ל"הקה לש .היתוזוחא

 :יאב הטיעמהלו י'אב .ותרובע תא ביחרהל :.ךירצ ב"קה .(זט
 וס אלא ,םידנרודו םיחור ירחא קר ףודרי אל :ותדובעבו : ,הפור
 ,יללכ .ימואל ךרע םהל שיש םינינעב

 סממ םיאב תינויצה .תוררתפהה לש םיירמחה םיעצמאה זי
 ,הדובעה יזכרמ: י"ע חבגנה .רחוימ

 , וילע ףיפוחל .ןיאו ,םיקתהל ךירצ לקשה (חי
 ,תורדתפהה ירכח םהש ,םינויצמ קר לבקתמ לקשה טי
 ,םצמוצמה לעופה רעוהל םאולמב םירפמנ םילקשה יפסכ (ב
 ,תוררתסהה יכרצל . ל"הקהמ םיפסכ ביצקהל .תושרה ןיא (אכ
 יכרצל ב"קה- לש .דנדודמ םיפסכ .ביצקהל .תושרה .ןיא (בכ

 , תורדתפהה
 א ניבוג ידיל אב .אלש ב'קה לש דנריורה = ןמ. קלה :(גכ
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 ג
 ףמ ןוילג

 יטילופה עגרה תובישח תא בל לא המישב הדיעות .(דכ
 העיבמ ,י"אב .בושיה תוברתהל שיש ברה 'ךרעה תאו היקרותב
 תבחרחל תשדקומ תויהל הכירצ תישארה הדובעהש ,התעד תא
 יררגא טידרק .רסיל .ץוחנ הנושארב | ,י"אב תוילכלכה ונתורמעמ
 ,י"אב בושיה תרשכהל הרבחב ךומתלו

 הטילחמ ,י"אב תורוטלוקה הרובעה ךרע תא .הריכהב (הכ
 ,יאסידואה רעוהב ךומתל ידכ .םיעצמאה לכב זוחאל שיש הריעוה
 ,י"אב רוע  וארבישו רככ םנשיש ,םיירטלוקה םידסומה .לכב םג

 םנבת תונויצה .תורדתפההש | ץוחנל תאצומ הדיעוה (וכ
 תוירבעה תוירובצהו תויבושיה תויורדתפהה ראש םע ןתמו אשמב
 י"ע י"אב .ירבעה לעופה בצמ תא ביטיהל ידכב ,י'אב תורבועה

 .'וכו "ובו לכוא יתב  ,לוז טידרק ומכ וייחל םיתואנ םיאנת .תריצי 9%
 תורוטלוקהו = תירובצה הרובעה תא .תבשוח | הדיעוה (זכ =

 הדיעוה ירבחל העיצמו  ,תינויצה הרובעה  ירקיעמ רחאל .הלוגב
 "ג תבשוח איה . תאוה הרובעה גוח תא רשפאה לככ ביחרהל

 ,תויטילופ תוצובק  הרוהסו  הדובעה דוחא תרטמל דסיל ןוכנל
 ,הנלפמה לש החכ תואב הנייהתש

 ,הילע אשת הפטההש ,הצפה תא העיבמ הריעוה (חכ
 דצה תא טולבהל וצמאתי םיפיטמהו ,יגולואידיא םתוח ,רשפאה יפכ

 לע םג תוארהל םהילע הז םע רהיו ותעונתבש ילאידיאהו ינחורה

 י'ע .י"אב םישענו םיכלוהש וא ושענ רבכש ,םיילאירה םישעמה
 ..ירבעה להקהו םינויצה .םידסומה

 קר אל ודבעיש ,םינויצה םירומטיגאהל העיצמ הרועוה (טכ
 ,לורגה .ןומהה ךותב םג אלא ,םידמלתמה םיריעצה ןיב = =

 (טיווסזר) הגלפמה לש ןותעהש ,הצפח תא העיבמ הריעוה (ל
 . הרובעל ךושמל ץמאתיו י"א .רבד לע תועידיה קלח תא ביחרו 4

 .םינויצה יבוט תא תיתורפס

 םהירוגמ ירעב הופסא אורקל הירבחל העיצמ הדיעוה (אל

 ירעמ = תחאב היהיש ינויצרגימאה  םרגנוקה .רבד לע ץעיתהל |
 הו ןדינב ולבקתיש תועצההו תוטלחהה תאו ,הֶזֶה ףרוחב .ברעמה
 : ,יכלפה ..דעוהל  ועידוי

 הרודס ןפוא לע וריעהו הנבוק תפסא רבדב דוע ונד
 + יוצרדיאה

 םירג םהמ העשת ,םישנא רשע .םינש לש יכלפ דעו .רחבנ
 + תויזוחמה . םירעב םהמ .השלשו :בויקב-

 ,הדיעוה הרגסנ שאר .בשויה םואנ ירחא

 :ּונייִחְּב
 . תּונּויִצּב

 :םיאבה םיבתכמה תא םסרפל ונשקבתנ --

 . ע"רת ולפכ שרחל '+ םוי , הרדג

 ,.הניתשלפו הירופב מ'עבו א"ע תכימתל לעופה רעו דובכ

 דופיל םינש | לבוי .יצח ומתי ויש ולפכ ה"כ "ד םויב
 תויהל וכוש הלא ,הירכא ,היבשות ונחנאו = ,"הרדג, .ונתבשומ-
 ןנוחל .הכלגו = וכל :בקעי תיב, :וורמאו  םינושארה םיצולחה = ןיב
 הלאו - ,הזה .םויכ התגפ ןבא וריו "וניתובא : תשרומ  ץרא תורפע .

 רובעלו . רחי םהמע .רדעל :םברקב ובשיתהו .םהירחא ואב שדחמ
 םוי ,הזה םויל - הכרב דעוה רובכל םיעיבמ: ונלכ -- .הבשומהב
 הברה השעו .לעפ רעוה יכ  ,לארשי .ץראב .הבשומ = דופי ןורבז

. 

 5% םלועה <

 תושעל הברה טרפבו :ויתובא תשרומ .ץראב ותיחתו םעה ןינבל
 ול היה .היתורצ לכב ,.הללכתשנו התנבנ י"עש "הרדג, ונתבשומל
 תדמועו תחרופ התוא תוארל חמשי התעו התרזעל אב רימתו רצ
 עיבהל .םירבכתמ :ונא םיקמעסמ הכרבו ?בושיה יבבוח לכל םנל
 תובוטה ויתולועפ ביחרהל חורבו רמוחב ליח ףיסוי םינפלמכו ,ול
 , ונצרא .לע ונמע  תיחתב תוארל הכזיו בושיה תחרפהל

 . הרדג ינב = וידבכמו ויריקומ

 .לארשי ץרא .הרדג הכשומה רעו דובכל

 םתא ובש וו  הנש  ולפכ ח'רמ  םכבתכמ תא ונלבק
 דוסיל \ הנש 'שמחו  םירטע תואלמה םויל : ונתוא  םיכרבמ
 ,הררנ הבשומה

 לכלו םכל ודצמ עיבהל המיענ הבוח ול האור ונלש רעוה
 -- .הזה .בושחה ימואלה .ןורכזה םויל .ותכרב תא הבשומה ינב
 רתויה תובשומה תחא היתוערואמו - התנוכת פ'ע איה .הררג
 ובתכי ונלש היחתה תעונת ימי ירבדב , ןנימכ תודחוימו .תוניוצמ
 התנפ .ןבא ורי רשא ,ונלש םיצולחה יבוט תומש .םלוע ןורכול
 תימואלה העונתה רשא םיריעצה םיליכשמה םתוא ;וז הבשומ לש
 תירוטלוקה .הביבפהמ ריה תקוחב  קתנהל םתוא העינה השרחה
 ארקלו ,םהב םינותנ .ויהש םייחה יאנתמו הילא ולגהפהש הרזה
 ויתובא ץראב  לארשיל רינ תונבל הכלנו וכל "בקעי תיב,ל
 האלתו .למע לכ ינפמ  רוחא  וגוסנ אל וללה םיעונצה םירובגה
 םיעירפמה לכב שפנ ףרוחב -ומחלנ תובר םינש ךשמבו ,םואצמש
 < ,םכרד לע ודמעש ;םיברה םינוצחה םירוצעמהו

 גח :םויב ,התע וז הבשומ  תוארל  ,אופא ,ונא םיחמש
 : םיכרבמ ונאו ,גושנשהו החירפה בצמב ,הדסוה םוימ לבויה יצח
 - הלוע = ,תחרופו . הלוע .םכתבשומ = תא  תוארל = וכזתש ., ,םכתא
 לכל :תפומלו .תואל * ויהי .הינובהינבו = ,רתויו - רתוי תללכתשמו
 וארי .םינושארה  םיצולחהמ ;י"אב ירבעה בושיה תדובע ידבוע
 ונתדובע תא תורכמתהבו הבחב ודבעי .םהומכו םיאבה םיצולחה םג
 ץראב ירבעה םעה לש היחתה תדובע ,הלודגה | תירוטסיהה
 ."ויתובא

 ןויצ תכרבבו דובכב

 המרא-ידבוע לארשי-ינב תכימתל הרבחה דעו
 .אסירוא ,לארשי-ץראבו אירוסב הכאלמ ילעבו

 .ןיקשיסוא ,מ דעוה שאר

 לא תוריחבה ורמגנ רבכ היסורבש עירומ יזכרמה  רעוה
 תונטק תוצובק קר .וראשנ ,תישימחה הדיעוהו יעישתה םרגנוקה
 + תוריחבב ףתתשהל ןתוכוב ושמתשה אל ןיידעש תונוש םירעב
 ,םיריצל םיטרידנק ויה אל ולא תוצובקבש איה ,הארנב ,הול הבסה
 .ולא םע ולא דחאתהל  וקיפפה אלשו םיימוקמ םישנא רמולכ
 ,וללה = תוצובקה לכל הלאה םימוב יזכרמה רעוה הנפ .ךכיפלו
 לש המישר  ןהינפל עיצהו הריחב לש תומלש תוירוקל ןדחא
 רחואי אל הנרמגתש תוכירצ הלאה םיאולמה תוריחב ,םיטריִדנק
 הנרשואת אל הזה עובקה ןמוה .ורחא .רבמצד 4 תבט 'ו םוימ

 .תוריחב םוש -

 םיריצה תומישרב םהיתומש ומסרפתנש םיריצ 9% דבלמ --
 יזכרמה דעוה לש ויתועידי יפל ,םייקלח םיטדנמ םישלשכ דוע שי
 האמ וא םישלשו האמל היסורמ םיריצה לש םרפסמ עיני
 , ,םיעבראו

 .תישימהה הריעוהו יעישתה סרגנוקהל ורחבנש םיריצה

 ,(יזכרמה דעוה לש תועידיה יפל)

 יגה מישר

 ירוגורג ד"ועה ,ןיטשדלוג רדנפכלא ,בוזור לארשי -- ;ג ר ד ברט ם
- 



 רמ ןויל - 6 םלועה *
 לקה מ ויחשה תייחק כבל זהה א = השיא הויד-הדה ייל -ל 90 דו ה-58 ולה = - ו ר.יפחהמ השוהההקהה=האמסה.אטההטטעמטההוההההההטהמטההנוטקנמטאקטהקהקהקתבאטנפטנהוהטהתהההטממהההשממההטמהטטהממק\אממשמההקמאממ

 :וטלז .ה---;בויק ןרכיורטש ,מ  ר"ד---:םילפיט  ןוקסבוני ,ש :םונגסה  ,יקסבוקליב
 הולב ..פ .ןןיקרוס .ג ןןוזפונומ ..ח :םינגסה -ןםינולס ,י ר"ד = ,ץיברוג : ,ל .,יקסלופ
 ר"ה  ,ןיטשברפ .ה ,יקסבשילרופ ,א ,םיובנסונ ,י ,בנלוקוס  ,נ---:השרו .ןיקפבול
 ,ןיטשרלפ .מ :םינגסה ןעטיול ל  ,םיובנירג ..י = ,ןוזדיזה ג ר"ד  ,ןוזניפומ

 גיולימ .,נ ,ץיבוניבר ,פ ,ש רלפנרב .ש .ר"ד .,ץיבונורהא ,י 'ןמנדויז .ש ,אריפש
 ןוזסנומ .;ח .ןגפה :,ןיקריס ג :,'זגיא - (בויק 'פ) :הקבוימד ןןוזפנומ .,ח ,יקסבוק

 ,ץליק .ןוצריוז = ןקיצנומ  ,א- ןגפה .,להטנזור ל  יקסלובובוס '.ד-- -יקוטסולוב =
 ררלוג ב  ,גרבדלוג .ל  ,+--:הנליו ןקנרפ ,מ :ןגפה ,ברניו .מ ,י---:הבורבמוד
 בובמט ןיקסניטוב ז .וו--ןוגרומפ--הנליו ןץיניורק .+ ,בונבילק .,+ : םונגסה ןגרב

 = ץיטימס  ;ןוסורוא הגוה :ןגסה  ,סנופ רואמ- -יבולזוק ,דורוגתוננונ'זינ ,הנזנפ =
 אדיורב ,מ ר"ד ?ודול ןגרבנירג .,ח :ןגפה  ,קיצנומ ,א---:(הנדורג ,פ) .קוהורוה
 ,מ ,שיבוט: ,ח  ,ןיבטיל .ג---:םינגסה :ןיקפלי ,י רד ,ןיטשנביל .א ,בושילא א
 ןטרופלו ,ר ריד .:ןגסה  ,ריגטר ,א = ר"ד---ןכרטסא -- ןיצורצ :.ןבול ,ש .,בוכרמ
 .ב ,ו ר"ד :,שברב | ,ש---:הפידוא ןלדנרק- .ג :ןנסה ,ץיבונוו ,ש ריר --:שזנורז
 ,,ץרוש .ש | ,ןמנילק ..מ ,,רנזיולק .י ר"ד = ,בובורוב ,מ = ,א .ןןיקשיסוא מ ,רופס
 ימ רייד. ,בוצביפ ,לקנרפ ,ג ,ןמזוק ,מ ,סוקרמ ,א ,טכה .י ,ןיקמיש .,נ !םינגסה
 ,ץיבוקרב  .ה--\(שילאק 'פ) אילאוו:אקסנורז ,בוטוטול ,ביצולז ,ןולווז :;ןוזקילג
 רו ףגסה  ,דלפנזור .י ןשי ןיטנטסנוק  ןהאנלופ ,ץיגימירק ןקינלוס .,ח .?ןגסה
 ,ןווקילג מ ר"ד ;ןגסה ,בונוורד .א- -!ןאמזא ןרמלח

 ול הניקלז מ .,י ר"ד ,םולברלוג .ק = :ןודנול -- הי ל ג נא
 -רביל ןרגיצגה י --:לטפקוינ ןגרובצנוג .ה ,ןרוה .פ ,יקצידורג ,י ,ןזויא
 םיבכמ ה, ןדרוא | ןפכופ ,ש ,ו ר'ד ,רגנילס ,מ' ₪ תרמ --:לופ
 ר"ד .ץובטנב .ה = ,ץיבוניבר ו ,ש ןןהכ ,ש ןמהלוג ,ה --:"םינומדקה

 יו ,ץיבטנב .ג ,ןמדירפ ,ה = ,ןמלדנה .ה = ,ריטסג ,מ- ריר רזומ 4 ,ןמצוו
 ,ןזח .ו ,םלאכימ ,מ .,ץישפול .א  ,ןוטידלוג  .ל , לארשי

 - ןוופורט ןוכל ,א --:היאג :תיברעמה הירטפוא |
 :רוק ,א רד -- ו ץי לי ב ןהניטשדקרוי ,ה --:יולגיא ןורב ןיצנפ ,ג
 ימ ריך -- די)רטפוא ,מ- ןשידק ,ה ר'ד --:שידרה הגנוא ןןייר
 7 ,ץימש ..ז ---+ ןי שו ט ןגויוצ ,מ ,ןוגא ריר --:ץינ פו ר פ ןרעעב

 ,לגנא א ר"ד  ,דוורפ וו ,ריזלג א ,יול ,מ ,ץינולס ,ה  :הימ הו ב
 , תינב .ה ר"ד ,טרופופר .ה ר"ד , טרכיב ,א ,רנייטש ליר ,ץוריפ א .תרמ
 + תילוגרמ .,א ריד

0 

 , ןמדלוו .וו ,ןמטכפ ר'ד ,תי מ ו רד ה היצילג .היצולנ
 :ןב ,גיטפתרו .ש רד ,ןוהט ,י ר"ד ,ןרפלה ,א ר"ד ,רוש ,ש ריד ,ףפורט ה
 + רזיוהנרוק ,א ר'ד ,טיפ ןויצ

 ,פ ריד ,רצופש ,ה רד ,םיימורדה םיולפה תונידמ :
 5 ,יבוקעי + ר'ד ,ףיוהלוש ג ו ,לגנא

 1 יעלקלא .ד ריד .היברפ |
 גאה ,ןייטשנרוא ,ש ,ל ר'ר --:םדרטש מא :הידגלוה

 ,לופ ,א --!ימני'בט ,ןחכ ,ה יריה --
 :ברפ ,ד ר"ך --:ליז ב ,םורטש ה ר"ד --:ךיריצ :ץיוש

 --!ןולג טייפ | קינמפפ ר'ד =- :ןד דל וול לימק ר'ד --!לעיב .ןןומש
 ,.אקסבשמורק ,ש רד

 ;ןמדוג ,מ .סייוו וה ,ףוקטולז .ל --;ן ו רצ ףו א טיינק רדרוא
 ,םייהניול .,ו רד, ,רדנלוה .,ו ,שריה ר"ד ,רומשדלוג ה  ,ןמלרפ ץיבובול .ב
 .יקסנישל ריר :קולמ מ . ,רואמ | ,מ .ר'ד ,וודנל ר"ד ,לאוי ריד ,הילייו א

 ,ץושה יא .ריד:- , םוקפ" היד, .:תי םוה דה ה קדר פא
 םוח --!האימו לוק | ןטיוהרנפ ו --!:ונרמוק :יהרומ

 :רב ,רגרבצרה יו --: םדר טש מ א ץגנבטכיופ ,י ר'ד --: בד נר ט  ןוויא
 ,וטסור .ש ,סנייר ברהה --:חנדורג ןקורטש ,ה --:ןי פ

 ,לֶאְרְשְיֶץֶרֶאְּ
 תא ןי פר ב ב ש ."לאלצב, רעוה הנק רבכ .,לאלצב דסומה ןנב ,גרבנ ש : ריח רופופורפ חזנמהל .ןורכו תבצמ םיקחל- הטילחה *לאלצב, תלהנה

 - ג צ י.ל ג םפרופמה לספה לפפש גר בנש ריה \ לש * ל א רש י יה
 ץש ,פורפ .ןילרבב רבכ אצמנו תשוחנמ יושע .הזה "לארשי ,ה .אמורמ ן י ט ש
 ,הפוריאב ועסממ ובושב ,המילשורו ותא .ונאיבי

 - םאתפמה) 108018 62. ה א . 8

 תורימלתהו .םידימלתה  ,םירומה לכ םשב הכרב חלש לאלצב שרדמ תיב
 הפיו קד לווג לע הבותכ הכרבה ,ולבוי גחל ר ז ו ממ  רמל ,הזה תיבה לש

 "ושע | הז" דבל ,לאלצב תרובעמ ףסכ לש קיתב \ ןותנ ליוגהו  ,םעטב ריוצמו
 הנתמ-- -לארשי- ץרא תוארמ תוריוצמ הנייהת הילעש הלודג הרעק לאלצב
 תיהתש הכורעתהל גרוכמהל ץ ש | ,פורפה ותא חקי תאוה הרעקה ,רזומל
 3 :היפנכה תחיתפ ינפל םירחא םימי המש

 התופיפילו התומלט ל רתויו .רתוי תברקתמ ופיבש  "תיב תזוחא, ---
 לש הנותחתה הטוירה  ,סתכונחל םיכחמו םינכומ רבב םודמוע םיתב םיעברא
 ,כ"ג הרמגנ רבכ היסנמגה

 םורכאה ואצי אל "הלעמה דופי , הבשומהמ ולבקתנש תועירוה יפל --
 אל | םירכא השלש קר ,הטימשה תנש איה וז הנש יכ ינפמ ,םתמדא שרחל
 >תובשומה דיקפ י קפ י ר ו ל ק ןודאה ,םתרובעל ואצוו וז הקחל םבל ומש
 ירכ הנשה הודבעיש םיחלפהל םורכאה תמדא רוכתהל הצור ןוילעה לולגהמ
 םותבוש המש םג יכ "ןדריה:רמשמ, הבשומהמ םועידומ ןכ  ,המדאה םשת אלש
 ...הטימשה תנש ילגרל םתדוכעמ םירכאה

 רב .תָרָומַּב

 ,ךכב וצריש םידוהיה םיליחל יכ ,הרזול ישב:פכתה שיגהש השקבה
 לובאל ולכוןיש ליבשב םילכאמה ריחמ ףסכה ןיטקרפקה:ילכאמ תרומת ןתני
 תונויגל ודסוי םינויה ליבשבש ינויה ךרירטפה תשקב םגו םירשכ םולכאמ
 ינפמ הנושארה  ,םקיר 4 םירזוה:תצעומ תאמ ובשזה ולאה תושקבה---םידחוימ
 .=-- ךוורטפה תשקבו .,םידחוימ םילכאמ םידוהיה םיליחל םינתונ םניא  ץרא םושבש
 | םינושה - םימזאלה לש .תורחאל תרגנתמ ותשקבש ינפמו רברבש ישוקה ינפמ
 .הנידמב .םיכשויה

 רומעל ויה םוכורצ םינוי 150 .אבצה ןמ טמתשהל םיברמ םונויה --
 ר"ע .תועירי תואב הנידמה:ירעמ = ן ואב אלו אטשיקב לרוגה לא הז עובשב
 תא ובזע ,םינותעה דחא רפסמ ,ןורוחאה שדחב ,הקירמַאל הרגהה תוקזחתה
 ,אבֶצל רומעל ויה םיכירצש ,םומיל םיריעצ םירגהמה בור ןשיא 5000=כ .ןפילא
 קר התוא םירפומ ונירהו ולאה תועומשה תתמא ירחא רוקחל תורשפא לכ ןיא
 3 .העומש רותב

 ופתתשה הב  ,ידוהיה שול'גימהב ללכהמ תאצוי הפסא התיה הז עובשב- -
 .רועו ישב:םכחה | ,וקינולפמ ופרק רמ רבלמ | טנמלרפהמ  םידוהיה םוריצח לכ
 םישל וטולחיו .תונויצה דגנו רעב תיאגותעה המחלמה רברב וגר וז .הבישיב
 +ץק הל

 ,וננתעב םסרפל רהמ וקפירפ 'ראה ,'וכו אטשוקבש םידוהיה םיאנותעה ןקז
 העונתה דגנ םתער תא ווח טנמלרפה יריצו , תונויצה דגנ הפפא התוה וזש
 ורבד אלש רמאו ,רבדה תא .שיחכה וז הבישיב ףתתשהש  ,חילצמ , ריצה ,תאזה
 ,הדעב אלו תונויצה דגנ אל

% 

 .. ."ופמיט,השכ .תצק תרחואמ התיה וז הבישי יכ "רורוא,ה ריעמ קדצב

 *ופמוט,השכ קרו ,.וב שיא  עגג אל תונויצה לע  ןיכפוש לש ןותק ךפש
 ,קזנ .איבמ סומלופהש וחכונ הפרחהו תושפטה ןויב ועקשנ וכרועו

 ועידוה םיריצה תשלש ."המודאה אקתפה, ד"ע םג ורבד הפסאב
 .םירחכנה-תיב תמב לעמ וז הרוג לוטב דעב ומחלי ,ךכ ידול אבישכ יכ

 םג ופנכי הבש , הצעומ דפול טולחה | ידוהיה | שיל'גימה --
 תא םורהל ךיא , תטרופמ תינכת דחי דבעל ליבשב םינמותוע םניאש םידוהי

 יתוידוהיה תודעה לש ירסומהו ירמוחה ןבצמ
 < ךימלת תא םג אבצב הרובקהמ ורטפוש לדתשמ ישביםכחה --

 ,םידרפסכו םיזנכשאכ י"אב שדקה:ירעב תובישיה
 ּוחתפנ היקרות ץרא  ירעשש ,םימואלה לש = גניטימ יהו בורקב --

 םו  ,הב םיבשויה םינלופה םורדסמ | גנוטימה תא | ,םהל הרע תעב םהינפל

 ופרק ריצה תאז הפסאב רבדי ,םודוהיה םשב .ץיכקצימ :תומ םוי םג אוה רחמ
 : 0 ,יקינולסמ

 ףב הטלבוהש "ובכמ, תולמעתהל הדוגאה לש תונקתה"רפס רשאתנ--
 + הדוגאה לש תימואלה התרטמ

.₪ 292222252 

 = גרבדלוג ,ל 2 + ל'ומהיךרועה

 1 ד ה
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 םירפפה רחפמ תיב

 הרשות
 <> 845 פעל רבונו שר

 תועוצקמ לכב םירפס ינומ' .לפ. לש לודג רחבמ דימח אצמי
 .תונוש תויזעול תונושלבו ,תידוהיב ,תירבעב ,תורפסה

 ,.הרישעו הבחר ,הדחוימ הקלחמ שי "הישות, םירפפה רחפמ תיבב 2

 םידליל ארקמה ירפס 0 ירושכמו .רומלהו .ךונחה .ירפס לכ
 תואצוהה .רתי לשו "הישות,  תאצוה לש -- םירוענה | ינבל
 , םינושח ל"ומה

 ,הרושת ירפס לש לודג רחבמ שי "הישות, םירפסה רחסמ תיבב

 ,םילודגו םידלי דעב--רדה םיכרופמ ,םינוש םימובלאו םירפס
 תונומת לש לודג ףפוא שי "הישות .םירפפה רחסמ תובב =

 הרמז יותו םע-יריש םע םיסיטרפ ,םיריוצמ הטסופ :יפיטרכ , םירויצ

 + ל"וחו היפורב תונוש תואצוהמ -- (ןעטָאנ) הרמוו הניגנ ימעש

 הדשה ירעמ תונמזהה לכ תא .אלממ "הישות, םירפסה רחסמ תיב
 ,הניוצמ תונקירו תוזירזב

 "הישות, ס"המיבל םהורפס תא םירסומה םירבחמה

 .ץרמנ קויד ב םועובק םינמוב םהוקולפו םהיתונובשח םילבקמ
 םנח חלשנ "הישות, םיופסה רחסמ תיב לש | לודגה גולטקה|

 ,שרוד לכל
 ,רבזגה גולטקהל השדח הפסוה אצת בורקב

 :הפירדאה

 ךוודמכאוד 1 בוהה םתתדזמ 1 1111 15 המה
 טס הוה 7 1 8 0 7 17 ג 1% \ז הסה

 - , םיריוצמ םיסיטרב , םורפס -ינימ לב 2
 ה שות לצא גישהל רשפא תונוש תונומתו םיטובלא

 דה ה 080 1 םזנ 8" הזהה.

 ]הש 1 8 0 1 ה ג" ה
 +1 יקוועלאנ םגו , 7 יקפילובונ

 ןויסימוקב

 סדוופמודג חס תחווסוו8 88 1909-1910 =.
 א סוסו 0 היווזטוק  אתתוססד קח קס הומה וה יוווטוק  תווד טק הדעות

 וו ==
 יש אקח היפ .,\11דכ'* הנוהמהו הנסע ₪ 180716 מזה ה 011668 116-
 קגנסקכמ קפסמה6ס ₪ תק6העתה6ת. ==

 ל 1909- -1910 ז זי. ₪05 זס קסמו חס החסות 1[ רכס סו 6
 תסתהעוס ז0808עו0 התהדע הסהע8ד:

 ו
 18 ו ו

5 65 
 קס הס ה חושמ. \ 156015 67 05 תנסה ה 200115 0-
 == 0 לק ןח ה ה 11| "כ" 201805 דס אא 000. ==

 3ןותמדתה ךכיפיצמ 1. 1. 70,
 ₪5 000000081010 ואאפטוא₪ 2 ו 1. ₪. ד606-

 זץ 0 ב5

₪ 1909 0078608 05 

 הס 0וודה6קה 1910 .

 ו זה 0
 65 0וודה60ה 1909

 חס 018608 1910 ז.

 0 60620 - פזוה6ה 060 0 ה 7 ,,ווקמ* 5
 0אעו6ק4 ד. עת. גמסהדימ:

 חס 80סו) ד
 יההםווסא 8הקהצ6 0חק המס יצא הקס 0דהיפה ה 06 6

 תקהנא א ווי וי דס 1 דדי 6 0 007

 סימ סנה רוסו ה6הה07 ג 1000 תו ,
 צאסמסהה65 סצמהזימ  ןכסה הוטו ה ,1!קרכ* סקתההט30תה 88 060-

 600 6801800 61000, טיפ 600006 ₪0 זה 6-6

 הס 6505 סנקהסההה טגקאמ) 007508087 08800787, 0611607-

 בסתה0ה הוא8הה א 7. ה. 9

 דכנסקס סדמ6805 4 30200278 הסה אסיא אהה[ ₪, 8075 60-

 תפזת) קאה8המ]3 א 1. ה.

 חס חווה ו ₪8 אעקווגת< ,,!?ם* 0 0 חוו ת0וא6-

 3 זק: 8 - 8 ו גג ₪0ה7018 5 6.

 תה 6005 610605 ,ץיצצסה01 (00המ הז60מ'5 ₪ 30ג1-

 סחטא5 6הקנפהתוהאש 00080108 ק886ק0צאה חסההה601 הע:
 חקא חסהוז6₪5 2 ק6., (ה6תמזס קו רז56א18 זס 1 6.

 קו ווסתתסווד ופופה חס םחווסווש הלא ווא םד קה 9תויווטוא מ ?יוקסא תפוז הא
 תסהעסאגסדסה סהאקהג םמ ?ג830505 109/) אתא אג אגו]פוס 10 308. םסו-

 טטותגפד0ה 1 988. 609300.

 ה הק665 סתהאתומ: 0.-חסד6ק6עקז, 10מ0 8 5 7.
 דסהקס6תעז8 וקסטהסאצ'מ 0 אקקההה5 ₪ ת3צההסע5 אההו0ה8ה87085-

 0788 85ו0טוה\6ד0ה8 60800.
 0 % ה. 0 ךןמההדסה5 ₪. . םסזעע680אוה.

 1909 רבאיאנ ןעט:1 ןופ טנעמענאבא סאד ןעמונעננא טרעוו םע
 גנוטייצ עשיריא עטסעטיירפשרעפ יד ףיוא

- - 
 ,לבור 8 רהאי בלאה א ,לבור 6 רהאי א : זיירפ:םמנעמענאבא

 * /ק 50 טאנאמ א ,'ר 1,50 רהאי לעטרעיפ א
 + עיצארטסינימדא ןוא עיצקאדער ןופ עסערדא

 האו ,,[ ההמדמ , 2088, 0 08 8.

 160880]ב 11410 5, \/השפשהוזה, 0110008 8.

 -- שא הת ליג מ ==
 .קילאיב 2 ה תאמ

 ,ונתורפסב התיה. אל ןיידע הומכ רשא ,"םעזה תריש, איה אלה

 ,.ןווצמ סופרב ,הרחוימ תרבוחב רואל התע האצי

 .'פאק  םירשע חולשמה  אלב .ריחמה
 .הסידוא "הירומ ,, תאצוהב גישהל



 פוש רעה ,(ינש .ךרב) :
 1 טאאמהמאהשממה ל: ]| "| "| | [| םאממממטממש
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 5 / 2 , ,ץובונובר בקעי--(תוכרעמ 'גב המרד) תוברחה ןיב .  היבוטדרב -- םוקרפ ושאר +

 אצוי ,םיחוענה ינבלו ל 2 ליל .ריוצמ יעובש ןותע ןועמש ר"ד--.לארשיב "הדועת,ה 'ןויער = . ןוסלנצק קחצי -- (רוש)  תדלומ

 .עובשב ₪ 42 לכב קוירב לודבע .ךושה .'ג ,םיללצו תונומת |. ןינגע י"ש=-,(רופס) תונוגע | , דלפנרב
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 .הָפְצִּמַה לע
 , 2 תיכו .ירחוז

 ךכ לכ | תוזגרתה הררועש ,הנבוקב רובצה .ינקסע  הדיעו
 תלחנל רבכ  התיה ,םיפירה םירמאמלו תואחמל המרגו .הלודג
 ,ונייחב .המוקמו הכרע לעו הילע טופשל אפיא רשפאו ,הירוטסיהה
 המואה הדלונ הרדסמו האישנ ירבר יפלש ,וז הדיעו וגל הנתנ המ
 תאו וניתופקשה תא * ,וגייח תא .הרישעה המב ,הב | תירוהיה
 + וגיתובשחמ

 ,ביצהל ונא םיכירצש תירקיעהו הנושארה הלאשה יהוז
 ינפל ורמאנש ,םירברה לכ לע רוזחלו בושל םיצור ונא .ןיא םא
 ונא ןיא םא ,ונינותעב הדיעוה ירחא ושכע םג םיעמשנהו ,הדיעוה
 רובצה ינקסע תדיעו םש ןיא המכ דע ,תוארהלו חיכוהל בושל םיצור
 תא בושחל תושר הל התיה אל המכ דע  ,תאוה הפסאה תא םלוה
 הדעו רוחבלי ןכש לכמו היסורב תודחיה לש החכ-תאבל המצע
 ,ץוח יפלכ היפוה ידוהי לש םהכ-תאב אהתש ,תידימה

 אלש םשכ ,ושבע םג םיקו דמוע הז ןורינב רמאנש המ לכ
 רפסמ .םישנא לש תיטרפ  הצעומ אלא הנבוקב  הדיעוה .התיה

 ,הקרצ ינינעב ,םורהל עגונב ,ןוכנ רתוי וא ,רובצ יכרצב םיקפועה =
 לש תוטלחהו םישעמ אלא םהיתוטלחהו םהישעמ לכ ןיא םג ןכ |
 .ללכה .תאמ .חכ .יופי םוש הל היה .אלש  ,תיטרפ .הצעומ |

 ףא ,רקועה . אוה ,הדיעוב .הרצונש ,הכשלה אל .ךכיפלו
 תדובע אלא ,םירדסמה לש תישארה הרטמה :התיה ווש יפ לע

 ,תוטלחההו םיחוכוה .,תואצרהה ,המצע הריעוה
 תולהקה רודס ןינע .היה הדיעוה .וב הנדרש ישארה ןינעה = =

 לכב תורורב ןה ןיא וז הלאשב הדיעוה תומלחהש יפ לע 'ףאו
 החמבב ריגחל רשפא תאז לכב ,ללכב ןה תויוקלו ןכרצ יד .םוקמ
 ןינעב = תוימואלה תוגלפמה  תושירד הא התשע הדיעוהש ,הרומג
 ידוהי לכש ,תימואלה הלהקה לש רקיעה .ולכ ללכה תושיררל הלהקה =

 תאמ הבגנה ,הבוחה"סמ לש רקיעה ,ידוהי אוהש ןמו לכ הילע הנמנ
 רועש  ,הלאה םירקיעה ,םהיתוסנכה תרמ יפל הלהקה ירבח לכ
 ,בםשומה .םוחתב ירבעה להקהל- ירמגל  םירז ויה םינש .שלשי ינפל

 ודגנתה ,ינלש תיסרופגניסלהה 'הדיעוה .תוטלחה דוסיב וחנוהשכו =
 דוס לע היוגבה .הלהקב וצר אלש ,הנבוק תדיעו .ירדסמ םהל

 ןינקל ושענו הריעוה י"ע . ושכע ולבקתנ הלאה . םירקיעה -= ,היפכה
 . .תוערה . לכל .המידק 'לודג .דעצ :והז ,ללכה

 ,יגרבזויפס רמאש םירבדה לכמ ונבל תא .ןויכב ונא םיחיפמ
 הניוצמהו הנושמה הפיאשה התואמ ,ויתועצהל ןתנש םימעטה לכמ
 ,תיתד .הרוצ לכל :תתל ,וירבד 'לכמ התלעו' הצבצבש ,הנימב =

 ץוחמש דינהל ובל ואלמש רע ,ןינבה .לכ .שארב תדה תא  רימעהל
 הלאה .םירברה .לכ ןיא יכ -- ,םידוהיו .תודהי  ןוא תידוהי 0 0

 םתנוכת לע אלו הריעוה לש הברע לע םיטפוש ונאשכ ,םיבושח *
 ןורינב גרבזוילס ירחא הכלה אל .הדיעוה .םירדפמה לש םהישעמו

 ,יתד :חוה .םיאלמה | ,םיפיעסה לכ תא .תוטלחהה .ןמ .הקחמו הז
 קופסל םג תגאוד הלחקה והיפלש דחא ףיעס קר הריאשהו ,לוביבב = <

 ,הירבח לש םייתדה םהיכרצ |
 ןיב  רירפהל ושרדש ,םירערעמ ואצי הז .ףיעס לע םג

 הריעוה .לש .בורה .םלוא ,הלהקהו  תסנכה תיב .ןיב ,לוחל שדוק |
 ליבשב םישאהל .ןיא ,הלאכ תושירדל םיכסהל ןוכנל \ אצמ אל
 דוחיב .רתויב  הכבופמו הרומח .איח וז הלאש :הדיעוה תא .הז
 םהיתורוצמ ונלש םיימואלה םייחה וררחתשנ אל ןיידעש  ,ונלצא
 .תויתדה \
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 ,ידוהיה .ומשב אל .ארקני

 המ ןוילג

 לבקתת וללה תוטלחהה לע .תרסוימ קח:תעצהש | ,ןימאהל השק
 ןתרועבו ןהידי לע יב" ,ונל ןה .תובושח םלוא ,תישילשה המודב
 ,לודגה \ להקה ןינקל תוימואלה וניתושירדמ  לודג .קלח השענ
 ,היסור ידוהי לש תיללכ .השירדל ,תונלפמל .ץוחמ רדמועה

 ינינע רודס תלאשב ,הדיעוה הב הנרש ,הינשה הלאשב
 ןכרע ןוא ולבקתנש \ תוטלחהה לכ .המואמ .שרחתנ אל הקרצה
 :הרזעה לע אלו הרועה לע לכ םדוק ןה תויונב יכ ,רתויב בושח
 ד"ע .תרבדמה ,תחא הטלחה תחת יק חתמל קר .ץוחנ ,תימצעה
 תא הרחבש הדיעו ,םידבועה לש ירסומהו יניניהה בצמה תמרה
 ד"ע הנושארו  שארב הטילחמ = תואישנה רבחל בויקמ יקפדורב
 ...םידוהיה םילעופה לש .ירסומה בצמה תמרה

 המק אל תידוהיה המואה . הנבוק :תדיעו לש לכה-ךסה והז
 חקפש ,ריבניו  רמ .הב הרלונ אלש ש"כמו וז הדיעול תורוה היחתל
 הכרע לדוג . לע תוארהל ,ויעמוש תא ביהלהל הצרש ןווכמ ,אוה
 ,הדיעולו\ ול איה תימלוע הפרחש ,הזה ןויערה תא עיבה הריעוה לש

 לכ תורמל הנבוקב רובצה | ינקסע תדיעו : קפט  םוש יא
 תררושש העשב ושכע , םיירובצה ונייחב אוה .רבכנ ערואמ הלא
 ונמזוהש  םינקסע  הדיעו  וליפא ,הלודג .ךכ .לכ .תירובצ היטפא
 הדיעוה לא ואב ףוס .ףופ . איה הבושח היטרפ הצעומ וליפא ,הובגמ
 הריעוה . לש הכרע םלוא . היפו. תיצק .לכמ שיא האממ רתוי
 ונייח תולאשב התדובעב ,הלהקה רורפ רברב היתוטלחהב אוה בושח
 יופי הל .היה אלש ,תוריחבהו םישעמה | םתואב אלו תוימינפה
 .ללכה םשב םתושעל חכ
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 תא ,רמגנ ,םימלש תועובש ךשמנש ,יקסרורב לש רנינע
 .ידוהי .היהי אל הסירוא לש החכהאב + בו'צמלוט לחנ ןוחצנה
 לש םהימויאב וחינשה :אל ,הסידוא ידוהי םשפנ ופרח אושל

 לש הצרמנה הלומעתה ,יקפדורבב  ורחכו  הרוחשה האמה .ינב
 < תוריחבה ירחא בוקישנמ לש. תומכוחמה ויתוצע ,םירוחשה םינותעה
 תא םסרפל ןאמ טניפה :.תוריחבה ינפל םימויאהמ רתוי וחילצה
 אב תויהל רובכה לע רתול ןוכנל אצמ הזו ,יקטדורב לש ומש
 .םיבואכמו םעכ קר ול םרגש ,דובכ :,הסודוא לש החכ

 שגרה ןובלע ,ןובלעה ןמ ,רועיכה ןמ המכ +רבקה תבסו
 .הו יקסדורב ןינעב שי באכה ןמ'המכ ,ימואלהו ישונאה

 יפלכ ידוהי םש : תומש ינש שי רואנ ידוהי לכלכ יקסדורבל
 ןרהא אוה = ידוהיה ומש , תוירבה יפלכ ידוהי יתלב םשו  ומצע

 הריחבה תוקתפבו םירחוכה .תומישרבש ,ןבומ . םייח ויבא םשו
 ידקהא | ירוהי-יתלבה | ומשב אלא

 לקתנ = ,.יקסרורב | .ץיבומיפי  ידקרא = אפיא .רחבנ = ,ץיבומיפי
 ,תאוה הרקיה האיצמה לע לפנו הלאה תומשה ינשב בו'צמלומ
 ץיבומיפי ידקרא הזיא .הסידואב רחכנש ,עידוחו טניפה לא .הנפ

 , .ץיבומייח  ןרהא  הזיאו ,ללכ תואיצמב ונניאש םדא  ,יקסדורב
 < וילע אנלבוק = שיגה .רבכ .אוהו ,הז .םשב ומצעל .ארוק יקסרורב
 ,םושל גהנ אל הכ רע :הו ערואמב טניסה השקתנ ,הז ליבשב
 ירה .,בושח ןינע והז ירה םעפה םלוא ,הלאכ םינטק םירבדל בל
 רבח הסירוא לש .החכהאב היהי םא ,רבחה  יולת וז הלאש ןורתפב
 טניפה | ןיב םירבד + ףוליח ליחתה .ידוהוו . = ריקה.  תגלפמ
 םסרפל ןיא :טניסה קספ הכורא אירטו אלקש ירחאו .םו'צמלוטו
 .המודה לא םירחכנה תמישרב יקסדורב לש ומש תא

 . ,הרבועד אפוג והז
 התכבש ,המודה לש התטלחהל תובחל היה רשפא וע

 יקפרורב תלאש החיהש יארוו * ,ןלפפל וא תוריחבה .תא רשאל



 ו

 : המ ןוילג

 ןוחצנהו * ,וללגב תחקלתמ התיה השק 'המחלמו ,המוהב "ןינעל,
 קיספה יקסדורב .םלוא ,םולסופה רצ לע הפ םג יארוב .היח
 ול םימרוג ויהש ,ןובלעהו תונויזבה לכמ לצינו ןינעה תא םאתפ

 +המודב םיחוכיוה יארוב
 תוכרבב והומדקש ,שממ שפנ ףרחב והורחבש שיאה ותואו

 ,הנכפה לדוג תא ןיביש = ,ווק  יכ ,ונלש םינותעה לכ :טעמכ
 ותחלשמל ןמאנ יהיו ,וב םרחבב הסידוא ידוהי םמצע לע וטימהש
 הלספנ שיאה ותוא --- ,תישילשה המודב םידוהיה חכדאב .לש
 ןרהאש םופתל "םייוגה תיחמ, וצר אלו .ולכי אלש ינפמ  ,ותריחב
 .אוה דח .ץיבומיפי .ידקראו ץיבומייח

 [ !ןובלעה .לודג המ
 ונא קרש ,ימינפה באבה | ,באכה לודג רתוי דוע .םלוא

 ,ושיגרהל םילוכי םידוהיה
 <-- םהיתומשב םירבדה תא ארקנ--הז  ךחונמו הנוגמ השעמ

 שרח םנמא :ונניא "ץיבומיפי .ידקראב, לגלנתנש "ץיבומייח .ןרהא,ב
 לוולוה הארמל רמה שגרה ותוא בלב ררועמ אוה דימת :ךא ,ונימב
 .םעו .םע לכל םישוחק םהש ,םינינקה .םתואב םילזלומ ונאש

 ,ןושלבו םשב שאר תולק .תגהונ הניא םלועבש זומוא םוש
 געלנהו .רעוכמה גהנמה ותוא .ררוש וניא םלועבש המוא םושב
 םשב ופילחהלו ,ודלוה םויב וב .ארקנש ,םדאה םש תא  תונשל
 ,הלאה .םירברה לע .דומעל  ףוס .ףוס .ךירצ .הביבסה .ינב לש
 םישיכתמ :םידוהיה קר. , ךרע .יתוחפו. םינטקל םבשֶחל  ונלגרתהש
 ,םהיתינושל תא  ףילחהל .םירשכומ םידוהיה קר = ,םהיתומשב
 ,די .ילענ םדא 'ףילחהכ

 תא ןיבהלו סופתל לכוי ךכב לגרתהש ידוהי לש וחומ קרו
 \ ךכל .רשכומ .אוה .ןוא .יוג לש וחומ הלאה תוגויזחה

 .וחורב 8 "לכי אל ןיפר םסרופמה יסורה ןמא
 המקוחש השרחה  הבצמה | די לע ודמעב וז ותנבהייא תא הלגו
 תבותכה .גרוברטפב תורכקה תיבב :יקפלוקוטנא לש ורבק לע
 המוד ןיא ךא  ,תירבעבו ' תיסורב תופש יתשב איה חבצטה ילעש
 תחת םירובק םינוש םישנא ינש וליאכ  ,הינשהל .תחא תבותכ
 + תאזה ןבאה

 פ"עו' והיתתמ ןב יכררמ, הפ ןמטג תירבעה תבתכה יפ לע
 : "ץוביאיוטמ קרמ, ---  תיסורה

 :לאשו = ןיפר \ המחו
 יקסלוקוטנא תא יתערי %+אב אוה המל הז םש יונש,

 ,ודועמ .חונמה וב שייבתנ .אלש םש = ,ץיבותותמ יכררמ .רותב
 "(ומש תא םאתפ ונש אפיא המלו -

 םתוא לכ ,יונ תלאש | ,וז הלאש לע בישהל | ולכי המו
 ,םיציבינודיריפפה ,םיציביוטמה ' ,םינפטיסה = ,םינביאח ,םיקרמה
 ןיבט המ  ,ורהרה יאדוב םבלבו = םהינפ ומכרכתנ + םיציבייגרסה
 ?הו וג

 ולאש | ןילופב | תירוהיה .ןושלה רעב סומלופה  תעשבו
 ןיא םימחולה ןמ הזיא תיבבש םהל .ערונשכ ,ההימתב םינלופה
 חירכמ שיא .ןיא אלה תיבב % הוה רבדה רשפ המ :תידוהי םירבדמ

 ,"םייונ .לש תוחימ, ?חרתא ןושלב .רברל םכתא .
 םאתפ השענשב םלוא ,םוי םוי ייחב :געלנו רברה . ךחוגמו

 לש .הז ןינעבכ ,רובצה ייחב םוקמ םפות אוהשכ ,ירובצ :ןינעל
 ,וננושללו = וניתומשל \ונסוחיבש .רועיכה לכ \הלגתמ | ,יקסדורב
 .:בתכה לש וול םגְו רוברה לש וול םג

 םינוא יד ךשפנב \אצומ התא ןיאש/ שי הלאכ םירקמבו
 לש שגרו ,ךינפ הפכת הפרח יכ ,ךל ומרגש  ןובלעה  דגנ .הוחמל
 , באכה לע רבגתמו ךשפנב הרועתב ,בועית

 ו - םיראוא תואר רגב 0
 ר"םה .הנימב .תניוצמ הלאש הסנכוה , ירטסיואה טנמלרפב

 ,םידוהיה | םינותעהל השרמ איה עודמ ,הלשממה | תא םילאוש

 םידוהיה לש תומישר עובשב עובש ידמ םיפדהל ,הניוב םיעיפומה
 הלאה תומישרה תספדהבש םיאצומ .םילאושה ,םתד תא םיריממה
 וללה תומישרה תא תרסומ איהש  ,הניוב .תידוהיה הלהקה הריפמ
 םדא יאשר ,הכלממב ררושה ,תועדה שפח קח תא ,םינותעהל
 -- ובל לע .הלועש המ  הנומאו תד | ינינעב תושעל הירטסואב
 ואציש הלא לש תומישר תמסרפמו תירוהיה הלהקה האב הנהו
 ,תירפומ היפכ יהוז ,םבילעהל .היולג הרטמב ,תידוהיה תרה ןמ
 ,התוא . לובסל ןיאו .תועדה .שפוח  רקיעל .תדגנתמה

 ,הלאשה יהוז
 שפוח רקיע תא םהל הראבו םילאושל הלשממה התנע םרטו

 תועדה תא ובישה -- ,םירמומה תומישר  םוסרפ לא וסוחיו
 םיראבמ םה ןיא  םהיתובושתבו .םידוהיה םינותעה םהיתובושת
 .םאתפ ודמעש | ,ד'פהל "םינעול אלא ,תומישרה ןינע תא קר

 . .םה םיאורש לע םהילע םירמרמתמו םיסעוכו  ,וזכ האש ופינכהו
 רקיע תא. םיסמור םידוהיל עגונבש ןמזב וב וללה תומישרב לוע
 םינתונ ןיא ,דמשל םהיתונב תא םילזוג :םילגרב תועדה שפוח
 : ,המודכו םתנומא ליבשב הכלממ תורשמ םהל

 ןיא ..תומישרה רבד .רשפ תא םג םה םיראבמו םיכלוהו
 :ירהש , ,המלש הנומאב תורהיה  ןמ 'םיאצויה תא .בילעהל םתרטמ
 ןיאש הנומא בועש | םסרפתי םא / ,בלענ אוה ןיא הזכ םֶרא
 תא עיקוהל אלא ,ובל הב קברש וז 'לבקו התתמאב הדומ אוה

 ּולכויו  ,דופ םהשעמ ראשיש  ,םיצורהו םתנומאב רחסמ םישועה
 0 0 ..הרועהו .תובימתה .לכמ תונחיל אפוא
 ו / | ל םילוהיל .םידוהי |

 נגה השעמ והזו ,םסרפל הוצמ 3 םילכונ .תומש
 ,ודגנ  תוחמל ללכ .תיאשר הלשממה

 + םילאושה ר"םה בל לע .ולבקתיה --- םירואיבה .םה. הלא
 < וכ .,ולכקתי אלש רעשל רשפא הניוב .ונינותע ירבד .יפל

 לע רמולכ ,םמצע לע םה םיניגמ וז הלאשבו .רבדב םה םיעגונ
 > ןויושה  ,היטרקומרהו שפחה ירקע  תורמל >> ,םידוהיה .םהירבח
 * םידוהיה ןיב ההמהה .ירקמ | םיבורמ ,םהב םילגדנ ר"םהש הותאהו
 .ןיא .הירטסיואב | ר"פה הנחמב וליפאש הארנ | . הגלפמה ירבח
 .,םשה דבלמ ךכד םוש ול ראשנ אלש  ,תוההיה ןמ חרובה .,ידוהיה
 ,אוה עירפמו רבדה םיענ אל ,ךכ .בוט יכב .ומצע .תא שיגרמ
 יִלָב הנה--ןופא אל .םא ,ול .איהש ,וז הנומאב קיזחי אפיא המל
 רחא אלא וליבשב הרמה ןוא .ירהו = ; תומיענ יא איה תמרוג .קפס
 ..םתושעל םראה | תא חירכמ רובצהש ,םיימשרה = םישעמה ןמ

 םהיתומש תא תוארל םהל .רכרה אוה םיענ אל .תאז לכבו
 ' המל .םידוהיה . םיגותעב .תוספדנו תיבלוהה = םירמומה .תומישרב
 + םתד תא רימהל .ןוכנל םיאצומ ר'ס  םיהוהי םגש . תויר נה .וערי

 .הלאש םינכהל .,ונינותע תער : יפל ,ד"פה תא .ץירמהש המ והז
 תא: ריפמ .םירמומה .םופרפש ,ריגהל אוה קוחצ אלה םנמא יכ וז
 .ותוא םופוכ ןיא . ,םדא הזב .םיסנוא ןיא ירה , הועדה .שפוח קח
 ןיאש רבד והז ירה :-- .תירסומ היפכ = ,ונוצר .הננכ רבה השעיש
 .ירסומ .אוהש ינפמ רבכ | ,שפוח לש רקיע םושל | דגנתמ אוה
 ,םירמומ לש  .המישרב  ומש תא - תוארל .םדא .שייבהמ םאו
 ול בטומש :.,רעוכמ- רבד השעש אוה | שיגרמש אלא | הז  ןיא
 = השועו לש ותנומא .אפיא ןיאו  ,וילע .םילעהל  ,ןיעמ .וריתסהל
 .ותרמהב קפע איה

 ,תוחכוההו  םירואיבה אל םלוא

 + ,רקיעה .םה ,תועדה שפוח קח
 הא ריפמ . םוסרפה ןיאש



 הרשע הצראמ | קיחרהל

 ,םימב :תונותנ םהיכרב דע םהילגרשכ ,תודחא :תועש ודמע =
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 ,םוהמומה לא ונסוחי תלאש ,תרחא הלאש הז ןודינב הבושח
 ,ללכב .הרמהה לא

 ,הרכה ךותמ אבה הגומא ףוליח הרמהה ןיא ושכע ונבצמב
 הנחמל םיפדרנה הנחממ הפונמ ,הנענהו 'ףדרנה םעה תביזע .אלא
 םע םחלנ שיגרמו יח רובצ לכ ,הטושפ הריגב ---  םיפדורה
 ,רובצ ותואו ,שמשה יניעל םהיתומש תא עיקומו הלאכ םידגוב
 קחרתמ איה ןיאש ,וב םידגובה דגנכ  החומו רמרמתמ :אוה ןיאש
 ול דבא יכ , תומל רבכ אוה הטונ ,וכותמ םקיחהמו .םהמ
 ןינעב שאר תולק םיגהונה םדא ינכ ,ומויק לע ןגהל ןורשכה
 ,חכב םירמומ אלא םניא תמאה רצ לע ,הרמהה לש הזמ
 . ידוהיה .רובצה .ךותב וראשנ הרקמבש

 אוה יאשר אלה לבא ,תועדה שפוח ,תונלבפ :םירמוא
 ,בזעש ימל זובל ומעל ,ונויערל ,ותנומאל ןמאנ .ראשנש .םרא
 והז .זובה ישגר תא ול עיבהלו ומעב ,ונויערב ,ותנומאב דגבש
 םוסרפב רכינ אוהו ,םימלשו םיאירב םישנא לש אירב שגר
 .ד"פה םירערעמ ןהילעש ,םירמומה | תומישר

 תא םג הקיסעמ הליחתה הילא ונפחיו הרמהה תלאש
 דוחיב הרמהה תונורחאה םינשב הרבג הב םגש ,היסורב תודהיה
 הניחבמ איה ןיאש ,ונלש תונלבסה התוא הררתשהו ,םיריעצ לש
 םינינעב ונלש להקה תער הלגרתהש טעמכ, . הדינבל ָהאיצי ןיב
 יח ראשנ רמומהו ,רתוי בל םהילא המש איה ןיאו  ,הלאכ
 .המואמ הרק אל וליאכ | ,ויריכמו ותחפשמ ךותב = ,ותביבסב
 םלוא .הזכ סחי .רגנ הזעה יהאחמה הררועתנ אל ןיידע .היפורב
 רובצה ליחתהו ,שפנ יחע םימה ,הארגכ ,ואב רבכ .הירטסיואב
 . ודובכו ומויק לע ןיגמ .ידוהיה

 יעצמא תא םידוהיה תאמ לוזגל םיצורו ד"סה םיאב הנהו
 %רמ געל הז ןיאה ,םריב וראשנש ,םידיחיה .הנגהה

 .ףפונאוה תו ג |

 ותאצרהמ עטק םסרפתנ "טפירשנעכאוו עשיכיירטסיוא,ב ,

 .הכלממה ריכזמ לא החלשנש ,הינמורב הירטסיוא ריצ לש תימשרה <
 הלשממה התצר ,תונוכנ יתועיריש ינא בשוחו ,יל ערונש יפכ/

 םינצבקל םתוא הבשחש | ,םידוהי
 ,.םידנודםוענ

 ,רהנה רבעל הלאה םינצבקה תא ריבעהל הפ םיגהוג,
 רמשמה םלוא ,םידוהיה הרשע םע םעפה םג ושע ךכ .היקרותל
 ויהש ינפמ ,היקרות תמרא לע ראשהל םהל .חינה אל .יקרותה
 תררל םהל ונתנ אל הפ םג ךא .,ץלגל םריזחהו. ,תויכיסנה יניתנ

 םידוהיה תא קרפ תיקרותה הניפפה לש הטינרבק ,הינאה ןמ =
 ,היברלומל .רשא  רהנה תפשל בורק ,הנודה לש חל םוקמב
 תויכיסנ.ז  ירטוש .םוחינה אל ,םימה ןמ תולעל םירוהיה וצרשכ
 הניפסה תא קיברהל וצרש םידוהי ינש ;רהנה לא בוש םוסינהו
 םיראשנהו ,ועבטו םיקומע םימב ואב ,רהנב הגילפהש ,תיקרותה

 השירדל םלוא ,תברועמ הדעו עבקתש .השרד תיקרותה הלשממה
 העינהל תולדתשהה תורמל ,בל תינמורה הלשממה המש אל וז
 -טלשי . יחכונה :םוירטפינימהש ןמז לכ בל םישת אלו ,ךכ יריל
 . "ץראב

 ,תימשרה האצרהה לש הנושל אוה וז
 ? הלאה םירצקה םירברהל ףיסוהל המ .שיה
 ,, ,הינמור תולג

.. 

 ,קינמספ ל

 . לוטבהדילעב לש תּונויִצַה

 יומב הל  האצמ הפקיהו הקמוע לכב תינויצה הפקשהה
 לע .ומואנב יוררונ .ספמ לש הרורבהו הרצקה .ותרמאב רומנ
 וא :רמולכ .."תימואל היצריבקיל וא תונויצה, : ינימשה םרגנוקה
 רובעיש וא ,ותמדא לע םיילמרונ םייח .ידוהיה םעה ול ארביש
 ול םירסתשכ ,יחצנ םע ראשהל רשפאהיא ,םלועה ןמ  לטביו
 . תירוטלוקהו  תילאיצוסה ותוחתפתהל םיילמרונ םיאנת | םעל

 תועד תינויצה תורפסב הז ןודינב וטשפתה הנורחאה תעב
 םישובשה לע .המילעמ הניא תילפכודרפה ןתרוצש ,דאמ תועטומ
 תינויצ  "תויליהינ, אלא הניא וללה תועדה לש ןתוהמ , ןהבש
 איה היוקלו תויאצחה םתוח ,תולגה תריצי לכ לעכ ,הילע עובטו
 ,המלש הטש ןורסחב

 הפקשהה ךותמ תועבונה ,תוישעמה חוינויצה תונקפמה ןה המ
 הרומג .תורטפתה %"תימואל היצדיבקיל וא  תונויצה, :  הרכזנה
 ןויערה לש :ותומשגתה ונייה ,לארשי-ץראל האיציהו תולגה ייחמ
 .ינויצה

 תא ליצי .וריבש ימ, עוריה םגתפה ךיתמ אצוי הז רבד ןיא
 תא ליצהל הצורש ימ לכ דעב עירפמ שיא ןיא ירהש ,"ושפנ
 םיפחודה ,םיריהמו םיקזח םדא ינב ישעמל המוד הז ןיא , ושפנ
 התימל םתוא םירפומו םיפרהו םישלחה תא רוחאל הנכס תעשב
 ושפנ תא ליצהל שיא לכ ל העיצמ אלה תונויצה .  תיארו
 התטשל תכלוהה ,תונויצה , תיאדוה. העיוגהו חרכומה ןוילכה ןמ
 רהמיש ךכל הפיטמ הניא ,הרומנ ' תוקלחפה תולגהמ .תקלתסמהו
 הבכ אלש ,הלא לכש החיכומ אלא ,ושפנ תא ליצהל 'וריבש ימ
 תויחל ואלנש ,תימיאלו תישונא הואנג שגר לש ץוצינ .םבלב
 לש םייחה תורוצל דימת לגתסהל ,םירז םירובצ ךותב םיקדסב
 םיהלאה תא םלועהל הנתנש ,תודהיה .תיחת םהל הרקיש ,םירחא
 .םשפנ תא ולאגיו ואבי הלא לכש -- ,שדקה יבחכ תאו

 ןיב .התטישל הנמאנ תועדה לכל הראשנ וז המלש תונויצ
 םיחוכוב סנכהל ללכ הכירצ הניא וז תונויצ ,השעמל ןיב הכלהל
 םושל תקקזנ הניא איה | ,תולגב לודחל המו  תושעל המ
 ,םירותולו הרשפ השעמ

 ,תאזה .הטושפה הנקפמה לא אב וניא ינויצה םא םלוא
 ראשהל אוה ךירצ תרחא וא וז הבסמ ,יכ בשוח אוהש ינפמ
 תערו הרכה ךוהמ ומצע תא דימעמ .אוה ירה ,תולגב ןיידע
 ןמאג :תויחל אוה ךירצ הזב םג לבא  ,תוינוטרופואה םיסב לע
 םע בשחתהל .אוה ךירצ . תינוטרופואה ותטישל רמולכ ,ותמישל
 םהייח תונוזח לכ םע ,תולגב םיאצמנה תורהיהו םידוהיה
 םע ,תורוסמה םע ,םייתיברתהו םיימואלה ,םיינירמה ,םוילכלכה
 ויתובשחמ ךלהמ .תולגההייח ימרפ לכ םע תחא הלמב ,הפשה
 תירבע .הריצי  ,םויתמא םיימואל םייח = : ךכ .אוה הזכ ינויצ לש
 ונחנא םיחרכומ לבא  ,תולגב ונל ויהיש רשפא-יא המלשו  תירוקמ
 הריציה םוקמב :וללה  םייחה לש םיטנוררופהב -  קפתסהל
 םיוחה לע תושדח תורוצ העיבטמה  ,תימונוקיאהו  תילאיצוסה
 ,ןוכסחו .הולמ תודוגא ,היצרגימאה רורס -- ונל ויהי ,םיירובצה
 . םוקמב =; תימינפה  היסורל הכאלמה | ילעב תרבעהל הדוגא
 וא ויה לש םיפיקתה .תאמ :"קרצ, תשקב --תימואלה הקיטילופה
 ; טנמלרפב םיצרמנו .םיפי .םימואנ .בומ 'רתויה .ןפואבו ,רחמה לש
 ןיכרעתל םירואיבו  םישוריפ -- םישדח ןיכרע תריצי  םוקמב
 ןושלה- םוקמב ; "תורהיה תמכח, לש .ןויכראב תוקבאתה , םינשיה
 םוקמב ; יברע וא יררפס  ,יזנכשא ןוגר'ו .ונל היהי -- תימואלה
 ייח לש םישרחה םירדפה ךותמ תעבוגה ,השדחה | הקותאה
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 ועבקנש | ,תירסומה הרוצהו = ירסומה  ןכותה תרימש -- רובצה
 ,האלה ןכו ,תדה י'ע םינומדק תורודב

 רצבמש המ לכ בושח ינוטרופרואה ינויצהל יכ ,הזמ אצווה
 תוכירצ .הזכ ינויצל* = ,ינמז ןורצב םג ול  ,תודהיה תא קזחמו
 ,תילארשי .הירוטסיה רומלל הרבח םג הוש הרמב תורקי תווהל
 רודסל הרבח םג | ,תירבעה ןושלה תעד תצפהל הרבח םג
 תוביבח תויהל תוכירצ ; הכאלמ .ילעב תכימתל הרבחו היצרגימַאה
 תגהנהל .הרבח םגו ןוגר'זב הפיהדתורפפה תבחרהל הרבח וילע
 תחנשמה ,הרבח וליפאו ,תויסנכ-יתבו רפחהו הקדצה תודסומ
 ףופ תושוע ןלוכש ינפמ -- ,תוינשמ הרבחו ,הוקמה תורשכ . לע
 הזיא ףופ ףוס ןה תוקפסמ ,םידוהיה ינומה תבוטל המ רבר .ףוס
 תולגב תידוהיה הימונוטואה תטשב קיזחמה , םהיכרצמ ךרוצ
 םיסבה תא ,תודהיה .לש הרוסי תא הלאה םירבדה לכב האור
 הלא לכ ןיא ינוטרופיאה ינויצל םלוא ,יחצנה םעה לש ומויקל |

 תפיפג דעב .עודי ןמול רוצעל םילולעה ,םיינמז םיעצמא אלא
 רשפתהלו תוותשהל סהינש םה םידיתע עגרו עגר .לכב .המואה
 קיוחמה רמולכ ,ןושארהש ,הז קר אוה םהיניב לדבהה .םהיתועדב
 ךותבו תועד לש תוינש ךותב ולוכ ןותנ  ,הימונוטואה תטשב
 רועב ,השעמב םגו הבשחמב םג ינוטרופוא אוהש ינפמ ,תורשפ
 ינוטרופוא .אוה  ,ותרותו ותפקשה תומלש לע ריפקמה ,ינויצהש
 תולגב קפתסהל םונ א ומצע תא אוה האור יכ ,השעמב קו
 .םיימואל םייח לש םיטנורוסב

 אצוישכ ,ירמגל רזומו אוה ןבומ יתלב רבד לבא
 םחלהל "תימואל היצדיבקיל וא תונויצה, רקיעב הדומה ,ינויצ -

 ,תולגה תא ףכית בוזעל ךירצש הערה רגנכ רחאה דצה ןמ
 ותפקשהמ תעבונוו ,תישעמה הנקסמה דגנכ רמולכ
 רוציל  ידכב ,םישענה תונויסנה לכ לע גלגלמ .אוה. ינשה רצה

 קוחלו תירבע .הרוטלוק לש ,םיימואל םייח לש םיטוגרוס תוחפל
 ירה | ,תולגב םידומש רחאמ .,רבכמ ,םימיקו םידמיעה םתוא תא
 ,היתושירד םע .בשזותהל ךירצ <

 ןמזב וב ףיטהלו התא םילשהל  ,תולגב תודוהל םלוא
 ,הנושמ רבד אלא הו ןיא  ,תירוטלוקה תימואלה הרובעב הריפכל
 ןיטרפ ןינע והז תילארשיה הירוטסיהה דומל | ,ינולוטפ זוירוק
 אל * ,תירבעה ןושלה תעד תא ץיפהל ידכ .,םישענה תונויפנה

 ;שממ וב ןיאש ,רבד והז םיותדה תודופיה תרימש ;םולכ ואיבי
 הרובע יתוז היצרגימאה רודס ;שיאל ךרוצ ןיא םינקותמ םירדחב
 לבא ,תימואל .תורדתפה .:אושה-םסקמ %אפיא ראשנ המ  ,תיפיזיס

 תולק רתיב השעמב םישנהל רשפא המ ,איה  הלאש
 תא וא ,לארשי"ץראב ינויצה לאידיאה תא םא :תוריחמ רתיבו
 תימואלה הפסאה םע היסור ידוהי לש תימואלה  תוררתפהה
 ,םיטנורוס  לכמ .קלתפנ םא * :תאז םגו | .תואלמ .תויכז | תלעב |

 תוררתפהה התוא לש התדועת יהת אפיא המ , הלעמל ונרכוהש =
 ? ףאשת תורטמ וזיאלו האב איה המ םשל ,המצע תומואלה-

 לכ םע תונויצה לוטבה תטשב םיאצומ ונא תמאה דצ לע
 רשאמ | ,רתוי הברה םידוגינו = תוריתס  תילסכוררפה * התוריהב
 לש המויק תוכזב רברה רקיעב הדומה | ,הימונומואה תמשב
 הלאה םידוגינה  ,ידוהיה םעה ייחב .יחצנ ןויזח .רותב * תולגה
 חורה תאמ ךרע לכ תללושה ,תיטסיסכומה הטשב םרוקמ

 םצעב ,הירוטסיהב םייביטקיבוא  םימרוגב קר הדומהו :ימואלה
 םידוגינה תא רבכ םישגופ.ונא תינויצה המילבורפה תא םתאצרה
 הביקה תלאש אלא הניא םידוהיה  תלאש  םא .וללה .תוריתסהו
 ,לקו טושפ רתויה ןפואב התוא רתפנ אל  עודמ ,םייחה .ןוחטבו
 רובענש רע .םהמע ללובתנ אל  ,תומואה" ןיב ,רופתנ אל עודמ
 תואמ הו .ןפואב הלוכ הלאשה תא ורתפ רבכ אלה + םלועה ןמ

\ 

 ,.ןמו - ,תינויצה

 תימורדה תפרצב ,הילגוטרופו ררפסב וראשנש  ,םידוהי  םיפלא
 לע לבקתמ הוה ןורתפה ןיא םא .תילותקה הנומאה תירבב ואבו
 שי .ןיידע הקירה ןטבה דבלמ יכ ,אוה ןמיס ,םירוהיה לכ בל
 היהש ,ירבעה ימואלה חורה אוהו ,המ רבד דוע ירוהיל ול
 תובברלו םיפלאל .םידוהי ורחב תובורק םיתעלש דע ,ךכ לכ קוח
 . הז חורב דוגבלמ שאה תודודמ לע תומל

 ,רבדה .ןוכנ היה אלמלא * ,תולגהל | עגונב םג .אוה ןכ
 רשפאהיא 'זא יכ  ,תומואה ןיב עמטהל = תולגב םידוהיה ףוסש
 ידיב םג חכ היה אל זא לבא ,הזה חרכהה םע םחלהל ונל היה

 תמאה רצ לע םלוא .וז העימט דעב רוצעל תימואלה תורדתסהה
 שי .תיאושנ תוללובתה רבלמ :דאמ ךבוסמ איה הז םצורפ
 םירקמ .יוקחב--רוהט ינחור .םרוגב הדוסיש ,תיאשונ תוללובתה
 םאו .םירעשמשמ םיבורמ םה ןורחאה ןימה ןמ תוללובתה לש
 ונא ךכ .ליבשבו- -םחלהל רשפא-יא תיאושנה תוללובתהה דגנכ

 ורעב הנה -- הימונוטואה תטישב םיקיזחמ ןנא ןיאו  םינויצ
 םיעצמאה לכב  רוצעל רשפאו רשפא תיאשונה תוללובתהה
 קוחיו וחתפיש המכ לכו .םימוגפהב םג ול = ,ונתושרב םיאצמנה
 רתויו רתוי ררבתת ,ימואלה חורה תא הלאה םיטועפה םיעצמאה
 " תויאר ונל שי הו רבד לע ,תינמזה .םתגוכת| טלבתתו .םתשלוח
 תיאשונה תוללובתהה םע הכרה המחלנ המצע תונויצה :םייחה ןמ

 ! .החילצה וז המחלמבו ,הפוריא ברעמב םג אלא  ,היסורב קר אל

 םיירוטלוקה םייחה לש םימגורופה תא הקזחש הז י''ע לכמ רתוי

 , ונלש
 קר ךרע םהל שי הלאה  םיטנורוסה לכ :יכ  ,וילאמ ןבומ

 הנקסמה תא תינויצה ותפקשהמ איצומ אוה ןיאש ,ינויצה ותואל

 םיוחה ןמ .הרומג הוקלתפה קלתפהל :ךירצש :הדיחיה תינויגהה
 ל 0 יטגורופה  םיכירצ  ינוטרופואה ינויצה ליבשב - םלוא = ,תולגבש

 .גייה ,העימטל רזוע אוה ירה ,ךכ אל םאו ,םיבושח תויהל הלאה

 תוררתסהל הפטה .תונויצה ידוסי תא .סרהמו  ,תודהיה  ןוילכל

 לש .הדובע אלא הניא  ,םייחב המישגהל תלוכי ןיאב * ,תימואל

 י : , טוכיק-ןוד

 ,םיבשוח  ונירה ,םינויצ רותב  ,ונמצעל ונאשכ
 ,תולגה לש "הלילשהו, "בויחה, ד"ע- םיחוכומ לודחל העשה העיגה

 לע  םיצילמהו םיניגמה ,ונירבחמ םתוא דגנכ תיחמל ונילע םלואו

 תירוטלוק-תימואל .הדובעב םילולזמ םה ןמזב = ובו .הוהה תרובע

 םועצמאה לכב שמתשהל םיכירצ םה ןהרירב ןיא םהינפל .תולגב

 תאו ימואלה שגרה תא ,ירבעה םעה בלב קוחלו חפטל ידכ

 .ודיתעב הנומאה
 האיבמה ,תיטפיליהינה תונויצה דגנכ תאצל ץוחנל ונבשח

 ,ונירגנתמ בלב תוקדיצ תונולת תררועמהו וננחמ ברקב הבר הכובמ

 ,םהל םירקי ירבעה ואלה ינונעש

 ,תוילטפהב | הדוסיש * ,וז תונויצ דגנ םחלהל ונא םיכירצ

 םימרוג = וזיא יריב = קחשמ ילכל םדאה תא השועה = ,וז הטש

 לעופה ןוצרה תא ,הריציה חכ תא .תדבאמו ,,םימלענ םייביטקיבוא

 . תומדקתהה לש םייתמאה םימרוגה הלא -- םדאדינב לש
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 ." יעישתה סרגנוקה תולאשל
 ..(רמייהנדוב ר"דה לש .תורדתסהה תונקת תעצה)

 :תונקת רבדב .השרח העצה "טלו,הב ונארק | ןורתאה ןמזב

 +תישפחה היסוקסידה רוסי לע םפדג הז רמאמ (>
 תכרעמה

 בכ ייפ



 המ ןוילג 35= םלועה < 6
 שבה תירשנלשל טבעה א השמנה 2: שאו בנק בנם נמק מצנע ממקמת טעמה טבילה טיח עמה בח לאב קיטמ שט נוה סא טצשטטסנה מ טי עקרה טומה שקהצמש שתי טטסטתטוטשמ משמש

 ומצע :ןותע ותואב , רמייהנדוב ר"הה רבחש תונויצה .תורדתסהה

 !הילע רבדל ינא םג אנהונושרה . העצהה לע תרקב האב רבכ
 הטועפ הררש לש חור איה תאוה הכאלמה לכב תררושה חורה

 םינבואמהו םישביה .םידרשמב םוקמ ול שיש ,יאטקרסק רדפו
 הפופכ תויהל הכירצש ,םע"תעונתב אל ךא ,היסורפ לש

 : ,להקה תערל
 חכה תא תחל תורדתפה לש תונקתב | אוה לודנ רקיע

 ודעונ ,ךפהל .,תועצומה תונקתה .םידיחיה דיב אלו ..ללכה לוב

 לכב לכוי .ינויצה רובצהש ,ץוחנ ,,םידיחיה דיב חכה לכ תא תתל
 םינכהל ,תוחכה ףוליח תושעל ,ךכל .הכירצ העשהשכ ',םעפ

 ילעב לש הנטק היפונכ תוחתפתה רעב | עונמלו םישדח תוחכ |
 לש. ותעצה | .תיממע תורדתפה לכל תומדםס שממ והזש ,הקזח
 . ןוקיתה תאו שודיחה תא רתוי רוע דיבכהל הלולע רמייהנדוב
 : ותלשממ לע לוהבה ןוטלשה ברוא ןטק-ףיעפו ןמיס לכ ירוחאמ
 לבל רצבמו ןגמ ול ושמשיש תוכלה לש םילת ילת ול :השוע אוה
 .ראמ השק הזח רבדה אהיש ,תוחפלו ,ועירכהל ולכוי

 בותכל .ליגרה ..םינידדםכח חור הרוש הלאכ תונקת לע
 תורכח = . "דטימיל, תורבח םירסימה = ,ןוה  ילעב רעב תונקת
 םיריקפל ,מיעובק םיחקפמ-תורוסל ,םיעובק חיאישנל תוכירצ הלאכ
 ,ןיכפוה הל .ןיאש ןבא---.לכה אהיש- -םיעובק

 ,ןבומכ ,םהל | שיש תורפומ וויא הארב | תונויצהש ךותמ
 ,םדאדינב .םיבשוחש שי ,םבג לע םידמוע םילהנמו = ,תונקת
 תובישיב דוע  עמשנ אל .דסומ אלא הניא . , ,הלוכ תונויצהש
 "םיחקפמ דעו, = -- "םוירוטקריר, -- = :יתלוז רבד לעופה רעוה
 ,הרציש תורסומה קר וראשנ ,הניא רבכ ולאכ---תונויצה , המודכו
 ,הלאה תונקתה דוע הנה .,אוה טעמ םאו .הקנחל התע םילולעה

 םצמוצמ לעופ דעו סרגנוקה רחבי הלאה | תונקתה יי"פע
 םהילא ףרצל ולכוי הלא השלשו ,"אישנה, םללכבו ,השלש לש

 רחבל אישנה דיב ףקותה היהי ז"יפעש ,רברה רורב .םינש דוע |
 לעופה דעוה תא רחבל סרגנוקל שיש רחאה חכה , עובק בור ול
 ,השלשב קר רחבי סרגנוקה .ונממ לוטנ היהי ,ולוכ םצמוצמה
 -- םינש 'דננכ השלש | אצמנו ,םינש רוע ורחבי םהו
 ורחבנש םירבחה ינש רגנכ ,םיפסונה םירבח ינשו אישנה רמולכ
 טרפה ,אישנה יריב .הלחחבל עובק בורה ןכבו ,סרגנוקה :י'ע
 המ לש םירברה ראש ; תאזה העצהה לש ללכה לע .דמלמ הזה
 רקיעה .םהב לפטל יארכ םניא םייטסירויה תוינעה יקודקרו ךכב
 דטיל ונוצר תא העצהה לעב הארה רשא ירחאו ,הגהנהה אוה
 ,הטונ וחור ןכיהל ,ןיבהל ונל לקנ אלה ,הזכ ןפואב הגהנחה- תא
 רעוה תא אורקל עיצמ .אוהש ,הרואכל אוה בושח רבד אל

 ןטקה רבדב םג שי ןמיס לבא ,ייבוידיזרפ, םשב םַצמוצמה לעופה
 דמועה אוהו ,לודג לעופ דעו שיש ,ונבשח םויה דע " , הזה

 לעופה דעוהש ךותמ ,תוינכט תובס ינפמ קרו ; הגהנהה .שארב
 לכב ו:צעב | קוסעל לוכי ונניאו = ,דרופמו = רזופמ אוה .לודגה
 , הרובעה תא :ול .םירסומו םצמוצמ לעופ דעוב .םירחוב ,הדובעה

 ליפאמ היה לודגה ותואשכ | ,לצרה ימיב וליפא רברה היה ןכ |
 הצור אוהו ,ב ר"דהל קיפפמ הז ןיא התעו ,םיבר לע ולצב
 ןיבו = לודגה  לעופה = דעוה ןיב הציחמ תושעל
 טילבהל ידכ ,"םוידיזרפ, םשב ןורחאה | הול אורקלו  םצמוצמה
 .הלאה םידעוה .ינש ןיבש .לרבהה | תא לתוי

 אהי ויפ לע וז העצהב שי ונימב ןיוצמ רחא ףיעס רועו
 םיפיעס = ..תוהסומה ישארל לודגה לעופה דעוב םיעובק תומוקמ '

 םיזנכשא םיטילקרפ ךאש ןושלב םירמאנ = ,םילורוקמ \ םיזנכשא
 םראבל אפיאדהסננ ,םיטושפ םרא ינב םוניבי אל-- הל :םיקקזנ
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 * לעופה | דעוה

 ,היפור .ידוהי .לש םבצממ = רתוי הברה : 0 / .'פ"כע םה םיאצמנ ,ןטקה םג לודגה םג ,םילעופה םידעוה ,טעמ

 לוכי רובצה |, סרגנוקה -- רובצה דיב ושכע לש תונקתה י"פע
 תמועל ,ויניעב םיבוט םניאש הלא תא קחרלו םיבומה תא .ברקל
 הפוקה לש םוירוטקרירה ישנא וא ,םיקנבה לש םירוטקרידה הז
 לוכי םרגנוקה ןיא רמולכ ,סרננוקה  דיב םינותנ םניא תימואלה
 תיללכ הפסאל :ראמ הבכרומ הנוכמל קוקז הז .ןינע ,םפילחהל
 וניתודפומ לש םירוטקרידה ןיאשכ ..טיחקפמה-דעול,תוינמה ילעב לש
 פ"עא ,םמוקממ םזיזהל רשפא דוע  ,לודגה לעופה דעוה לא םירחבנ
 רבכמ גוהנה פ'ע לבא .השק הדובעו ,בר ןמז שרוד הז רבדש
 תימואלה הפוקה ירוטקריר  םג ןכו הלאה םירוטקרידה לכ ןיא
 ילעב לש ןימ ,ומצע | ינפב ןימ םהו ,סרגנוקה | דיב םיאצמנ
 רעוה ירבח ומכ ,להקה תעדב | םייולה כ"כ םניאש םירוביכ
 םהל תתל עיצמ .אוה ןכ לעו ,בטיה ,ב ר"רה עדוי תאז , לעופה
 ! לעופה רעוה תגהנהב םג םיעובק תומוקמ

 םסרפתנש = ןתמו אשמהמ העודי ,ב ר"דה לש וז ותפקשה
 לאידיאה .לודגה לעופה רעוה | תובישי לש ןובשחו ןידב
 תילגנא הרבח לש התרוצב תימואלה הפוקה ;אוה ,הארנכ ,ולש
 שאר בשויו  םוירוטקרירו = ,םיפיעסדיפיעסו םיפיעסו תונקת םע
 :% סרגנוק ונל המל ,לעופ רעו אפיא ונל המלו --  ,םוירוטקרידב

 תונויצה .תא רופמל טלובה ןוצרהו ,וז .תיטרקורויב חור
 הב עבטש יטרקומרה עבטמהמ ירמגל תונשלו םידיחי .ידיל
 ידופי .םה םה- -תוליצאל = ותיטנ = לכב ןושארה  ונגיהנמ  וליפא
 השקש דחא רבר דוע שי וז העצהב--,ב ר"דה לש תונקתה .תעצה
 האבוהש הלק הרימא י"ע זמרנ  םנו "טלוה,ב רמאנ = , ומלוהל
 םיכסה  תאזה העצההלש ,לודגה פ"העוה תובישי לש ח"ורב
 םנמא אוהש ,פ"העוה שאר דיגה ןכ ירחא ,םצמוצמה לעופה דעוה

 ,םצמוצמה פ"העוה :תעצה וז ןיא לבא  ,הז ןינעב .ב ר'רה םע רבד
 ,לשמל ,נרוברו רופיפורפה ,םא ינקפוסמ .תמאל בורק הז רבד
 .העצהה תא האר םצמוצמה לעופה רעוה ירבח תשלשמ רחא אוהש

 ,תצק ךפכופמ הז רבד אוהש ךיא ,הנרשאיו תאוה
 אלא ,םצמוצמה פ"העוה קר אל ךירצ רשווהו ןויגהה יפל

 תינויצקאירה .העצהה ןמ רוזחל ומצעב דבבנה רבחמה םג
 ,תושדח תונקת םושל םיכירצ ונא ןיא ,תאזה .תיייסיטולוסבאהו
 םג לבא ,דועו תויצרדפה רבדב תודחא תונטק תולאש קר שי
 הכאלמה , קיפסמ ןפואב ,ב ר"רה רתפ אל הלאה תולאשה תא
 תינכט הניחבב | םג איה
 , םכרצ לכ םירורב םניאש םירבד שי םדגנכו ,ךרוצ אלל שלשמו

 תויצרדפה םא ,לבא | ,תויצקרפ עיצמ אוה  תויצרדפה םוקמב
 רימעמ .תורדתפהה לכ תא ! תויצקרפה םג תוקיזמ אלה  ,תוקיזמ
 םירמואשכו ., תודונא לע אלא לקשה ימלשמ לע אל העצהה לעב
 היסור :בישמ אוה---ןה תוירשפאהוא תורוגא .היסורב אלה : ול
 היסור, תיזנכשא הפקשה איה וו !ללכה ןמ תאצויכ בשחת
 !הידנלוה :וא  ,היגלב וזיא תאז ההיה ולאב --- ., "ללכה ןמ .תאצוי
 ,תוארל רבדה ךחוגמ . לדבנ קח תושעל רטוא .אוה היפור ליבשב
 םיצור ,םמוקמ תא םיריכמ םניא םיזנכשאה םינויצה המכ רע
 םיקנבה לש ףסכה בור תונושארה םינשב יכ ,חוכשל הארנכ ,םה
 היסוהמ .ךא ,ןוטלש התע םהב םיגהונ םחש ,הודסומה הלא לכו
 םילקשה ךס היה המכו ! תורחא תיצראבש םיסורה "םידויהמ,ו אב
 ןויערה  ינממ קוחר = ! תוארפרפ קר היה ראשה לכ = + היסורמ
 ,םימבשאה | הערבהונירבח = דובבב עוגפל
 לש ןוילמ .יצח ןיב ! רשויה י"פע חכדיופיו תושר .םוש  םהל ןיא
 ,לקש ימלשמ םיפלא הששמ רתוי טעמ שי  םיזיבשאה םידוהיה
 םעטה ינפמ ,היסורבמ האמ יפ תויהל ךירצ אלה זמכשאבו
 בוט .אוה םיזנכשאה . םילוהיה לש .ירמוחה בצמהש = .טושפה

 תחא :ריעש  ,םימי ויה

 "לפוכ אוהש םירבר שי ,הער הכאלמ

 ' ונילע אשנתהל לבא

-- 
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 םיטגליד םנמא ,לקש םיפלא תששמ רתוי תנתונ .התיה היסורב
 ,םיופמ .רפסמב  יאדוב סרגנוקה לא וז הנשב ואבי  םיזנכשא
 ירוהיה רשא רועב ,םוקמה םהל בורקו = ,םימדנמ ולבקש ינפמ
 ול הלוע ודבל טרופספהו ,הקוחר העיפנ עוסנל ךירצ יפורה
 = ,"יזנכשא-ינקירפא טגוליד, לש ויתואצוה  לכמ .רתוי תואצוהב
 לבא ,םיחומ | ונא ןיאו :,םיעדוי ונא הלאה םירברה \ לכ תא
 אלה ,ללכה ןמ אצוי רבד אוה הז--"היפור,: די רחאלכ םירמואשכ
 תונויצה .בור התע םג דוע יכ ,ונירבח תא ריכזהל .ונא םיבייח
 הדובעה תא תושועה תולבגההו תוינעה תורמל = ,אוה  היסורב
 , תירשפא-יתלבל טעמב

 וילע ריעהל ךירצש ירקיעה רברה ,בגא | ךרה הז לכ
 -- !סרגנוקה ינפל אבל היואר הנניא הלאכ תונקת לש העצה :אוה
 ,ב ר"דה ,הזה רבדה תא עונמל  ךירצ לודגה | לעופה רעוה
 לבא ,הצור אוהש המ עיצהל ודיב תושרה ,ץופחי םא---ומצעב
 לעופה רעוה תעצה וא ,איה ותעצה םא | ,תערל ךירצ סרגנוקה
 םא ,הלאשל ,עגונב םגוא ,תער ןעמל קר איה תאו * ,םצמוצמה
 לואשל םג .אוה ןובלעש ,ינא בשוח ,אל םא וז העצה לבקתת
 + תאז

 םיברלו יל : ירקיע רתויה רבדה לע דוע ריעהל יל ראשנ
 תועצה תכירעל תדחוימ הרטמ שיש ,השגרה ןיעמ שי. .ירבחמ
 לאו םישנאה לע הרובעה דבכת :איהוי ,סרגנוקה ינפל .הז ןיממ
 ותעצהב םיניד ינידו .םיניד שי הנה . היציזופוא . , , ירברב ועשי
 תויתנשהו תויללכה תופסאהו תוצראהו תודוגאה ד"ע .ב  ר"דה לש
 תיזנכשאב לכהו  ,תונובשחהו  תויבגהו  םילקשהו = תומורתהו
 ינשו דחא םוי לפלפלו חכותהל וליחתיש םיבשוחו  ,תיטסירוי

 :אמלעב הרבעה .ךרד ומנמגי :,ארול ול היהי .רבכ "ןתמו' אשמה
 ,ךכו ךכ רבדה יהי -- םצמוצמה לעופה  דעוה לא ענונש המ
 יל .ינא לטונ , לכל םיריצה :ומיכפי  הליענו  תופייע תעשב ואו
 תילצהל הלוכי הלובחת | ,חלצי אל הזה רברהש ,בושחל תושר
 הלאש קר שי ונינפל ,םימעפ יתש אלו תחא םעפ קר
 אחרוא בנא אל רותפל ךירצ התואו ,תחתא
 תוחומה תוררועתה תעש ב םא יכ ,הליענ ינפלו
 וכרטה תכשל תרבעה תלאש איהו ,תוחוכהו
 .םצמוצמה לעופה דעוה ירבחה רפסמ תלדגהו
 ,ךכב המ לש םירבד |םה תורדתפהה ןינעב תולאשה ראש לכ
 היתודא לע רבהל ךירצש = ,תויצררפ : ד"ע .הלאש ילוא קר שיו
 לוכיו  ,סרגנוקה תא וב דירטהל .יאדכ ונניא ראשה לבא : ,טעמ
 תחלצה היולת הלאה  םינירב אל ,היהש ומכ ראשהל = לכה
 סרגל ידכ ,םרגנוקה לא םיעסונ ונא ןיאו = .הנוסא וא  ,תונויצה
 םירבדה לע ןתילו אשיל ונא םיצור .. ,יטסירוי 'ץצחב וניניש תא
 לש ונמז . וללה .תוינע יקודקרב קוסעל אלו ,.נגה לא םיעגונה
 ותולבלו ודבאל םיאשר = ונא = ןואו רתויב  רקו .אוה  סרגנוקה
 תיסהל ןתנ אלו רתויב ונא םיחקפ רבכו ךכב המ לש םירבדב
 + תוירקיעה תולאשהמ ינתער תא הלאה םיטועפה םירברה יי'ע

 ןא רשא ,םיעגר שי לבא ,טעמ םיפירח ילוא םה :ירבד
 םיכוסכס סרגנוקה ינפל יולג מ"ומ י'ע עונמלו חכב רבדל .הבוח
 ,םרגנוקה תעב םיירשפא

-- 

 ְ 'ע .תולול < לכו. ,עגי "םלועה, היהישכ :,ףופבלו  ,"היצזינגרוא, ר"ע :תוליל

 , קילרונ .ש

 .דֶלייִאּוא רקסוא
 .(44 ןוילגמ ךשמה)

 ע"על לבא | יםינמוה ןמ ןמוב הוכ רדס םשנתיש רשפא
 י תלבו ראמ .רעוכמו- רעבנ ןפואב םהייח תא םדאהיינב םדל ורדפ
 המחלמל םוקמ םושב ארוק ונניא דלייאוא רקסוא = ,יטיתסא
 ןמ .קוחר כ"כ איה . הז לע אלפתהל ןיאו ,בוט רחא ררס דעב
 םלוה | וניא גוגמד לש דיקפתו ,הקיטילופמ ,תירובצה המבה
 ילתכ תא וימימ דלייאוא האר םא ,רבדה קפוסמ |, ללכ ותוא
 +ןאל . תכלל : רחא יעצמא קר עדוי אוה .ינודנולה םירחבנה-תיב
 + דלייאוא הנוע -- תונמאה לש ןואיתנפה לא . ,יפויה לכיה לא
 אורבלו תואיצמה לעמ = ,ךחוגמה םילמנה:ןק לעמ קחרתהל ךירצ
 הע .לודגה ןמ לכה .ןמא תויהל ביוחמ דחא לכ . יתונמא .םלוע
 היפוסולפ ךופהל ךירצ ; תונטאה םתוחב עובט תויהל ךירצ ןטקה
 תויטויפ  תורוצב רסומש ימ קר אוה ןמאנ  רקבמו | ,תונמאל
 רתוי אוה ןמאה לש ימלוע . הנומתה וא רפסה :ןכותאתא תושדח
 ,תונמאהב קר ינשי רומג שפוח , תואיצמה םלועמ הלענ רתוי ,בושח

 הגררמב | תוילאודיבדיניאה לש לאיריאה תא גישמה םדא ךל ןיא
 ,עבטה ןמ רתוי אוה ישפח .ןמאהב כ"ב הלענ

 םידקשה ץע תא חירכהל הלוכי תישפחה תונמאה קר,
 ,המקה-תורש לע גלש תפוס איבהלו ףרוחה תומיב תורפל
 םירפצו ןגה תא םלועמ ואר  אלש ,הלאכ םיחרפ תעדוי איה
 ."רעיב םהימימ ויה אלש ,הלאכ

 . .תויטופסרה .., ןמאהכ  רומג = שפוחל = כ"כ קקזנ  םדא ןיא
 א .האנשב .םחיתמ אוה ךכיפל ,םדא לכלמ | רתוי ול .תנכופמ
 וחרה אוה לודג רתויה טופסדהש ינפמ  ,בוחרה לא  ,ןומהה
 לשומ ןושארה | ,רויפיפאה ןמ .רתוי ,ךלמה ןמ רתוי אוה .ץירע
 ףוגה תא םג אכדמ ןומההו ,המשנה לע קר--ינשה ,ףוגה לע קר
 דובכב ןמאה תא ושגפש ,םיכר םירקמ ויה ,המשנה תא םג
 םיערוכ ךלמה םג רסיקה םגש שי  ,םיכלמ תורצחב הבהאבו
 ןימהה לבא ,ןמאל םירסומו  לוחכמה תא ץראה ןמ  םימירמו
 ...ןמאה לע רפעלו רפע ונפח אלמ תחקל ירכ קר ותמוק ףפוכ

 לע יפוי .ליצאמ אוה .תואגתהל המב ןמאל ול שי

 ונניא אוה ,םהמ לבקמ אוהשמ רתוי עבטה לעו םלועה

 ןודנול תוצוחב לפרעה  ..ותוא םיקחמ לכה ךפהל |; שיא הקחמ
 , םיטסינויפירפמיאהל תודוה קר .ןיעה תא .וילא ךשמ

 ונא .תונמאה י"ע קר ; תונמאה תאמ לבקל ךירצ לכה,
 ינפמ ונילע .ןגהל הלוכי תונמאה קר | ,וניכרד רפשל םילובו
 : ,"םיחלאנה םייחה-תונכס

 ןמורהב ירניה .דרולה .ןטק רבר לכב אצמהל ךירצ יפויה
 תרפה יכ ,ול עדוהב דאמ רעטצמ "יירנ ןאירוד לש ותנומת,

 יהו, ."הנינוזניבור, :ארקנה ןימה ותואמ אוה  ,הנק רשא ,הפיה
 ונל רבא רבב לבא ,-- ירניה דרולה רמוא --- הביצעמ תמא
 םלועמ .לכה אוה םשה ,םיפי תומש  םירברל ארקל ןורשכה
 דאמ אנוש .ינא  ךכיפלו = ,םילמ תורוא לע = חכוותהל יכרר ןיא
 תחא --רדעמ --רדעמל .ארקש םדאה .תורפסב | תוילאירה תא
 ."ולעפ יפ לע ורכש היה הז ,וייח ימי לכ וב רובעל ותד

 ונממ רבכנ לבא , רבכנ רבד אוה הפי .טשב אורקל תלוכיה
 ,אוה היפיב הלענ רתויה רוברה-תרוצ ,  הפי רברל ןורשכה אוה
 אורקל יירג .ןאירוד ץפח ךכ "םכודרפ ץנירפה, .סקודרפה ,ןבומכ
 היהש  ,רלייאוא תא דאמ םלוה הזה .ראותהיםשו .ירניה ררולהל
 ליצאה וירובגמ הברה לעו םכודרפה ךלמ םא יכ ,ץנירפ אל תמאב

\ 



 ;ץרמנהו הפיה רובדה תונמאב |
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 ,ןיי התוש ,םיתובע <

 ןניא .דלייאוא לש תוידימוקה לכ טעמכ הזה רחוימה ונורשכ תא
 לש ותנומת, ןמורה | .הנימב  תניוצמ = םיתפש-תמחלמ = אלא
 םא יכ ,וכ ןופצה ןויערהב אל ונבל תא חקול | "יירג ןאירוד
 ןומצהל ץמאתמ םהמ רחא לכש םירובגה ל תוחישה ןתואב

 הלועש הו =- ןוחצנה תא לחונו
 , ויסקודרפב וירבח לע

 ,דלייאוא לש םיסקורדפה טניריבלב .תועתל אוה לקנש שי
 דימת םה ולש םיסקודרפה .ולש תונויערה-קחשמב לבלבתהל
 בהוא דלייאוא ,הבורמה םרפסמב םיעגימ םה לבא ,םיקירבמ
 אוה ךכו ,ןינע תואלמ תוחישב קופע? דחוימה ונורשכב תופיתהל
 םינשושה ,תונושה תובוטה םינבאה תומשב לוסלס גהונו ךלוה
 םולהיהו ךפונה ,ריפסה תא : תובוטה םינבאה ינימ לכ תא ,םיחרפהו
 רבדל םג םא יכ ,ויתועבצאב ששמל קר אל בהוא אוה דגרמזיאהו
 קלתסמ אוה :ןיא הז גונעתמו  ,םשב ןתוא אורקל = ,ןתודו\ לע
 -ארטה תא יננורכזב הלעמה ,(* תימולש  יניצרה | ונויוחב וליפא
 + הדוהבו היפיב- תיסלקה הידיג

 רפסל בהוא דלייאוא היהש ,תוישעמהו תודגהב םלוא
 .קרו ,השודק' תומשפ לש לאיריאה םורמ לא עיגמ איה ,וידיריל
 הפ ,יגארט רפוס רותב ונינפל .בציתמ אוה דבלב "תימולש ב
 םלוכו  ,םיינארט םנה םירובגה לכש ינפמ : ,םירתוימ םירכד :ןיא
 םהמ שיא ןיאו ,ידמ .רתוי קזח אוה םנוצרש ינפמ תומל םפוס
 תיארפה התואתב שנפנ ןנחוי לש יאנקה ףונסה  .ענכהל הצור
 הבהא לכש ינפמ ,ןאכ .הבהאה איה תינארט .תימולש לש
 הזע הבהא ותוא הבהא תימולש יכ ,תמ ןנחוי , תיגארמ איה הקומע
 ,יאדמ .רתוי

 :נופורפ יד, ןהירחאו תוילביבה תודגאה םג "תימולש, םג
 וירפסב ררוש ללכב לבא .,דלייאוא ירפס .ןיב םידיחי םידמוע (** "םיד
 יתימלועה .הידיגארטה .ינפמ דחפה םש רפח ,קירבמה סקוררפה
 השעמ ,תוילגרמו תובוט םינבאב ומצע תא רלייאוא ףיקה ולאכ
 ,םייחבש תוינקירה תא האור ינניאו םיחרפו םינשושב ,ןמא" ידי
 :לשמל ,לאשל יאנפ ול ןיאו יפויה יליסלסב עוקש  אוה ידמ :רתוי |

 ןאמלטני'זר םג םכח םג היה רלייאוא יכ ,רשפא + םיהלאה היא
 היה אלש ,רשפא ,ולאכ סומנ-תורסוחמ תולאשמ ענמהל : ידכ דע
 לכ הפצמה ,שפסה ותוא לש  םיענ:יתלבה  בצמב .אצמהל הצור
 לבא ,ולא תורעשהב תמא תצקמ שי םנמא ."הבושת,ל וימי
 .ףוסולפ אלו ןמא קר רלייאוא היהש איה תירקעה הבסה

 היהיש םדא לכ תאמ שרר דלייאוא
 םרג ,ןמא קר רלייאוא היהש המ ,ףוסולפ תויהל---הינשה הבוחה
 דבעל םישפחבש ישפחה תא ךפה רשא דע ,תובר תורצ ול
 תופכ דבע | דלייאוא היה .ףוס ףוס * ,יפוילו תונונעתל םירבע
 תפטמה ,תיפוסולפה תונקפפה תא היה רסח ,ולש תויטיתסיאהל
 תוידימוקבש 'רחה ולותהב: ,םיגונעתה סוכ לא תורמ תופט דימת
 היטרקטסיראה תא םיהוכג רתויה תורמעמה ינב תא הכה ולש
 וצפחב .ומצעב וב ועגפ אל .ולש הינוריאה יצח לבא ,תינודנולה
 ודחא רבה הכש ןומדקה יירוקיפאה לש האיריאה תא םישגהל
 לש הז .וליפאו רבד לכ לש לדה וכרע תא עדוי יתמא :יירוקיפא
 םיפנע תחת ונגב םכוש אוה = ,ןירוח-ןב אוה : ולש תופרוקיפאה

 ענה לכב לבא ,םיחרפה | חיר תא חירמ
 ךילשהל , םמשה .רבדמה לא :תכללו .ומוקממ אשנתהל לובי .אוה
 ינפמ ,ושאר לע קש םושלו תלכתהו ןמגראה ידגב תא וילעמ
 . ףוסולפ אוה לכ .םרוקש

 םוגרתב .םגו 'ב הנש "ררועמה,ב יִרבע םוגרתב עיפוה הו ןויזח (*
 .ןודנולב ידוהי

 ( 7 + ןודנולב רומרמ .ק תאמ ידוהי םוגרתב רואל אצו (**

 "תא חכש אוה ,ןמא

 המ ןוילג

 תא לאמש לעו ןימי לע תוריל ךכ לכ ליבשהש שיאה ותוא
 רצי םייחה תודומחמ ,ומצע לע :גלגלל  לוכי אל .ויתולתהמ .יצח
 תויהל הצורש :ימ, = .תונמאה לילא ינפל  ךרב ערבו ןחלופ \ ול
 לודגה תונמאה.לכיה ."םייחה-תודומח לא דבעתשהל ול ןיא יולפח
 םש שטול היה רלייאוא .רקסוא רבעהש = ,אלב"תיב ןיעכ היה
 ,לודגה םיחרפה ןגמ םינשוש ףטוק וא תוילגרמו תובוט םינבא

 :ךכ רחא בתכ ולש יודיוה-רפסב
 - =ידומל קוח .יתולכירחא היה הז -- דרופסקואב יתויהב,

 רשא תונליאה תוררשב ונלויטב ,ירידימ רחאל תחא םעפ .יתרמא
 םיצעה לכמ םועטל ,תיקושת הקוח :ינילדגמה 'ודילוקה .תוביבסב
 םעו ,םייחה לא יתפנכנ הואת אלמ בלב , םלועה-ןגב םיידגה
 ןגה קלחב קר יתקפתסה יכ ,לבח ,םלואו ,םתוא יתרבע הו בל
 ..,'ירמגל .יתחספ לצב יורשה ןגה-קלח .לעו ,שמשה ינרקב לבומה

 םג םועטל דלייאוא רקסוא לש ו?רוגב הלע ףופ ףוס לבא
 הפדר איה לבא ,הנממ חרב .וויח ימָי לכ . הידגארטה לש הסוכמ
 תויהל ,ןמאל קר אלו ףוסולפל תויהל והצלאתו והגישתו וירחא
 ,דלייאוא רקסואל ול רסח רחא רבד .קי רבמ קר אלו קימעמ
 תוישיא לכל םיצוחנה ,םיצוקה וארנ אל לודגה םיחרפה-לסב
 העיגמו המשנה תפרצנ םונהינה ילבחב קרש ינפמ ,הריהומ
 ,..החונמ תאצומו הגרהמה םורמל

 ,םיצוק לש רז רטענ דלייאוא  רקסוא לש הפיה ושארל
 םירפסה רחא .וירפפ יבוטמ דחא :,"פידנופורפ יד, תא בתכ זאו
 -- + תימלועה תורפסבש םיבוצע .רתויה

 : וו.
 ,הבש | ,תולפאו תודרוב  תורדשל  םימוהה ,םורפס שי

 "תומשנו  םירובש תובל ילעב םישנא ףופכ שארבו הימודב םיעות
 םיחצונמה .קר םיכלוה 'הלאה תורדשב  ..ןוגי-תופוטעו .תורודק
 םיאיבמ םש ;םהייח לש לכה ךפ םה םישוע םש ;םייחה-תמחלמב
 ' שנרב םימעפל ,ןורחאה וקה תא םיגיצמו  תואיצמה תא ןובשחב
 החילפ לש קוחצ-תבב ,תישירח הגותב .דימת טעמכו סעב לש
 ..הליחמו

 הדיריב דחוימ יפוי שיש ומכ וללה תוררשהב דחוומ יפוי שי
 תפרטצמו תקמעתמ ,הב הלעתמ תוישיאהש ינפמ,הילע םימעפל איהש
 ואה לע ררובה :ןוילופנ = ,יובשה ןוילופנ וכ  ,שיחבהל .לוכו .ימ
 "לע תובולש וידי ,ויתובשחמב עוקש םיה :ףוח לע .בצנה  ,יניליה
 ונל .רקי רתוי .אוה : הז ןוילופאנ יכ .,והזח לע דרומ ושארו ובל
 תודמעה לא ןנובתמו ריבא סוס לע :בכור  בשויה .ותואמ
 . ולש .תוינואנה

 ,חצונמה תריש איה .דלייאוא רקסוא לש םידניפורפ יד
 ,םינירעו םה םיפי .רתוי = ,םיריאמ .רתוי םדיקה חצנמה ינפ

 ,רתוי אל לבא ;בלה תא ךשומ רלייאוא היה םדוק ,שורק ינפכ
 ךכ לכ וילא ונברקתנ .ונתמשנל דאמ בודקו ונל רקי אוה התע
 ,םידדובהו םילפאה ,םיכוראה תולולה י'ע ,תוארונה .תורצה י"ע
 . : .וילע ורבע .רשא

 -יתלב םידעצב דלייאוא לייטמ הכו הרדובו הממוד הרהש
 , ותמשא לע םילעמ אה ןיא  ,ןוגי = תוקיפמ םיגיעבו * םיחוטב
 הלא ןיב ןיחבה ילבמ ,םויחה  תוסוכ לכמ התשש ,אטח | אטח = ,ןכ
 תויחל הצור אוה לבא .הנכס ןהב ןיאש הלא ןיבו ןהב שיש
 לחומו חלוס אוה .רטונו םקונ תויהל הצור וניא אוה ,וחורב ולש
 .ןשרה ונחלש .לע ןיבופמ ויהש ויבהואל םגו .והופדר רשא ויביואל
 ןנחתמ אוה םישקהו םורדובה תולילב ,ודיא םויב ושפנל והובועו
 ;לכה לע .תממורתמה ,הבהאל  ,תימינפ הולשל ללפתמו לאל
 .לכל תלחומה ,הבהאהל

 מ טקש < .םלואו ,ללמוא  רלייאוא היה .הלחתב קר



 2 ב 4:0 71. 7:

 המ ןוילג

 ! אל ! "יצק  ארונ המ, : אורקלו ףכ קופסל .דוע הצור וניא .אוה
 המו ,הלחתה הנה, :רמאל הצור אוהו ,וילע הרבע השרח .חור =

 ! "וז איה הרקי
 ,ןושארה .רבדה,

 ,םלועה לא רמ שגר לכ יבלמ .רוקעל אוה --- 'םידנופורפ .יד,ב
 םיארוק ונא ךכ -- תושעל ךירצ ינאש

 שי לבא ,לכ יל ןיא ,ינא לד .הזכ שגרל רכז דוע ראשנ םא
 םיחתפה לע רוזחל ול בטומ :םלש בלב .ינממ םיללמוא םלועב
 לע םעז האלמ שפנב םירופאה-תיבמ תאצלמ ,םחל תפ שקבל
 הנה ,םירישעה יתבב המואמ לכקאי אל םא םג ,ולוכ םלועה
 -רובאו ןצמק אוהש שי .,בר ול שיש ימ ,רוע יל וטישוי םיינעה
 הוה טעמה תא קלחל רימת ןוכנ אוה טעמ ול שיש ימ ;בל
 יל שקבלו ,רק אשר עצמ לע ץיקב בכשל יל בוט ,םירחא םע
 ,"יבלב הבהא ןוכשתש דבלבו :,לודג תפר גג תחת הסחמ ףרוחב

 -לעב .הרומה ךלמ היהש | הז .,דלייאוא .רקסוא .בתוכ ךכ
 לא ..דימת גלגלמה ,םיסקוררפה ןואג ,ןודנולב ןושארה  ןילקרטה

 ןמ ,תונמאה | ןמ - אוה יכ ,םכבל | לע ןויער / הלעו
 יל .אל יכ .,ינא עדוי, = : רמוא אוה ןלהל ,אל ,תוילאוריבידניאה <

 לע הלולב בבשל ילע היה ילמלאו  ,םיכרד שארכ תובדנ שקבל
 ושפנ םלואו .ייהנבלהל בהז-יריש .בתוכ יתייה זא ,רקה בשעה

 ייתמ ,הונמאל דבע אל לבא ןמא אוה התע םג  ,הקמעתה

 טיניבקה ןמ הפי  רתוי רבד םלועב שי , ררחתשה רבכ * םינונעתה
 הלעתנ אוה ,ימינפה ומלוע תא רישעה אוה ,יירג ןאירוד- לש טשוקמה
 .,תישירחה תויהילה לא רבע סקודורפה ןמ הברה לבסש ידי לע רחוי

 רקסוא תאמ חקל ,אטוחה תא שונע> כ"כ בהואה .רובצה :
 וילא .ךושמל כ'כ ייבסהש שיאה .ול היהש המ לכ תא דלייאוא
 בווע בכוש ,םוקמ לכב ןושארהו .שארה היהש ,לכה יניע תא

 רכז .ןיא םבלבו ,ורבעל שיא  וצופנ ויערו .וידירי..  .לפא .ררחבו
 2 ..רעצב תופתתשהל ,הלמחל

 ונא בצעה ויוריוב +ול ןמאנ. ;רעצמל ,רחאה ראשנה
 םוי אבי ,"שדוקדתמדא םש --. םירופי לש םוקמב, :!םיארוק
 תעדוי תוישונאה ןיא איהה תעה דע . רברה תא ןיבת תוישונאהו
 ןיבהל םילוכי והמכ םירחא רועו (ורבח) י ב ב א ר ,םייחה תא הניבמו
 םירוסאה תיבמ םירטיש ינש יתוא וכילוחש העשב ,רברה תא
 לש ונוהמת לרוגלו ,רודוורפב י בב אר יל הכח ,ןידה:תיב לא
 וינפ לע יתרבעש עגרב ,ושאר לעמ ותעבגמ תא ריסה להקה
 םיבוט תוחפ םישעמ תוכזכ: .יזח לע דרומ ישארו םיקיזאב רופא
 א ."ןדעה-ןג לא סנכהל םדא:ינב םיכוז

 ,רפוסה לש "הביא,  תליגמ קר" ונניא  "םידנופורפ ידע
 ,םיקומע תונויער אלמ רפס םג והז ,םינפל ביבחו. ללוהמ היהש

 הז ,וחכב:ןוחמב םהב רפח ,םרוקה ןואגב םירמאנ םה .ןיא םנמא =
 ,תונמאה םופורטופאל ,וייחב ומלוע האורה שיאל  ,לשומל דחוימה
 לעו ,תמדוקה :הנומאה  ובלב ןיא = ,בוזעה ןטייפה הגוה יאשחב
 אכודמהו לבוסה לש תבצעה היורש הלמ לכ ,לע ,ןויער לכ
 קרבה הל רפה לבא ,םדקמכ הלענו הפי הרוצה  .םירוסיב
 . , דחוימה .רהוזהו

 רלייאוא לש ינשה ורפס והז-- "םירוסאה-תיב לש הרלב,ה
 ליחתהל הוק אוה | ,רצי :אל הזמ רתוי  ,"הדיריה-תפוקת, .ינפל
 אל וחור ,השא-שפנכ הנידעו הכר התיה ושפנ .לבא ,םישדח םייח
 בבלגו םח סחי שפחל ותאצ ירחא שנפ אלשכו | ,הקזח התיה
 :העת .אוה . ויתובשחממ תחא ףא עצבל לוכי אלו .וחור לפנ ,חא לש
 ,שפנהץוצרו בל-עוצפ ,םיינע  ידגב שובל רדוב

 ירדנא ,םינפל  ןמאנ .רתויה = ודידיו = ,ףרוע ול ונפ לכה
 == .ונומיל הבש, .הפקה תובב רחיותא .תבשל | שייבתה ,רי'ז <

 ."יכנא  דומלגו .רדוב ךכ לכ --- תבצעב דלויאוא וילא רמא

 תא רלייאוא .רקסוא הלכ ,חדנו בוזע  ,הרומג .תודידבב

 . וימי תיראש

 ,+. ותרובק תא שיא ערי אלו

-- 
 .ןיִרוּתַסַמדיִליִל

 .ץו

 ,םיִבְרעַה ןיּב לש תיִלּלְּפַא ףָמעְמ םֶלּועָה הָיְ
 העש-םַתְס ,הָליִל אלו םְוי אל הָעָשַה הָתיַהְ

 םילגר תונוהְּב לַע .רודוורפל יִמְצַע תֶא יִתְנקְתְהְשְּ

 יִטָּבַמ העתו ,יִתְעְדָי אל הַמ רַבָּב שקבל יִתְסְנְכָנ

 ...הָעְתְו כ

 ,ינרק .הדוהי

 ,ויִלָתְכּ ויובמ 0

 תוטל ףיִא תעד יִלְב יִּתְדַמַע םיִלָּפֶא תוריק יִּפְלְכ יִנָאו

 הָכיִאְו ,רודָוורפב הָלָסַמְ

 ;ויִלְלָציִלְלַ ל םולָשְּב סָנָכִל
 ,הָכָשַחְּב ער יִל אָבִנְמּו דָחַפָמ .יּבלו יִתיִּכְח יִאְשָחְב יִנָא

 .;םיקוחר תומלוע וזיאמ .ולאּכ ,הַמָלְאְג הָנפִמ

 ךיצ לע הָבְבָסֶש תֶלּדְְואש
 : ,םירוהמו םיאשח םידעצו ,הלמש-ףנכ ףורפרו -- עיגה

 -ינפ לע הַפְלָח תומר :יִתַעַרָי .הָמַמְַּה הָצְבְב בוש -- רַחֶא

 ,הָאְרִיִ יִתְבַהְרַה אל לאשו

 הָמיִלְכמ הקותש וא :הָלֶאְטל תואצות םיִתִש יִכ יִתְעדָי

 םיִריִמְמּו םיִרְּתְסִנ םיִוָמְר וא

 דחפב .יּורָשְו ,םֶשּורָּפ עדֶא אל

 :המַמְדה ןמ ילֶא ב המ בָשק ב יְִבַשקַה
 ילוא וא ,ךשחב ךְלוהל כעל וא םיִמָחְר בינ

 דַחְיְּב םֶהיִנָש יִּכ

 .יי.הָמשנה ןוּלע תֶא ליּדְגהְו אָשָנַה ,רודוורפה רֶבַעַמ ּואָשַנ

 וו.

 = = ,תוליבומ ןה ןאְל יִדיִגִה--ילגַר ףּכ | תַתַת תּודַעורָה תולעמַה

 2 :ּוביִט המ ידינח - לכיקה יקָמְעִמ ףלוחה שעְרָה
 : -תולָפִת םָא
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 תולוחמב תורוחש ל 5 הופ םע םיִאְיַה

 םיִלְּבאְתְמַה לטו תומְלּוע ןֶבְרְח לע תֶוציִרְפְב םיִחַמְשּו



 ידינה ,אובמב ד

 ,ןמכיפ .בקעיל | :
 'יבסחאשונ אוה םויבש ינע :ידוהי  ,ריעבש- ריחיה .רמושה

 -תיב לא רחא ץיק-רקבב ופנכהב ,ריעה יסכנ רטונ אוק
 רחא ינזאב .ומות יפל חיסה ,וכרדכ ,"ןיקיתו  ללפתהל שי
 ריבגה תיב ינפ לע ורבעב ,הזה .הלילבי וכ  ,"םינושארה .חרו

 ךא .ןזא .הטהו ןולחר לא ברק .הללי לוק עמש מ
 תוחנא קר, עמש אוה .השאהו לעבה םהיניב וחסש המ |

 ,םיכוב לוק םג .ןכ .ירחאו
 םירבדמ המ לע עומשל ןווא הטהש רחא ידוהי רוע לפ

 ורבח = ינפל ותוא  רפיפו .ןינע אלמל רברה תא בשח ז
 רבכ תירחש-תלפת . התלכ אלש דעו +"תאז המ, ולאשו

 .רמושה לש 'א?פנה רופסה תא "ןושארה ןינמה,
 וא תוכאלכ-ילעב קר ,עודיכ ,םיללפתמ "ןושאר :ןינמב,

 יאנפ םהל ןיאב ,שרדמה"תובמ תאצל :םימידקמה  ,תולג
 ,םירואבו םישוריפ ,תורעה ילכ החישה הלבקתנ ןכלו ,ם
 ענענ ,ויתפשב .קרש ,ויפתכב ךשמ רופסה תא עמשש
 ,םירזומו םיהומת תמאב םירבדה יכ ,,תואל -- ךליאו ךליא

 ,םהל רשפ
 העב ,"ינש ןונמב, ירמגל תרחא הרוצ .לבק .רופסה םלוצ

 םיניתממשב ,הלפתה םדוק תוהש שי זא ,,םיללפתמ םיתְנ
 קוסעל אוה םינומדק גהנמ  הלפתה רחאל םגו ,בר
 ,ןיליפתה .תכירכו תילמה תפיטע ןמזב  ,"ןילוח ח

 החא ריעה ,ליעל רכזנה .רופסה היפונכב עמשנשכ ףבי

 ינפ תא האורו ןנובתמ ינאש מכ ה

 , חריבמ תוארתהל איה ץמאתמ יב
 %הו המ ל

 הנשב .יכ  ,םירמוא <
 ,רחא ןעדי הנענ -- בז
 ,..ןאכ שי  החפשמהיקסע וכ .רשפא +
 ץמקמ הנורחאה | העב ליחתה רובגה יב = ,יתעמש

 םיבוצע :ריבגה

 ןוממ = תורעיה-ירחוס .וריספה וז

 ,,,ללכבו ....קסע .י ןמרזמ --- קיפסמ <

 ותבל = .דעונה .אינודנה"ףסכש |
 ; : - * ,*רעומ רועב,

 תחא העשב | דלונ  ומצע ןויערה ותוא .יכ ;רבדה .אלפנו
 אה ידימ םפפכ .תא תחקל ורמגש .תפוחה"ילקב בור .תוחמב -

 ,"חוטב, תויהל לרחש
 ",יאשחב םיסנכנ םידוהי ולוחתה רקבב תירישעה העשבו

 ינפב | םינפ דיפעה רחאו דחא לכ ,ריבגה תוב לא ,םיבנגתמכ
 .'קסע ילגרל, אב יכ ,ורבח

 צישכ ,בוחרה .לא הנופה םיִחרואה:ררחב הלק העש וניתמה
 לבתנ בשה םיקיפמ וינפו רקב:ליעמב שבולמ ריבגה םהילא
 : +, וקתתשני תצק

 + יתובר ,,ורמאת המ --
 "וטרחתנ .רבכ םידחאו  ,םהילגרו םהידי ואצמ אל םיבר

 .-" ויגבש הז ,"יכבדלעב, ץ ר פ. ךא ,ןאכל ואבש לע עגר
 : : רמאו ובל תא ברע ,הקירימאמ ףסכ ול

 :+:ףסכ ודובכמ לבקל יתייה הצור --
 + המכ --
 ..חנומה םוכסה לכ --
 . +העש התואב ךל המל --
 ית" שארמ ןיבהל חבשש ,"יבבְלעב, םגמג = .,,,ךכ =

 חאו רחא לכו ,םדחפ לע םישונה לכ וגילבה 'םיתניב
 ,ול עיגמה תא עבתו דמע

 == הנולת .העמשנ ולוקבו ,םהילא ריבגה .הנפ -- יתובר -=-
 ב ןה ה םויב תובוחה לכ תא ערופ רניא קנ ב | םג אלה
 ,..טורק נב תויהל. יתוא וחירכת הזכ

 ברקב הלומה הררוע .,ךרכה .ןמ האבש ,וו הנורחא הלמ
 / :: םיארוק תולוק ועמשנ .ברו ךלהש ףםאנה להקה

 ? תאז המ -
 ,יפסכ יל בשווש דע ןאכמ ווא אל --
 ,,,.בטסירפה לא ץר :ונא --
 :,.יפסכ .,יפסכ --
 "ףא -- דער  ולוקו תינש םהילא ריבגה הנפ =- יתובר --

 ,המואמ םכל | ליעוי אל .תוצח רע רקבה ןמ וקעצת םא
 םכל קליסי .דחא שדח ךשמב יכ ,וארת הנה ...וענרה ,וטקשה,
 ,..ול ןיא העש יפל .. ,הנורחא הטורפ רע

 תא לענו ךומסה .רדחה לא סנננו ףרע םהילא הנפ אוה
 ,םינפכמ תלרה

 ומיא םהמ םידחא ,וניתמהו םישונה ורמע רוע הלק העש
 ע  ותשו .ודמע .םיבשוימה  .םיפודנ םהיפמ ואיצוהו םירבדב
 .: וההרהו םשאר תא ודירוה שואיה-ילעבו ,םנוה תא ליצהל דציכ
 .םיכ. ןורפחל יו

 -טא וכלהו רחא דחא וטמשנ םיפסאנהו ,הלק העש הרבע
 ,םהיתב לא <

 כלה רברב | םיעגונה .. .ריעב ושחלתה אוהה םויה לכ .""
 ולאש לע בושהל | וענמגו  םירוהרהב ויה םיעוקש = ,םיפוזנכ
 נאוצוהב , םמצעל דספה םורגל ואריתנ וליאב ,הז .ןינעב םינרקסה
 יבשוי  ודמע .ןכלו .םבל 'ברקב ןופצה רברה 'תא םהיפמ
 ודא לע  ןידודח-ירברו תוטל ועמשנ .תורעשה ורעשו
 הנפו הנפ לכב ערואמה שגרוה ריעב ,ווגחנמו

 :ןבכ שיא < המוקהההבג :ירוהי רבע .בוחרב =
 בדירמוע לש תויפונ



 ,ורבעל םונופה ינפב ההימתב לכתסנו דמע ךלוהז
 !ז'הטילפ, --- אוה "ךלש, רובגה ;יפוי ,אנ עמש --
 :ףעוב הנעו קקר רחא ,וב .רבודה .שיאב ווניע .ץענ ולה
 ..ךייחלב הלחת םיבשע ולעי =--

 ..אלולטוהאכוח היפונכה ןיבמ עמשנ
 % תויה | ןכיה = ..,םולכ | עדוי הו ישנדרב ןיא ,אנ ואר =

 7 + רוברטפבה-
 ,הטוש + ןימאמ ךנוא --

 ,ןצבק אוח ךלש ריבגה
 , זנבשא ןושלב טורקנב

 ףקומ ומצע תא האר יפויו ,היפונכה .הלדג עגרל עגרמו
 הלא לא הביא וקיפה 2 שפנ-עוועזמ ומדא וינפ .,רצ .לכמ
 ,"ולש, ריבגהב םיבילעמה

 םהירחאו | ,תוידוהיו םיחוהי ןומה קוחרמ הארנ םאתפ

 , ריבגה תיב דמוע םשש ,בוחרה לא םירהונ םלכ ,םידליו םידענ
 ,ןומהה .תובקעב ךלה ןוופחבו .ךרד ול עיקבה :יסוי
 םינוחה םישנא- לש תוכר תויפונכ אצמ ,תיבה לא ועינהב

 קחדנ אוה ,קפוד  ,קפוד ליחתה ובל , תונולחלו חתפל ביבפ
 ,המינפ תיבה לא .םנכנו ןומהה ךרד

 + םימויא = ,תויכב | ,תורענ ;םיפודג .תולוק בוברע =
 : קעוצו ו חלשה לע .ויפורגאב הכמ םימודא םינפ .לעב

 ! ילא .ותוא ובה -- =
 חוורמה רדחה ינפ לע תועות םהיניעו  םידמוע םירחא =

 .םבוחב \ לוטיל .ףסכ"הוש רבד ואצמי ילוא ,ןנובתהלו תואר
 ...ןמצע .לע םימחר תוררועמ ,תוכוב ,תוללימ םישנָו
 םינידעה . הינפו ..תרמוע . ,םיעברא .תבכ .השא ,תיבה-תלעב

 .* *  +תועמד .ךותמ דעור הלוק
 ,..הנורחא הטורפ דע םכל קלפי ילעב .,יתעבשנ םיהלאב -- = <
 דוע .הלוכי .ינא .המו ,תיבבש המ לכה םכל 'וחק ,םתא םיצוי
 % םכל תושעל
 ,א + חרב המל 8 יבר .ונממ קמחתה עודמ לבא -- 2

 <  %המל ,הברדא
 הלוכ ,הרשע הנומש תבכ כ המלע הרמע תוממה-רדה חתפב 7
 דליו .תונטק תויחא יתש הדי לע ,זועמר :תואלמ  היניעו תדעות"
 ,ןואש . םימיקמה םירוהיה ןומה לע הדרחב וטיבהש ,דחא-

 שאר היחש ,םהמ דחא לא הנפו ,ןומהה לא שגנ יסוי <
 ב

 םכמ לוזגי םנמאה + הילא יבר תא םיריכמ .םכניא םולכ --
 ינב םיריבג ,ותחפשמ לכ תא יכנא עדוי ,יל ונימאה %םבפסכ תא
 ,.,וציאת אנ לא ,..םיריבג

 -לעב,ה תא םתיארה ,שפנהירמ וב ופונ -- 1ךלכ ,ךלכ
 ,םימולשתה דעב יארחא התא אהת ילוא % הזה "הקר

 םיריבגה יפלכ .םיפודג תינש ועמשנ .הלאה םירכדה ירחאו
 םיבהואש :תומוקמה םתואמ םיאבה הלא יפלכ רוחיבו  ,ללכב

 ...היתשה" תאו הליכאה תא םו
 םעפב | תונעטה | לע רזחו ןומהה רמע .רוע\ הכורא העש =
 רחא םיפומנכ םיפפאנה וטמשנ ברעה אוב םע קרו ,תורישע
 : .. .תוללקו םימויא ךותמ תיבה תא ובועו ד

 :דופה 'תא- רבכ  םיערוי לכה
 -- לגר טשפו מע םויהו : ,הליחמב

 ידוהי

 יםוי + דעו ,רתוי וא הנש .םירשע הז הנמקה ריעב יררוגתמ

 ,הירכנ ץראב .רגכ ומצע תא האור אוה ם
 תועמ הזיא יפ לעו  ,אמילבש וז החהנ :הנפל והלטלמ .ולומ

 .תונח ול חחפ ,השא אשנ ,הו

 םואלמהו םינומראה וינפ .תובחהה כ 7 לס"

 ולל ץוחמ ותרלומ לע ודיעהו הדעה ינב רתימ  ותוא
 ריל העינהש ,ותונטשפ לע םינלגלמ ויה םיאטילה

 " " ,אוה הטושש וילע םירמוא ויהו

 ,אוה רשי שיא ךא --
 : ,,;םיטושה לככ --
 ירברב .ותוא ףיקהל  םינדמלה םיבהוא ויה .םימעפל

 ..תונטקה  תויתואב ותואיקבדיאו ותשלוח תא תולגל ןרכ
 ."ריסח, אוה םנחל אל --
 7 ."ץראההםעל, .ןמיפ --
 ונושלב = םיביעלמ = ויה לכה .לע םלואו

 . ,םירזה .וירובד לעו הנושמה ואטבמ לע .םהיפ
 :ותוא םינכמ וא "ךירוב, .םשב ותוא ויה םיארוק

 ,אטילל עינה :רבלב ועמש קרש ,לבאמה ותוא םש לע

 "ול" ךיחמ .היהש םימעפו  ,בלענ  יסוי היהש םימעפ
 וא .בחא אל .,קתוש היה ךכ .ןיבו ךכ ןיב ךא , בל-בוט
 : , םהינפמ תצק .אריתנו םיאמילח םע

 .ללפתהש דחאה אוה |, רדוב היה \ תובר .םינש
 : אוה ,םיכנע לש םימעט תא עדיש דחאה .אוה = ,"ררפס
 - ,"םידגנתמ, הלוכש ריעב "םידיסחה, ינוגינ רמוש

 גל אב ,םנ ול עריא םינש עשת = וא הנומש ינפל קרו

 משש ,"ינופריחה ריבגה,  ,ויקפע ילגרל , הנטקה :.ריעה לא
 +ותרלומ ץראב  ותבשב- דוע יטויל עורי

 = ןוכנו < ריבגה .תיב ירחא ףךורפ

 ,רכנב  רדובו = בולע .ונניא התע

 לודג תשרפ תא 'ריעב רפסמ ליחתה | אוהו
 לש הגלפומה תורישעה תא ,הָביִבסהו ןופריחב "ןיריפש,

 וירועפ = תויפב וירופפ תא םועמוש ויה םיאטילה
 ריבגה .תוכזב םהיניעב הלעתמו ךלוה אוה יכ שינרה

 ןיב םנחב םיניבהדשואל יסוי היה טאל טאל
 . ריבגה :ןיבו

 .:: לע "ךלש, ריבגה תא - לאשת ילוא =-
 ,(,ךלש ריבנה הא שקבת התא יסוי ---
 .,רעריש ינפמ .,וילא תונפל םיליגר ויה ךכ

 : .ריבגה לצא  תיב-ןב

 : ,יוי לע :ןוגי  ליטה .ריבגה תיבב הוה ערואמה
 . .ואשמ תחת :ערוכ אוהו וילע אב ארונה .ןוסאה

 ",םיבוצעה וינפב .הריכה ותשא ,ותיב לא אב אוה
 : ,.רעצב אוה

 הל התסנ -= . +תינרודק * .ךלוה התא הז המל -
 " םישוע המו ,  בערב עוגי אל ."ךלש ריבגה, --  :ותער
 = +םלועמ םירישע ונייה

 ! אוה הצור יכ" ,ול המדנ :, ותשאב ויניע. ןתנ יסוי
 ,םיב הפרטנ  ותניפס יכ בושחל םדא לוכי --

 + בנגנ .ושוכר .יכ ,ףרשנ
 ,יסוי עוערמ -- יקתשתש במומ --
 .השארב .וירחא הענענ = ,וינפב הלכתסנ השאה

 + תומוערתב
 . ןיאש ,האישהל םיכירצש תב ול שיש" םרא --

 וח עורפל ב חמש | לרלרתמו | ובלוה ותונחש ,קחורב ולופא
 הונא דל
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 ירבר לע  בושהל הצר ,םעוב | ובשוממ םק יפו"
 .תיבה תא תאצל רהמ אוה .קתשו וחורב *רצע ךא -- ותגוז

 וטעמ הנמקה ריעה לש םישפורמהו םיכשחה תובוחרב .,ותס ליל
 תא וריקפהו םהילהאב ריעה ינב וסנכתה ..םיבשהו םירבועה דאמ
 ,ריעה עקרק תא םיבימרמו תופמ תופט םיפמפטמה םיננעהל .ץוחה

 רהמ = וליאכ . ,תוסג | תועיספב ותרדאב .ףוטע ךלה  יסוי
 ינפ לע טאלב קפד ,ריבגה .תיב לא ועיגהב ,הצוחנ תוחילשב
 + תלרה

 +םש ימ --
 ,רנא ,ונא ==
 + ףכית החתפנ תלדה
 !אבט אברע --
 הדמע  הלודנ-אל תיששע קר ,ךשח-יצח ררש  .תיבב

 לא סנכנכ ,תוורמה רדחה ינפ לע ההכ רוא :הציפהו ןחלושה .לע
 ,ץוכתנ ובל :,ויניעב יפוי היה לבא חיב

 אסכ ול השינהו תוריבסמ םינפב . ותוא המדק .תיבה-תלעב
 : , תבשל *
 יכנאו = ,דחא דידי  ונל ראשנ דוע ןכא -- 2

 ,..םיביואל .ונל .וכפהנ לכה לכהו ,ונא םידונמ
 תא עיבהל היה ץפח המ  .תונעל המ עדי אל יםוי

 ,ושפנ לא  רבדח | עגנ המכ דע רפסל ,הו ןוסאב ותופתתשה
 ּ . א םילמב ךפתשהל ערי אל בלה ךא

 פע השארב הנעשנ תיבה-תלעב . הממר הררש הלק העש
 : לאשו- ביבסמ ןנובתה יסוי ,תובשחמב העקתשנו הדי =

 + םידליה םה .הפוא = -
 ,הכב הזו הכב הז םימנמנמ ==
 :הלאשו םאתפ הררועתנ תיבה-תלעב
 ...לבור השלש ךדי תחת שי ילוא ,יפוו =
 :םנמנמ ליחתה אוה ורוח יסוי .ינפ
 : .,,שיש יאדו ,יארו --

 הבחותו האיצומ ,וזב ודי .בחות ,ויתוחלצב שמשממ .ליחתה ָס
 אוה .,.ודער וידי ,ופיכ תא איצוהל ודיב הלע למעבו ,תרחאב
 טישוהו םילבוררהרשע-ןב רטש םשמ ףטחו חכב םיכה תא חתפ
 ,,.הינפב טבה ילבל  לרתשהו ,ולוממ  תבשויהל

 ; .,.טורפל .ךורצ .<=--
 אמש ,םכריב יהי .,יל ץוחנ אל .רתומה ,אל ,אל =- /

 י,..וכרטצת
 ,.תבלל ובשומ לעמ םק :איח

 9 רהממ התא המל -- 7%
 , יתיבב יל םיניתממ --
 אלו ותרדא .ירותפכ תא פכרמ ליחתה יסוי
 : ,ודער וידוו
 םילתכה יכ ול המדנ ,תושחול םילחג לעכ  תיבב דמע אוה

 ,,,וינפב םימלכנ םיטיהרה :,םישיבתמ
 תא  קיתשהל ץמאתהו ןוופחב ךלה ,תיבה תא אצישכ

 רמע םאתפ ,ותיב ינפ לע רבע רבכ יכ ,האר אל .ובל תימה
 ..שרדמה"תוב די לע =

 ;ףופכ ושאר ,רעצב יורש ,הכשח ןרקב ול בשי ,סנכנ
 ; הזחמה ויניע דננל ..תועמר ויניעב

 .,האולה שקבל וילא הנופ ,הריבנה ,איה,

 וכ ,יתרמא

. 

34 

 ויניע = ,לכי
 וכשח

 3 םלועה =<

38 

 המ ןוילג
 ו... 2

 .טילאש ,מ

 . הָנְבוקְּב רּוּבְצַהיִנְקְסע תריעְו
 (ףוס)

 ,גרבזוילס לש וז ,תואצרה יתש קר וארקנ הדיעוה תובישיב
 ד"ע ,הינשה המודָה לש ריצ היהש ימ ,ץיבוניבר לש ותאצרהו
 תאזה הנורחאה האצרהה ,םתלועפו ונלש הקדצה תודסומ רודס
 תבש-יאצומ לש הבישיה םלוא ,'ו םוי לש הבישיה ףוסב הארקנ
 יוז הלאשב תוטלחה ולבקתנו הלהקה-תלאשל בוש השרקוה
 ףופ תא ןתונ ינירהו ץובוניבר לש ותאצרה לע אפיא ינא גלדמ
 ,הלהקה תלאשב םיחוכוה

 *י"ע ודבועש ,הלהקה תונקה יפיעס תא ןינמל ודימעהשכ
 -ואלמ םיתוכוה ויה םעפה ., םיחוכו .בוש וררועתנ ,הדחוימ הדעו
 + תוירקיע תופקשה ןהב ואטבתנ יכ ,ןינע

 תא עיבה | ,ילקידרה םרוה לש וחכ-אב ,ןמדלוג 'ה
 איצוהל ךירצ הלהקה תרועת תא ןמסמה ףיעסה ןמש ,הערה
 ילבל .רהוהל ךירצ .תדה תורסומ א"ע םירבדה תא | ירמגל
 רבכ  ,יתדה רקיעה םע הלהקה תורדתפה רקיע תא בברעל
 םירוהיה לכ - ףתתשהל םיכירצ הלהקב יכ ,ןיבנש העשה העיגה
 לש בלה לא רוסמה ןינע והז תדהשו ,םיתדה םישגרה לדבה ילב
 תודיסיה .םתוא לע .ונלש הלהקה .רדתסת םא .דיחיו ריחי לכ
 חרכהב ירה ,תרה תוהסומב םג ךמתת םא .,גרבווילס רמ עבקש
 הלהק לע םירבדמ \ ונא-- .הירבח לש םהיתיעד תא םנאתש
 הלהקהו יתדה ןחלופהש חכשנ אנ לא ןכבו ,הישפחו. תיטרקומד
 ,הומ הז םינוש םירבד ינש .םה .תינולחה

 רוסיב יתדה רקיעה תחנהל ןכ םג רגנתמ ןופמרב
 הזב הריחבה תויכז תא תולתל ללכ ךרוצ ןיא .הלהקה תורדתפה
 " לע דוע קלוח אוה ,תסנכה תיב יללפתמ ןיב ידוהי םשיונ םא
 תודועתל עגונב .רבד טילחת אל הדיעוהש ,עיצמו םירחא םיפיעס
 ןודל .היהי רשפאשכ ,תרחא תעל הוה ןינעה תא החדתו הלהקה
 לגר לע .לבקל רשפא-יא ללכב ,שאר רבכ ךיתמ הו ףיעסב
 שורדה רמוחה ןליבשב רפחש ןכרצ לכ ודבוע אלש תועצה .תחא
 ְי ,הלהקה ד"ע וזכ תודבכנ תועצה רועי

 לש ויתועד תא ביחרהל ופנ  םילקירר םידחא םיריצ
 םיעמשנ | וליחתהו הפסאה לש התונלבס העקפ םלוא  ,ןמרלוג
 וצרשכ  וללה . םיריצה וחילצה אל ןכ ומכ "!יד ,יד, ,תולוק
 -יתב לש םידומלה ןושל ד"ע תופסוה ינשה ףיעסה ךותל םינכהל
 הלהקה " ךמתתש ,תירוהי אהתש הלהקה םהנ קיזחתש רפפה
 . ,םינורטאית ,תואקיתוילביב דסיתש ,תידוהיה .תונמאהו .תורפפהב
 : , םירדונה ליבשב ןיעדומ .תוכשל

 הז ךיא ,אלפתמו תינעטה לכ לע הנוע גרבזוילס
 קלתסהל .ונלש הלהקה הכירצש ,אוהש ימ בל לע הלעיש רשפא
 ןיא יהה ,אוה ןכ םא ,םתקוחהו םויתרה | תודסימה .תכימתמ
 םושב = ונל רשפא-יא . תירוהי הלהקו ידוהי חור ר"ע ללכ רבדל
 הכורצש | ,ונלש הלהקהו  םייתרה וניתודסומ ןיב דירפהל ןפוא
 תדה .ןיב .רירפהל רשפא-יאש ומכ ,םעה ינב לכ תא ףיקהל
 ,ללכ  םירמוא ןיאש ןיבהל דוע ךייצו .,ידוהיה :םעהו :תידוהיה
 להנח .איהש אלא | ,םוירוטסיסנוק .תדועת איה הלהקה תדועתש
 םהא םיצור םא ,םייתדה יניתודסומו ונלש .תסנכהה-יתב קשמ תא
 רשפא | ,זא  ,היסנכהו .הכולמה ןיב דירפהל הז עגרב שרדנש
 .תפנכה-תיבו הלהקה ןיב דירפהל םכתשיררל עגונב םכתא קדצהש
 וניתולהקל עגונב טרפבו ,ןיהמהל רוע ךירצ ללכב וזכ השיררב םלוא
 ןואו ,"םירקיע, קר םהל שיש םושנא םילוכי  תאזכ שורדל ,טרפב
 .םויחב שגרתמהו השענה תא םיניבמ םה



 ,םיריצה לכ תאמ טעמכ ןוצר הקיפה ב לש ותבושו
 הדיעוהש הֶיה .רורב .םיפכ תואיחמ י"ע הקספנ תודחא םימעפ

 2, ; ,גרבזוילס לש ויתוחנה בור .תא לבקת
 ולבקתנש יפכ  ,הנורחאה ןתרוצב הלהקה תונקת ןה הלאו = *
 ,הריעוב

 יבשות .םידוהיה י"ע (הריעו רוע לבב) םוקמ לכב  תרסונ הלהקה (1
 ..תחא הנשמ תוחפ אל םש | םיררוגתמה םוקמ

 לע" חקפל | םייתדה תודסומה יכרצל גואדל :הלהקה תודועת (5
 לש | יתוברתהו .ינחורהה בצמה תמרהל גאדלו תירובצה הקדצה תודסומ
 5 . הלהקה ירבח

 הצעומה ; חגהנה-דעוו תדחוימ הצעומ םידמוע הלהקה שארב (8
 אל םיסנכנ ,לעופה דעוה אוהש ,הגהנהה דעו לא .תווש תוריחבב תוחבג

 .םיוחבנ םה םגש ,הלהקה ישרומ י"ע םירחבנה םירבח .העבשמ חו
 . עובק ןמול
 לבל ביצקתה תעצה הנשה תישארב ךרוע הלהקה תגהנה דעו (64 00

 .הלהקה ישרומ תפסא י'ע רשאתהל הבירצש , הנשו
 ירבח 0 לע .פמ לטוי םיצקתה יפ"ע - תואצוהה תא .קפסל ידכב (5-

 הסנבהה פל יביסרגורפה-פמה לש רקיעה חנומ הוה פמה דומיב .הלק
 העבקנש וומ הנטק :רתוי הסנכה םהל שיש הלא לכ םיררחתשמ הוה סמה

 5 . םישרופה תפסא י
 ,אוה .בוח הסנכהה יפל יביסרגורפה-פמה (6
 . תיטפשמ תוישיא- תוכז שי הלהקהל (7
 .העצה אפיא הלבק רובצה ינקפע לש הנושארה הדיעוה

 אבי .ומוקמ לעו רשבה .םכמ לטבי ןהיפלש ,הלהקה תונקת
 ומו לכ ומוקמב הלהקה  .רבחל < בשחנ ירוהי - ,הסנכהה

 חכ הל שיש תורדתפה הארבנ הוכ ןפואב .ידוהי ראשנ א
 ,םוקמה ידוהי לש החכ-תאב אהתשו םנואו היפב ל

 תלאשל ,הריעוה תרובע לש ינשה ףיעסה לא םירבוע ונא

 " תיצמת תא םירסומ ונירהו ,הקרצה .תורסומ לש .םהיתולונ
 ,ץיבוניבר רמ לש

 תובורק ללבב הלהקה רודסו הקדצה תדובע רודס .זוולאש
 לש תולועפה תא ררסל םא ,איה תחא טעמכש ינפמ ,וזל וז
 .הלהקה תולועפ תא רדסל וא ונלש הקדצה תודסו

 ךלוהה ,םידוהיה לש ימונוקיאה בצמה תא .ראתמ הצרמה
 אלא ,ערו ךלוה םירבועה םילמעמה לש םבצמ" קר אלו

 , תויטנגילטניא תודובעב םיקסועה לש ,היצנגילטניאה לש ז
 לש ורשע  ףדנתמו ךלוה ינשה רורב רבכש הרבועה תמסד

 םינופה רפסמ ,דאמ הלודג איה בשומה םוחתב תוינעה
 ימונוקיאה םבצמ ארונ המ ,טלוב ןפואב הארמ הקצה תודסומ

 ,היסור לכב רשבה"סמ סינכמ 'בור םינוילימ השש ,ונונו
 הקרצה תורבח | י'ע תנתינה ,הרועה תעלוב םינוילימ ה

 ירוהימ ישילשה קלחהש ,דיגנ םא ,בצמה ונל ררבהי ר

 לש חז .אוה הקדצה .תורבח לש ץרפנ - רתויה  סופוטק
 וללה .תורבחה .לש  ונקתה יפל ,"םיינעה םידוהיל הרזעה
 ילדתשהל ךירצ .תושעל ןה תולוכי הכרהו ,תובחר תויכז
 תא :תונשל ךירצ םלוא .הלאכ תורבח דוסיב .תוברה
 ב תוכירצ הרזעה רוסי . תנתינה .הרועה 4 הביטו

 ,הרובע י"ע הרזע לש תוקלחמ חותפל ןח תוכירצ הו ןונו
 ךירצ  ,הטועפה  הישעתה תא החפלו גיהנהל הנל

 רסיל היה  ךורצש = ,ןויערה תא עיבמ הצרמה
 תואצות לש הריכמה תא םמצע לע םיחקול ויהש ,םייפסב
 לש | םתדובע תואצות  רפסמ אוה ןטק אל ,הכאלמהו
 פה היסור יקושב ןתוא רוכמל היה .רשפאש ,ונלש תוכאלמה
 מ הרזע הז .ןודינב רוזעל םילוכי ויה .וללה תודסומהו

 הנלכות ונלש | ןוכסחהו הולמה תורבחש- ובשחש ימ +
 בפמ- רשפאדיאש רבד | והו  םלוא -- ,וז הרובע ןמצע
 ל. אפיא .ךירצ ,רברב עירפמ קחהש ינפמ לכ םרוקו
 ל 'רוועל היהת התדועתש ,הרובע י'ע הרוע לש הרבח
 מ לש הרבח גרוברטפב הרפונ רבכ אל הו ,הטועפה
 יצחל הלוע הלש | ירופיה ןוהה ;'הדובעה, םשב
 .היתונקתב שמתשהל תולודגה םירעהל עיצמ :הצרמה

 ..ןוא  עיצמ  אוהש | םיעצמאה לכש .עדוי  הצרמה
 יה ויהיש .ןמז לכ ,םידוהיה לש הארונה תוינעה תא לטבל <

 :תושעל היה .רשפא-יא ושכע םהש ומכ תויכז יללושמ
 םלוא  ,םיבוט רתויה םיעצמאב שמתשנ םא וליפא
 כ ,דחא םויל וקיפא ונלש .הקדצה:תדובעמ, לודחל
 ,הרובע י'ע הרזעה איה הבומ רתויה

 ובישיב הארקנש ,תאזה .האצרהה רבדב םיחוכוה =
 רבכ םיפסאנה ,'א םוי לש הנורחאה הבישיל וחדנ ,'ו
 - ועסנ = רבכ * גרבזוילס | םהיניבו ,םידחא םיריצ ,םיפיעו
 רה הררוע אל ללכבו ,םייחו העונת םיללושמ ויה םיחוכוה
 גושארה האצרהה הררועש  ,תיניצרה .בלה-תמושת התוא
 ,תובושחה תולאשהו ,ןוזפחב הנורחאה הבישיב השענ לכה ,הלהקה

 7 יחוכוה .י'ע .וררבתנ = אל ץיבוניבר .רמ .ןדימ

 :ש וחיכוהש ימ ויה ..תויטנ יתש יל
 להנתש | ,תיזכרמ תחא הרבחל הקרצה תורבח
 יעבש טדאטשנוייא ר"רה הארה ןכ .ריעב הרועה
 ויה ,.התלועפב החילצמו ןזכ תיזכרמ הרבח תלעופ
 < תודחוימ .תורבח לש | ןתואיצמש ,ןכ  רבדה ןיאש
 י וכ ,הדובעה לש תויביסנטניאה .דבאת .הנדחאתתשכו
 כחל ירמגל רז אוהש ,הלש הרובע עוצקמ הרבח
 ןה התיה ךכיפלו ,התנוכתבו היתורוצב הנוש הרועה תדובע
 . .תוער .תואצות האיבמ

 ה-ילעבל .ראבל  ךרוצה לע וארה םידחא םימאונ
 נ וא .,םיימינפה םיכלפהל רובעל תורשפאה תא םוחחבש

 הרועה ןויער תא ל ,םוביחרמ םידחא םימאונ
 םירוטקורטסניאל םירועיש רודס ד"ע תויטרפב .םירבדמו
 פתושמ םימפא ,םילעופ ליבשב ברע ירועיש ,תונוש

 וצמ וז הנורחא הבישיב .ועמשנש .םימואנה לכמ

 ומכ םירבדה .בצמ 2 ראה אה , תשרחה-יתב
 לכל ולדבי אל הדובעה > ינתונש :,"םימחר
 לעב .ונתיש ,שרוד אוה 6 .הערל .ידוהיה לעופה
 ּך ידוהיל המידק ןיד =



 םילעופה תא .בילעהש-> לע ודגנ .תוחמל אציו

 יניגיהה *דצמ .הדובעההיאנת תבטה =

 ידכו , היתולועפב לוחתתו יהרובעהש הרבחה והמתש ידב

 3- םלועה =< 14

 םולש םיררוש ויהיש רשפאה ,םולשהו תורחאה ד"ע ךכ לכ
 ' < , תידוחי .תימונוקיא תוימשיטנא שישכ  ,ונכותב .תודחאו

 ,חיכומו םילעופה יפלכ םג .וירבד ףוסב .הנופ .לושיינ 'ה
 םלוא -- 'וכו = תיבדלעבה לא האנשה תא חכשל םה םיכירצש
 "םייקסדורב,ה .יפלכ קוח  "םישאמ :ינא, .קפס םוש ילב היה .ומואנ
 םלוא ,םיפכ תואיחמ .דרוע לושיינ לש ומואנ ,  םילידגהו םינטקה
 ,וירבדמ עגפנ "ישונאה, ושגרש ,םדא םיריצה ןיב אצמנ

 ארקו םידוהי .יתלבה
 לע לכ םדוק םשור ושע הלאה םירברהש ,ןבומ ,םרגנ .המחלמל
 ול ראביו דעומ רועב םאונה תא קיספה שאר בשויה םלוא .,דיקפה
 . לושיינ .ירבד תא

 ירחא ,ןינמל רומעל םירהממו םידחא םיריצ רוע םירבדמ
 .הלאה תוטלחהה תולבקתמ םירצק םיחוכו

 :הדובע י"ע הרועהל בל םישל תוכירצ םיינעל הכימתה תורבח (1
 לידגהל  ףאשל .לכ םדוק ךירצ םידוהיה לש תוינעה םע המחלמב (

 תיללבה הלכשהה תצפה (א :י"ע םידבועה םידוהיה לש תובע תוירופ תא
 הרזע (ג ;הדובעה ירושכמ תחבשה ,(ב םהל ץוחמו ס"בב תילנויספורפהש
 רמוחה תינק רודס (ד ;היסור םינפב םיעקתשמה , תובאלמה-ילעב ליבשב

 (ו ; תואולהה .ינינע רודס (ה ;  הדובעה תואצות תריכמו הדובעל * שורדה

 הדיעוה העיבמ הו םע דחי ,ירסומהו

 םידוהיה םילעופה רפסמ תא ולידגי .תשרחה תב  ולעב .םורוחוהש ,הנוצר תא
 .םהלש ח"הבב םידבועה

 תודסומה רפסמ תא תוברחל ךירצ "גה תורטמה תא גישהל יד 8
 לש תודוקפהו םיקחה ףסואב ומסרפתנ היתונקת) "הדובעה, הרכחהל םימודה
 דופי לע ודטונ ולא תורכח ,(84: ,םונ 1900 .ש .טנעפ 30 םוימ הלשממה
 תורשפא ןהל שיש  ,תוישעתה תא תואולה י'ע  ךומתל  ךירצש ןויערה |

 גיהנהל ,תאזה הריכמה תא רדסל ףירצ  .ץראה םינפב ןהיתואצות תא רוכמל
 ,תוחבה .לכ תא רוגחל ףירצ ךביפל , תוינכט תוכשל---דוחיבו  תושדח תוישעת

 תורבח חנדסותש
 + הל תומוד

 ץובק תרובעל דחי הקרצה תורבח לכ הנשנתש ,אוה ןוצו רבד (6
 םיעצמאה ד"ע ןב ומכו םודוהיה לש ימונוקיאה םבצמ ד"ע םירפפמהו מוחה

 :הו םבצמ תא םירהל .םירשכומו םימיאתמ רתויה

 ,הליענה תעש הבורק ,  הרמגנ .תימשרה המרנורפה

 תושגפנ .םידיחיו םידפוממ ואבש הכרבה .תומרגלת תוארקנ

 תצובק לשו הפידואמ תילוגרמ רמ . לש תומרגלתה םיפכ .תואיחמב =
 המרגלתה תארקנשכ ללכ םיאחומ ןיא הז תמועל .קוטסובירלו ידוחי
 התבכרה ןפוא  דגנ החומה  ,גרוברטפב תיתורפסה הרבחה לש
 ,הריעוה לש

 ,שיגדמ אוה ,הריגסה .םואנ תא ריבניוו ליחתמ ףוסל
 ולדה התבכרה ןפוא ינפמ הריעוהל םיקזח רתויה םידגנתמהש
 הו .היחה הדובעה הליחתהשכ ,ןוט ארה םויב רבב -- דגנתהל
 ריבניוו ,תושעל התיה הכירצו- הלכיש המ התשע הריעוהש הארמ .
 ידיל .אבו הדיעוה י"ע ולבקתנש תומלחהה לכ ירקיע תא הנומ-
 תא תמאב הדחא רובצה ינקפע לש הנושארה הדיעוהש  ,הנקסמ
 םעהש"ןמיס הז .ירהו ,היפור ידוהי- ךותב םיצורח רתויה םינקפעה
 .הליחתה םתיחת ---.היסור :ידוהי ,תידוהיה המואהש ,דלונ .ידוהיה

 תורעופ .םיפכ תואיחמב | ,ןבומכ ,שגפנ .הז .הריגס .םואנ
 םעהש .,היקנ ןושלב רבדל םא ,םיהומתהו םירזה וירבד .תורמל
 ,וז הריעוב היחתל םקו .הנבוק .תדיעוב דלונ .ירוהיה

 ,האצמ אל תואישנה רבחל יקסרוהב תא הרחבש וז .הדיעוו
 אלש ,הלאה םירברה דגנ ןפוא הזיאב תוחמל ןוכנל ,ןבומכ

 וארש . ,םיינוציק .רתויה םימרזה ,ילעב יפמ וליפא םהומכ :ועמש
 םה םג -- ,היסור לש  היתולובג םוחתב ירוהיה םלועה לכ ת
 ,התע קר הז הדלונ תידוהיה המואהש ,דיגהל וזיעה אל

 םימיה .לכ ךשמב וכשמנ תימשרה הפסאה תובישי רבלמ
 יהפסאה לש תירימה הכשל תלאשב ונרש תוימשר .יתלב :תופפא

 המ ןוילנ

 ,וזכ הכשל םיהוהיה .המודה .ירבח לצא  תמיקתמ גרוברטפב
 ריבניוו הדיעוה .ירדפמ ,םימרזה .לכ לש םחכ-יאב הילא .םיסנכנש
 םושבו ,תמיקה /הכשלה ירבח רפסמ תא טיעמהל ועיצה גרבזוילסו
 ותשירד .תורמל ,איהש ומכ  הריאשהל | םיכסהל וצר אל |פוא
 ,םולשהו תודחאה רע םה םהיתושרדו ,ץיבולסינ לש .תיפרגלמה
 םירבח : הלבקתנ .םתשירדו םהידגנתמ -תא .וחצנ ףופ לכ ףוס
 אפיא וקחרוה .העשתל םרפסמ | עבקנ גרוברטפב הבשלהל

 הכשלהל ורחבנ  הנידמה ירעמו. .םירבח הרשע םינש םימדוקהמ
 :הכשלה ירבח תמישר יהיזו .םינשו םישלש

 ןורכ ,גרבניסייוו .ר'ד  ,רבניוו .מ ,הדיורב ,א :  גרוברטפב
 ,גרבנויפ .,ד ,גרבוילס בג ,בוזור ו ,בונבוד .,ש = ,גרובצנונ ד
 :ןא ץידיינ < ,ה"אזמ  ,ם ברה. ,יבכרה ו :הבקסוממ ,לטפש .מ
 ; גרבדלוג .ב ;לושיינ .א ,ןוררונ ,א + הנליוומ ; בונלצ ,י ר"דה
 ו ר'ד :הנבוקמ | יקפרבוק .ש וא םוקצורב- ,י יו"ד | : קסניממ
 הסידואמ ; יקסדורב / ,סקו  .מ ל ן ףלאוו .,ב ,א וא גרבנייפ
 ; ןידוי .ו = : קפבטיומ = ; ריקס .י = ,ןיקשוסוא ..מ = ,תילונרמ .מ
 ; ץראווש .,נ : קסנלומסמ | ; קורב מו  בובוגירט א : בלסונירטקימ
 ש ;ינ'זינמ =; יקפברלומ .מ : בוקרחמ | יקסנ'זוב מ :: קסרוקמ
 ,ב ר"דו .דליפנייש :מ ר"ד : הנירמ ; קסנוטק : בומרסמ ; קאילופ
 הנבודמ ; ןאמטיור : בונישיקמ |; ריזורפ .י קסטוקריאמ |; ריאמ

 םיסנכנ הלא .דבלמ ,ןוסרואינש ברה : בונינר'צמ / ; ךיציבוקילוק
 ,ליקניירפ .ר'די ,קורב ..ג.רייד : המודה ורבח ויהש ומ הבשלה א
 ,אריפש ,ןוסלנצק .נ ר"ד ,םיוכנור .ש ,ןוסבקעי ,םיקנינוורי'צ

 ,העש יפל קר ורחבנ תיטרקומדה הצוכקה ירבחו םינויצה
 לש םכסהב רוע אפיא יולת רבדה  :םהירבח :םע וצעיתה אל כ
 .הלאה תוגלפמה ידעו

 \ש-

 ,הָיִקְּותְמ םיִבּתְבַמ

 - תומרגורפהו תוגלפמה---,תולאשה---.שניל ןונע- --,וללכה בצמה

 יירוהיה םלועב-- | 10186 ']ווז6* לש ותבושת---,ןהלש

 ְק ,תוירטנמלרפה תוריפסב תושגרתהה הרבג ןורחאה' ןמזב

 ,םיאנותעה רחא םע הירגלוב לש םיינוצחה םינינעה רש לש  ותחוש

 "תינקלבה תירבה, א"ע םגו היקרות דגנ םידחא םיפירח םירבד םג ויה הבש

 :יא הררוע ,ינויה יצה קוזחו--הינמור םג םירמוא שיו- -היברסו הירגלוב לש

 השוע איה ןיאש לע הלשממה תא ומישאה םיקרותה םינותעה .סעכ םגו :ןוצר

 = םורוזוה ,ישארה ריזוחו ןוצחה רטסונימ לא תולאשב ונפ םידחא :םיריצו ,םולכ
 וקיד אל םינותעה :טנמלרפה תא ועיגוהו וללה תולאשה לב לע רומ ונע
 :היקרות לע הער תשרוה הירגלוב ןיא רבד לש ותמאבו ,םהירבדב

 ןבש השקה בצמה תורמל .הטירקב םתשלוח לע  םיקרותה םיסעוכ
 התנפשכו ,ןוי םע הטירק דוחא תודא לע .רברל .םילדח םניא---ןוי תעכ .האצמנ

 םימשה ןיב .הילתה בצמל ץק ןשעיש "תוניגמה תוכלממל, תינמותועה הלשממה

 לש 0(₪18אְףַש0:ה יב פעבב טעמכ הל ונע---הטירק תלאשל עגונב ,ץראהו
 םתלשממ ,םיקרותה םירמוא : ,האצמנ ול ,וב עוגנל .ןיאו והנה שודק הטירק
 ירחא .הנידמ הילעמ םיערוק = ויה---ןוי .התע .תאצמנ ובש השקה בצמה וחואב
 יוז תוננואזהכ שי הרמה תמאהמ טעמ אלו .,,הגידמ

 75  יגפל ,"שניל ןינע, :טנמלרפה ינפל אב השקו ךבוסמ ןינע דועו

 .היתוזנא תא חולשל ת יח ח צנ ה ת ו ש ר ה תילגנאה חלשממל הנתינ .בוריקב םינש

 :םיעפונו תורוחס תוריבעמ ויהש .,תוינא יתש חנב שניל ןטיפקה ,תרפ רהנ לע
 תונבל---תילגנאה .הלשממל .,רומאל---הרבחה התואל השרוה ןמז הזיא רובעב
 לע .עטמהתוינא  תיקרותה .הלשממה \ םג התנב הכו הב ןיב .תישילש הינא
 לטבל םוצור .טנמלרפתו .םוירטפונימה ןחלש לע וז הלאש התלע התע ,הו רהג
 יהוזו .ימינפ רהנב היתןינא תא תולשל הרז הלשממל תושר ןתונה ,הזוחה תא

 , תרבחל ףרטצתו תורתיה .היתויכז לע ירתות "שגיל, תרבה  :םיעיצמש הרשפה =
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 ,םינש 75 - לע ןוישרח ןתני וז "תינמותוע, הרבחל .רפותש השדח תונמותוע
 תוינא לכ תא תונקל הלשממל תושרה שי הוה ןמזה יצחי רובעב לבא
 ..הלטבלו הרבחה

 לפקל תנאממ ("שניל,  תרבח רומאל) .תילגנאה הלשממהש םיומר שי
 י'ע ברקתהל התצרש תילגנא ,ךכתפמו ךלוה ןינעהו ,םישדחה םיאנתה תא
 םנמא תנעוט .ולא  היתויכז .לע  לקנב ב"כ רתות אל הימתופוסמל וז הרבח
 עגונב  סקוקליו לש  ויתוינכת תא .הלועפל איצונ םא :תיקרותה .הלשממה
 רובעל .םיתניב הגלכות .אל .תוינאהו תרפה ימימ ודרי זא הימתופופמ תאקשהל
 ,הנוע ןיאו לוק ןיא--לבא ,הז רהנב

 ,היקרותו הילגנא. ןיב םוינידמ םיכוסבפל םורגי שניל ןינעש ןימאהל השק

 ןעוטה ,יתכונה םוירטסינימל הקומע החוש , הרכיש רבדה חוטב טעמב לבא

 םירחכנה:תיב .הלאכ םייטמולפיד םינונעב ברעתהל תושרה םירחבנה:תיבל ןיאש

 המרגו ,ישגיל,, ןינע רברב הלאש םג הסנכוה רבכו ,הזמ ךפהה תא ןבומכ רבומ

 ,ורמגנ אל .ןיירעש ,םירעופ םיחוכול

 ןלא | .תוימינפה תולאשב | רתויו  רתוי = ןינעתהל ליחתמ  שנמלרפה
 תא תררועמה ,"היצנפנפ,המ ןהב ןיאו רתויב "תורעוב,, ןניא יכ םא םינורחאה

 ןמזבו .היקרות לש התוחתפתה ליבשב דאמ דע לודג ןכרע לבא ,םיבצעה

 תועובשה תשלשב .המידק םידחא םידעצ הז ןודינב םירחבנה:תוב דעצ ןורחא

 תוגולפ רורס רבדב קחה:תעצה תאירק תא  רומגל טנמלרפה קיפסה תונורחאה
 היקרותב רפחש רבד. ,תיפוריא תינכת יפל = ,םיאולמה-ליח  ליבשב אבציורש
 .םויה דע

 םיירקיע םויונש ושענ התע רעו.שדחה הרסה זרכוה ובש םויהמ
 תובורמחו תובוטה ,תופיה תוחטבהה הניא"מת יתמו ןאבצב ךא טעמב הבוטל

 ןיוצמו ..ערוי שיא  ןיא ,םירחא תועוצקמב םיילקודרו םוירקיע םייוגש תודוא לע

 יפוריא לש רי וב עגנ אלש  עוצקמ לכ---הרועצה היקרות ליבשב רבה"

 ,הכפהמל דע אצמנ ובש ,בצמה ותואב ראשנ ,ךרד:הרומ וא  ץעוי .תרוצב

 תכורעל .עבקגש םוי. ,תותבשה .ימיב .תובישיה .ןה .תוגינעמ .רתויה  םלוא
 תגיחבב התע דע ויה הלאה "םילודגה,  םימיה הנהו ,םוירטסינימל "תולאשה)

 הרומחו השק הלאש ינוצק: ריצ  הווא םינכמ ,רבכע םודילומש םישעור פירה
 :ימ ישאר לע םיחתור לש תונותק ךפושו ןנואתמ :ךסכופמו ךבופמ ןינע :לע
 הממוקתהש  תונותעהו ,םישגרנו ףכ םיאחומ :וירבח ,תרחא זא וז םוירטסונ
 הנהו ,ארונ ןיֶד:םויל םוכחמ לכהו ,.הדירי ול תאבנמ ןכסמה ריזוה .דגנ הלוכ
 םאו ,סעוכו שגרתמ וא לצנתמ = ,םירובד:יצח הנועו היזוה אב ,"ןידהיםוי , אב

 .,המה םג םיפעוכ םיריצה .הללאל הלפת. ךרוע והורה--ליעומ וניא הו לכ =
 =-ונכ לע ראשנ אוה .םיקיפפמל---ןירבד םיאצמנ ידמ רתוי הבישיה ךראתשכ
 .ותודיקפבש ןוחטבה>יאו רדסה>וא ןתאו

 עורמ ,הלאשה לע תונעל םלפיא:לוא:ךישה היה .ךירצ םינורחאה םימיב =
 לצנתהל תחת ,ולש תוריקפב 'םויונשה רבדב הדעוה תוטלההל בל םש אל <
 תוטלחהל בל םישל הצור אוה ןיא ,תושק םירחבנההתיב ירוצל .הנוע אוה |

 ,המודבו תוצעל קוקו אוה ןיאו ולש  ויתוער ול שי יכ ,תירטנמלרפה הרעוה
 :הנע ,רחאל ומוקמ תא | תונפל היהי ךירצ הז ןפואבש * , וריעהשכו

 ,לורג גנועב
 ,םילפפסב תואכהו :תיקירש םג ורפח אל ,רעוס חוכו ריעה הז ןונע

 המכ דע ,רבדב ןויעל חיטבהו חורה:שיא לע ,הארנכ ,ולעפ ולאה תולוקה
 לא .ורבעו ,םיקיפפמל -ואצמג רבכ הלא וירבד ,הרעוה .תוטלחהל םיכסהל .לכויש
 .םויה:רדס

 הריתח הרתה תאוה תרעופה הבישיה יכ ,םיאבגמ םינותעה ,םנמא
 םיבר םימי דועש רעשל רשפא לבא ,םלפוא-לוא"ךושה לש .ואפכ תחת הקומע

 תיחכונה הרזוה לכ תא ילוא איבתש , תרחא הרעס אבתש דע ,ונב לע ראשו |

 ,רבשמ דע
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 , וארג םרט דוע ,ןתעפוה לע םיעירמו םיעקות תועובש .הוש ,תוגלפמה .
 ,ררופתי רופ ינמותועה םיהחפנה:תיב לש לודגה שוגה יכ קפפ םוש ןוא לבא"
 בצמ יפל ,םישדח םינווגו םיעבצב ורשעתי .היקרותבש םיירטנמלרפה םויחהו
 אל תוגלפמה ןתימוא ל  הנוכת תושרחה תוגלפמל היהה אל תעכ םירברה

 םוינודטה םונקפעה לכ וללפתה הזל תועדה ופל אלא םימואלה יפל הגרהפתה
 ;תוגלפמ שלש דע םירבדמ ,האב .םתוקתש ושבע המה .םיחמשו היקרותבש
 "םדקיא,הו ,(תיטרקומר) תיממעה ו םיגותמה םילרבילה ל תורחאה
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 השלש תלעב | ,'תינויצוטיטסנוקה = הגלפמה, ,תיעובר הגלפמ תודא לע .עירומ

 תתל םיצוה םניא ,"םדקיא,ה תקולח יפל---ןושארה .ףגאל םיכושש הלא .םיפנא
 וואנתב = לכל :תויבז:יווש םינתונ 'ינשה ףגאה ינב  ןםירמחמ:םנואל תויכז:יווש
 ---םירחאהו ,םירמחמל קר הגויהת תובושח תורשמ דועו תישארה תוריזוהש
 ,' למוק-ולע יב , םוהפסמ- הז רבלטו  ,הלכגה .לכ ילב ,לכל תויבז:יזוש םינתונ
 תא שרחל הצור ,םודחא םיתרי לש תולג ירחא אטשוקל בשש .,"ררחאה,, שאר

 .תינכת יונשב ,"ררחאה, ימ'
 " יהפחש = ,ינויה "סוגולואינ,ה  עידומ םינותמה םילרבילה \ תגלפמ דע

 :תיבבש חוכומ הגלפמה דסימ .היתודוסו תא ועבקו ופפאתה תאזה הגלפמה
 רוצמה:בצמ ינפמ םלגד תא התע םוריתפמה ,םיומשמ לש התכ שי םורחכנה
 " תורחאה , תגלפמ ,םיילרביל םינוקתל רימת.דגנתהל םינוכנה לכא ,הריבה:ריעבש

 ,  השדחה  הגלפמה לש התרטמו ןםידמחמ:םניאה תויכזב ןץיצקל הצור "המדקהו
 + םימואלה .לכ לש םהיתויכזו םשפוח לע ןגהל  "םינותמה םילרבילה, תגלפמ

 . '  הז" רבלמ .תודיקפה ןושל םג תויהל הכירצ הטואו המוא לכ לש הגושל
 | ,רחא ,הנידמה לש םינושה היפונב הימונוטואה תטש גיהנהל הגלפמה תפאוש
 הרחכנ  ,עגרה תושיררל תדגנתמה ,וזכ תוינוצקל ורגנתה םיפסאנהמ םידחאש
 א ,הדובע:תינכת דבעל הבירצש ,הרעו

 .,םיקרותו םינמרצ םינוי ,םיברע  םיריצ וז הגלפמ ךותל ופנכנ ע"על

 :ּ .תיממעה הגלפמה א"ע .ועדונ םירורב רתוי םירבד
 "דחאל -רפמ ,תאוה הגלפמה דפימ ,(ינבלא) ייב:ומיט םיהרביא ר"ד

 : !םהש .ומכ םתוא איבמ יננהש ,םיאבה םירבדכ םיאנותעה
 [! > תיב יריצ רפסמ ול .הצוחמו םירחבנהדתיבב רובעת תיממעה הגלפמה

 תודחאה,, ירכחמ םיבר .שיא םישלשל דע הלוע וז הגלפמ לע םינמנה םירחבנה

 " םינבלא ,םינמרא םנשי וסנכנש הלא  ןיב ,וז הגלפמל רובעל וחיטכה "המדקהו

 !םירחבנההתיבב םיריצ םניא ,ומיט ר"דה = הדוה  ,הגלפמה .ירכח בור  ,םיקרותו
 "ןיד:וכרוע ,םידיקפ םהיניב שי .,תיקרותה הרבחה לש הבלחו הנמשל םה לבא
 השדחה הגלפמל שי הרשה:ירעב םג ,המודכו .םיררושמ ,םירפוס ,םינותע .יפרוע
 ,הגלפמה לא .חפפהל םיצורה = םיבתכמ | .םועיגמ ומויב םוי .ירטו  ,םירבח הכרה
 5 .תיממעה

 ?םה הלאו ,םיפיעס 15 תב חנח דבכנה ר'דה רמא  ,הגלפמה=תונכת
 / תודפעמ לע  רוחיב לבא ,  םינמותועה ינינע לע ןיגת הגלפמה א

 0 ,םידבועה
 וז הרטמלו ,םעה ינומה ןיב הלכשהו רסומ תצפהב קופעת הגלפמה ב

 ןיב .ביחרהל ידכו .המורכו םילוח:יתב ,הרזע:תיפוק ,דז ע:יתבו  רפס:ותב רסוח

 ,םידדונ םירומ םהילא הגלפמה חלשת ,תוברתה תא םירדונה םיטבשה

 תורגה = ידיל םיאובמה ,תורוסמהו םילגרהה םע םחלק הגלפמה | ,ג

 . .תוימואל
 . 7 ,הרובעה>ינתונ דגג םילעופה לע ןיגת חגלפמה ד
 םוקועמה ,םהמ הלא רוחיב ,םיפמה תטעמה תא שורדת הגלפמה .ה

 :ןוהה:ילעב לע םיפמה תא לודגהל לדתשתו ,םילעופה לע

 .הכלממה תואצוה תא וטיעמיש עיצת איה ו מ

 קוח לכב בחלתו ,תוגותעהו תופסאה ,תוישיאה שפוח לע ןיגת .ז

 :הזל .דגנתמ
 " ינכ  ןפגכי ,םוקמ לכב ודסונש  ,ןז הגלפמ לש = םיבולקה ידעוב .,ח

 / / ,םינוש םימואל
 . - יבהר לכב הבוח:לש:רומל גיהנהל ץוחנל הריכמ הגלפמה ,ט

 , ,םינמותועה לב לש תוושה םהיתויכז לע .ןיגת הגלפמה
 < והמראה ידבוע ןוכ ז הלשממה תועקרק תא וקלחיש לדתשת הגלפמה ,י

 :םידבועה תבוטל .הנייהת תורעיהו םירהה תורכמ תופגכהשו
 :תיללכ הריחב תוכזב תדדצמ .הגלפמה אי

 םוקתהל הכורצ הניאש ,הלשממה תצעומ תא לטבל ףואשת הגלפמה ,בי
 ,םירחבגה-תוב תא דחו

 יבשותש תשרוד איה ..ןןטלושה י"ע םורוטניס ונמל . תדגנתמ הגלפמה גי
 :םיגש עברא לש ךשמל טנופה יִרכְח תא ורחבי םיק'גנפה

 טפשמ+תיב . ינפל ררבתהל םיכירצ .םינמותועה לש םיטפשמה לכ ,דו
 ,אבציןוה:תוב .ינפל םיררבחמ אבצב | םידבועה יטפשמ קר ,ובמופב .יחרזא

 ,םיקנכ .רסול הגלפמת לדתשת יראה .תישעת תוחתפתה לובשב :,זט
 והכומג תיברב הישעתה ילעבל ףסכ ווליש

 עגונב וירבר םותמא  םא ,תוטרקומרה הגלפמה דסימ ירבר ןאכ רע



 םירחבנה-תיבב .התלועפש .קפס ןיא---השרחה הגלפמה לש הלודגה .התעפשהל
 :הבוטל היחה

 ופסאתה םינויה םיריצה לב יב םינותעה :םיעידומ הנורחאה העשב

 תימואל תינכת ודבעוו תיאשח הפסאל

 לפמל .עיצהל -וטילחה וז תינכת ,רומגה
 הא .םינויה  ודחאתי---וז תינכת .ולבקו <

 ישיאה שפחהו הימוגוטואה חורב הבחר

 הלא םא- .םינותמה םילרבילה לש הג

 ים

 ,תווהתה לש בצמב התע אצמנ לכה ,לוכיבכ ,תוגלפמה לש ןבצמ הז
 ---"תוגלפמ הפ ןירוקש המ, ,תולועפל הנייהת תופיאשהש דע רוע תובחל .ךורצו

 :תמאב .תוגלפמל

 רשינמסוע ,ב םפרפתנש רמאמה

% 

 ותמגרתשו ,םידוהיה תובשיתה דגנ "דוולל

 ישאר רמאמב <108ם6  '[גע0> ןותעהב המועז תרקבב ןודנ ,םדוקה .יבחכמב

 ןיתונעמ לב לע" יתפרצ:יקרותה ןותעה הנוע רבעש עובשה לש ויתונוולגמ דחאב
 ובשיתה דגג  "ריולל רשיגמסועה, לש

 ינודקמב םירצָונה לש םהותונעמל לכב <
 תומוד וללה תונעטה | ,י"אב םידוהיה ת

 הרגהה התוא ?םידמחמה תובטיתה דגנ ה

 ,םיברעהל הפ םיקמה יבשותל הנכסח התוא ,הלבקל הלוכי ץראה ןיאש ןומהב

 ,םורגלובל םשו , םינמרגה תובשומל םג .ןבומכו

 סרפל : ןוכנל אצומ ןותעה ןוא

 מהש .אוה בשוח ,"ריולל,ה לש ןרמאמ =
 . תאזה הלאשה תא ראבלו <

 ,םירגהמל םוקמ ןיא היקרותבש .,הָרגַהב

 דגנ לבקש םיברה םיבתכמה לכ" תא ם
 רמוחה לכ תא ףוסאל התיה הבירצ הלשמ

 רברל םילוחתמשב םעפ לכב  תעמשנה הרזומה הנעטה תא שיגדט .אוה
 :ץראל עגונב וז הנעט הנושמ רוחיב

 רבענה ינשה יצחה ..ןה הלותב?עקרקי לארשי-ץרא תועקרקמ האמל 50. ,לארשי =
 ,תוחפשמ 3-5 לבלבל היה השפאש םוקמב תחא החפשמ לכלכמ ,ונומדק  [פןאב
 תמועל עבורמ .רטמוליק לע 18:91 י"אבש םיבשגתה רפסמ הלוע לכה ךסב

 אצמנה ןונבלב---שיא םישמחו ,הילטיאב עבורמ רטמוליק לע םובשותה 1
 לכ .הירופ הניא ותמדאשו ,י"א תברקב

 רע רברל כ"ג 'םיברמ םנחל
 אשל ץראה הלוכיש םיבשותה רפסמ תא

 5 ורכ

 קוידב .עוכקל רשפא:יא = ,"ןומהב הרגה,
 םיבשוי ,י"א הטשכ החטשש ,היליציסב ת

 ילככה הבצמב היולח הרגהה לכא ,םינוילימ 7 טעמכ - - היגלבב ,םונוולומ

 םשש :תומוקמל קר .םיכלוה ',תצלפמ םהמ תושעל םיצורש םינומהה .,ץראה .לש = |
 לשו הישעת לש ןמיס ףא םהב ןיאש ,תוצראל אלו ,םמחל תא תיורהל ןלכוו

 םירגהמה רפסמו ,הגרדהב יאלקח בושי ב קוסעל םילוכו ולאב תוצראב .,הח

 ,ץראה לש התוחתפתה תגרדמל חרכהב .םיאתמ
 ןה ,םירגהמה דגנ םינגואתמה .הלא לכ לש הביכח רתויח הנעטה לבא

 המכ דע ,הֶדי לע  וקזנו יראה יבשות---:הירוסב ןהו הילוטנאב .ןה ,הינודקמב
 :םיבתבמה יבתוכ םשב ןותעה רפסמש תובר תודבוע תוחיכומ וז הנעט הנוכנ אל

 שורג 7 לע ימוי רבשב םיברע 0 םידבוע "הוקת חתפ, הבשומב

 רןושארב ,700 דע םיברעה םילעופה רפסמ עיגמ תובוחרב = ,עצוממ .ךרעב

 "דותע, תירובה:תושעתל .תשרחה-תיב ..ףלאמ רתוי בקעי  ןורכזב ,200/ דע ןויצל ְ

 הפי'גרה תא .םיברעה תאמ הנוק .ופוחב =
 ויה םדוקש ,רמוח רמולב ,(ןמשה תא
 רתוי תמלשמ "ןויצל ןושאר, ,ןב ץפח

 אוהה םוקמהמ תלבקמ הלשממה החיה
 אוהה םוקמב ולע : תונורחאה .םונשה =

 םורוהיה םירכאהמ ורמלש םידומ  םמצע

 * .םהמ וטחסש ירחא םיתיזה לש תירובז)--
 ןיאש רברב הצוחה םיכולשמ םיברעה

 אל הנש 50  ינפלו ,םיפמ .רפ 50000:מ

 םירשעב תועקרקה ,םיפמ ,ךפ 50 וליפא
 םיחלפהו ,300 דע םנודה ,רפ 5:15-מ
 םלרוגל "ריולל,ה לש אפיא ותגאד .הברח

 ירה | ,םהיתובשומו םינמרגהל עגונש = המו ",ורמגל .איה .תרתוימ םיברעה לש

 שש הפ שיש ינפמ ,הבשונ;יתלב 4 המלש ץרא לש  התוחתופתה רעב רוצעל ןיא
 .תורחתה ינפמ .תואריה ,תוינמרג-תוב שומ

 םישאמש | תורעוכמה  ויתומשא דגנ החומ = 16106 1' ו076* ןותעה

 ,(םידוהול לארשו:ץרא) האורנומ 8 18 תויטנ םהל שוש םורוהיה תא ."דוולל,ה

 לש ןונגפ  אוהש בתכמה ןונגס .דגנ
 *תיקרותה השוריהמ םינמרגה .תושורד,

 ןתוא לכ תא  ריכזמו = ,הרזעל  האירק

 םירפסבו | הקטלומ לש | ורפסב אבש
 ,תוריפמ לש וז הטיש ףופ:ףופ בוזעל ךורצ ..,רמהב ר"דה לש םירחא \ תורבוח
 לש התומלשל המצעב גאדתש | ,תינויצוטיטפנוקה .תיקרותה הלשממהל הינהלו

 ,םיבדנתמהםורזועב ךרוצ .ןוא וז הלשממל .הכלממה <
 בושוהל העצהב ,,1₪0₪0  ']ונעס" םייסמ הוה ןונשתו רחה רמאמה תאו

 תוינכת לכ תא הוקחתש תדחוימ הרעו
 .תוחרל יוארש המו ןהמ .לבקל שוש המ

 רחכתו :תוידוהיה תורבחה רתיו תונויצה

 .תחא הטורפ לש חויר םויה רע

 האבו תונויצה דגנו רעב םירעופה םיחוכוה ורמגנ---ידוהיה םלועבו

 תודעה ייחב םייונשו םינוקה ר"ע תופוה תוחטבהה לכ ,התמגוד ןיאש תוונקיר

 םינותעה .לש תירוהיה הקינורכה ,ןהב וליפא רבדל ולדח רככו ,תוהטבה וראשנ

 תמושרו רחא דצמ םושעמ ןורפח לע .תוננואתה האלמ םינותעה .רתיו םיידרפסה

 רבכ ולגרוה ךכ לכו .ךפיהל וא תולשממה יריצל ישביםכתה השועש םורוקבה

 . תווקל ולדח םימימתה ןליפאו ,הזול בל םש שוא ןיאש רע הלאה םירוקבל

 .םהמ תועושיל
 . תידוהיה הדעהמ "רורוא,ב אבש  ונומב ןיוצמ בתכמל בל םושל יאדכ

 * | ,תומוקמה הרעה לש הארונה הדיריה לע ןנואתמ בתכמה בתוכ ,ריטסנומבש

 ,םישעמו תולועפ ןורסח לע ,םהפוקבש ארונה ןוערגה לעד רפסה:יתב תליפנ לע

 םגיאש תואהו 0811110 06811808110:ל ונתוא םושחל ולתה םירחאהש דע,

 וגב רי לכ תא  םיממורמו םיראפמ םהבש  ,םייללכה םיפקטב ונתוא םירכוז

 - :"םימואלה

 <> עןמואי אלש עורג בצמב םה םיאצמנש ,בתוכה רפסמ רפסההיתב ד'עו

 תיבבו ,םייעושיה לש רפסהפיתבל םהינב תא םותלושש ,וניגיהנמל .תורזה, הזו

 קר ונמ תירבעה דומלל םיבוט םירומ ינש איבהל וחיטבה|ובש ,סנאילאה לש רפפה

 תבהוא, הרבחה ,ודיקפת תא אלמל  לובו וגוא םלוכ תעד יפלש ,דחא הרומ

 5  ,הלש הדובעה:תיב תא רוגפל = םיעצמא:ןורפח ילגרל | התיה הכורצ "הבאלמה

 2 ".ןאל עודי .ןיאו ורזפנ היכינח 50-1

 ,אלש תוחטכה ,וערפנ אלש תובוח, = :םיהמה .וירבד תא בתיבה םיסמו

 ברה ותלעמ רוה בשוח המ .בצמה והז ..,םיננואתמה לכל השק ןזוא ,ואלמנ

 "?הלא לכ לע ידנפא םזחנ םייח ישארה

 .הדעו הדע לכמ בתכהל לוכו היה הזכ בתכמו
 .ינומרח ,א-

9% 
 ",םיִבָּתְכִמ יִנָש

 !רקי גרוברוו רוספורפ

 ינממ שקבמ אוה ובש ,ז"חל 15 םוימ ובתכמ לע הבושתב
 רצ ,י"אב בושיה תרשכהל הרבחה לש תוינמה .יחקול ןיב תונמהל .

 םירמאנה םימעטה ינפמ ,יוצר הנעמ ודובכל תתל יריב ןיא .יכ- יל

 ןתגהנהש ,תוילגנאה תורבחהב ןימאמ ינא :ןיא ,תישאר ,ןלהל

 רברהו ,תובר תודחוימ תואצוה ידיל איבמ הז .םיל רבעמ איה
 ,רכשמ קוחרו רפפהל בורק

 םילהנתמש וא ודובכ תאמ ועצוהש ,י"אב םיקסעה םתוא לכ
 /  ןומא רוע יל ןיאש רע ,ךכ לכ ןוצר םיעיבשמ םה ןיא ,ודי לע

 0 ,ודובכ .ידיב להנתתש ,איהש הרבח לכב
 = \ףסכה לכ הא ב"קה ריפפה י"אב ןפנ-רמצ תישעתב

 ל ,ריתעב ולבקל הוקת לכ ילבמ ,הז קסעב עיקשהש

 ןוהה ןמ 859%/, רע ב'קה דיספה י"'אב -חסמה תיבחב
 : .טש ,טיל ףלאכ ונייה ,חינהש

 ורובכ י"ע דסונש ,י"אב הישעתל טקידניסה הנה הומ ץוח

 םינכה אל ,,טש .טיל .תואמ שמח וב חינה ב"קהשו ,םיתנש ינפל

 יל רקיה ימרפה ודובכב עונפל הלא ירבדב יתנוב ןיא

 ילבמ ,ךכ לכ תיבה תולחתה השוע ינורא הנה ךא ,דימת

 . ףוס לולע הוה רבדהו .ןהמ .תחא חילצתו חתפתתש רע ןיתמהל

 < שולחהל םגו י"אב םיקסע תושעל םיצורה ידי תא .תופרל ףוס לכ

 םידספה לע יורקה | ,ודוככ םשש ינפמ  ,תינויצה העונתה תא

 . דחא אוה ודובכש ,העונתה לע הערל עיפשיש חרכהב ,הלאב

 ,וז העונת להנמה םצמוצמה לעופה רעוה לש .םירבחה

 = לעופה רעוה לש הנורחאה הדיעוב יכ ,ריעהל .ילע ףופל

 םוסרפל השקבב הלאה םובכמה ינש תא גרוברוו ,פורפ תאמ .ונלבק (*
 כ תלרעםה ה .



/ 

 המ ןוילג

 דףא ,,םיל 50,000 לש ןוה םע .שדח קנב .רסיל -ודובכ עיצה
 ,ב"קה < םותחי .תוינמה בור לע :יכ ,ודובכל .עוריו יולגש יפ"לע
 הבורמ האצוה -- ינש :סיכב  חינמו .רחא סיכמ לטונכ הז ירהו
 ,וירבח םע הלחת ץעיתהל .ילבמ ודובכ השוע הז לכו ;ךרוצדאלל
 .רחי םהמע :דובעל וילעש

 עגונב = ןומאל-יוארקיתלב .גיהנמ ,ידידל ,אוה  ורובכ :ןכלו

 תוארנש :,תואידיא ידיב עייסל לכי ינא ןיאו ,םיירחפמ םיקסעל

 ,שרח קחשמ רימת םישקבמה ,םידלי ישעמכ
 ונירה ,רובצהל תצק בושח ןינע .אוה הזה רבדהש ינפמו

 ףורצב הז יבתכמ תא םסרפל ,ךכל םיכסי םא ,ודובכל .עוצמ

 .ץוחנלו .יוארל .ותוא אצמי ודובכש ,הנעמה
 ןומא .תושגרב

 .ןוגהכ ףסוי
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 !ןווהכ רמ דבכנ אמ ןודא

 יננה .בונל םירשעה םוימ רבכנה ובתכמ לע ' הבושתב
 ,החמומ יכגא ןיא קסע ינינעב יכ ,עיבהש ותערל בל לכב םיכסמ
 ילבמ , ןינע .םושב ליחהט וגא ןיא  ,ךכב נא ריכמש  ונפמו
 . םיקסעדינומ לכב םיאיקבב .הלחת ךלמה

 ןניאש רע | ,ךכ לכ תועלוצ ןלכ ודובכ .איבהש .תויארה
 י חיכוהל ודובכ רמאש הז תא תצקמה ןמ תצקמב ףא תוחיכומ =

 רבדה היה אל ןפנ"רמצה קסעל אצוהש ףסכה לא עגונב
 ומכ ,םיחוורל . .הזמ .תופצל רשפא יאש = ,ןויסנההשעמ אלא ב

 תובשומה ינונעל ילכלכה דעוה לש הקירפאב הז ןודונב :תונוי
 םתוא ,ןפנ רמצ לודגל תיטירבה הדונאה לש וא  ,תויזנכשאה |
 הכחמש ימ ,ונלשמ םימעפ האמ לודג ןיהב שענש תונויסנה
 .הלאכ תונויסנ לש םביטב  ריכמ וניא ירה | ,תוהחא תואצותל
 ואיבהש ומכ = ,יִרפ י/אב ונלמע  ףוס ףוס .איבה תאז לכ תורמל
 הו י/עו ,דוסיה תא ונחנה . הלעמל תורכזנה תורבחה הקירפאב
 .ןפג-רמצ לודיגב קוסעל םיוטרפ .םישנאו הישעת-תודוגא וררועתנ
 קוסרוס ריקנבה הזמ רתויי ,םידוהי .םיטסינולוק תעכ .םיקסוע י"אב
 ותצקמב ,הוה קסעהו ,הבורמ הדמב ןפג-רמצ לודגב  ,טוריבב
 .וניתונויסנב ונינקש תועידיה רוסי .לע ןעשנ ,תוחפל

 לכ העיגנ הל ןיא י"אב תירחפמה הרבחה לש החלצההחיא
 הלהנתה ,גרובמהב ,עודיכ ,המוקמש ,תאזה הרבחה , ילא איהש
 םירחוס ,גרובְמהבש .חקפמה דעוה לש .םירבחה :ידי לע :קרו ךא
 ,יבנאו ןוספלו 'ה .םשדישנא םג םה םתצקמש | .םיריקנב וא
 עיפשהמ הנוכב :ונענמג ,חקפמה דעוב ב"קה לש וחכדיאב .רותב
 ילבל ונתעד םיוחמ ונייה = ,ןכ אלמלא :הרכחה לע והשמב ףא =

 אלש רשפא זאו ,לארשי ץראב םא יכ ,ןוי ץראב םיקסע תושע
 .רספה ידיל רבדה אב היה

 ,ידו לע םילהנתמ םניא י"אב הישעתל  טקידניסה :ינינע

 ,ןיפור = ר"הה :י"אב  ונחכדאב ייע .םא יכ  ,והובכ רעשמש -ומב
 יתש .אל .רבוע טקירניפה ,םיקסע-לעבו .רחופ ומצעב היה .עורוכש

 םוימ ונייה ,הצחמו תחא הנש םא יכ ,ודובכ בתוכש .ומכ ,םינש

 תוריהזב השעש תושירדהו תוריקחה ., י"אב ןיפור ר"דה עקתחשהש

 ווה יכ  ,דומת וחיכוה וינפל ועצוהש |תועצהה 'ןתואב הבר

 לש ינוממה חכה ןמ הלעמל ויה .יכ וא רכשמ  דאמ \תוקוחר
 ינשב םינטק םימוכסב טקידניפה 'ףתתשה םיתניב +, קידניסה

 ,ןבומ ,ישילש .קסעב םג .קלח תחקל :אוה .רמוע, בורקבו םיקסע
 ,ןהב 'ףתתשהל  רשפאש * ,תומיק .תוישעת ..אוצמל  אוח ל יב

 התואב <

 7 , 3 םלועה <

 חהההחחחחתההההה(ההחההוההט חה |(ההווהווו/ה(אחחהההה'ה'חד''-ד'ד'-דד''''[.סהוחההקוהטוהקהההוההקוהההטוטקוהקהההההקוקההמהההתהק=תההפ==

 הוה .רבדהו ,תושרדח תוישעת ץראב חתפל ידכ ,תוניחב
 רספהרששחב רשפאש המכ דעו הרתי תוריהזב תושעהל ךירצ
 עיקשהל יזפ אוה ןיאש לע חבשל יואר טקידניפה .ךפהל , טעומ
 . רסובהתונויסנב .ופסכ

 ינא .םיכסמ הנה ,י"אב בושיה תהשכהל הרכחה לא עגונב
 :הכירצ תילגנא הרבח רותב .יכ- ,ודובכ לש ותערל הרומג המכסה
 עיצי םא ,ןוצרהרעבש היהא דאמ ראמו > ,ןודנולב להנתהל איה
 ונורשכב .חוטבל  לכונש = ,ןודנולב ןוגה םדא הזיא ינפל ורובכ
 " , ונתעונתל ךכ לכ הבושחה ,תאוה הרבחה לש דעוה שארב רומעל

 דאמ  תוכורמ תוינכתב יכנא אב יכ = ,ודובכ רמוא םא
 ,יתחמשל ,הנה | ,סוסב ידיל החא קסע עיגיש .דע ןיתממ יניאו
 ילוא  ,ילעפמב יתחלצה םויה רע יכ ,ארבועה תא ןייצל ידיב שי
 םיחתפתמ ."תיז-יצעל תומורתה, םג  ,"לאלצב, .םג .יתוכזב אלש
 תונויסנלדהנחתה ,ץראב הגהנוה ןפג .רמצ תישעת ,ןיוצמ .ןפואב
 . תרשכהל הרבתה ,הוטב .רבדהו רפוהל תדמוע .רפכההקשמב
 . ןושארה קלחה תא ,תוחפל = ,החלצהב האלמ רבכ י"אב .בושיה
 : םא. .המראה תדובע רומלל .הוח הרסיש ונייה ,הלש המרגורפהמ
 תוישעתב ונתופתתשהל .עגונב יתווקת ,ירעצל ,םויה דע .ואלמנ אל
 קרו .ךא היולת המשאה הנה ,י"אב תוירובצ תודובעבו תובושח

 ,םירוטקריד דצמ ונילעפמב םישגופ | ונאש  תודגנתהה
 ,הוה רכרה תא ךחכא הטל .רמוע םשארבש ,ב!קה לש םידחא
 יפסכה ונדפומ תא ףתשל םיצור םניאש ,ךאמ דבכנה ןווהכ רמ
 .תוריבכ תודובעל

 רתויה קלחה תא עיקשהל םירחוב ךירבחו ,ינודא ,התא
 םהל .ןיאש .,םיחיכש םיקסעב הפוריאב . ב"קה .לש :ןוהה . ןמ .לודג
 ו עיגיש רע :ןיתמהלו ..תונויצה לא איהש לכ העיגנ
 ארשי:ץרא תא ונהיל תודחואמה .תולשממה הנרסמת ובש
 ומאמה ,אוש-ןויערל הזה רבדה .תא םיבשוחה | ,ירבחו .יכנא
 קר .יכ ,םישרור ונא -- תינידמ ךררב אלו םיילכלכ :םיכרדב
 :ךירצ תרומב .ונלש םיקנבה ןוחטב ליבשב .שוררה .ףסכה .ןמ .קלח
 .אל ,חנומ אהיש ךירצ ,רַשפאש המכ דעו ,הפוריאב ראשהל
 "תא רשא הועב ,ףסכב םפילחהל | חונש תורינב אלא ,םיקסעב
 ,י"אב םיירופ םילעפמב עיקשהל ךירצ ףסכה ראש

 |: -,םש ,םיל 50,000 לש ןוה קר יתשרד התע:תעל םא
 |  יתשרד אל שרח קנב דופיו ,יתנד אל הרבחה תרוצ לע
 .ושכע .םילהנמה םירומקרידה יפלכ הרשפ ןיעמ רבהה היה הנה
 ףוס יכ ,אוה ילש ץרמה לכב שרוד ינאש הז םלואו ,ב'קה תא
 הזיאב קלח תחקל יניצר 4 ןויסנ תחא םעפ ונדי לע השעי ףוס
 .הרקש ומכו  ,ותושעל רבדה הלעי אל םא .ריבכו לודג לעפמ
 .תויבתמ- תורכמל .עגונב דיתעב םג יהי ןכ ,םיטפסופה קסעב רבכ
 .ןוהל ;ילעב יריל ולפיש ,'וכו. םיפוח ,לזרב תולסמ ןינבלו  י'אב
 הל ב'קה לש םירוטקרידה םינודאה םתוא .םידיתע זא ,םורכנ
 םהיניע תא ומצע רשא לע ונירחא םיאבה .תורוההל ןידה תא
 ..העיגהש תיניצרה העשה 'תא ןיבהו ריכה .ילבל ןבומ-יתלב:ןפואב

 4 דובכ תושגרוב

 !נרוברווי,א 'פורפ

 .ןיִלְהאו ךלפ ינויצ תדיעו
 ..ןילחאוו ךלפ .ינויצ תריעו  -התיה .ולסכ איי -- 'ט  ימיב

 .ונח = ,םידחא םיחרואו תומוקמ הרשעמ םיריצ 1% הב ופתתשה
 .: הלאה .תוטלחהה ולבקתנו .הדיעוהו סרגנוקה תולאשב רוחיב

= 



 הכרעו התובישחל בל"םישב םלוא  ,תיאליזבה  המרגורפב םהש
 הטילחמ איה---הריתעה ונתרובע ליבשב תאוה הלאשה לש לוח
 ורחביש סרגנוקה לא םיריצהל רומג .תוער-שפוח הז .ןדינב תו
 . ךלפ

 יררגא טיררק .תריצי םע דחיבש | ,הטילחמ הריעוה (ב

 ביטיהל גאריש ,דחוימ דסומ ארביש ,שורדל םיריצה םיבירצ .י")
 לע טאל טאל םרימעהלו םידוהיה םילעופ ה בצמ-
 ..ץראה תא בוזעל וחרכוי אלו  ,עק

 תועקרק תינקל קרו ךא םישרקומ ויהי  ל"הקה יפסכ (ג
 , םידוהיל קר .הריכחב ןתנהל  תוכירצ תועקרקהו
 םצמוצמה לעופה דעוה לש ותבכרהש ,תאצומ הדיעוה (ד-

 -ד עו רחבוש ,תשרורו יחכונה עגרה תושירדל .המואתמ .הניא
 רחא  םוקמל ןלקמ רובעי זכרמהשו ,רשכומו ש רו ח מ ל
 העיצמ איה הז םע דחיבו ,תיחכונה הרובעה יאנתל .םיאתמ

 + תינויצה הגהנהה ירכחל רכש -ימו לש ת רקיע גיהנהל |
 עבקת היפור ינויצ לש היצנרפנוקרופהש ,תשרוד ,הדיעוה (הא

 =ץננמרפה) תירידתה הרעוה תבכרהב שארדדבוכב קוסעתו רחוימ ן)
 םיריכמה םירבח הילא וסנכי יכ ,םרגנוקה לש (םסושמ
 ,הגהנהה תעפשהמ ירמגל םישפחו ם תג ירח

 גיהנהל ךירצש ,הריעוה תבשוח היסורב הדובעהל עגונב (ו
 ,וברמה תאו--םידחוימ םישרומ רימעהלו ה דו ב ע הד ת
 ; הנלווב = רואשהל ,הרובעה לכ לע .חקפמ | ןוילע .רפומ
 . יוכרמה רעוהל םירבח םה םי
 תרבודמה הפשב ימוו ןותע .תאצוה ךרוצב .הריכמ הריעוה (

 ,וז העצה לע ןגהל ךלפה .יריצ לע בוח
 הדובעה בצמ ד'ע םיריצה לש ח"ודה  ועמשנש ירחא
 הדובעה תמרהל םיעצמאה ה"ע אירטו אלקש ירחאו ,םהו
 סרגנוקה ירחא םימי שדוחמ רחואי אל ,ארקל טלחוה -

 ן .רבחה הא בהוה רפסב םושרל הטילחמ הדיעוה -
 ו 'ף

 :ּונוָיַחּב
 . תּונויצּב

 ישארה תוביתנה-תיבב אצמת סרגנוקה ינפלש םָימיב
 ,םיחרואהלו םיריצהל  חסמ"תורש ג"
 תארקל תוביתנה"תיב לא ואבישו ,תרשל ודמעיש םישנאק
 עבצ תלעב הבינע תילאמשה םעורז לע םיאשונ ,ריהמ ע

 -םלואבש אתב ןיעידומדתכשל םימיה םתואב אצמת תאו
 , תוביתנה תיבב
 תבשה םויב ותרחמל ןכו ברעב רבמצר 94 ,יששה ם

 בורקה .(9/11 .,רמש גנוטרה)  ןוזמה-תיבב ןחלוש ךרעי .םיחה
 לא הז ןינעב תונפל -- .קרמ ₪ החוראה  ריחמ , תסנכה-תו

 ל ,רטשרכילב ,הנוטלא ,ק .
 יהת ,םירהצב 9 העשב ,רבמצר ₪

 3 םלועה <

 ימלואב

 !המ ןוילנ

 " הפסאה םג םרגנוקה תכשלב יהת רבמצד 91 םויב --
 ,"בושיה תרשכהל הרבחה, לש הנושארה תיללכה

 ,הנמזהה לע התנע גרובמהב םודוהיה תלהק תגהנה -- -
 < ,יעישתה ינויצה םרגנוקה לש החיתפה-תבישיב ףתתשהל הלבקש
 בישהל םירבכתמ הטמ םימותחה הלהקה יאבג, : הלאה םירברכ
 ףתתשהל ונתוא םתנמוה רשא ,תבבלנה הנמזהה לע הדות םכל
 .ישגר לכ  םע .יעישתה ינויצה .סרגנוקה לש החותפה תבישיב
 " תופיאשה לא הגוה תיגרובמהה הלהקה תגהנהש ,היטפמיסה
 ' םישב הנה  ,םיפדרגה ונתנומא ינב .לרוג תא ביטיהל תונידעה
 תא האור איה םינויצה ןיבו הניבש תויטילופה תועדה לרבהל בל
 . "הנמזהה תא תוחדל ,הרעצל ,תחרכומ המצע

 .לכב רובדה-תפש יכ ,קותה הינמרגב ררוש ,עודיכ --
 לא עגונב ,לשמל ,איה ךכ ,תיזנכשאה ןושלה קר איה םעדתפסא
 , ,זנכשאב | םיבשויה .רכנה-ימע ינב .רתיו םואמילה ,םינלופה
 הנהו .זנכשא תפשב קר םהיתופסאב םואנלו רברל םיבווחמה
 "רותב .יכ ,אצמו רבדב יגרובמהה ןוטלשה ןד  סרגנוקהל סחיב
 'המבה לעמ רבדל םיריצהל ריתהל רשפא ללכה ןמ אצויה טרפ
 םמצע תא ושקתה קר ןומלשה יריקפ ,םיעמוש םהש ןושל ל כ ב
 " קוח תאצ םוימ הנושארה םעפה ,ןבומכ ,יהוזו -- ,הלאשב
 מ"ומהל הב שמתשהל תירבעה ןושלל םג חינהל שי םא- -תופפאה
 + בויחב וז הלאש םג ורתפ ףוסבלו ,יטילופה

 עבקנ םצמוצמה לעופה רעוה לש הנורחאה .ותבישיב --
 :אוה הזו ,יעושתה םרגנוקה : לש םויה רדס

 ,החיתפה םואנ :םירהצה ינפל הבישי תבט ר"י 'א .םוי
 < ,סרגנוקה תואישנ תריחב . ,יודרונ רייד לש .ומואנ .,תוכרבה :תאירק
 -=- לודגה לעופה דעוה לש .ןובשחו ןיד <: םירהצה ירחא הבישי
 ךשמה :םירהצה ינפל הבישי 'ב םוי ,  םיחוכיו , בולוקוס .נ
 הקלחמה לש ח"ור :םירהצה ירחא | ,ח"הורה רבדב םיחוכוה
 טיררקל .הדעוה לש ח"וד ,גרוברו ר"ה  ,פורפ -- תיאנותשלפה
 '  --"אב השעמה תשרחו רחסמה > ן.בוניל'צ .,י ר"ד .-- .יררגא

 -- =- .ןהב ה
 ר"ד תימואלה-ןרקה לש ח"וד :םירהצה ינפל 'ג םוי

 , | גרוברו ר"ד  ,פורפ םיתיוה. יעטמל הרוגאה לש ח"וד ; רמיהנדוב
 " בצמה :םירהצה ירחא .ןופלנצק ,נר"ד --  םיקנבה דע ח"וד
 . יקינולסמ| ןיטנרולפ .ד == .היקרוה ידוחי לש ירוטלוקה

 ,.רמיהנידוב רייד : תורדתסהה תונקת :םירהצה ינפל 'ד םוי
 :. ןמנורג .ר"וע -- סרגגוקה .תונקת יונשל הדיעוה לש ח"ו

 ןח יש ,הינמותוע תכלממל םידוהיה תפינכ : םירהצה ירחא
 + (יקינולס)

 תיסננופה = הריעוה לש ח"וד  :םירהצה | ינפל 'ה םוי
 םפרוי לודגה לעופה דעוה לש ח"ור  ,תוריחב . הקטנה ,א ר"ד
 הקלחמה לש ח"וד ןכ .,הסינכה:יסיטרכ םע דחי םיריצהל קלחתיו
 ןכות .תא קר ורפמי .גרוברו 'פורפהו בולוקוס 'הו ,תיאניתשלפה
 י"אב תורכאה רע ןופנרהא םוגורגאה לש ותאצרה ,המבה ןמ ח"הודה
 ,הז ןינעל ותאצרהב בל םישל שקבהנ גרוברו רוספורפהו ,ארקת אל

 םויח ררס עבקנ יזכרמה דעוה לש הנורחאה ותבישיב --
 ריחב ..החיתפה םואנ : תבט א"י 'ה םוי .תישימחה הריעוה לש
 ..תיסנניפה הריעוהו תירידתה הריעוה .ירבח ,תואישנה ירבח



 המ ןוילג

 הריעוה תלועפמ רחוימ ןובשחוהןיד ארקי אל ןכ ומכ * ,.יללכה
 ןובשחהו .ןידהב אבי .אוה םג  ,יזכרמה דעוה די לעש תיאניתשלפה
 ,גרבדלוג .ב רמ לש :ותאצרהבו יללכה

 לש הפסא ינפל ןלקב ןוספלו םינויצה-אישנ אשנ רבעש תבשה םויב --
 םאונה ."תינויצה העונתה לש יחכונה בצמה, ד"ע םואנ שיא!תואמ שמח
 , םידוהיהדתרצ תלאש ןורתפל םדוק ושענש תונויסנה ןיבש לדבהה לע הארה
 , םינויצה לש םויפסכה תודסומה ד"ע רבדל רבע הזמ .תינויצה העונתה ןיבו
 םונויצה דצמ םג םירקבמש שי . לארשיל תמיק.ןרקהו ירבעה  קנב.לאינולוקה
 ב"לקה יפסכ יב ,םיטילחמ קדצב אלש | .וללה תודסומה ינש תא השק תרקב
 םוכסב םידנדיביד ןתונ "לקה יכו ,ןיבפוה ןהל ןיאש ,םינבאב םיחנומ ק"הקהו
 אוה אוה ירבעה ב"לקה יכ | ,הארנב , םיחכוש וללה םירקבמה , דאמ רעצמ
 האמ לש םובס םע .פמוק הגיתשלפ - ולגנאה תא םירבד ראש ךותב דסיש
 תואצמנה ,ןהמ תוינמ 70,000 ומלתשנ רבב הכ דעש ,גנילרטש הרטל ףלא
 םינוש םיקפעב ועקשוה ק"פאה יפסכו .ירבעה ב"לקה לש ותושרב ןלוב טעמב
 י"ע ,םירחאל תורשפאה תא ןתנש וא ומצעב דסי ק"פאה . הפוג הניתשלפב
 תודוגא ,רפכה-קשמל תודוגא ,הולמ-תודוגא דפיל ,תטעומ תיברב תואוולה תניתג
 דנדיבד םינכה םגו  ,הירופ ותדובע .התיה םינפואה לכב = . דועו * םיתב ןינבל
 םילעפמה לכב ףתתשה ב'לקה . םיווחא העבראל הרבעש הנשב הלעש .ןוגה
 ונובשח לע לבלכ ,תינויצה תורדתפההל הכימת םעפב םעפכ איצמה , םינויצה
 תוערפה יעוגנ- תבוטל ןתג = ,שירע,לעל היצידפפקאה תואצוה לב תא
 תא עיקשמ אוה יכ ,בל לא ומישי םאו קנרפ ףלא םישמח לש םוכס היסורב
 יב ,תודוהל היהי ךירצ ירה , דאמ הבורמ תוריהובו .םיחוטב םיקסעב קר ופסב
 .תושעל לידגה ךרעה יפל ןטקה רנדיבידהב םּג

 רבע אוה .דבלב ףסכ ץובקב קפתסה אל ירבעה דנופ-לגויצנה םג
 ןתנ ,ומצעל םש שברש , תועקרקה-יחטש דבלמ . םינוש תועוצקמב הנותשלפב
 הולה ,הפיחב םוקינכטהו ופיב תירבעה היסנמיגה ןינבל המדאה-תקלח תא
 יתודוגאב .ךמות אוה התעו ,םיחונ םיאנת י"פע ףסב םוכס תיב-תווחא תרבחל
 רפסה-תיבל םוקמ הצקה אוה , דועו ירפכה קשמה ךרוצל תופתושמ הולמל
 תרשבהל הדוגאה .תוחתפתהל רוע ,תיז-יצע יעטמ דסי + ,"לאלצב, יתונמאה

 ,ו"אב ועויפב ושענ םינקותמ םישעמו  םיבוט םירבד דועו הניתשלפב בושיה |
 תינויצה תורדתפהה הלידנה חורב םג םא יב ,רמחב קר אל לבא

 רסומהו  תירבעה הרוטלוקה תיתתל תינויצה העונתה הלעפ הברה , תושעל
 . .ירבעה

 יונש יב , ונוחטב עיבהו  יחכונה יטילופה .בצמה  ד"ע רבד  םאונה
 + םונויצה תרובעל הברה ליעוי היקרותב רטשמה

 המרגורפה ,תיליובה המרגורפהב יונש תשעמ םושל דגנתמ ןופפלו רמ |
 ּונל .היהתו הוה התיה תאוה המרגוופה .הפקתב ראשהל הכירצ תילוזבה
 + םימיה לב

 . היצוינגרואה תונקתב םיעצומה םינוקתה ד/'ע ןוםפלו רמ רבד וירבד ףוסב

 בושחל רשפאש דע  .כ"כ התע הקזח איה תיגויצה תַורְדְתסהה יב ,רמא אוה

 דובעל םילוכיש דע ,כ"ב התע ירצבתה םינויצה תודסומה . הגהנהב יונש ד"ש

 ,רחא םוקמל םג תובשלה תא ריבעהל היהי ושפא ךרוצה תעשבו םמצעב

 + ןוצר תעורתב םיפסאנה תאמ לבקתנ ןוספלו רמ לש ומואנ

 .תישימהה הדיעוהו יעישתה סלגנוקהל ורחבנש םיריצה

 ,(יזכרמה דעוה לש תועידיה יפל)

 \ ,רהמוישה
 גו'צנמרק ןץגלבוק ,מ :ןגסה ,טפשניה .א---:(,נירטקי ךלפ) קסבורדנפכלא

 ר"ד- -:(הבטלופ .פ) ,הקבושיראב = ,דורוגרומ ,יקילבוק  ,בוקוירק- -+(ןויצ:ירועצ)

 הורבלק ,לופמורמ ןוקסנימובונ ,מ---:קפטוקריא ןיקסמיטוח ,א :ןגסה ,ןיתשפא .י

 ,קיגלופ .ה--:(שילאק ,פ)  ,יקשאלב | ,שילאק  ןלאהטנזור = .א---:(קלבומ ,פ)

 ןןוזניפומ ,ב ריד  :ןגפה ,םיגולס  ,ל--: רנקרמס | ,טנקשמ  ןןמסטלו .ש :ןגטה

 :יבחול ,ינמור ;ןוקריס ,ש : ןגסה ,יקסנילימס ,מ---:(בויק .פ) .,ץיבופיל ,הלופש

 ץ לומכוב ר"ד  ?ןגפה ,דנלדירפ .פ --- : (הבטלופ ךלפ) , יצבוקסוי ,לורוח .,הצ

 האב ,ו :ןגפה ,רגניטע .ח---:(ןוסרתו ,ברסב ,פ) ,לופוידיבוא ,הניטורמ ,ןמריקא

 ,ןירבוק = ,לופוטנא  ;ןיקשיפוא ,מ :ןגסה ןןיקמויט = .וו---:הנמיס ,יקלבוס וב

 וקוניצופ = ןבוקיניו ,י .ל גסה ,קרמיונ  צ"ב----:(הגרורג : ,פ) ,ןיצירוק  ,יקגורק

 :דלוג .א .:ןגפה ,ןמנרייז .א--:(קפנלומפו בוליהומ ,פ) ,קסנלומס ,ידאול  ,הגידוק

 ,גינוצנזור .א = :ןגפה .,גייווצנזור  ,מ--יינקפיל = ,יצבונרוצ ,,דופ:בולוהזמ ץןויטש

 יקשיווליפ = ,יטרביק ,הבולוב'זריוו  ןיקפנימאק .ה = .:ןגפה : ,בוגילוא

 36 םלועה <

 ןודרוג + ווא .:ה--וקרווהנינ ןרלוש :,ה תרמ- -גרובפטיפ ןןופנרהא ,א

 ,ןוזסנומ .,ח- -:(בוגינר'צ .פ)  פוטונוק  ;(ןוזניפומ ,ב ר"ד םוקמב) ליבייפ דלוה
 ;(בקעוהןב + םוקמב) .,ןיקסש ,י---:ילוגשימ ,אקלוקוס ,אדיל ןץיברוג ,א :ןגפה
 !ץוהבוא .,ץיבונרב ;ןיסוג ,ד = ,א- -:דרגוניטנטסנוק , בושטירק ,בול קש ,בוליהומ
 .ןיקפש .י :ןגפה ,ןמרב .י .מ---ןיניגול ,טסורוקסיא

 ןלוגופליפש .ע :ולוק ;  יקסליבולוו- .י :  קצולפ--בונכוצ . ה ב ל מ
 ! .א : יצשידורוה--ילוואש . רגרפ .ב : בובוטסנ'צ (הצובקה) הציבונסוס--ןידנב
 = -ןיניטסוג- -בוקשיוו ; ןוסלדיא  .א בורבמז---בורגנו---בוטרס ; ץנול .נ , לקנרפ
 / , ןרשג : הקבודובוא--לכשמוט--הטלב ; ןיקצומ .ל + בוקול

 יטנפליח .ל ר"ד :ןמור ןריבה םש--+האיצלט ,הינימורב
 'פ ר'ד :הרטיפ ןןייש ,ה ,מ  ,סלנופ ,ש- -:ץלג = ןרילסכו ףסוי = .י --:יאולסו
 ,י .מ- -ןופסי ןןרטש ר"ד | ,רנייטש = ריד  ,רלפצרוש * ,מ---:טשרקוב = ;רבהלייט

 :רבוע .א---ואיוליא  ,ודופ ןטכנ ,.א ר*ד ,טכנ ו ר"ד---!ינקפופ ןשייק הריא ,ףוד
 ולטבש ,פ/ תרמ :יפוקוב ןרבורומנ .י ריד  ,ןמסלג .י--ןיוקב ןץיבוי

 ---!לוטסירב:איסנבש = ןגרבנירג ,מ ,רגירירט ,לופרביל .ה י לג ג א
 2 ,דרפש ,א מ

 'ה יצ ' לג | ןרבוקטוט ,ה ר'ר --:תיחרזמ ה היצילג

 .,םולביומ וו ,םיובסונ .ב ר"ד ,ןמדלו ,י ר"ד ,שינעה ,מ --: תי מו רד ה
 8 .רילסכוו ,ל ,דלפנויש ד ,ץלז א רד ,ןירגנרוק ,פ- ריד

 2 היי ,ךיגלק ,ל ר'ד ,שביוט .ל--:הרוגדסס :הניבוקוב
 : ,םלגסייוו = ,רילמ א ר"ר  ,םיורטש

 . םווהטוש .ל .א ,ןידלוג .לחר ,ןינורבא .ג ,ןיקרוס ,נ ר"'ד --;צ * 5
 /  ,טלבגור ,א  ,הלפנזור ,מ ר'ד  ,ףלוו ,פ ,בורמוק ,א ,יקפנלפק .ש ,רוממק .י
 / ,ובצ:ןב .מ ,ץמנויטש ,ל ,שברב א

 ייופפה ,ב ,םללוש .א ,הנזניבר ,ב ר"'ד --; הי לטי א
 ,ּ .םייהלטב ,ש- .גרובשרפ :ה ירגגוא
 .ןוסניול ,א ,'וכו גרכתו :תימור ה ה ה קירפא

 רלבגרירפ ,א 5 :ןילקורב ;ןושו ףסנו ר"ד--!פפכט ה קי ר-מ א

 טוס:יזרוזה .ןסדנרב ,י = , ןוטשקולב ד ,ז ר"ד--- :ןויצ:ינב רדרוא ;קלוברונ

 גרגניזלש ,מ ר"ד- -:היפלרלופ ןיקסנילורק .ב = ,ד = -ירטפ'צור  ןרביירש ,ש מ
 יד- -:טוקיטקגוק ;ץרהנייר = ,ג = ,ץיברוה .א- -:ןוטפוב ;יקפדורב  ,מ-- -:ןילקורב
 .סובלא .,י---:ליבזנורב ;בוליב ,ב- -!יטיס:םזנק ןןוסרבא

 [ מ  ן- וכו לופוטילמ = ןןוסמוחנ .י- - :ןגהנפוקרןנדל :י ה רז מ

 / ,ןמשופ ברה---:!הוקת:חתפ .,ץיבובול

 ומ ;םוכב .ר ןגפה ,היזמ והילא : יניספור ,ןגוריוט ,ריגאו ,םליק

 ןיקסניול ,ל ,א--:הנבור = ,לבוק ;  ןופירוא  .ה---:וציליסובוג  ,יצבוגרוט ,בושמ

 :פוג ,בוקשיוו ,םיצורקז ,קסנולפ ,רובדחובונ ;גרבנירג .ח--:לופסרוט ,ץלי ,הנ'זר

 ! ,יצשרט  ,יקשורומוקס ,ביטט  ;רובולידטס = .א--!היסודואיפ  ;דוירפ = ,מ---:ןונומ

 ,ןיטוחריוו ,יצירוא ,בוקר  ,בוקירטפ ,קצולפ . ;ןיקסנלומ  ,י--:יצשינרוז - ,יצשיבטס

 :ובונ .,הנטוק ;גרבמולב ,י--.קסנוק ,הנ'צופא ,םודר ;בונבילק ,י---:הדוב-אנידרס

 ר--וץינירבוב :רעקעב = ,י--וקיניגזורד ,זשיבינופ  ;ןיקצומ .ל = ,בוקול  ,קפנימ

 . שטירט

 ארקנ ה פי ד ו א ב תודחא תוינויצ תורוגא לש תדחואמה הפאב --

 לכל .הרומג המכסה .עיבהל יהעצהה הלבקתגו "גרוברטפב הצעומה,, ד'ע ח"הודה

 ןלקמ העוגתה זכרמ תרבעהל תעגונה הטלחהל דוחיבו ,וז הצעומ לש היתוטלחה

 " לרתשי יזכרמה דעוה יכ. ,התוקת העיבמ תדחואמה הפסאה ,ןילרבל וא = זורפל

 < תוטלחהה תא לעופה לא איצוהל ידכ ,תוצראה לש תויורדתפהה לכ תא דחאל

 ,ורכזגש תובושחה
 תויהב \ יב  :הטילחה ,(קסבטוג ךלפ) ן יי צ ו ל ב  םינויצה תפסא --

 והנה תושעהל תוכורצהו תושענה* וניתורובע לכ לש יריחיהו ירקיעה םיסבהש

 הצמ אל הנורחאה תעב התארנ אל הז תורמלו ,ירבעה  ילאיגולוקה קנכה

 לידגהל תוצמאתה םוש ומצע יגויצה להקה דצמ אלו ונלש םויזכרמה םירסומה

 ול הותהש לודגה ודיקפת תא תואלמל לכויש ןפואב  םויפפכה ויתוחכ תא

 תא אוצמלו וז הלאשב הדח ימ | תוניצרב קסעתהל סרגנוקה לע-- שארמ

 -םעה לש תובחרה תורדשה .ןיב קנבה לש ויתוינמ תא ץיפהל םיתואנה םיכרדה

 -/ , >--יתירשפא רתויה .הדמב ירבעה

 תא תונתונ .קנכ:לאיגולוקה לש ויתונקתש תויהב  יכ ,תאצומ הפסאה

 סרגנוקה לע--תינויצוינולוקה .הרובעה יגוס לכל ויעצמאב שמתשהל .תוושפאה
 ה / , א : 0



 , רחא :יזכרמ יפסכ רסומ י"ע הנישעת תוינויצה :ושיה תודובע לבש לחתשהל

 תוצצופתה ידיל :םיאיכמה םישדח :םידסומ תרוצימ רשפאש המכ דע :ענמהל

 םינויצה וכועש הכונח תוגיגח ד"ע ונל  םועידומ תונושי םירעמ -- =

 דעוה -- . הפי ,םשור וריאשהו בר ןומה םהילא .וכשמנשו  םומו

 --<;הזה ימואלה .גחה .ימוב תימואלה ןרקה תא
 הנשב םש ופסאנש םיפסכה ןוכשח ונלבק (ןילהאוו ךלפ) א נ ב ו ד מ -- <

 59---(ל'ז .יזנכשא :ןמלז חונמה .םש תא ז'הסב םושרל) ל"הקה תבוטל ו
 ..תויללכ תובדגו תואספוק ,6,84---(ל"גה חונמה םש .לע) .תיזדיצע :תעוטנל =

 =--,לבור .האמכ---יאסידואה דעוה .ףבוטל ,.ר .םירשעב---ל"הקה :ת
 טימרת טבש 'חמ ןמזה ךשמב הפפא יי ל ב ו ל ב "ןויצ ירועצ,, תדוגא -

 חלשנו ףסאנ ראשהו 81.41- תואספוקמ | ,43.10---תורעקו * תובדגמ
 --יל"הקה תוטל :םינו
 רעוה חכ-אב רועה לא רפ הלאה .םימיב יכ ,ןנל םיעודומ י צ ל י קמ

 .הלפתה:ותבמ רחאב םיינויצ םימואנ ינש םש | אשנו רי כר ב ,נ רמ יא

 לש  ודוטלוקה בצמה ר"עו,  "ןווצ תבחו תונויצה, ד'ע תואצרה יתש
 םונויצה תא וררועו קזח .םשור ושעש ,ןיתושרד תא עומשל אב בר ןז

 = -וזנתעונת לא קוחרמ םידמועה בל תא בקקלו םתדובע תא \
 טחוש רמ לש םימואנה דע ונל םיבתוכ (ןוסוח 'פ) ץ ניר ב ו במ

 ןאב םימואנה תא עומשל  ,'ץיבוטק לבוי, א"עו  ,"ןויצ תבחו תונוי
 :ותשלפה דעוה תבוטל ףסאנ .םעה לש תינוש תורדש ןיבמ בו רו
 --ילבור תו
 .םוינויצה .תודסומה תבומל םופסכה לש ח"וד יצ ל עי ס גדול עוגה

 : = -,861.40 םוכסב ימצע פמ---חומ 568.98 אוה
 המלש יה ,םינויצה םונקפעה יבוטמ דחא רטפנ .(ןילהאוו .יפ) יקל

 == ,ה"בצנת---,םוליבשמבש םילועמה .ןמ דחא רותב וריעב דבבנ

 תפוק לא ופנכנ רבמיבונ שרחל 8 םוי דע רבוטק
 : הלאה םימוכסה .היסורב .ק"הקה לש תיזכרמה ה
 בור 8% תויללכ' תובדנ = =

 ל ימצע"סמ |
 ,, 85 תורבושדיסקנפ

 ,9800-- (םימלש :םימולשת)
 4 (ירועשל |( < / 3

 1 10 'תורעק |

 1 0 תיזחיצע =

 ,- ל ם"ע תמיקה"ןרקהיות
 / 0 , .המרגלתל תונוילג ..(

 ,- 9 תואטפוק

 ,ב"ור 1808/88 היס . /

 ,לֶאְרְשְי .תּוצּופְתַּב
 'תושדח תוריחב | הסידואב תויהל התע תודיתעש רחאמ

 קינלא'צאנודארגה איצוה .הכלממהיתמוד לא טאטופודל |
 ומתחש , םידוהיה לכ תא הריחבה תומישר  ךותמ איצוהל ,ת

 . הדילה תואקסנפב םימושר םהש תומשה םתואב אל ונייה ,םידוה
 .טאטופיד רותב תינש רחבהל הוקת םוש | יקסרורבל םג יול

. 

 םיוביסירגורפהו םידוהיה םירחובה יב , םיעידוט םיאסידואה םינות)

 0 ..רגטר -.ד"הע = תא .הבלמטה תמוד .לא :הריחבה :לע :גיצה'
 ל / : וחרתעצה לע .תומיתח םיפסאמ ומ

 *  :םיטטופד | םושמחו האמ  הילע | ומתחישכ ,המודה לא .םנכות וז קוח
 " |: םודומלת ליאו ןאכמ לבקל רחסמה םוירטסינימ :תאמ הדוקפ 'האצי --

 < תאוה הדוקפה ילגרל .םיזוחא הרשע לש רפסמב רחסמל רפסה-יתב לא םירוהי

 טעומ םירצונה םידימלתה רפסמש ,רחסמל רפס:יתב הכרה רגפהל םילולע

 ,דאמ םהב

 .תועידיה ופל יב ,העידומ םודוהיה תרודנ ינוגעל .ןיעדומה:תכשל --
 .ץוח לש טרופספ .םיטנרגומאה .תאמ .תשרור .הניטנגהא :תלשממ הליתתה הלבקש
 - אףוחה לא :תדרל .ונתי -אל .םיטרופספ ירסוחמ ויהיש ,םיטנדגימאהל  ,ץיהאל

 - , תבט יחל 'ט--'ז ימיב .ןילרבב יהתש תירבעה היצנרפנוקה ילגרל = ל"וחב
 .םירהצב 12 העשב (תבט 'חל 'ו) 'א םויב ןיכמה-דעוה  ךרוע

 .-ןושלה ךרע ד"ע, 'תיונכשאה הפשב בולוקופ ,ג 'ה םואני הבש ,הבר םע-תפפא
 , -- :'תודהיל התורפסו  תירבעה

 הלאה םיטיב הנמתנ , "ןייאריפ-ספליה,ח אישנ ,ןומיס סמי'וד רמ --
 רובחה הבורמ רתוי הרמב קוחתהל לולע ז"יע ..א"קי תגהגה  תצעומ רבחל
 / .וללה תולודגה תוידוהיה תויצוינגרואה יתש ןיבש

 .לֶאְרְשידֶץֶרֶאְּב
 וי 2 ]

 , דלאוודאב 'ה םסרופמה  לכירדאה  םע דחיב יול והירמש ר"דה --
 ":הפיחל זעסנ ,  ןילרבב תיכלממה הקיתוילביבה לש .שדחה .ןינבה תא הנבש
 2% . ידוהוה םוקינכטילופה ןינבב \לוחתהל

 "לש םוירטקרידה ירבח .תפפא םש התיה = , ןילרבמ םיעידומש יפב
 ,םעה דחא ,"הרועה , חכדאב ןומיס םימ'זד רמ הב ופתתשהש , םוקינכטילופה

 ןיעויו ףוש גיוודול ,  ןופפיליפ .פורפ ,  ןיול  ,ש ר"ד , יודנל לוסנוק -לרנג

 לע ורבד .םידומלה לש םיטרפה רבד לע ונד הפסאב .  רפרדנטיט רהסמה
 וידוהי 'םיריעצ .רישכיש ,.םוקינכטילופהל תופקשנה  תובוטה תודיתעה תודא
 רות תלשממש = , לורב תולסמ ןינבבו תוירובצה  תודובעב  תורשמ לבקל
 + םהב  קוסעל .הדיתע.

 יינותטמו ,הפיחב .דאמ הפי לבחב התנקנ  םוקינכטילופה ןינבל עקרקה
 . = ליתתהל היקרות תלשממ תאמ יליציפואה ןוישרה תא בורקב לבקל

 " .זמכשא תלשממ הטונ ,הז רבדב םיקפעתמה םש-ישנא לש םתעפשהל תודוה

 !השעמו הצעג רבדה תא ךמת אטשוקב יונכשאה ריצהו , וז .תינכתל רסח

 ינחת תריציב קטוע , קרוידוונב תעכ .ההושה = , ןוסנרהא םונורגאה-
 הטח ןומ י"אב אצמ הזה םונורגאה .י"אב ירפכה קשמה  ינינעב ןווסנל
 .םתעשב ומסרפתנ רבדה | יטרפ .םייתוכאלמ םועצמא ילב הלדגל רשפאש
 תדוכעל טנמטרפדה הו רבדב ןינעחמ תעכ , תורבאל םידחוימה םינותעב
 לואו . ןוסנרהא ירבד תא בווקב םפרפוש ,תירבה תוצרא לש המדאה
 ישע םינוכנ ,תונויסנ תישעו .הריקחו השירד ךירצ ןיידע הזה ןינעהש ינפמ
 : .ןויטנה-תגחת םיקהל ןוסנרהא םוגורגאה ידיב עייסל הקירמאבש .םידחא
 / -- +ותדובע תא ךושמהל לכויש

 :ןמזל .עוסנל -.םילשוחי תא ץי:ש  רוספוהפה בזוע םידחא םומי דועב - -

 % והפל ירכב ,תשחנהו ףסכה תרובעו םיחיטש לש :םינוש םירחוס םע םירבדב

 0 וע הב ההשיו :ג רר ב מה ל עפי רחא ,םירצמב "לאלצב,, תדובע לש קוש
 םידוהי יסולכואב תובורמה תולודגה םירעה לכ תא ריפו---רחאו ,היסנכה

 :'םינורחאה .םימוב המפרפ :תיגרוברטפה תונכופה .--
 "קיא :אושנ רוחב ,גיסונ ר"ד :יכ  ,ונינותע 'לכב האבש
 ה 'לכל תלבגומ יתלב הפינכ תושר םירוהיל .ןתנתש ,החטבה
 מלרפהל הסנכוה | רבכ ,הז .רברב, קח תעצה יכו ,הניתשלפו
 .היטרפ לכב הנוכנ -וז העומש ןיא הטשוקמ ונלבקש תועידיה פ"ע
 היקרותל הסינכה 'תושר ןתנתש ,םוירטסינימה החיטבה גיסונ .ר''דל
 .הז רבד ןיא ;תחא הנידמב וזכרתי אל .םירגהמהש ,יאנתב
 8 ,י"א לא
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 2 7 אטשוקב עיפומה ורבע ןועובש

1 1.1... 2 8 2 27-7------- 

 עיפוהל ליחתה גז הנש רבמצה שדחל םינושארה .םימיב
 ==-=,"רש ב מ ה,, םשב ירבע ןועובש אטשוקב==---שש
 ,םידרפסה וניחאל שמשיו ,חרומה ירוהי ןיב תימואל היחתל ףיטי "רשבמה

 ונתורפ פל רבע"מה -רש גל הקיתעה ונתורפס תא ונשו ורקש
 ,השרחה

 בינונק לכלו ונתפשל הבהא םידרפסה ינומה בוקב רועי "רשבמה,,
 ןובג יאר .רותב "רשבמה, שמשי ,הלוגה תוצרא יפלכו . םיימואלה
 םהיעבצ ,םהייונש לבב חרזטבש םייללבהו םידוהיה םייחה ופקתשי ובש
 + םהיגוגז

 תירבעה הפשה תצפהל שדקומה יחרזמ ירבע ןועובש היהי "רשבמה,, רוצקב
 םפותהו השענה לבמ עידומ לו ,התורפסו התוברת
 -ץראבו היקרותב ,תוידוחיה תודעה ךותב
 שידקי ,חרומב םוינידמה םייחה זכרמב ועיפוהבו :ל אר ש י
 םיוקמה לע הפקשהל דבכנ םוקמ ןוילגו ןוילג לכב "רשבמה,
 + ידוהי אוה רשאב ידוהי לכ תא תנינעמה הנידמבש םייללכה

 םתרזע תא "ר ש ב ם ה,ל וחיטבה הלוגבו לארשי"ץראב םירבעה םירפוסה יבוט
 חבויש ומב תיתורפסה ותרוצב םנ ןיוטצי "ר ש ב ם ה,ש ןפואב ,העובקה
 + םיארוקה להק הרהמב

 הנש -- ,לבור 4 הנשל : "רש ב מ ה, לש המיתחה ריחמ
 ,לבור 1 הנש עברל ,לבור <

 :"רשבמה, תבתב
 1סטזתה]| ,,118110788807* 2601801 ספ(, 2081180 6.

)008120001 
 ,תוצראה לכב :ושקובי .םינכוט

 י"פע) אטשוקב *רשבמה, תודיקפל תונפל אנ וליאוי אמגודל תונוילגב םיצורה
 ,גיבפפ 90 ,'פוק 10-ב הטסופהיות םהינתכמל אנ ופרציו (הרבזנה תבתכה

 + וכו .םיטנפ 5

 ,הנליו ,גרבדלוג ,5 ,י לצא םג םותחל רשפא

 לע ע"רת תנשל המיתח תלבקתמ

 -- ריעצה לעופה, --
 ,י"אב םירבעה םילעופה תורדתסה לש האטבמ ילכ

 ,"ריעצה לעופה,
 יוכרמה .דעוה י"ע שדחב םימעפ רואל אצוי

 ינפל וביט תא ידמל וררב וננותע לש ומויק תונש יתש
 ,ירבעה להקה

 ינפל ריאהלו לופל :תישארה ותמגמ היחת אבהל םג
 לקהלו ובצמ תבטהל הליבומה ךרדה תא לעופה
 הרובעה תועוצקמ תא שּוכרלו אובל תורשפאה תא וילע
 תא םינכהל הו םע דחיבו ,וניניעל התע םיארבנו  םיכלוהה
 לש ותוברתה יכ ,ץראב ונמע תורדש לכ ךותל הרכהה
 --הרובעה יפנע לבב תורצבתהו ירבעה לעופה
 .תינויצה תומשגתהל יחרכה יאנת

 ינינע לכ .ליבשב תישפח המב  וננותע \ היהי אבהל םג
 תודוה םיבחרתמו םיכלוהה ,םיללכה םינינעהו ,בושיהו תוינויצה
 הבחר רתויה םתראה וב ואצמי ,םישדחה םייטילופה םיאנתל

 תא םונפ אשמ ילב רקבל אבהל םג ףיסונ וישכע דע ומכ
 תעד אורבל לדתשנו ,ונילע םיביבח  רתויה ךא ףא םידסומה
 ,התא ובשחתי ונלש םירפומהש ,היואר להק

 קילתמ 4--םירדוכ  תונוילג | .'ר< 5י50 הדוהיב : הנשל  ריחמה

 5 8 6 ול
 'פוק 10 |, 2 כ"ה 2,680 = היסורב |,
 םיתנס 5 *רפ 6 --תוצראה רתוב ,

 המיתחה ימד תא .חולשל םילכי  תוצראה .לכמ .םימתוחה
 ,המשש הטפסופה-תאחמה י"ע .ונילא

 ! םיפסכ חלשמל םגו היצרטסינימךאהו תכרעמה ינינע לכל תבחכה
 + ע"ות ירשת ןמ

 תססג00א א גם 0 5 201" עא.
 רחשה ס"המיב אוה ישארה וננכוסל קר תונפל םישקבתמ היסורב םינכופה
 ליבשב םידדוב תונוילג רכומו םימותח 7 הקאמה, תתוהק6א85| 1

 :היסור לב

 רשי

 תנשל צ'הופה לש םיטקלפמוק םצמוצמ רפסמב הריכמל םיאצמנ
 ע"רת תנשל צ"הופה לע םימתוחל ,רפ 5 הנש לב ריחמ ,ט"פותו ח"סות
 םיטקלפמוקה ינש :החנה תנתג המלש הנש דעב המיתחה ימד ומלשיש
 .'רפ 5 דעב

 1909 רבאיאנ ןעט:1 ןופ טנעמענאבא םאד ןעמונעגנא טרעוו סע
 גנוטויצ עשיריא עטסעטיירפשרעפ יד ףיוא

 כ כייהש
 ,לבור 8 רהאי בלאה א ,לבור 6 רהאי א
 ,'ק 50 טאנאמ א ,'ר 1,50 רהאי לעטרעיפ א

 : עיצארטסינימדא ןוא עיצקאדער ןופ עסערדא

 6ה8תגה ,,[ הומדמ , 28ןכתזהפה, 0 ה 8.

 8]60880 1111 75, \/ הזפלהוחה, 01110008 8.

 ,"למרב,

 : זיירפ:סמנעמענאבא

 קר ותש

 ןיי

105555558 
₪ 



 % א"ע  הוטפ"טלקמ שזכרל תפאוש | תונויצה
 ..ירבע ןועובש

 |( - א 6.

 ,הפצמה לע +

 , יעישתה ינויצה סרגנוקה (א

 , תירבע הריטלוקלו הפשל הדיעוה (ב

 , אמרי .מ- = ,ןילרבב תירבע הרוטלוקלו חפשל הדועוה 5

 . תונותעה ינינעל הדיעוה תוטלחה 6

 ל

 / פק 88 שדחלו ,לבוו 1 הנש עכרל ,לפוו % הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל :היפווג "םלוקה, רפא

 ,ךלוד 8 5/2 הקירימאב ,גניליש 9  הילגנאב ,קראמ 9 הינמרגב , םירתכ 10 היראננוא.הירטסואב ; ל"וחב

 .תנש עפרלו יצחל הו ןובשתכו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצגרפב ,קנרפ 10 לארשו ץראג

 . 80 הסירדאה יונש דעב

 ,הקסשל -5 |
 [ .'פוק 40 םידומעה ראש לעו .'פוק 60 ןושארה רימעה לע -- , םיתעברא תקליחמ םיטפ הרוש לכ דעב :! תועדומ ריחמ

 :הפסירראה

 סתהחמה ,[30ההצ 5", 2שהמהה, 01ץאמתההמ, 00הההד088ה 8. | 00]14608ם 11301 עווחא,

 < .יפאק 10 ןוילנ לכ ריחמ
6% 



 5ע המיתחה
 הקיתואילביבה, < 5 ימויח .ןותעה

5 

 "מזה דה | ]מזה דחה
 ח"רמ תלבקתמ 1910 תנשל

 הא ןני

 :חולשמה םע המיתחה יאנה
 :("ןמוה דה לש הקיתואילביכ,ה ילב) דבלב "ןמוה דה, ןותעה לע (א

 ול" תב ו !היפורב
 (.ימוי חולשמב) (:עובשב .פ"ג)

 ,לבוה 18.- .לבור 10.- ,לבור 8,-- /\  תנשל
 0-0 000 0%- ,5 4.--הנש :יצחל
 ל 2-0 / 2 ,--הגש עברל
 0 קי 85 , 7-66 דחא 'חל

 :"ןמוה דה לש הקיתואילביבה , םע הרחיב ."ןמזה דה, .ןותעה .לע (ב

 :לוחב :ל"ותב :היפורב
 (גימוי חולשמב) (.עובשב פ'ג)

 .לבור 0 .לבור 13.60 = |.לבור 10.-- = הנשל
 0 0 , .%-- חנש יצחל
 ,- 0 כ , 0 9,80.הנש עברל
 1-00 5 9-88 רחא שרחל
 םישדחה ישארמ קר תלבקתמ  ,"הקיתואילביב,ה לע וא ,.ןותעה לע המיתחה

 + יסורה חולה .י"פע

 ם תו א ל אקוד תלבקתמ ל"נה החנהה ריחמ .י"פע "הקיתואילביב,ה לע הטיתחה
 +"ןמוה דה, .ןותעה לעש , םיטתוחה ם תו א מ ו הטיתחה ישדח

 םדוק :המוקמ וא טיטפ הרוש לכ דעב--"ןמזה .דח,ב תועדומ תספדה ריחמ

 י'ק 90 םונפה ירחא ;'ר 1 םינפה ךותב ,; תוקפוק 60 םינפה

 + תוקפוק 95--םירדאה ףולח ריחמ
 :הפיודאה

 6 8םוה ,,[ 60 -[ 830817, ה

 5 ה בהם: ה נתימ
 רימלתל הביבח רתיי ,הפי רתוי ,הבומ רתוו הנתמ הנשי םאה

 םויב :ירבע .םלעל .ללכבו  ,הוצמ רבל  ,ליכשמ-דומלתל | ,ירבע

 י " רשאמ ותחמש

 קילאיב יריש לכ
 + הרדוהמ הכירכב הנורחאה .הרורחמ

 םנ ןנשי--,כ"ור השלש הכירכ אלב ,כ'ור השמח ריחמה

 ,.יצחו כ"ור לשו דחא כ'ור לש תוכירכ

 + הפידוא ,"חירומ, .תאצוהב גישהכ

 .רנזולק ףסוי יד

 .תילארשי .הירוטפיה
 . . לארשי ימי ירבדב .םירועש

 םיאנומשחה תפוקת דע המודק רתויה הפוקתה ןמ ?וזשאר קלח
 תודלותב תיחטש העירי םהל שיש םיריעצל : רעונ רפסה

 תתל םיצורש םירומל ןתומלש רתי הב תונקל םיצור םהו לארשי
 תוערואמה תנבה םג אלא ,תוירוטסיח תועירי קר .אל .םהידימלתל
 רורחל ץפח םהל שיש םיליכשמ םיארוק םתסל ,ימינפה םרושקו
 ונייח .תולשלתשה תא םכותמ  ריכהלו  תוערואמה תוימינפ לא

 ּ ,.םיבוראה .םיירוטפיהה -

 :תלשמה .אלב כ"ור 1.80 .ריחמה
 .הפידואב .+הירזמ,, האצוה לצא :גישהל

 א"כ ךרב "חלשה, לש (הלופכ) '\- ה .תרבוח .םימתוחהל החלשנ
 , (רבקר--רביונ)

 :םינינעה ןכות
 + (תדגא) חורה-ךרד (או | .(יעיבש בתכמ) "?ןאל, תלאשל (א

 .ץיבוגובה הא .לארשי ןב

 ,ריפ ש (ב = ,.(רויצ) .הלוחפרוקב (בי .(ףוס) יתסוס (ב
 .םירפפ.רכומ ילדנמ

 .ךומלתה יפ לע םידבעה רפומ (ג

 .ןוזגיבר ,ם ה"
 יקילאיב ..(רוש) לבל\ תרותשעל (ד

 ץיבונועמ ש דוד (ריש) ןומישי (ט|.יקפב וחי גרש ט לוא ש

 ..(תוליל) ...לילה הפי (זט |הרישה  תיפוסוליפו רליש ךירדירפ (ח
 .סוטימ והילא ו הנש ן'ק תאלמל) ולש

 ל 2 :הונושו תולנה-תלי ,[(רגוול ק ףפוי ר"ד
 2 ,ןרוקמו תוידיסחה תודגאה (1

 ,ורב ע שוא | ,ץיבוטאק תגי (ח| א מרגיופ המלש

 + (תרוקב) ."תודהיב תור יקח, (טי | ר ג רל בק עי = .(רוש) ניטותי (ח
 ,ןייטש רלאוו ש א .ן ו נ ג ע ,ש ,(תמישר) המשנ-תילע (מ
 ,(א א א1%") םישעמו .תובשחמ (ב .תימואלה ונתניגנ (י

 ,בורק יבר .חדוהחיןב יבצםהוכבא

 ,תורפסל ישדח יתע:בתכמ - המיתח .תלבקתמ
 ,םייחה:ינינעלו ערמל הל שש לע 1910 תנשל

 .1896 ונרת תנשב דפונ
 ! ץראל-ץוחבו היפורב המיתחה יאנת

 ,ץראל-ץוח ףסכב הז ךךע יפכו לבוה 3 הנש יצחל ,לבור 6 הנשל
 ,תואקרמב חולשל .רשפא ,'פוק םישלש תבותכה יונש רעב

 םג ,אטסופה תאהמה רדבלמ ,ונל חולשל םיכירצ ל"וחמ םימתוחה
 ,תקיורמה םתבתכ תאו ףסכה חולשמ תא ונועידוי ובש ,דחוימ בתכמ

 ,אבהל םג ומויקב םיצורה ,'חלשה, יריקומ תאו םידבכנה ונימתוח תא
 םימתוח ונל שוכרלו ם ד קה ב המיתחה.ימד ונל איצמהל םישקכמ ונא
 .לודג רתויה רפסמב

 א א : חלשה. ימתוחל תונוגה תוחנה ₪ ₪

 םע לבור .1/! ריחסב 'כו  ט"י הי ,ז"י "מ 4 / ף
 ,לבוה 19 בוצקה ריחמה םוקמב ,חולשמה חלשה, םרכ

 "תולשמה םע לבור 1 ריחמב ט''פרת תנשמ 'בו 'א תלבוח "רמוע
 . לבור 9 בוצקה ריחמה םוקמב

 30 ריחמב םיכרכ םישמחב תכרוכמ הקיתוילביב +
 ,'ר 6 בוצקה ריחמה םוקמב ,לבור 'ףסאיחא.

 רשפא .םירפפה לכל רחא היהי דכה עבצ ,תדחוימו הרדוחמ היהת הבירבה
 .לבור 8 חולשל ךירצ המידק ימד ..נ'נב םירפסה תא חולשל
 (ב"הסמ רובח ןיאש תוסוקמב) אטסופה י"ע .הקיתוילביבה לש חולשמה ימד
 *ור ,לארשי.ץראב ,'ר 3.20 הינמרגו הירטסיואב ,'ר.3.10 איסורב : םילוע
 י'ר 7.80 הקירימאו הקירפאב ,'ר 0 הילגנאב ,'ר 4.20 הירגלובו היגומ

 ,םירופס :םהב ,תורפס לש םינוש תועוצקמב ה
 םתוח לכ לכוי ,ןויעו רקחמ ,ערמ ירפס התמ ==

 רשאב ,םהמ .קלח וא םלוכ ,תונקל "חלשה, = < - י
 ,לבור השלש לש םוכסמ תוחפ אל לבא ,רחבי | = == םירפס

 .םיגולטקב בוצקה .ריחמהמ 50% .לש החנהב
 '/| 80--15 ךרעב םילוע ,הנוקה ןובשח לע ,חולשמה ימד

 . ..הינקה .םוכסמ

 טירפסהמו "ףסאיחא , הקיתוילביבהל םיסנכנה םירפסהמ תטרופמ המישר
 .םנח שרוד לכל תלשת 50"/) לש החנהה םהילע הלחש

 :םיפסכ חולש מל תכותכה
 1. ו ע6תםממאהק. 08 ו 3180805", קה

 0000088 6. 8 וסצסתו הווזוא 5 5.

 7 + מגי \ל ק ה ש מ ותומדה טועמ (כי

 .(ףוס) רדגה ירוחאמ (די
 ו

5 
 א. 6. ְצפטג]ומ. 00 5 7186, 01881 %, 17 8 80]וה

 (תטפפ].) 61ג0ע80מ 810018, 46. 6 0801802 6 5.
 :היצרטפיגימדאהו תכרעטה לש תבותבה

 ק6תהאחוה ,,1 4111110 בא 55, 026008. הסיזע. הז.
 60801ו0מ 008 1148 01111.0. 071 * 000888 (ט8]55מ 6 ) 2081180 9.



 - תישילש הנש

 11, 15-ש0 16086780 1909 2. 2 5 11 א, 28-66 126001100, 9

 0 תנשל "םלועה, לע המיתחה תשרדחתמ
 (תיעיברה הנשה)

 ,הלואגהו  היחתה  ןויער לש ואטבמ . ילכ .תויהל. ,ול הותהש .,וכרדמ רופי אל "םלועה,

 רימת דומעי "םלועה. .ויתובשומ תוצרא לכב ירבעה םעה לש םיימואלה .תושירדהו םינינקח לע ןגהל
 ביחרי האבה הנשה תלחתמ ,םהיתועוצקמ לכב ונייח תולאש לכ תא ררבלו ראבל "הפצמה לע,

 לע תרקב .ירמאמ וב ואבי .םינוטיליפו םירופפ םיריש דבלמו = ,יעדמהו .יתורפסה וקלח תא "םלועה,
 עבקי "םלועה. .הילע םחיתמהו תודהיה תועוצקמ לכב עדמ .ירמאמו , תיללכהו תילארשיה תורפסה

 :.-ץהאבו הלוגב םעה ייח תומלשבו תוהיהבב םהב ופקתשיש ידכ ,גלש .םיבתכמה .קלחב .חאגו .שדח ה

 "לכ לע - ,הבורמה תא תוקיוחמה ,תורצק תופקשה --"היפורב. שדח קרפ .דוע םהילע ףיסויו ,לארשי

 שידקי ,תימלועה תונויצה לש רדיחיה ירבעה ןגרואה ותויהב ,'םלועה. ,הלוגה זכרמב בשחנהו השענה
 לכ לע הנמאנ הפקשה שמשי  'תונויצב. קרפהו ,תינויצח העונתה ינינע לכ לש םרוריבל לודג םוקמ

 .ונתעונתב .תושעהל שגרתמהו  השענה

 :המיתחה יאנת

 ,'פוק 35 שדחלו ,לכור 1 הנש עברל ,לבור < הנש יצחל ,לבור + הנשל : היסורב יםלועה, ל ריחמ
 ,רלוד 5 3/, הקירימאב ,גניליש 9 הילגנאב .קראמ 9 הינמרגב ,םירתכ 10 הירגנוא:הירטסואב : ל"וחב

 .הנש עברלו וצחל הו ןובשחבו ,קנרפ 1% תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי-ץראב
 / ,ק 80 הסירדאה יונש רעב

 :הםירראה

 ו ב0 ג 133 1 אט 00 3. ו 1001010 113011 5, 8

 5% , ינויצה סרגנוקה תחיתפ שיגרה :ןבש .,יטילופ יתמרגורפ םּואנ אשנ יודרונ .,מ
 םּויק הז םעו היקרותל .עגונב תוילאיול לש חיה :תוציחנ

 ,זחכדיאב ידי לע םרגנוקהל הכרב ועיבה

 + גרובמהב יעישתה
 (, תדחוימ .המרגלת)

 ,.רבמצְ 18|96 גרובמה (

 םרגנוקח חתפנ םירחצה ינפל הרשע תחאה העשב םויח =
 .ןוספלוו הגהנהה אישנ לש ומואנב יעישתה ינויצה

 ; קיבילו לעיק ,הנוטלא ,גרובמהב תוילארשיה תולהקה

 ,ימואלה לאידיאה תעבה רותב ,תיאליזבה המרגורפה
 ףלודא ,רמיהנדוב ,יודרונ : ורחבנ תּואישנה ירבחל ו

 ,בונל'צו ןיקשיסוא ,(ירטפואה .טנמלרפה .רחבנ) הנטש
 אצמנ םיריצ רותב סרגנוקה לא הקירמאמ םיאבה ןיב

 ,ןיקריפ ןמחנ ר"דח םג-
 רוטפורפה םג שי םרגנוקה לא ואבש םיחְרְואה ןיב
 .ןחכ ן



 3% םלועה < ְ 2

 .הָפְצַּמַה לע

 . וציטהמ | ינו ו

 תיעישתה םעפב הו עיבשב
 .הריבמהמ

 ירחא ףיאבה  ,נח-ימי ןיעכ םיסרגנוקה ויה ינויצה םלועב
 ינחור-חכ ףסאלו לוחה דבוכמ טעמ שפנהל ,השעמה ימי
 ,םיאבה הדובעה ימיל

 ומכ = ,ינויצ לכל שורקו ביבח השענ םנמא םרננוקהו
 . נח:םוי לש ותשורקב שיגרהל הלגוסמ תידוהי שפנש

 ינויצה .סרגנוקה ףסאתמ

 תניחבב ,ונל ויה | םינושארה  םיסרגנוקה םא | םלוא
 ,תוריהזמ | תווקת = , םיפי  תומולח | לש | םימי = ,ביבאפינח
 ושגפה  םרטב | םהאל ול שיש | ןתואכ ,שפנ | תואשמ
 םינורחאה םיסרגנוקה הנה -- תואיצמה םע םינפב | םינפ
 ,תוניבשח לש םימי = ,ףיסאדיגח לש  הריצ םושבולו  םיכלוה
 לידגהל ירכ ,תושעל המו הנשה למע איבהש ירפה המ
 , לוביה תא .תוברהלו

 ,הרושכ | ךלוה לכה: | תעב | ,תומוסא םינשב םנ .םאו
 למע ירחא | השיגרמ דבועה שפנש שי ,שודגו אלמ ןרוגהו
 .ועיגי  ירפמ יוארכ תונהיל ול .החינמ הניאש . ,תואיל - הנשה
 םימשג  יובר  תמחמ ואבש ,תרוצב תונשב המכו המכ תחא לע
 לש םויל חור;ץימא שיאל םג ףיסאה:נח השענ ,םימשג טועמ וא
 .הנאד ךותמ ןובשח

 ,םינויצה .יגוחב םישיגרמו םיאור ונא הז ןיעמ חור:דמעמו
 : ,הזה סרגנוקה ימיב ,םינמאנה םידבועה

 ,ונירבח .לכ תובלל הרכהה הררח אל ןיידע .יכ .,תוא הז = =
 ןיגהונש .יוצמ .קפע לש וזכ | הניא .םע:תעונת לש 'הרובעה יב
 ךכ = ,חויר  ךכו = ךכ | :ץיורמ "םנליב,  תושעל הנש לכ: ףוסב
 \\ רספה .ךכו

 יפ לע תלקשנ הניאו תדחמנ הניא הינויצה העונתה
 יפל אלא ,תופפאה ןובשח יפ לע אל וליפאו ,"םילקשה, רפסמ

 --ידוהיה רובצה ייח לע תינחורה התעפשה תרמ |
 < <1ותנטמ06וי816ה> ןיארוקש המ והז ..ךרעהל הנתינ אל וזו

 הריתע דועו םימעפל .הלגתמ וז העפשה הלדג המכ דע
 הלאכ םיגוחב ,ירוהיה רובצה ברקב םישעמו תוערואמב תולגתהל
 , תונויצה לא הביאב םג .וא\ שפנ?|ויושב םיפחיתמה

 ביבח יעישתה םרגנוקה .ונל יהיש ףירצ וז הפקשה .ךותמ
 הנידמה ייחב 'השדח הפוקתב תעכ לח אוה רשא דבלמ ,רקיו
 תודיתעל | תובר | תווקת ונבלב תררועמה הפוקת * ,תינמיתועה
 . ונהעונת

 הפוקת ןתפמ לע התע םידמוע ונא ןיא  םא .עדוי ימו
 ,ונמע ימי ירבדב השרח

 -גח,ןיעמ .םג  ,םינויצה .,ונל אופא אוה .יעישתה . סרגנוקהו
 .. ..ביבאהגח ןיעמ םג ףיסא

 , תיר3 ה חו ב

 אצמי התודא לעש ,וז .ההיעו ןילרבב התיה רבעש עובשב
 ,.טרופמ .ןובשחו-ןיד הז .ןוילגב ןלהל אָרוקה

 ,ירוטלוקה סרגנוןוהל .אובמ ךותב האב ,עוזיכ ,וז הדיעו
 םינאודה | ,וימכחו לארשי ירפוסמ םידחא ינפל הבשחמב הלעש
 .התיחתפתהו .תורהיה םויקל

 ומ ןוילג

 תונויערה :ירקיע תא הרצקב רָרבל "אובמ, לכ לש ועבטמ
 ,וז הריעוב םג רבדה- היה ךכו .רפסה ףונב אבל םידיתעה

 תורמל ,הו "אובמב,ב תצק םינייעמ ונאש העשב םלואו
 יכ ,רוהרה | ידיל  םיאכ ונא ,בתכנ הבש הצלמנה הפשה
 אלו םהלש "רובח,ה לש ותוהמ לע ןיידע ודמע אל םירבחמה
 ,ופקיה תרמ תא םמצעל וליפא וררב

 םרטבש | ,ןויער | הזיא םבלב חמצ וליאב | ,רבהה הארנ
 ,קושה לא והואיצוהו ותוא ועדגו ולטנ םישרש תוכהל קיפסה

 דלונש  ,ירבע סרגנוק דע ןויערה .:תורורב רתוי .םילמב
 לודלדה תפוקתב המ .רבד תושעל תוציחנב וריכהש ,םישנאה בלב
 יכ ידע | ,וכרצ לכ ררבוה אל הזה ןויערה = .ונרודבש ינחורה
 המ :הטושפה 'הלאשה * לע ןוכנ הנעמ ואצמ אל הדיעוה ירדסמ
 הז םרגנוק לש .והדועה איה

 םינשומה .בוברע הזה ןויערה ילעב ברקב ררוש המכ דע
 ,תלכיל  ךרוצ  ןיב לירבהל הרכהה ןורפח | םהיניב ' לודג המו
 הרוטלוקלו הפשל הדיעוה  :הבלב םשה .ריעהל לכוי
 .תירבע

 םינשב | :הכורקו . הרורב הרטמה | ,המורמכ = ,רחא דצמ
 תורפסב המוצע הרירי תשגרומ ,תונוש תוכס  ילגרל . ,תונורחאה
 לכו ,ןתיא םיסב הל היה אל "תובוטה םינשב, םגש ,תירבעה
 תוציחנב םיטיגרמה  ,ימואלה ונחורל התובישחב םיריכמה הלא
 םינימאמה ,התע"תעל יתוכאלמ ןפואב וליפאו ,החתפלו המייקל
 ,םנמא םיריחי ,הלאה םישנאה .לכ---וז תורפס לש היתודיחעב
 תורפסה .תוסירה תא םמוקל דציכ | ,ץעיתהל ורחי ודעונ
 2 .תירבעה

 וז ,"הירבע, ילעב םה םה הדיעוה ירבחמ םיבר  םנמאו
 ,תירבעה ןושלה לש המשל תורדתפהה

 םולח תמלוח הדיעוה יכ ,תוארל רשפא ינשה דצה ןמ ךא
 הפצמ איה ךכ םשלו ,תירבע הרוט לוק תריצי  ד"ע לורג
 ,וחכמ הלעמל אוה הזה רבדהש דועב ,םרגנוקהכ

 יכ ,וירבחו ןיקצו מ לש הנומאה אוה  לודג רבד יארוב
 תכשל םילוכי .ונא ןיא ,ונרעצל ךא .סרגנוקה י"ע ררועתי םעה
 ..,וחילצה אלו ושענ רבכש םישעמה תא

 -לש-המרגלתה הא ואירקהשכ ,ףכ ואהחמ הדיעוה ירבח
 החלשנ וז המרגלת | ךא ."רומגנ .ונאו- -וליחתה, :המאל הכרב
 .םימלוח ל 3 הרוגא תאמ םא יכ ,  ם ע ה תאמ אל

 רמועה . םעה"ההא ירבד הא םיאורי ונא ןכלו
 דע ,ירוטלוק פרגנוק | תאירקב רהמל | ילבל ריהומו
 ונברקב םיהלא שיה, ,הו  ונקעפמל רוסי שי םא ינל ררבתיש
 . / "יא םא

 אל יוליא ,םוקמ היה אל וללה םיקופקפה < לכל- םלואו
 איהש הרובעב הקפתסה וליא ,היתולובג תא הדיעוה הביחרה
 ,התורפסו תירבעה ןושלה תבוטל ישממ .רבד .תושעל :החכדופל

 םגו םהיזורכבש ,תאזה הדיעוה ירבח יכ  ,ונל רצו
 תילאיר הרובע תודא לע רברל ולדח אל .תומדוקה םהיתופסאב
 ,ללכ תישעמ יתלב הדובעב וליחתהו םכרדמ וטנ .,תישעמו

 תואצותל | תירבעה תורפסה יבכוח ווק הכרה ירהו
 = -!תאזה הדיעוה
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 ומ ןוילנ

 לש תישימחה הדיעה
 : גרוּבְמַהְּ הָיָסּור יִנויִצ

 .,תומרַגְלִּת
 ..רבמצה 98 :,'ה :םוי

 דעוה .רבח :י'ע .הדיעוה  החתפנ דלבב 11 העשב --
 דמעמב .ירבע םואנב  גרבדלוג ב .היסור ינויצל .יזכרמה

 ,םיאנותעו םיחרואמ ץוח ,ףרעב .ריצ  םירשעו האמ

 !הרבכנ הפסא
 הדיעוה תא חותפל רובכה ילרוגב םויה הלוע הינשה םעפב

 ירעמ תחאב ונפסאנ םינש שלש ינפל |, היסור .ינויצ .יריצ לש
 תמחלמ תא אלפנ זעב םחולה ,ןטק םע לש ותריבב ,קוחרה ןופצה
 התיהש הדיעוה תא חותפל וא יתדבכתנ יכנאו ,תוימואלה ויתויכז
 ךלהמב הדחוימ הפוקת הלחה הנממש ,הדיעוה התוא .םש ונל
 ,ונתעונתל המלשו הרשי המרגורפ הרצי איה :היפורב ונתעונת
 תוצראב תוימואלה | וניתושיהד לכל הנמאנ תינכת העבקנ הב
 הלא ינותושירד תא דחאל ןוכנה יוטבה תא האצמ איה ,תולגה
 תדיעו -- איהו רומג  דוחיא ונתעונת לש הנורחאה .התילכת תאו
 רפומה תא;הרציב ,היסורב הדובעה תא הזכר רשֶא ,סרופגניסלה
 .זא רע וררשש ,הגהנהה ינפא תא התונשבו יזכרמה

 םרופגניסלהב הרצונש  המרגורפה לע ורבע .םינש שלש
 הרכהבו םימת בלבו ,דמעמ ותואב ועבקנש הגהנהה ינפא לעו
 וחנוהש .םירקעה | םתוא :: הזה .םויכ .ריגהל .ונחנא םיאשר .הרורב
 ונא ונידי לע זא
 ,תיסורה  תודהיה יגוח לכ ברקב  טעמכ םייתמרגורפ | םירקע
 ןתותמאו ןנכת ,ונכ ומחלנ רשא  ,םינוצקה ונידגנתמ ןיב וליפאו
 תדיעוב ונידי לע .וררסנו ועבקנ .רשא  ,וללה .תושירדה לש
 לש ובל לא הלסמ ןהל לופל ןהל ורמעש םה םה  ,סרופנניפלה
 הרוצ תתל ךרוצה עיגמשב ,העש לכבו םוקמ לכבו ,םעה
 תודהיה לש םיירובצה הייח עוצקמב רחא וא הז גשומל תומדו

 רבדכ ,וז .הרוצל ןכות םישמשמ סרופגניסלה ירקע  דימ/ ,תיסורה
 תונקת ד"ע העצה ךורעל ןויפנה השענשכ ,רבכ אל הז וניאר הזה

 םג 'אובל רימתי יאדו הזה רבההו .היסורב תילארשיה הלהקה
 . אבהלו ןאכמ

 הנהנהה ינפא תודא לע םג רבדל ונחנא םיאשר וזכ הפשבו
 יפ לע .ףא ,היסורב ונתעונת ינינעל עגונב ,סרופגניסלהב ועבקנש
 יאנת וכלה התע רעו סרופגניפלה תדיעומ ורבעש םימיה םתוא לכש
 הנירמב ושכע תררושה היצקאירהש פ"עא ,ערו ךולה םינוצחה ינתרובע

 םהב אקורש ,ןילובגה  תופנב דוחיב ,.ונתעונת לע הערל .העיפשמ |
 ופרהנ אל םוקמ לכמ--- ,היסורב וניסולכוא לש לודגה םבור םיסנוכמ

 .ויהש ומכ תומלשו תודחואמ וראשנ אלא ,ונלש הנחמה תורוש

 ,ראמ רע םישקה םינוצחה םיאנתהש ,רבדה תמא
 תויורדתסההו תוגלפמה לכ תא טעמב הרומג הסירה יריל ואיבה"
 איבהל תלוכיה תא ונתאמ םג וללש םה ,תיסורה .תודהיה .ברקבש
 ירקעש ,ןהה תובחרה תוררשה לכ תא ונלגדל ביבסמ רוגיא יריל
 . ןהל םייוצר וניתופיאש

 ונדפומב םידבוע :תויהל םכירי לע ונדקפה רשא | ,ונחנא

 חורה-תוממורתהו זו רז לש שגר ,רימת 4 םישח וננה ,יזכרמה

 תורשע לש םהיתובל תא .אלממ דחא .ןוצר יכ ,םיאור ונאש העשב

 םינכומה ,הכרעמב ןכה רחי | ונתא םידמועה = ,ונירבח  .יפלא
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 3 3 םלועה <

 + ךפ רחא ושענ  תוימואלה וניתושיררב דוסיל

 , רשא

 םתבוח תא :תושעל םינמוזמהו ונתאירק לוק לע דימת .תונעל
 .תנמוסמ השירדב וא  העצהב םהילא םונופ ונאשכ ,םעפ לכב

 ירבח ןיבו וניניבש רשקה ותואב אלא ונחכ ןיא .םנמאו
 חכה תא םישיגרמ .ונאש העשבו ,ונחטבמ וב קרו ,ונתורדתסה
 העיגמו היסור תולובגמ תאצוי ונתעפשה ירה  ,ונתוא .הולמ הזה
 הז חכ תשגרה ךותמ קרו ..תימלועה ונתורדתפה לש בחרמה רע
 עגונב הלחתהה האצי ונברקמש ,ךכ יריל תובורק םיתעל ונאב
 ,יללכ .ינויצ ךרע םהל שיש ,םיבושח םינינע הברהל

 םינשה תורשעבש וו ריעב ,גרובמהב ונא םירמוע םעפה
 וניתוקוצמו וניתואלת לכל המיקו היח הדע התשענ | תונורחאה
 תובבר לש , לודג רתויה םרוה רבועו ףטוש גרובמה ךרד : תוארונה
 . היתוארומ לכב ונהמוא תרצ ונינפל תילגתמ ,וז ריעב ,הפו .ונידדונ

 תוציחנה .טלחמו רומג יולג ונל תילגתמ הזה םוקמב אקורו
 ררבתמ ןאכ .אקוד ,תילכתו ףופ םהל ןיאש ונידודנל ץק םישל
 םיכלוה ויהי לבל | ,וניתוחכ לע רימשל רומגה ךרוצה ונל
 ןפואב רחי וצבוקיו וזכרתי אלא  ,םירורפ םירורפ  םיררופתמו
 , .ירותפההו יעבטה ונזכרמב יעבט

 גואיתה הירקע תא עובקל ונידיב הלע סרופנניסלהב םאו
 ריעב ,גרובמהב עובקל וניריב הלעו ןחי ימ ,ונתעונת לש םייר
 לש | םיישעמה = ויתודוסי תא ,ןגש 03060006 תאזה השעמה
 םשלו לארשי ץראב תישממה ךדובעה התואש יאולה ,ונלעפמ
 --,יעיבשה סרגנוקה תומימ ,ונתעונה לגד לע ונמשרש לארשי ץרא
 יתיש הומו תיש ממ תמאב השעת הדובעה התואש יאולה

 ,םויה הב םידמוע ונאש ,תאזה | תישימחה ונתדיעו םאו
 המב ןיב ,המידק ונתעונת תא םידחא םידעצ דיעצהל ונל עייפת
 רבכש ,לארשי ץראל םרטניאה לש ויכרד תלילסו וקוזחל ן'נונש
 --תולגב ונותורמע רוצבל עגונש המבןיבו ,ונינועל חתפתמו ךלוהו ונשי
 .הנתעונה .ימי ירבדב  בושח םוקמ איה םג סופתתש וז .הדיעו הדיתע

 רבבתמ יננה .היסורב . תינויצה תוררתפהה לש זכרמה םשב
 --!היסור ינויצ .יריצ לש תישימחה הדיעוה תא חותפל

 ,םיפסאנה תאמ ןוצר תותואב לבקתנש ,החיתפה םואנ ירחא
 ,(בלסונירטקי)  קורב .רנ'זניא ,ןיקשיסוא :תואישנה ירבחל ורחבנ
 -רטפ) ןימשפג .,םיריכזמל .בוניל'צ ר"ד .ןיקמט .וו ,גרבדלוג ,ב
 יקסיימובונ  ,(גרוברטפ) \ יקסבונאי = ,(הנליו)  יקסלבולוו = ,(גרוב
 .(בויק) .ןיקריסו .(קפטוקרוא)

 ,רבמציד 98 ,'ה םוי
 פ"ע ,הרחבנ ןמוב ץמקלו הרובעה רדפ תא לקהל ידכב

 ,תדחוימ .הרעו | ,היפורבש פ"העוה :ירבחו יזכרמה דעוה תעצה
 ,תוטלחהה תא: םיחוכוהו תואצרהה רוסי לע םעפ לכב ןיכתש

 בוכורב ':ורחכנ .תאוה הדעוה ירבחל | ,לבקל הכירצ הדיעוהש
 םיוכנירג  ,(הסידוא)  ןוזקילג  ,(גרוברטפ) ןייטשרלוג = ,(הסידוא)
 ,(אטשוק) :יקסניטוב'ז .(הנליו)

 .רבמציד 98 ,'ה םוי

 תא הפי ,ל רמ יזכרמה רעוה רבח ארק תוריחבה ירחא
 ,יצחו.העשכ הכשמנ ח"ודה .תאירק  ,יזכרמה דעוה לש ' ח"ודה

 המיופמ תָינכת רבעתש | ,תדחוימ תיסנניפ הדעו הרחכנ כ"חא
 הדעוה ירבחל .היסורב זכרמה לש םיפסכה ינינע תא ררסל

 ,(גרוברטפ) :בוזור ,(השרו) יקסבשילרופ ,(הבקסומ) .ץידיינ :ורחבנ
 ,(השרו) .ןייטשדלפ :(ןוד נ"ע  בוטסור) ץנימ :,(הפידוא) ריפס ר"ד
 םיפתהשמ | תיסנניפה :הדעוה תרובעב | .(הבקסומ) = .ןוסירואו .סניפ
 ,םיוכנירנ יו בוניורד א ,גרבדלונ .ל ,י ןזכרמה ירבח רוע

- 



 ומ ןוילג 4 םלועה 3% ,/ ; | 4

 .הנושאר הבישי
 דעוה לש ח"ורה ד"ע .םיחוכול םירבוע הנטק הקספה ירהא

 ,.יזכרמה |

 לככב רצקל תוציחנה לע \ ריעמ קי'צשרוטנוק רמ
 ד"ע .תוצעיתהה תא תושעלו רבעשל לע תרוקב-ימואנב רשפאה
 תושעל לוכי אל  יזכרמה רעיה -- ,רקעל | הדיתעה  הדיבעה

 -=- .םישורדה םיעצמאה ול ונתינ .אלש :ינפמ ,הברה
 םורמ לע דמע אל יזכרמה דעוהש .רועב .:ןי גרב .י רמ

 תונלפמה לכש | ,טנמומ היה ,היסורב הבפהמה :תעשב ותרועת
 םירהל .תוחורהדבצמב שמתשהל היה רשפאו | ,ולטבתה תורחאה
 לע קר תמאב םיקתה יזכרמה דעוה .היסורב : תוגויצה בצמ תא
 ,םולכ ושע אל םירחאהו ,םהמ םידחא קר ודבע תמאב ,רינה
 תמאבש דועב ,תיסרופגניפלהה .תינכתה תא טילבמ .יוכרמה .רעוה
 תא השק .רקבמ םאונה ,וז תינכת םישגהל ירכב ,םולכ השע \אל
 .תיאנבוקה הדיעוהל יזכרמה דעוה לש ופוחו

 ופחיתה הנליוב ,וז הדיעו דגנכ -היצטיגא השע "טיווסזרה,
 ועסנ ףוס ףוס ,תושעְל המ ועדי אל  םינויצהו ,רחא ןפואב
 התיה אל הז ינפמו ,ןגוהכ םינכומו םירדוסמ ויה .אלש .,םידחא
 תא ריכזמ \ םאונה - - ,הדובעה ךלהמ לע העפשה םוש םהל
 יונש  תלאשב ןווהכ :ףסוי .קנבה לש  רומקרירה לש  ותגהנה
 רבדל היה רשפא-יא .תיממע העונח םישב , קנבה לש . תונקתה
 תטלחה רגנב היצטיגא השעיו ותבוחב לולוי סרגנוקה רחבנש ,הזכ

 ,סרגנוקה =
 הנומתה .יזכרמה דעוה :תרובע תא רקבמ ןא מני י לק" .מ

 םנשי ,תואיצמה לא תמאתמ הניא וולש ח'ודב יזכרמה דעוה רייצש
 דעוה לש ותואיצמ .ד"ע .ללכ םיעדוי םניאש ;םיבר םינויצ םיגוח
 םניא םינויצהש ינפמ . ,ארקל םיטיעממ | םירלוקריצה תא ,יזכרמה
 םיכתכמה, תא" ריכזמ | םאונה = ,יוכרמה | דעוה תא  םיבשחתמ
 םהל ויהש ,ןייטשנרב-ןהכ ימיב תיטסופה הכשלה 'לש "םירזוחה
 " אל יזכרמה דעוה = ,םיינויצה םייחה לע ךכ .לכ המוצע העפשה
 קר בשחתהו ונלש ,תיחצנה ,תירקיעה הרותה לא ןנוהכ בל םש
 וכרמה תדובעב ,ץוח יפלכ הגלפמה רובככ תא ,ענרה יכרצ תא
 הקיטקטה תא רקבמ םאונה ., םיעובק םיפיצנירפו םירקיע ויה אל
 רשפאל אצמ אלםא  .תיאנבוקה הריעול עגונב יוכרמה רעוה לש
 רדתסהל היה ףירצ --- .תיאנבוקה  הריעוהל .הלילשב .םחיתהל
 היציזופוא פ'הכל ,וא. ,וז הדיעוב .בור ונל יהיש לרתשהלו ,ןגוהב
 הזיא הרקמב ואב הז תחת .היתועד לע ןגהל תערויה ,הנוגה
 תורשמה תא .םהילע ולבקו םוידיזירפה = לא = וסנכנש | ,םינויצ

 םילוכי םינויצה ונא ןיאש פ'עא ,וז הדיעוב  ורחבנש ,םינגרואב
 לש תונותעהל רבוע םאונה --,וללה םיטנמלאה םע  רחיב דובעל =

 אוה ץוח יפלכ ונתְרמע לע יעבדכ ןיגהש ,רחאה ןגרואה .ונתגלפמ
 לכ ..תימינפה .הדובעהל :ענונב ויתוערגמ = תורמל ,  "טווופזר,ה
 אל (םלועה ,קלאפ עשירוי םאר) הגלפמה לש םינגרואה ראש
 . ןגוהכ .הז .ןודנב .םריקפת תא ואלמ

 :ץנימ
 רתוי הנה .ח"ודה לש | תיתורפסה הלומעתל  :עגונב

 ,תיתורפס הלומעתל ואצוה יזכרמה רעוה תואצוה לש םיזוחא מ
 תלעוח היה אלש תורתי . תואציהל .המרג "קלאפ עשידוי סאד,

 ינויצמרופניא ןותע .רותב קר םויקה .תוכז שי ינינרז ןותעל . ןהב |
 -הקיפוקה, תורבוח לע --- .ותורפפ .ןותע רוהב אל לבא ,ןטק
 קר ואיצוה היצטינאה תדובעל .ןיוצמ תרשדילכ ןהש  ,"הקיתוילביב
 תמאבש' העשב ,רצ יתגלפמ ןותע .אוה ו ב כ"ה 0
 ויארוקל תונויצה תא סינכמה יללכ ידוהי ןותע תויהל היה .ךירצ

 ,בגא ךרדב |

 יזכרמה | דעוה

 אל .םאונה רעטצמ * ;סריפגניזלה לש המרגורפהל | עגונב
 דובעל וליחתהש לע אלא ,תאזה תינכתה חורכ דובעל ולדחש לע
 לכ תא םצמצל ונילעו ,םיטעמה  וננח םינויצה ונחנא ,,החורב

 םינינעל םתוא זבזבל אלו הרוהטה תינויצה הרובעב קר וניתוחכ
 =- . םירחא
 :רטז ול ק ריד שר

 קילאיב םא ,םיידדצ םנו םיטועפ | םינינע אלמ .ח"ורה
 תא םינמפמ --: זע .םשוה .השעו ויריש תא ארקו גרוברטפל עסנ
 ,ולש | לבויה גחל | יוררונל .המרגלת :ח"ורב הזה רבדה
 ןיבו יזברמההדעוה: תדובע :ןוב .לידבהל .היה ךירצ . ,ח"ורב האביה
 לע לכה תא ףוקזל רשפא-יאו ,ללכב היסירב תינויצה הרובעה
 תוארהל לכ םדוק ךירצ יזכרמה רעוה -- | ,יזכרמה דעוה ןובשח
 םיביטקריד ונל תתל ,ךלהמה תא ינל תוארהל ךירצ אוה ,הביטאיציניא
 תא רריע אל היקרותב ינוצהה רמשמה יונש -- ,ונתרובעל
 רוע ושכע  ,וז העשב השורד התיהש  ,הרובעל יזכרמה .דעוה
 יתשב םולכ הרק אל ולאכ ,תיסרופגניסלהה המרגורפה ד"ע םירבדמ
 .,ירקמ .היה יזכרמה דעוה לש ותרובע ךלהמ ,תונורחאה םינשה
 + ,םינושה םינמזב ותרובעב ףתתשה ימו ימ ,הזב יולה היה רבדהו
 חורה-ךלה ,תינויצ הרובעל בחרנ רכ שי ושכעש | ,ונא םיעדוו
 בצמב שמתשהל | ערי אל .יזכרמה דעוה לבא  ,ללכב םמורתה
 דועב ,תחתפתמ | תונויצה .תורחא תוצראבו הינמרגב | , תוחורה
 ,םינוצחה םיאנחה ינפמ קר אלו ,תטעמתמ התומו היסורבש
 -- ,הדופעה תא לחנל .לוכי יזכרמה .דעוה  ןיאש ינפמ םנ אלא
 תונויצב קסוע  ונניאש ינפמ ,ותעפשה | הדבא | 'טיווסזרה,ל
 ינינעל .תינילרבה היצנריפנוקה |, תויללכ תוודוהי תולאשב אלא
 + יזכרמה  רעוהב םיכמות .האצמ אל  תירבעה :תוברתהו ןושלה

 דעבו י"אב .הדובעה רעב .רקיעב םנמא והנה
 םיאור ונא ןיא הביטאיציניא לבא  ,הלוגב תירוטלוקה  הרוכעה
 אוה בצמה --- ,"טיוופזרה,ב ללכ .רכזוה : אל הרהנ לבוי = .ורצמ
 תלבופ הנניא הדובעה ,םינתשמ םינינעה היקרותב | ,יניצר ושכע
 :ונא םידיתע ,בצמה לכ תא ירקיע יונש התע הנשנ אל םא ..יוחד
 == + ןידה תא ןהיל

 , :ןמרריז
 ליבשב םיארחא יזכרמה רעוה ירבח לכ אלא הפי ,ל אל

 וזכרמה רעוה יכ  ,ח'ודב בותכ .תיעטבש = ,ריעמ אוה --- , ח"ודה
 עיבה ,וירבד יפל , היאנבוקה הדיעוה תא הבחב םדקל טילחה
 ,ההיעוה תא הבחב םדקל היה רשפאש ,והעד תא יזכרמה .דעוה
 עיצה אל ווכרמה | דעוה -- , גיהכ הרדוסמ הדיעוה התיה וליא
 הנגיא תונויצה הגלפמהש טילחה אלא ,הדיעוב ףתתשהל םינויצל
 רותב ףתתשהל םייטרפ םינויצל תושרה לבא .,הדיעוב תפקתשמ
 תדוקנמ אל ,יזכרמה דעוה תא הפ ורקב -- ,וז הדיעוב םידיחי
 -= ,םירקבמה לש תיטרפה םתפקשהמ אלא ,לבקש םיביטקרידה טבמ
 התיה היפורב היצולובירה ימיב יזכרמה רעוה תרובעש ,הערה
 ;תואיצמה לא תמאתמ הניאש ,תיביטקיבוס העד איה -- היופר
 וניאר הז רבדו ,ונילא הרבע םירוהיה ייחב תינחורה "הינומגהה,

 ,הדיעוב 'ופתתשהש םינויצה רפסמ אל ,תיאנבוקה הדיעוב םג

 תומכ תא רקבל 'רשפא  ,חורה אלא ---רקיעה .אוה .תיאנבוקה
 ירבחמ םידחא -- ,תוינוצח תובסב היולת תומכה לבא ,הרובעה
 אלש  ,הלאכ םג ואצמנ ,ותדובעב ופתתשה אל יזכרמה דעוה
 תולוק) .ותרובע .םע < בשחתהלו ותא םירברב אבל ץוחנל ואצמ
 ו ,ש ד"ועה, :הנוע  ןמדייז רמ/ !"םהיתומשב ארק, :םיארוק
 , ("םיובנזור

 ,יופרמה דעוה תדובע תא רקכמ ןיטשנרב-ןהכ ריד
 = .תיטסופה הקשלהל = ,ןירמו הָמחַלֶמ-חור התיה אל .והדובעַבש



 ומ ןוילג

 ויה הירבדו תינויצה הגהנהה לע המוצע העפשה התיה התעשב
 תניחבב קו םה יזכרמה רעוה ירבחש העשב ,דימת 'םיעמשנ
 להקה תעד תא םיררועמ םה ןיא ,טנמטרפרה שארל םירווע
 דגנכו .תינויצה .הנהנהה דגנכ האחמלו תודגנתהל םיארוק םניאו
 ,הוב ךרוצ שיש העשב ,םיעודי םיינויצ םידפומ

 תונותע תריצי רברב אוה לדתשמש ,עידוה יזכרמה .דעוה
 הטשה איה -- וז הטש ,ץוחבמ הריציל רשפא יא ,י"אב תירכע
 ,ומצעמ חתפההש "ריעצה לעופה, לע הארמ אוה ,תיפורטנליפה
 < ,הנוגה תונותע ארבל רשפא יא "הקולחה, הטשב

 עגונב = , "טיוופזארה, לש ותוגהנתה תא השק רקבמ אוה
 וחור  יפל = תויצנדנופסירוקה תא .אוה הנשמ י'אמ | תועיריל
 תמאה הז י'עו ,ולש .ךותב השועה םדאכ ןהב השועו ומעטו
 =- , חמוגפו .היוקל - תאצוי

 .ןוזקילג ,י .מ ריד
 ,(אבי ךשמה)

=- 
 ,יָּכְִפַה רעּוה לש ןיּבָשָהַהְוןיִדה

 , תינויִצַה תּורְדתְסִַהַהְל רָשא
 העבראו םינש יתש לש הפוקת ףיקמ הזה ןובשחהו-ןירה

 תופילח אבצב ,םיימינפו םיונוציח םינוש םיאנתב ורבעש ,םיחרי
 םירוצעמו םילושכמבו ,רובצה ךותב ררושה חורה-דמעמב תורומתו
 ,יהברה

 נאהב םיריצה לש תיעיברה  תיללכה הדיעוה תעשב רוע
 ,תורדתסהה תגהנה תא םדיב היסורדינויצ ודיקפהש ,םישנאה וריכה
 * םהילע ולמוהש ראמ השקה הרובעהו הבורמה תוירחאה תא
 םנויזח .ןיאש ,םילושכמב םחלהל םכרדב וכרטצי יכ ,ורוכה םה

 , םיחונ םיאנתב הרבע אל םלועמש ,ונתעונתב םג .ץרפנ <
 איה לבא ,תמדוקה הפוקתב הרובעה ההיח דאמ השק םא

 ריואה ,רובצה .ברקב תוחורה-תוממורתה לש העשב וא הלח
 הלק - . תווקתו תופיאש לש  ,םישרח םייח לש טטר אלמ הוה
 -תוממורתהמ תלעות קיפהל  תערל קר היה ךירצ .הרובעה זא התיה
 תידרה העפשה השגרוה . היוצרה ךרדה לא התוטהלו וז תור
 םייח חור החפנש ,המהלמה הרעתפה ביבסמ ,ויגיהנמו ןומהה :ןיב
 ,.תידעצ הביחרהו הדובעהב

 הדירי תעשב הלחש ,ונתדיבע לש השרחה הפוקתה ןכ אל
 ההק. היטפא ..היצקאירה הליחתה . רובצה ןיב תוחורה-בצמ .לש
 ,ונתשנש הביבסה"יאנתו , םייחה תא זועב ופקת \ חור-ךודכדו
 רימת רבדה גהונו  ךלוהש :ומכ  ,ו.ילע דחוימ .ףקוחב  ועיפשה
 םידוהיה . םיבשוי ונחנא םכותבש ,םימעה ייחב .תוכפהמ תעשב

 םהל ושקב .תדחוימ תוצמאתהב ;םירחאמ רתוי ץחלה תא ושיגרה <
 םיבורק הלאה םימיח .יכ ,ונימאהו םיבוט רתוי םימיל וכח .,אצומ
 יריל דע .עיגהו .םשפנדחפמ קזח םתוקת. הבזכנש ירחאו = ,אאובל
 דאמ םימוצעו םיבר תונברק םהמ השרדש ,המחלמה ..אכדמ שואי
 ,לטקרהרש לע .םירובג תאמ אל הז םע ואבוהש ,ךרע: ןיאל רע
 הירפב םהל הנתנ וז המחלמ -- ,דצה ןמ םידמועה םישנאמ אלא
 תומש האיבה ,הברה םהמ הללשש אלא רוע אלו ,דאמ טעמ
 השילחה ,םיויתוחכ תא בה ןמזל הלדלד ,םהייח ךותל תוארונ
 , םבלמ :הנומאה תא: התירכהו םהלש  היגרנאה תא

 ,תופיררהו = תולפגהה - ץחל .רכגתה היצקאירה אוב .םע
 ,יּכה ואלב .םישקה ,היסורב םידוהיה ייח .לע רתוי רוע ודיבכהש
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 התשענש ,היצדיבקילה לש ןירופיה תא דוחיכ ושיגרה היסור ידוהי
 , רורחשה תעונתל

 ,םירבק-תממד האב םידוהיה םלועב המחלמ-תרעפ םוקמב
 תוגלפמה | ןומה םיירוהיה םייחה תמב  לעמ ודרי וז רחא ווב
 הבורמ ןואנב -ןמויק לע וזירכה רבכ אל הז דוע רשא ,תוצובקהו
 ברקב הרוכבה תא המצעל השקב ןהמ תחא לכו ,םר לוקבו כ"כ
 בושה קלח לע ףקת תושידאו םינוא-רפוח לש שגר ,  םידוהיה
 . םידוהיה ןיב םירוענה ינבמו היצנגילטניאה ינבמ

 םועגפה ירחא חכ הפילחה אל דוע רשא ,תינויצה העונתה
 טרזב .איה .םג הפחתסנ ,תוחכה רוזפו לודלד תמחמ הל ואבש
 -רפוח לשו  תוחורה-ךודכה לש בצמב .תאזה השקה היצקאירה
 םוחלל ,הלש  הריציה-תדובע תא ךישמהל התיה הכירצ הוכ םינוא
 בהקב םַג ושגרוה שפנה-ךודכרו  תואילה .,המואה תודיתע דעב
 / , םינויצה

 הניא !תיפורה 4 רורחשה-תעונת יכ ,םינויצה  וריכה םנמא
 המחלמה ןואשב םגו ,ירבעה םואלה ימי-ירבדב דוזיפא קר אלא
 תמחלמבו .תוערואמה םרזב ,םעה תדובע תא  רובעל וקספ אל
 םנמא .םעה תודיתע לא קוחרמל םהיניע תאשל וערי םוי םוי
 םייחה יאנת תונתשהב היסורב םידוהיה .תודיתע תא ורשק םה םג
 ,היסורב .םידוהיה .בצמ תבטהב ונימאה םה , םתוא םיבבופה
 ,תוירטנמלא  .רתויה תוימואלהו תוישונאה תויכזה תא .םיללושמה
 הלועה ךרדב היסורב םירוהיה לש תימואלה תרובגתב ונימאה םה
 תווקתה תא .הקיחרה האבש היצקאירה = . תירוטסיהה םתדועהל
 םיאנתב םשגתהל> ונתינ א? המכ דע החיכוה תואיצמה ,וללה
 ,ונב יולת וניא םכלהמש ,ונתוא םיפיקמה םייחה לש םיחכונה
 . ונְתוצמאתהב  ,וניתולאשמב

 שואיה . ףסונ הלאה םיאנתה לכ לע: , םיער םימי ואב
 | םישרח םיכרר -- תונויצה .תמשגהל םינשיה םיכרדה ןמ עודיה
 ' םירהל  לכונ אל םר ןמז רוע :יכ ,ונל המרנ --- ,ןיידע ונמסנ אל
 ' תיקרותה הפפהמה תא  ,ונכרהב םהב ונשגפש ,םילושכמה תא
 ,הניתשלפב ונתדיבע יאנתב היתובקעב אבש ץרמנה יונשה תאו
 , שארמ תוארל זא ונלוכי אל

 םירסומה תבוטל םיפסכ ץובק ,יהדירג .תיתורדתטהה הרובעה
 הוהה-תדובעב | ,םינויצה - בורל ינחורהקופיס .תתל וקספ | ונלש
 התואב ,קוסעל היה רשפאהיא םעההינומה .בלל הבורקהו הנבומה
 אצמ אל ,לארשי-ץראב התשענש ,ךרעב הברדיתלבה הרובעה
 תורדתסההל ץוחמ הבורב התשענש ,המ .דבלמ ,חור-תרוק שיא
 . תינויצה

 ,םינויצה דגנכ .תויסרפר וליחתה היצקאירה תרובגת םע רחי
 ונחרכוה אל היצולוברה תפוקת ינפלש םישק רתויה םימיב םג
 = שגרוה ,וללה  םינשה יתשבכ ,תופידר לש הרפסומטא ךותב דובעל
 ךותב םידבוע לש : קיפסמ רפסמ רדעהו ףסכ-יעצמא רסוח םג
 : : , וכרמה

 ונלחתה הבש ,הממרו תובצע לש וז הפוקת התיה השק
 ןובשחה-תנש תלחתב , המלש הנש הכשמנשו ,ונתדובע תא ונישעו
 יונש .הנתשנ .ךא ,ללכ הרובעה תרוצ טעמכ הנתשנ אל הינשה
 : םינויצה .ירוט ךותב תוחורה \ בצמ ץרמנ

 לש תוחורההדמעמ תא .וממורש ,תוערואמ ועריא .היקרותב
 העונתב . היגרנא לש םרז םהלש הנחמה ךותל וטינכהו םינויצה
 תונש רשע ךשמב והומכ העדי אל רשא ,טנמומ ב .הינויצה
 רחיו  ,םינוא-ילד וינפל .ונרמעש ',םינבאה-ריק .טטומתה , המויק
 ונכרד לע םיחנומ ויהש ,םילושכמ הבהה .תחא תבב .ומרוה התא
 םינפ לא .םונפ ונדמע ., םלועל םהילע רבגהנ אל יכ ,ונל המדנשו
 ריב יותשפוח תא ול שבכָשו םייחל ררועתהש  ,יקרותה םעה םע
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 לש .םבל תורירש י"ע .ונתאמ הכ .רע רתסנש  םעה ותיא ,הקוח
 הבח ירבד ונעמש ויניהנמו הזה םעה ילהנמ יפמ :, םידיהי .םישנא
 םידוהיה-ינומהל  הנמזה םג  ונעמש  ,תונויצהלו .ירבעה  םעהל
 םינפ רבפב םתוא לבקל הנוכנה ,םצרא לא אבל. טלקמהירסוחמ
 . תופי

 ,בושחל םוקמ ונהנש : ,םירבד ועמשנ היקרות ידוהי יפמ םג
 רזוע ,איהש-לכ תוצמאתה ילב ,םהב האצמ תינויצה העונתה יכ
 ,לוב דע ותוא העדי .אלש ,ךרעההרקיו שדח

 תורהשה .ברקב תונויצב תוניינעתהה הרבגתה תאו .ללגבו
 וליחתה | ,ונילא ונפ םיניעה לכ  .םידוהיה .לש תובחר | רתויה
 םיגוחב .  תושדח תוארוהו םישרח  םירבד וניפמ עומשל םיפצמ
 ,הניתשלפבו היקרותב .הפוכת הרובע םישרוד וליחתה םיינויצה
 , בוט ירפ ףכית ושעי .יכ ,תוכחלו תונוש תוינכה\ .דובעל ולוחתה
 תאו םילמה תא ףכית .תתל הלכי אל תינויצה תורהתסהה לבא
 תוערואמה ,םיריהמו .םיפוכת םישעמב ליחתהל .,תושדחה תוארוהה
 ,םלועה לכב להקה תעד תא םתוימואתפב ושיערהש  ,היקרותב
 םע .ללכ םהילא םינכומ:יתלב ונתוא ואצמו ונתוא םג ועיתפה
 ,רזאתה אלו .דחי דכלתה אל םעה .וניתוחכ םג ולדג אל הז
 .ונדבל .ונתמהלמב םידמוע ונראשנ םדוקכו

 ,םשגההל םילק וארנ  הרובע-לש-תוינכתו  תועצה הברה
 היה 'רשפא םיבר םישעמ | ,רינה ובג .לע ןיירע ואצמנש העשב
 בשחתהל היה ךירצ ךאו, ןוימרב ושענש ןמוב ,לקנב לעופה לא איצוהל
 םיאנתו .םיכבוסמ םיבצמ ונשגפ זאו ,הבכרומה תואי צמ ה םע
 ,ונב .יולת וניא םלוטבש ,םיתואנ 'יתלב

 ב"חאו ,היקרותב היצולובירדרטנוק הצרפו םימיה וכרא אל
 ידּוהי .לש .תוחורה-דמעמ | הברה .הנתשנ תונוש תובס, תעפשהב-
 ילילש ;םחי םג הארנ יקרותה ןוטלשה תוריפסבו  ,היקרות
 . , תונויצה .לא .העודו הגרדמב

 ושמתשה אל ןיידעש  ,לארשידץראב הבורמה .תונינעת ה
 הקיפסהש םרטבו ,וללה םילושכמב העגפ ,הנממ תלעות קיפהל הב
 אוצמלו = ,ונתרובעל ץפח-ילכ וז תוניינעתה :תושעל .העשה ונל *

 תבלוה וז .הליחתה ,היוטבל התואנה הרוצה ,תא הליבשב
 ארבהל ולכי אלו ןיידע ןיא .י"אב  .תעקושו תכלוה  ,תתחופו
 ;היצרגימאה התוא הכות לא טולקל יִרַב ,םיצוחנה םיאנתה הרהמב
 .הנושארה ונתאירק ,ןושארה תואה .לוקל התוטהל היה .רשפאש

 תויולתו תומיק ןניא וניתופיאש יכ ,ןנשלו רוזחל היה .ךירצ
 תירוטסיה .הדובע ונינפל יכ .,םירחא וא הלא םיירקמ םיטנמומב
 + תיקנע .היגריניאו םימוצע תוחכ תשרורה ,השקו הבר

 ,תומזגומ תויפצו תווקת לש וז הרפסומטאב דובעל היה השק
 המאתהה"יא ךותמ האכה תויגרייה השגרוה רעצ לכ לעש העשב
 .תלכיהו ןוצרה יב

 אל :היסור  ידוהי לע .הרבעש הרמהו השקה תעה לבא
 םייחכ וללה הימור-תונש יתש ,דבלב הלילשב קר הקמ 4

 ריאשה ילבמ .ופלח אל ,חרכה .ךיתמ "השעמהיא, לש ,םיירוטי \
 ..םידוהיה .ייחב ןהירחא .םימט ר

 ךותב הצנצנ .,ןויעו .תוננובתה  תונש * ויה וללה םינשה
 םייחה תוערואמ הדעב ועירפה םדוקש ,הבשחמה-תרובע םידוהיה
 . תוגלפמה-תמחלמ .ןואש ,ביבסמ רשא םירעופה

 הפיעש | ,םירוענההינבו . םירוהיה = םיטנניליטניאה  ברקב
 ןיכרע לע ,תודהיה לע םיעוגעג ושגרוה ,תיללכה המחלמב םשפנ
 .םישדח םיכרד םישקבמ וליחתה .םישדח םיידוהי

 ובשחנש = ,תומרגורפהל  .,תועדהול = תרקב םישוע וליחתה
 רתוי ,תורומג :תויאדוול .,ןהירחא רהרהל ןיאש תולכשומל םרוק
 םלועה-תפקשה לש | םיירוסיה .םירקעב  םידומ = וליחתה רהויו

\ 

 ןהילע תוארהל םינושאר ונייה ונאש  ,םיכררה םתואב ,תינויצה
 ידי לע םגו הלאה תוימינפה תובסה לש ןתעפשהב .ןהב .תכללו
 רתוי ונילא  םיברקתמ ,תיקרותה הכפהמה ,תינוצחה | הפיחרה
 םיבורק 'ויהש הלא ,םיריעצה . ןמ םייטנגילטניאה תוחכה רתויו
 + תונורחאה םינשה לש תוערואמה ףקותב ונממ וקחרתנו .ונתעונתל
 , לומתאמ ונידגנתמ םג ונילא םיברקתמ םיליחתמ

 סרגנוקה רחאל םימי שדח רוכעכ קר ןנוכתה יזכרמה דעוה
 ותכירעב הליחתה ותדובע ,190% תנש רבמטפס שרחב ינימשה
 'תומלחהה תא ונירבחל ונהסמ וכבש ,ןושארה רזוחה לש ותצפהבו
 תארקה רודסב דעוה קסע כ"חא ,תיעיברה הריעוהו סרננוקה לש
 , םינוש .תומוקמב הדיעוהו םרגנוקה רבד לע .ח"וד

 הכלממה-תמוד .לא .תוריחבה ימיב הלח ונתרובע תלחתה
 לא םידוהי םיריצ  תריחבל תווקתה ויה תאוה םעפב .תישילשה
 אל יזכרמה רעוה , םדוק ויהשמ תויופר .רתוי רוע הכלממה:תמוד
 הבש ,תירלוקריצ .העדוהב קפתסהו  תוריחבה-תמחלמב ףתזושה
 תוריחבה-תמחלמב לעופב ףתתשהמ ענמהל תויורדתסהה ינפל עיצה
 הניא תוריחבב םידוהיה לש" םתופתתשה יכ ,ררבתיש רחאל קר
 ,םוקמ לכב  תוריחבב קלח תחקלו ,תלעות םוש .איבהל  הלולע
 טרידנק וא ידוהי טטופד רוחבל איהש לכ תורשפא םש התיהש
 םהיתויכז : לע המודב ןגהל ומצע לע לבקיש ,יביסרגורפ רתוי
 . םידוהיה לש םיימואלהו םייטילופה ,םייחרזאה

 תינכתלו ינימשה סרגנוקה תודובע רורבל שדקוה ינשה רזוחה
 ינשה רזוחה שמש ןובשחה:תפוקת לכ ךשמב . הדובעה-רודס לש
 ,תושרחה םגו תונשיה תודוגאל ךרד:הרומ רותב

 < תועירי ונאבה וב ,היצמרופניאל שדקומ היה ישילשה רזוחה =
 תודוא לע ,םייאניתשלפהו םיינויצה ,ונלש תודסומה לכ רבר לע
 / . רועו .ונינותע

 תועירי וליכה הנושארה ןובשחה-תנש לש םירזוחה .רחי לכ
 : + תויביטרטסינימדאו  תוינויצמרופניא

 .םופדבש הלומעהת

 ם"עבש הלומעתה התיה הלעמל םירכזנה םימעטה ינפמ
 ,םופרבש הלומעתב רוחיב שמתשהל ונאב * ךכיפל ., דאמ השק
 , התוחתפתהבו תינויצה תונותעה רוסיב ונלמע

 ימוי ןותע תאצוה רבדב הלאשב הברה ןד יזכרמה דעוה
 וזיאב ,ררבל ידכו ,תיגאהה הדיעוב טלחוהש יפכ ,ןוגר'ז .ןושלב
 םישגהל תלוכיה שי םאו ,טשפתהל הזכ ןותעל רשפא תומכ
 ןודינב .תיטקנאדהלאשב תורוגאה לא ונינפ ,השעמב וז הטלחה
 לוכי .יוכרמה דעוה ןיא .יכ ,רבדה רורב היה הלחתמ דוע , הז
 תיניצרו . הלודג- תורדתסהל רשפא-יא | .וזכ .הדובע וילע .לבקל
 ודימעהלו ומויק תא רצבל ותלכיב ןיאש ,לעפמ הילע  לבקל
 םישנאל קטע תויהל ךירצ הזכ לעפמ ..ותלחתמ ןהיא .םיסב לע
 ונקדצ .יכ  ,וחיכוה הטקנאה לע ולבקתנש תובושתה .םיטרפ
 העיספו העיספ לכ לע שגרוה ינוגר'ז ןותעב ךרוצה םלוא . ,ונתעדב
 םהילאש ,םיטנמילאה םתואו ונלש תויצזינגרואה בור .ונתדובעב
 עשירוי,ה קספנש העשמ .,ןוגר'ז ןושלב .רוחיב םיארוק ,םינופ ןנא
 ,הברה תודוגא ןיבו .יזכרמה דעוה ןיבש רשקה קספנ תאצל ייקלאפ
 וראשנ ינוגר'זה "ןויצ,הו *יקסבורי'ז .י'צי'ז,ה תאצל ולדחש םוימ
 תא , ירמגל  ידוהי :ימואל ןותע ילב ןילופב * םידוהיהו :םינויצה
 , ןילופב םידוהיה ינומה ןיב םיטעמ ךא  םיעדוי. תיסורה 4 הפשה
 קיפסמ היה" אל .רבלב ימוי | ןותע .יכ ,ןכ .םג רהבתנ הז רבלמ
 . תורדתפהה תושירד לכ תא אלמל | ותלכיב ןיאש ינפמ ,ונל
 לש .ןרוריבלו ןדובעל .לודג = םוקמ | תונפל .רשפאהיא ימוי ןותעב
 תולאשבו י"א ינינעב הכרה וב לפמל רשפא-וא  ,תונוש  תולאש

 צע



 ,ןותע  ונל היה .ךירצ = , הל תועגונה
 ,ללכב  םידוהיה * ייחבו תוינויצה ייחבש תונושה תלאשב
 ,םירלוקריצל ,תוימשר תוערוהל םוקמ '

 ףכית .ותעד תווחל לכויש
 ןהיש

 ינויצמרופניא רמח ליכישו

 . הבורמ הדמב
 שדחלו .בושל ונטלחה  וללה םיקומינהו םימעטה לכ ינפמ

 הז ןותעב תושעל .ונלרתשה ."קלאפ עשידוי םאְר, תאצוה תא
 ,"לארשי-ץראב, קרפה תא וב ונלדגה ;םינוש םינוקתו םייונש
 תא ןוצרב הלוק תורדהפהה ,ךומנ רתוי"ריחמ ול ונבצק םג
 םירמאמה ,טעמ הברתה םימתוחה רפסמ ,שדוחמה *קלאפ עשירוי,ה
 ונרעצל לבא ,םינותעה לכב וספדנו ובש וננותעב .ואבש תועידיהו
 לש ויתואצוה תא לכלכל  ןיידע קיפסמ וימהוח רפפמ היה אל
 וקיספהל ונחרכוה םיחהרי השמח ךשמב אציש ירחאו ,הזה ןותעה
 , םיעצמא .רפוחמ

 ח"הורה תפוקת , ךשמב ונסחיתה . תרחוימ בל . תמושתב
 ,ונלש יתגלפמה-"ןותעה רותב ג א ה ב  רכוהש הז  ,"טיווסור,הל
 יזכרמה דעוה .תיפורה ןושלב ידיחיה ידוהיה ןותעה אוה .התעש
 ,חתפתהלו םייקתהל הזה ןותעל תורשפאה תא תתל וחכ לכב שמתשה
 התווח ללכב םירוהיהו הגלפמה ייחבש  תובושח רתויה תולאשב
 ןהנש ,ףסכה-תכימת דבלמ ..ונתא םכסהב התער תא תכרעמה
 י"ע תוה ןותעה תצפהל הברה ונעייס ,"טיווסור,הל  יזכרמה רעוה
 ,םירבחה לא ויתורוא לע .תוימרפ תורכזהו םירזוח-םיבתכמ חולשמ
 תונורחאה םינשה תשלש ךשמב "טיווסזר,ה לש וימתוח .ךפסמ
 קקזנ וניאו .,ומצע תא אשונה יח אוה וז הנשבו ,םילפכ הברתה
 ...הכימתל דוע

 ,הנליול "ם לו ע ה, רבעה 1908 תנש רבקד שרחמ
 ן ו ש ל.ה תא :גאהב ינימשה ינווצה סרגנוקה .ריכהש רחאל

 דעוה רפי  תינויצה העונתה לש תימשרה הפשל תירבעה <
 ןותעה תא ןלק ריעב 1907 תנש טסוגיוא שדחב םצמוצמה לעופה
 תינויצה תורדתפהה לש ימשרה ןותעה רותב ,י'םלועה, יעובשה
 העיצה הדצמ גאהב היסור ינויצ לש תיעיברה הדיעוה ,תימלועה
 תאצוהל םיעצמאה הא אוצמלו שפחל יזכרמה דעוה יינפל איה .םג
 ,הכימתב יזכרמה .רעוה קפתסה הלחתב ,תירבעה ןושלב ןועובש
 תואמ ששמ> רתוי וליבשב שכרו ןלקב אצויה "םלועה,ל ןתנש
 , היפורב םימתוח

 תנש יאמ שרדהב התיהש ,היפורב פ"העו ירבח תצעומ
 דחוימ ןותע 1909  תנש ראוני 2 םוימ איצוהל .הטילחה ,8
 , תירבעה ןושלב יוכרמה רעול

 טלחוה םצמוצמה פ"העו םע יזכרמה רעוה םכסה י'פע
 "םלועה, תא ריבעהל אלא ,םידחוימ םינועובש ינש איצוהל ילבל
 םצמוצמה פ"העול םג אטבמ-ילכ יהיש תנמ לע ,הנליול ןלקמ
 , יזכרמה דעוהל םג

 יבוט תא וילא ךושמל ,ןותעה תא ללבשלו ןקתל ונלדתשה
 ונבחרה דוחיב ,םירבעה םיטסירטלבהו םיטפיצילבופה  םירפוסה
 בושיה תולאש רוריבו הרזמבו י"אמ היצמרופניאה תקלחמ תא וב
 : לארש

 . ףכית וימתוח רפסמ הברתנ הנליול "םלועה, רבעהש רחאל = =
 אוה דוחיב * ,ץראל-ץוחב  ונל שי .ונלש םימתוחה רפסממ שילש
 "םלועה, .תונופצה הקירמאבו היצילגב הבורמ הדמב טשפתמ
 לכבש תוחהנ רתויה תונפה לא רדוח אוקו הרומב םג ארקנ
 וירמאמ ,םידוהיה תובשומ לש םיקוחר רתויה תומוקמה לא ,םלועה
 םינוש  םירבע םינותעב ספרנו רווח ובש* ינויצמרופניאה רמחהו
 : . ל"וחבו .היסורב

 ותוחתפתה םייולת .םימתוחה יובר י"ע תורדתסהה .תכימתב ="
 , ריתעב .ונלש .ןותעה לש .ולולבשז

 תדחוימה ותרועת רבלמ ,תירבעה ןושלב ריחיה .ןועובשה
 םג לדתשיש -ךירצ :,תוינויצה .יסרטניאל שמשל ול
 ..תירבעה .תונמאהלו הבשחמהל הפיו ןמאנ יוטכ תויהל

 ,םירבעה  םינוהעה  רתיל :םג  תועידי איצמהל .ונלדתשה
 ,"גנומייצ עשיריא,בו "ןמזההדה ,ב וספדנ ונלש .תועידיהו ."םירזוח,ה
 - לודג ןוצרב  .תוינויצה .תולאשל לודג  םוקמ ללכב וצקה רשא
 לע םנ  תונויצה ינינעב | ינויצמרופניא רמחו םירמאמ ולבקתנ

 ,,"טלעוו .עיינ יד,  ,"ןעבעל רעזנוא, םיאשרווה םינוהעה .ידומע
 עובשל .ינשה םויב .עיפומה ינויצ ןותע ונירבח ואיצוה .הסידואב
 + 02000808 01020* םשב

 לבא ", "תיאקיפוקה הקיתוילביבה,ל  עויפ ןכ םג ונאצמה
 ףסכה תכימת .ירמוח אלו ירסומ קר הז עויס היה ,ונרעצל
 הלרו הנטק ,םיעצמא .רסוחמ .,התיח הקיתוילביבה תאצוהל ונתנש
 האצוה לש הבורמה הכרעב ונרכה יכ ףא ,לבור 180 =- דאמ
 בורק .םידוהיה .ו.וטה ןיב הלאה םיגשה יתש ךשמב הציפהש ,וז
 ,םיסרטנוק ןוילימ עברל
 ..היתודסומו תוינויצה לש ;יכרע תא ןיבהל

 ,הסידואב "הניתשלפ, תאצוהל םג ונתנ הלודגדאל ףסכדתכימת

 ונהדובע גוח תא הברה ונלדגה תיגאהה הדיעוה רחאל
 תטלחה תא לעופה לא :ונאצוה לכ םדוק , םירפפ תאצוה עוצקמב
 ,הנליול הסידואמ ?המידק, תאוצוה תרבעה רבדב .הדיעוה

 ,"המידק, י'ע ונל ורפמנש ,םינשיה םירפסה תצפה דבלמ
 .םישרח םיסרטנוקו תורבוח הברה "המידק, תאצוה םשב ונאצוה
 ןמ םתנוכתב רומג לרבה םילדבנ ונא  ונתאצוה לש תורבוחה
 הירואיתהב הלפט תמֶדוקה "המידק, תאצוה , תומרוקה 'תואצוהה
 תשדחה .האצוההש  דועב .םידגנתמה םע םומלופב | תונויצה לש
 , היתורפימבו הניתשלפ תולאשבו ,לארשי-ץראב קרו .ךא הקסע

 , ןוגר'זו היסור תופשב םיפרטניק רשע דחא ונאצוה
 ינויצה חולה .תא .איצוהל ונישעש ןויסנה לבקתנ לודג ןוצרב

 ,ינויצ לכל ישומש-רפסל היהש ,"המודק,
 תירבעה ןושלב םג הזה חולה תא איטוהל םיבשוח דיתעב

 / . ןוגר'זבו
 םשב םרטנוק ונאצוה ונדיל "המידק, הרבעש םרטב רוע

 . תיסורה ןושלב "לאלצב,
 ונאצוהש ,תונויצה ד"ע םרטנוקה תא  דוחיב ריכזהל ךירצ

 הוה סרטנוקה .תיטטה םנושלב זקווקב םייריוהה םידוהיה ליבשב
 .תוירבע תויתואב ספדנש ,תיטטה ןושל5 ן ו ש א ר ה םרטנוקה היה
 ירבעה תילפתה-רודס לש ןושארה םונרתה םע דחא ןמזב אצי אוה
 , תיטטה ןושלב

 זקווקב .םירבעה םירפופה רחא לצא ונמזוה הנורחאה תעב
 ,נז .ןושלב האירקדתולוקו דחא סרטנוק דוע

 םיסרטנוקו תורבוח .תאצוה רברב מיומ ונחנא םילהנמ ןכ
 , היוורגב 'םיבשויה םירוהיה ךרוצל תיניזורגה ןושלב

 םירזיחה תא םג ףרצל םיכירצ ונא ונלש סופרה-תורפס לא
 הנושארה הנשב ,הלאה םינשה יתש ךשמב ונאצוהש ,ארוקה-תולוקו
 םירווחה ןרשע רחא --= הינשה הנשבו  ,םירזוח העבש | ונאצוה
 תעב תינויצה תורדתפהה ייחב תונוש תולאשל .ושדקוה  ונלש
 ייחב הכרע ,תירבעה ןושלהל שדקומ חיה םהמ דהא ,תאוזה
 | = + התיחתבו תידוהיה המואה

 םירלפמזכא ןומהב ונציפהו ונאצוה .וללה םירווחה דבלמ
 , ונלש םינותעהו קנבה לקשה ד"ע םיטקפסורפו .ארוק-תולוק

 ש לש ב איצוהל ונחרכוה וללה םיזורכהו םירזוחה לכ תא
 ,םותשב קר ונקפתפה  םיטעמ םירקמב קרו ,תופש

 < .תונו טושפ ןונגסב ןומההל םיררבמה
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 .פ"עבש הלומעת ,
 1909 תנש תלחתב קר ,פ'עבש הלומעתה התיה וזמ היופר

 הלטוהש ,תרחוימה הרועתה ףקותב ,הבורמ הרמב וז םג הקזחתה
 םירבח לע .יזכרמה רעוה תאמ תיאבקסומה הדיעוה תמלחה יפ לע
 ,החלצהב התוא ואלמשו ,הברה

 תמחמ קר אל הבורמ תורבכב הלהנתה פ"עבש הלומעתה
 םילמע אוצמל ישוקה י'ע םג אלא ,םיערה  םיינוציחה םיאנתה
 השירד שוררמ הקספ אל תורדתסהה , ךכל םיחמומ םירטקורטסניאו
 לכל טעמכ ןינע התיה תאזה השיררה .פ"עבש הלומעת הצרמנ
 תומוקמ .הברהמ .הדשה-ירעמ יזכרמה  דעוה לבקש םיבתכמה
 הוקח לכ הל ןיא יכו" ,ירטגל םש הקספ הרובעה יכ ,ועידוה
 ,שרחתהלו בושל

 םירזוח ויהש  ,הלא ןיעמ תויסנכה;יתבב םיפיטמ םישרור דוחיב
 םימיאתמו םירשכומ רתוי ויהיש ךא ,םינפל תורייעבו םירעב
 אוה תאוה העב הלאכ םירוטטיגא .חולשמ ,.יחכונה ןמזה :יאנתל
 םוקמה טעמכ ראשנ תסנכה-תיבש ,הז םעטמ םג .דאמ ץוחנה רבד
 הנורחאה תעב םלוא ..תונויצה תורוא לע וב רבדל רשפאש  ,דחאה
 ,תויפנכה-יתבב הלימעתה לע םג םירימחמ |

 םירוטטיגא חולשל תושקבב םיבתכמ ונלבק תופוכת םיתעל
 תונויצה  ,.הדיבעל בחרנ רכ שי םשש ,הנוכיהה היזאלו .זקווקל
 םהה תומיקמה יבשוי = ,י"אב תילאיר הדובעל הפיאש םש איה
 .בשיההל .תנמ לע .הילא תולעל תורשפאבו י"אב \ הברה םיניינעתמ
 בטיה עדויה ,םיילארשידיצראה ונהבחמ דחא םשל חולשל ץוחנ
 .תידרפפ הרבהב תירבע רברמהו ץראה תא

 .ונאצמ אל לבא ,ריביס ליבשב םירוטטיגא ונשקב בר ןמו
 -יכונח םנ  םא- יכ .,ינויצסינא קר אל ,ראמ  לודג .ךרע

 רעוה ו"ע .וכרענש ,הרטולו תורפסל םיפשנה םתואל היה .,ימואל
 ,םירע הרשע עבראב ופרענ הלאכ םיפשנ .הברה םירעב יזכרמה

 ,םיפידרתויה םימלואב ,ראפ  בורב וכרענ  וללח  םופשנה
 תימואל:תירבע .המרגורפ םעו ,ימואל .ירכע חורב .םיטשוקמה
 םידחא תומוקמב ורפפמב עיגהש ,לודג להק םהילא וכשמו ,הרושע
 םימשר בר ןמזל םהירחא וריאשהו שוא םיפלא תשלש ,םינשל
 . םוקמה ייחב םירכינ

 ינ ,ת לש ותופתתשהב וכרענש ,םיפשנה דאמ וחילצה
 ויה הלאה םיפשנה ,הנליוובו גרוברטפב ,הפידואב  קילאיב
 תורוה ,השדחה תירבעה הרישהלו  תירבעה ןושלהל  תוגינח
 ,םירבעה םינטייפה .שאר לש ותופתתשהל

 תכירעל תפומל ויה ונדי לע וכרענש ,םוימואלה םיפשנה
 תוררשב םג םא .יכ * ,םינויצה ןיב קר אל הלאל המודב םיפשנ
 .ללכב ונלש תוימואלה

 .תוררתפהה
 וזכרמה = דעוה לע  הליטה | תועיברה ,תיגאהה הריעוה

 וחנוהש = ,תודוסיה = לע  תורדתפהה תא חתפלו | רובגהל
 לבש ,הגלפבההסמ רברב ,שדח ףיעס לבקתנ הז םע .;סרופגניסליהב
 לבקמ אוה ךכ :י'עו ,לקשה דבלמ ותוא םירהל ךירצ היסורב ינויצ
 +היסורב םיריצה .תודיעוב ףתתשהל תוכזה תא

 ,.ותעד:תווחל יזכרמה דעול הרפמנ תוווחמה>ידעו רבדב הלאשה
 ךורעלו םיריצה לש תודיעו הנש לכב אורקל םג וילע .לטוה

 .היסורב . םיבשויה פ'העו ירבח לש הצעומ הנשב םימעפ עברא .

% 

 הדיעוהב הלבקתנש ,הטלחהה תא הרשיא .תיגאהה הדיעוה
 .םילקשה-ידעו .רברב .תיפרופגניסליהה

 רשפא יא תודחאו  .ואלמתנ ללה תושירדה ןמ תודחא =
 פכ תא | ודיבכהש ,תויסרפרה  ינפמ לעופה לא אוצוהל היה
 ,ונלש .תיתורדתסהה הרובעה

/ 

 , . םירטקורטסניאו םילמע םשל חלשנ אל .םא

 הנשב בושחל ונלכי אל םיריצה לש הדיעו תאירק רבר לע
 ,םילקושההידעו רודס םג היה השק ,ללכ הרבעש

 ריב קר הברה תומוקמב הדובעה הזכרתה ונחרכ לע
 ,םייביטקא םינויצ לש הנטק הצובק

 ,"הניחשלפ, תורבחל רושיא לבקל רבדה הלע תומוקמ וזיאב
 ,תומוקמ המכב וראשנ םא .םתוא ולטב טעומ ןמז רובעכ לבא
 ,ספאה תגרדמל טעמכ הדרי ןתלועפ הנה

 ,םולקשה ץובקב הבורמ הרובע | דבע  יזכרמה-דעוה
 ץובקל  םידחוימ  םימי = עובקְל  ןיירע ונריב הלע אל ,ונרעצל
 ,תוצראה רתיב ההלצהב גהונו ךלוה רברהש ומכ ,םילקשה
 עובקל ונכרצוה  ,פ"העו יי'עו ונדי לע ועבקנש ,לקשה-ימי ל
 היגרנאו למע ברב ונל התלע ךכיפל .םהל םיאולמ-ימי םג
 לָכב ונמסרפ לקשה;ימי .ד"ע .םילקשה ץיבק לש הרובעה
 ,םירזוח:םיבתכמ = ,םינולע ןימה םג \ ונמסרפ ,םיירוהיה םינותעה
 םילקשה תיבגב הבורמה רוחיאה .תויסנכה:יתבב םקיבדהל םיזורכ
 . רבקד שרחל דע יעישתה סרגנוקה ייחד ידיל םרג

 עיבשמ ןפואב םילקשה ץובק  ליחתה ל טרמ יחריב
 החדנ יכ ,רבדה עדו ךא .יאמ שדח תלחתב לבא ,ןוצר
 הקוחתהו ירמגל םילקשה ץובק תדובע הקספנ* טעמכ ,םרננוקה
 תוריחבה | תלחתה ינפל רביטקואו רביטנס יחריב קר בוש
 . . ,סרגנוקה לא

 ררי ,גאהב הדיעיה ינפל רוע ,יזכרמה דעוה רפונש םוימ
 םֶתוא .שדחלו בושל תונויסנה לכ ,םייזוחמה םידעוה לש םכרע
 םייזוחמה םידעוה םג .ולטב תיגאהה הדיעוה ירחא ,הפי ולע אל
 -דעו  תריגסל - םרג ,תורחא תובס דבלמ ..יאבקסומהו ימורדה
 תרובעל  ולכ  רכמתהל ריפס ר"רה לש . ונוצר ימורדה .זוחמה
 רבעמ  םרג יאבקפומה רעוה תריגפלו . ,תיאקיפוקה הקיתוילביבה
 יכ הנה = ,בונול'צ ר"רה יריל לארשיל תמיק .ןרקה לש הכשלה
 רתוי .רוע תיללכה תיתורדתפהה הדובעה הזכרתה ןכ
 .יזכרמה"דעוה

 תינכתו .הטיש  םינכהלו .יזכרמה דעוהל עויס איבהל ידכ
 תא רדסל יהת ןתרטמש ,תויבלפ תודיעו .רפיל טלחה ותרובעב
 , וזכרמה דעוה םהל הרוהש ,תולובגב. םיכלפב הרובעה

 תנש .רביונ שדח ףוסב  הנרורנב .התיה .הנושארה הרועוה
 , תומוקמ ב"י חכדיאב | ,םיריצ ה"כ ופתתשה .הדיעוב .ל
 . רוטקורטסנוא :ןמזוהו יבלפ רעו רחבנ הפי  התלע הריעוה

 ינפמ .,תובושח-יתלב .הדיעוה :תואצות ויה ,ונרעצל ,לבא
 ,ותדובעל \ רחבנש .יכלפה  דעוה לש  ינלשרהו  רקה
 תומוקמה . קוחיר ינפמו ,קסנימ ךלפב התיה הינשה הדיעוה

 יריל האיבה וז הבס ,הברה החילצה אל םהיניב  רובחה :ישוקו
 היראטס | ,קסיורבוב = ,קסניפב םייזחמ .םידעו העברא תריחב

 יריב

 םחיה

 ' םינושארה םידעוה תשלש לש םתדיבע תואצות ..קסנימבו יגוראד
 םיעסונ ויה. םייזוחמה םידעוה ירבח ,הנושארה תעב ןוצר ועיבשה
 הב וחפנו .הדובעה תא ורדסו תוכומסה םירעה .לא  םיקרפל
 . םייח חור

 רודס עוצקמב קסוע יזכרמה  רעוה לוחתה היגרנא רתויב
 . הינשה ןובשחה:תנשב תויכקפ תוריעו

 'םינקסע תודיעו ךורעל .תועצה וחלשנ .תולודגה םירעה לכ לא
 הברהב . ,דחיב םיכלפ השלש םינש וא דחא ךלפ לש םיינויצ
 םיעירפמ ינפמ .הלאכ תוריעול ארקל רבדה היה רשפאדיא תומוקמ
 ,.תודחא .תודיעו .ארקל .רבדה הל תאז .תורמל לבא . םיינוצח

 הנושארב .,ץלרסו הילודופ יכלפב ויה תוחלצומ רתויה תודיעוה
 דעוה ,םיריעצ םינקסע דוחיב ,תומוקמ ג"ימ םישגא ח"כ ופתתשה
 טעמכ ראשנ אל  ,היגרנאב ותלועפל שגנ הדועוה י"ע  רחבנש\

\ 



 2 שול ב יכב 0/ 0

 8 0 7 0 4 םלועה % ומ ןוילנ
 2 1 2 לכ . = . --

 , תונויצה ינינעב םשל רעוה הנפ אלש ,ךלפב רחא םוקמ ףא
 לא ,םיכומסה תומוקמה תא תובורק םימעפל םירקבמ דעוה ירכח
 םירעה ןמ םירבחה קוירב םיאב רעוה .לש תובורמה תובישיה
 . סרגנוקה לא תוריחבה תא םג הפי רדס דעוה . תורחאה

 ןיב .םירע עבשמ םישנא ד"כ ופתתשה ץלדסב הדיעוב
 םידבועה ,םידיסח לש  תוצובקמ םיריצ םג ויה הדיעוה ירבח
 ,הביאב םהילא תסחיתמה ,הביבסב תונויצה .תכוטל שפנ-תריפמב
 תא םירדפמו תימוקמה לכב םירבוע ץלרס ךלפ לש דעוה ירבח
 . ךלפב הדובעה

 דעוהו ,הנבוק ךלפב הדיעוה תואצות ויה כ"כ תוחלצומ אל
 . הלועפ לש ןמיס םוש הארה אל םש רחבנש

 ,בלסונירטקי = ,םורר  ,הבטלופ יבלפב םג | תודיעו :וארקנ
 . בויקו .ןילהאוו

 , תיגרנא הרובע רבוע יבטלופה יכלפה .דעוה
 .ררבתהל וקיפפה אל דוע תודיעוה רהי תואצות
 ידי לע הכרענש ,תחא תינכתו הטיש י"פע ורבע תוריעוה

 תא יזכרמה דעוה חלש הריעוה תודיכע תגהנרל , יזפרמה .דעוה
 תכדיאב וחלשנ רבדה היה רשפא-יאש 'םוקמלו ,וירבחמ דחא
 | + יזכרמה דעוה תאמ

 : דימת רובח .אצמנ םייכלפה  םירעוהו יזכרמה \ דעוה ןיב
 םיאיצממ םייכלפה םידעוהו תוארוה םהל חלוש יזכרמה דעוה

 ,םתדובע לש חוד יזכרמה דעוהל
 דעוהו ,דאמ תומצמוצמ םייכלפה םידעוה תופוק ויה ונרעצל

 .םיעצמא רסוחמ .דאמ תולר תיכימה קר םהל תתל לוכי יזנרמה
 םיבשוח ונחנאו ..תודיעוה תאירקל ןויסנה הפי הלע ללכב י
 .הו עוצקמב ונתדובע תא ךישמהל ליעומל

 ריבגהל ,הדובעה תא תויחהל הלולע םייכלפ .םידעו לש .תשר |
 רזעל תויהלו הנילפיצסיד הילא סינכהל ,ונלש תורדתסהה תא =

 , יזכרמה דעוהל
 (אבי ףוס)

2 
 .ןיטנבל ףסוי :.לאיחי

 ,בּושיה יִּבְרְר
 ישילש .רמאמ

 ,תּורָּכָאָהְו הישע
 (44  ןוילגמ ךשמה)

 הוחמכו הלאה םירבדכ הארנ תורחא תוישעתל רובענ \םאו

 ,הרובעה תואצות תא ןובשחב ונאיבהב .ארוקה ינפל ונראתש הוה <

 -- + תובר תוצראב םירכאה םיקוסע הבש
 לבתב המה םיטעמ --- ,תיז-יצע תעיטנ רבד ,לשמל  ,חקנ

 -יצע ומכ םיעטונל הבר .הכרבו תלעות םיאיבמה ירפדישוע םיצע

 . םיחמוצ םשש ,תודחאה תוצראהמ תחא איה וניתובא ץראו .תיז

 ריצנ ,ריבכמל לובי .םינתונו םיחונ םיאנתב הלא ירפ-יצע םילדגו

 רפסמ הזיא שי תוכומסה תובשומה-ירכאמ \ דחא לכל יכ = ,ונל

 הויא שיא שיא םיעטונ םישדחה  םיבשיתמה> וא * ,תיז-יצע לש

 דוע םא ..הזל םיווארה .םחיתוזוחא  תומוקמב םיצעה .ןמ .רפסמ

 ,תיביטרפואוק הדוגא .םירכאה ודסיי ,םיצעה תא עוטנל ולחה םרט

 תא תעדל תוצוחנה \ תועידיה .לכ םיחמומה ןמ המה .םילבקמ .זא

 ,םלודגו פתחימצ ינפא תא ,הלא תועיטנבש םירחבומה \ םינימה

 .התאקשהו הלובו ,התחבשה ןפואו רחבהל הכירצה המדאה תא
 הל הניכמ ,ירפ איבהל ולחה םיצעהשכ ,הרובע .תונש ירחא
 איה הז םוקמבו ,םיתיזה לכ ואבוי וילאש ,םסוא תיזכרמה הדוגאה
 תישע תרובעל םיכרצנה םילכה' לכ תא הנוקו תיב הל .הנוב
 תדפימ הרוגאה .ץרא יוצק לכל םיחלשנש = ,םיתיזמ םיברפנוק
 ,םידבועל .בר רכש איבמה ,ךז היז ןמש איצוהל ,רבה-תיב םג
 ,תלוספה ןמו ,'וכו תירוב תישעל תשרח-תיב םג הנוב איה ןכו
 לובזלו רקב לכאמל הברה םיטקורורפ איה השוע תירובזהו
 םותיזה תחימצ תישארמ ,איהה הדובעה ןמ חוירה לכ -- ,המדא
 ידיב קר ראשי ,םינורחאבש םינורחאה םיטקורורפה תאצות רע
 לכ םירופרסלו ןוהה-ילעבלו םירחופל ןיאו םידבועהו םילמעה
 . לש עורי רפסמ םירכאה ידיב אהי רבכש ירחא -- הפ םוקמ
 ףסכ .יממעה = קנבה * הולי יכ קפס ןיא = ,תוריפדישוע | תיזדיצע
 ג תיז-ןמשל דבה-תיב הל ססכתש ידכ ,תיביטרפואוקה הרוגאהל
 "תיברה ימולשת :יד קר וליפא חויר ןתיו הנוכנ ךרדב ךלי קסעהשכו
 םיחונ םיאנתב תולל הרוגאה לכות זא ,היצויטרומאהדימולשתו קנבהל
 םג הנלדגתשכו ; תירוב תישעל תשרח-תיב רסיל .ףסכ רוע
 תא לידגהל ףסכ יד ,קפס ןיאב ,הל אצמת הלאה | תודובעה
 -ילעב לכ דעב -ץראה לכל | תיזכרמ הדוגא רסילו  התדובע
 תרבחכ :ןוה-ילעב לש הרבחל קר יכו .  תיז-יצע לש תועיטנה
 י"'ע ףסכ תולל איה הלוכי וא  ,הולמ קנבה "ןתי "דיתע,
 :;הדעב םיברע םירכאה לכש ,היצרפואוק לש הרבחו ,תויצגילבוא
 .םהישעמ תישארב םילד םירכא םא %הרוסחמ יד ףסכ"לבקה אל
 הישעת חירפהלו לידגהל : םהיתודונא | י"ע ולכי א ,הינד ישנאכ
 ונירכאל רשפאהיא הז עודמ -- םתנירמב האמח-תישע לש המוצע
 תתל חינה ,הזה ץעה .תורפמ .תניוצמ הישעת ארבל םתודגאתהב
 \+ י"א לש המילקאב הכרב עפש

 : .וגנינעל םיעגונה םילשמ ינש רוע הנהו

 אוה ,י"אב טרפב ,בל וילא .םישל יוארש םירברה ןמ דחא
 \ ?תונגגה

 :תוננגל הרבענה ההמדאה הטש םילפכ לדג הילננאב
 ,רקא ףלא 40,5 לש חטש לע םינוש םינג ויה 1871 תנשב
 פדגו ךלוה איהה תעה ןמ ,ףלא 58,5--ל | עיגה 1894 תנשבו
 480 לש חמש .לע קרידינג שי תפרצב ..הנשל הנשמ הוה רפסמה
 הז ןג- לש רטקיה לכ איבה 1895 תנשב רבכו  ,רטקיה ףלא
 לכ םילבקמ  גרוברש תוביבסב . קנרפ 546 ךרעל ינוניב רפסמב
 ,םיה"ףוח תמדא לע םיעוטנה םינגה ןמ םיבוט יכה תוקרידינימ
 ,ןכ .המש םרענ בר לוחו ,םיהדילג קר הילע ופמש םינפלש
 המדא חטש קר םהל ושריש ,ליוונטרויפ ןטק רפכדיבשוי ,לשמל
 לכב .םילבקמ רטקיה םינ שו םיעבש לע קריזינג ועטנו ןטק
 ןרטקיה .לכמ קנרפ ףלא : רמולכ ,קנרפ ףלא ?%--מ רתוו הנש
 --לרביפ שדחב : םלובי תא המה םיפסאמ הנשב םימעפ שלשו
 טרפב ,םינוש תוקרי  ויתפבו = ,המראדיחופת-- ןכ ירחאו ,םורכ
 ,זירפ  תוביבסב ירפדיצע תחרפהו תוקרידינג  תעיטנ ראמ הלדג
 איבמ רטקיה לכו ,ראמ םיבורמ תאוה הלורגה ריעה יכרצ יכ ןעי
 -- ,הנשל ,רפ 8.500 דע חויר הלא תומוקמב

 םיקקזנה .םילשורי-יבשוי םבל לא תאז ומש | וליא םנמאו
 < ביבס המדאב ןופצה רשיעה תא וניבה וליאו ,לארשי .םע תובידנל
 < לע ,תונטק .תוזיחאו תודש םש םהל ושכר וליא ,תאז ונשדק ריע
 אלו םהישעמב דאמ וחילצה זא .,םינוש םינגל םתוא ךופהל תנמ
 ררושה רקווהו בערה, .רבד לע םיניק ררועל תע לכב םיכירצ :ויה
 הילא םיאבה םירתה םה םיברש ,םילשוריכ  ריע ."השודקה ץראב
 תוריפ ינימ לכל הנשה .תופוקת לכב 'תכרטצמ ,תוצראה לכמ



 :ראמ םיבוט םיטטלוזר םירמרפה | וגישה" =
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 לועה %

 תוצורח םיריב .רבענ קר םא ,טועפ המדא"חטשל ידו  ,תוקריו
 ,זירז דבועל הכרב איבהל ,הנוגה העידיבו

 תא םיבבופה םירהה תמדא יִכ ,תעדה לע הלעי ילוא
 איכנ הנה = ,ירפדיצעו .תוקרי . החימצל תלגוסמ הניא .םילשורי
 קוחר אל .תפרצב םיצורח םישנא השעמ לש תורחא תואמגוד
 ןמ .שיא 880- -,ןיבשוי לכש ,רוקניב ןטק רפכ שו זירפמ
 הפצרמל םינבא קה :וחקל םירהה דרומ ןמו .םילולתה  םיעלסה
 ובפהיו רפכה יבשוי וכלמנ ןכ ירחא לבא ,זירפ תובוחר לש
 לש םיב הוה םוקמה לכ עבוט ההעו ,םינגל םהורה לכ תא
 הכרב םיאור םוקמה ישנאו | ,ריבכמל ירפ יצעו .תוקריו םוחמצ
 ךרואל רצ חטש שי ןייו ריעמ קוחר אל -- ,םלמעב רכשו הבר
 לכ התיה תאו לכבו ;םהשב הסוכמ המדאהו | ,אנור רהנ ףוח
 ,אלפנו לודג רחא ןגל הנש םישלש לש ךשמבב םש ץראה
 םוכסל ,הזמיר ירבד יפל | ,הלוע המדא רטקיה לכ ריחמש רע
 הקלח לכ וליפאו .קנרפ ףלא השמ חו םירש ע : ליהבמ
 -ינליא ,םקרפא-יצע םיעוטנה םינגל רהעת םיעלסה | לע 'הריעז
 -- + תוקרי-ינימ לכ | םיחימצמ  םוצעה ,דועו \ תוינבדבוה

 .רועיש ןיאל דאמ המוצע הקירמאב תונגנה לש .הישעתה
 תורכאה .לש עוצקמו עוצקמ לכב | תוקוסע ץק ןיאל תובר םידיו
 התשרחב הרישעהו הנטקה היגלב ץראב וליפא ןכו .תאזה הבושחה
 ףלא 48 לש חמש לע .םינוש םינג .תיחכונה האמה תישארב ויה
 לשמו ',הנשל הנשמ דאמ תבחרתמ .הילרטסואב תוננגה ..רטקיה
 ונתדובעליהתוושהל טרפב ונל בושח הילרטסיא ישנא .תרובע לש
 ויה 1908 תנשב .איה השרח המש תוחתפתההש ינפמ ,י'אב
 --תיללכ הסנכה ואיבהו רטקיה ףלא 14,3 לש חטש לע קרידינג
 תנינעמ ,רטקיה לכמ קנרפ ףלא" 1,4 ךרעל וא קנרפ .ןוילימ 0
 הוה חמצה |; הילרטסוא לש םירחא תומוקמב לצב תעירז איה
 םיבושח תונויסנו .תובר תועיגי .ירחא ,תרחוימ .המדא:הבעמל | קוקז

 עיגמ .לצבה .םסוא
 ןרובלמ לצא רחא .רמרפ ; רקא לכמ ןוט העבש דע העבראמ .

 :ושקובמ תא גישהש דע םינש הברה למעו םיבר :תונויסנ .השע
 הסנכה וא  ,הנשב לצב ןוט םירשע ול ןתונ רקַא לכ
 ה ש לש כ --- חוירו קנרפ םיפלא השש ךרעל רטקיה לכמ תיְלְלכ
 םיאיבמ ירפ יצעל  םינגה ! רטקיה .לכמ קנרפ ףל א יצחו
 ףלא 68 לש חטש לכ לע ינוניבה רועישב : םש הטעמ :הסנכה

 תונורחאה םינשב לבא .רחא לכמ קנרפ 510 ךרעל קר" רטקיה
 הרוחס תוליבומה תוניפסה לע. םיננוצ-םיאתב שמתשהל | ולחה
 הלודנ טרפב | .הלדגו .תכלוה .הסנכההו  (רוטר .ירפיר)  הפוהיאל
 ףלא %,4 לש חטש לע םשש הינמסמ תנידמב םיחופתהיצע .תעיטנ
 ינוניב רפסמב םילבקמ רקא לכמו | ,םיחופה יצע םיעוטנ רקא
 יכ ןבומ , לשוב תואמ ששל עינמ רפסמהש שיו ,םיחופת לשוב 0
 הלודג ןכלו ,םיחופתבש םירהבומה תא קר םיחלוש ןודנולל
 .םירדוהמ םניאש םיחופת תוביתה לא וסנכי לבל הח גש הה דאמ
 לכב) םיחופה לש תוביה ףלא 940 הינמסט החלש 190% הנשב
 רשע השמח רע רשע-רחאמ ןודנולב ןריחמו ,(דחא לשוב --הבית
 ימ םגו דרוי .םיחופתה ריחמשכ ,האז רבלמו ,הביתה * גנולוש
 ןימ .םירמרפה םיניכמ ,המופא הנש לכב םיראשנה םיחופתה
 ןודנולל :ותיא  םיחלושו = גזע .101| םשב תוריפה .ךורמ לכאמ
 וליק ןוילימ 1.8 ךרעל ואיצוה 1903 תנשב ןחפ לש תואספוקב
 -- . הוה טקוחוהפה .לש |

 , תוקרידשוביהתישע הטשפתה תוקרידינג לש תומוקמה לכב = >*
 דאמ 'בר יכ וי ,ראמ .תלדגתמו תבחרתמ תאוה הישעתה

 םירפסמה --- ,םושבוימתוקרי  ינימ לכ םלכאמל םושרודה .םישנאה
 רופ לכ .יכ ,םוארמ היסורב | תוננגה : תריבעמ  ונפפאש םיברה

 ויבו

 נל בו

 הינ

 ו ג
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 ,לבור השמח דע םינשמ תוחפ אל חויר איבמ םישבוימ תוקרי
 . דחא .הפומ קר .איבהל יננהו

 םיכורעה המדא-יחופה לש (תיסור הדמ) "טרוומשמ, לכמ
 ריחמ ;שבוימדירפ טנופ םיעבש םיאצוי ,.ר1,56 ריחמב ,שוביל
 0,15- -הקסהל םיצע ; דבועמ ,טשט 1,95--ל הלוע הרובעה
 תונוכמה לשו םינינבה לש היצזיטרומא ; .ר 0,9%  םוכסב--ןי'זס
 וא ,ך 5 ה"סבו--0 ,85 --'וכו השיבחה תואצוה ,ר 5%

 םריחמש דועב = - .שבוימ.ירפ לש רופ לכ .ר < ,80 ךרעל
 -ישנאל קר וליפא השירדהו .,דופ לכ לבור השש דע השמחמ הלעי
 ,ראמ הלודג אבצה

 יכ ,ונל חיכומ רזג שובי לש הזל המורב יטרפ ןובשח
 .ר 4,48--ל תולוע שבוימ רזג לש דופ לכ תנכהל הואצוהה,
 -יפלא דימת ותוא םירכומו .ר הנומש דע הששמ קושב וריחמו
 ,לשמל = ,ןכ ("תירטסודניאה תונגנה,--ןינשא) ,"הנש לכב רופ
 םפרכ לש ; ,ר 8--10--היסורב ןינילסורטיפ לש רופ לכ ריחמ
 םינומש  דע--שבוימ רתברת |; לבור םישלש דע רשע השמחמ
 רחי םיברעמ םישבוימ תוקרי לש םינימ הברה .דופ לכ לבור
 תעדו .בר ןויע הכירצ תאזה הכאלמהו ,תואספוקב םתוא םיחינמו
 ףינס .יכ ,ונירבדמ ונל אצויה .םינוש תומוקמ ישנא לש םעטה
 ףינפהו ,הלודג הישעת ידיל .איבמ המדאה תדובע לש הז בושח
 םיבוט :םיאנת שי י"אב וכ ןעי ,דאמ טרפב ונל בושח הוה
 ,םורקי רתויה תוקרי יערז .ינימ לכ תחימצלו תוננגה תוטשפתהל
 קפעה תחלצהב חוטב תויחל ידכ לבא . הב לפטל וניבשיתמל :לקנו
 ,םיערזה תא איצמת .איהש ,תפתושמ הרוגא רסיל ךירצ הוה
 תא הרית איה ,(הדובעה לכל הכרב ןמיס םיערזה ביטב יכ)
 דסית איה ,הרוביעו המדאה לש לובול םיחמ מה י'ע .ךרדה
 ןתמו אשמב אבת ,תונוכמה ירחא | שוררת  ,שובידיתבו םימסא
 .'וכו םיחקמה האו קושה ךרוצ תא תעדל םינוטיסה םע

 הירפהלו ביחרהל רשפא דאמ הבושחו הלודנ הישעת רוע
 םא .ישמה תדובעו ישמה תעלית לודג הזו ,וניתובא ץראב
 ןיא ,ותילצה אל תודחא םינש ינפל ושענש ,םידחאה תינויסנה
 החגשהה תחתו בידנ לש םידיקפ י'ע ושענ יכ ןעי ,היאר הזמ
 ,הדובע .רבד הזיאש ,ונל חיכומה םלועב תפומ .ןיאו ,תובידנ לש
 םידיקפ י'עו תויפרטנליפה י"ע יוארכ חתפתה ,תונצבקה .רבלמ
 תפרצב רשא תאזה המוצעה הישעתל ןנובתמה לכ .םיבידנ לש
 ,י"אב ןומט דאמ לודג רשוע. יכ ,עדויו האור :הילטיאב רשאו
 ונאבהש םימעטה ינפמ רוע רתו בר תאוה הכאלמה וגל הבושחו
 קר ו ..הישעת םגו תורכא םג הליכמ איהש ינפמ ונייה ,הלעמל
 המה :הפוס דע התישארמ הב קסעההל םילוכי םירכאה
 ,ישמה תא םידבעמו םילבקמ ,םיעלות םילדגמ ,תות:יצע םיעטונ
 אל ארוקה תא תואלה לבלו -- ,נראה תא םיוט םה ןכ ירחאו
 וינפל םישנ אלו ,תאזה הלודגה הרובעה לכ תא תוטרפב רוקחנ
 ,תורכזנה .תוצראב הדובעה תולשלתשהמ םינמאנה םיתפומה תא
 תאוה הדובעה הלדנתהו הכחרתהש םוקמ לכב יכ ,ריענ ךא
 ויה יכ םא ,תאז םתדובעמ בר רכש םהל םישנא י פלא .םיאצומ
 תפרצב םגו ..תונוש תוובס יינפמ האזה הישעתה יפנעב םיסיזירק
 ,תואקירבפב אל דבענ יש מה בוריכ ,ונא םיאצומןו א יל תוביבסב
 תונוכמ .יפלא תורשע ,םירכאה לש םינטק הכאלמ:יתבב םא יכ
 רתויהו הפי רתויה הוטמה תא םיוט םשש םירפכה לכב :תורוזפ
 םיטוחב רחוב רכאהו ,וירויצ תא ןת ג לודגה רחוסה ;חבושמו : רקי
 ושדחתנ תואלפנ תואצמה הברה ; םינוש םיעבצ ינימ לכ לש
 הברהו ,הלאה םירכאה םילעופה י"ע קר תאזה הישעהב
 --- .תאז םתכאלמב הלאה םידבועה וסינכה תבשחמ-תכאלמו תוגְמא
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 1 - 0 םלועה < המ ןוילג

 שי קפס ילב השא ,תורזוא תונוש .תוישעתב  רברה .ןכו
 הרישעהו הכורבה י"אב ןהירבועל בוט רכשו ןתלועפל בר םוקמ
 ,תורפמ םיקתממו .תונדגמ תישע ,םינורקמ תישע ומכ ,היחמצב
 .'וכו 'וכו < םירובד לודג

 י"אל "תיבה עב, הזיא אבש ונא םיאור םא | ,אלפתהל ןיא
 ,ולמעב הכרב האור וניאו "קסע, הזיא וא הישעת הזיא ול ןנוכמו

 ; תאזכ תוחתפתהל דוע םילגופמ םניא ץראה יאנת יכ ןעיבו :ןעי
 ,םמצע םירכאה י"ע ילמרונ ןפואב חתפתת הישעתה םא לבא
 הרובעה יפנעב :ןויעבו ההיקשב תוקסועה  תודונאל  םדגאתהב
 הדובעה תריקחב עדמה תואצית תא ועדי הז םעו ,ונרכוהש הלאכ
 ורישעיו הבורמ הכרב וארי יכ קפס ןיא זא , היתויטרפבו איהה
 ץרא לכ תא םג םא יכ םהירחא םיאבה םהינב תא קר אל
 הוו ,הרשאו המואה לכ תחלצה הנופצ הוה רברבו ; ונתוקת
 --.ונצרא.בושי לש בגשנה לאדיאה אוה

 .(אבי ףוס)

 . ןאמרייז .פ .י

 .ןיִלְרְבְּב תיִרְבַעַח הָרּוטְלּוקְלּו הָפָשָל הדיעה
 . ("םלועה, ליבשב דחוימ ח"וד)

 הדיעוה החתפנ ברעב תיששה העשב ,תבט 'ז ,'א םויב

 יבוטמ שיא םינומשכ הב ופתתשהש ,תירבעה הרוטלוקלו הפשל

 םטועמו ,היפורמ לודג .ּהתויה .םבוה ..םירבעה .םירפופהו םינקסעה

 תוחרואהו םיחרואה רפסמ היה טעמ אל ,זנכשא ץראמו היצילגמ

 .םינותעה ירפוסו

 הבש | ,הנטק תמדקומ:הפסא התיה תבש:יאצומב דוע

 בשי הפסאה שארב | ,הנילרב ואב רבכש םיריצה הלא ופתתשה
 ,ןיקצומ .ל ונרבח  רבד' ןיכמהידעוה םשבו ,רבוב ןיטרמ ר"דה

 ,בוליקופ םוחנ תא האבה הריעוהל םיאישנב ורחבי יכ ,עיצהש

 ר"ד | ,רנולק ר"ד תא  םיריכזמ רותכו  ,ןיקצומ  ,לו ןיקשיסוא
 אל יכ | ,עיצה  דועו ,יול ףירנייה ר"דו יול  לימע ר"ד ,ןוזניסומ

 ךא הדעוימ איהש ינפמ ,תוירקיע תולאש תורא הרדיעוהב וחכותי

 ,תורחא תופשב םנ רבדל תושרה היהת יכו ,םיישעמ םינינעל

 : .תירבע רבלמ

 ויתו;צה .יתש ,הלבקתנ תואישנה רבדב הנושארה העצהה

 ,תוער בורג כ"חא ולכקתנ ךא ,םיבר םיחוכיו .וררוע  תונורחאה
 םאנ הבש ,תיבמופ:הפסא התיה הזה ברעה לש ותרחמל
 ו

 אלא שבד םואיבמ םהש ליבשב קר אל דאמ בושח םירובדה לודג (*
 חמצמ ןפועב יכ ןעי , פמרות חמצה תעירו תפסותמ םתועצמאבש ליבשב םג

 וארה תונויפנה .סמרות הדש תא תועיוזטו עווה , תא הנה תואשונ חמצל

 םורפאה | ןיה םיחרכומ | הילרטפואבש דע ,הזה רבדה תובישח תא ידמל

 ןדינב דאמ תובוט טרפבו .בוט םסוא חמצה ןתנ אל ןדעלבמש םירובד הל אובהל

 הקירמאחישנא םגש דע , תאז הלוגפב תוניטצמה וקוקמ תואבומה םירובדה הז

 ,לשמל ,ןב , םמרות םיערוזה ת"ווחאה-ילעבל ןתתל םשמ םירובד לבקל ולחה

 םישלש ,תונויסנ תרטמל ,  היסורב תחא הווחא לעב ול איבה 1908 תנשב

 לכקו םמרות לורז רטקיה 28 לש הדש ול היהו (תומאה) םירובד .םיחשו

 ,וא ,רטקיה לכמ הוה חמצהייערו לש וליק 320 ףרעל והדש לוביל הפס וה

 12/4 לש םוכסב תפפונ הפגכה םירובדה י"ע לבק אוה ,תורחא ,םילמב

 לודגל בוט רתויה חמצה .רטקיה לכל קנרפ 540 ךרעל וא 5 ,קנרפ ףלא

 הגצומה םירובדהש דאמ בר קתמ ןתונה "םפוניחא, םשב עדוגה אוה םיִרובד
 הנשב םירובד 17500 תלכלכל םיחמצ ההשעל ידו ,  הלודג הקושתב ותוא

 "וא םשגל קוקו ניאו כגנה ץרא לש המילקאב לדגי הוה חמצה ,המלש
 --+ האקשהל

 םעה ליבשב תירבעה הפשה ךרע, רבד לע בולוקוס םוחנ

 ,ותרוצב םג ונכתב םג ןינע אלמו ןיוצמ היה הזה םואנה .,"ידוהיה

 ונא ןיא  ךכיפל  ,הדחוימ תרבחמב רואל  אצי  בורקבש | ינפמו

 .הזב ואיבהל ץוחנל .םיאצומ
 יירבע םואנב טענאב ר"ד  טנצודה התפ הריעוה תא

 םיעגו הפי .ז"כב לבא ,יצילמ  ,ילביב--ןונגסה  ,תיררפס- --הרבהה

 . :וירבדמ םיעטק הנהו .דאמל רע

 הפשל הדיעוה תא חותפל רבכהמ ינא ןיכמה דעוה םשב,

 םירבחה תא תשלושמ הכרבב ךרבלו | תירבעה הרוטלוקלו

 ,תירבעה הפשה לרונ רברב ץעוהל הנה ופסאתהש ,םירבכנה

 רדה תא בישהל המב ,תולובחת שקבלו ,השודקה ונהפש

 הדיחיה = ,הקיתעה ונתפשל הוקה שיה, !םיאבה םיכורב | .הירוענ

 םיפלאכ = ,ונלוכ | יניעל תפחרמה ,הלאשה איה תאו  +"הדירשה

 תומצעה הניחתה ,תוצוחב העמשנ ילו הימוד ונתפש המלאנ הנש

 תושביה
 --ונחנאו ,םלועה לכב םהומכ ןיאש ,שרוק-יבתכ ול שי,

 םינשו .ריעב רחא ךא ונל שי  ,הוה רואה חרז ונברקמ רשא

 ,ותפשו הזה רמחנה רצואה ךרע תא עדויה החפשמב

 דגח תא וניגח םידחא םימו ינפל  .ונחור = לופו לא לבא,

 ונותובא .ונברקמ ףוסי אל םמש רשא םירובגה הלא ,םיבכמה

 תאז"לכבו ,הרונמה תולעהל ןמש יד םהל היה אל יכ .,ונל .ורפס

 הוקנ ,םימי תנומשל קיפסה---ואצמש ןמשה טעמ :םהל הרק םג
 , הזה רואה לדני--ונתפשל .רחא 'נ היהי םא ףא יכ ,ונחנא םג

 הרשתש ןוצר יהיו ונתפש דעב הקזחהנו ,םיחא ,אופא וקזח

 ,(תרעוס םיפכ תאיחמ) "! םכידי השעמב הניבש
 פפאהב | ט :תוהש  ומכ | ,םיריכומהו תואישנהב םירחוב

 0 0 , תמדקומה

 >תושר תא ןֶהּונו הפסאהל הדות עיבמ בולוקוס םוחנ .ר'ויה

 תדובע תודא:לע ח"ווה 'תא אורקל ךאווטימ .פורפהל רובדה
 + "ןיבמהי דעוה,

 תיהרפס .הרבהב תירבע רבדמ הזה בושחה םאונה םג
 ילע הנה יכ .וז הדובע ילע יתקבק בל-ץפחב אל :רמואו החצ

 םהמ איצוהלו ושענש םירברה לכ תא טורפורפב רפסל קרו ךא

 יתאצרה | קיפפתה :ימצע תא לאוש ינא 'בל-באכבו ,תונקסמ

 -- ?הדובעל ונחור תא ץמאלו קזחל לכותו

 היהת יתאצרה | ."ןיכמה דעוה,ל  רישא הלהת-ריש אל,

 רשא תא םג םא יכ ,רפסא- -ונישעש המ ךא אל .תימצע:תרקב

 .תושעהל ןיידע ךירצשו השענ אל

 הרוטלוקהו הפשה תורא לע סרגנוקל אורקל | ןויערה

 תא ונהש םהמ םידחא . םירבעה םירפופה תובלב דלונ  תירבעה

 ,רבדה תא וטילחהו העדל םירבח ,םע ןילרבב ונמרונ הזה .ןויערה
 .הוה סרגנוקה :ןינעב  קוסעל "ןיכמה  דעו,ב ורחבו

 .םירפוס םע ןחמוהאשמב אב | , ותרובעל ףכית שגנ .דעוה
 םימכח .תאמ ןוצרב לבקתנ וננויער .םימסרופמו םיעודי םימכחו
 ,םיורק ,פורפ ,םנימיס .פורפ ,ןהכ ןמריה ,פורפח ומכ םיקהבומ
 ,פורפ | ,תילנרמ .פורפ ,רלימ  ןמריה ' .פורפ = ,יקסננזופ .פארפ
 .דועו טשפרוב--רכב ,פורפ ,הניו---ץראווש

 -החא .םרגנוקה לש תינכתה תא םג ךרע "ןיכמה .דעוה,
 = ןונוירב ,"םויחב הפשה ךרע,.ר"ע האצרה ארקל חיטבה םע ה

 --ןייטשפע קחצי  ,"ירבעה רוברה,- -רנזולק ,"תורפסה בצמ רע,
 ןאמשירפ  ,בולוקוס | :םג תואצרה וחיטבה ."ירבעה ךונחה לע,
 : .רועו

 אמש ,רברב םיקפקפמ וליחתה תונכהה : לכ .ירחא .םלואו



 ,תירשפא רותב ונתדובע ּונל <
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 טלחה ךכיפלו  ,הזכ .רשא סרננוקל .התע .תרשכומ .העשה ןיא

 .תואצרהל םוקמ הב יהי אלש ,תישעמ הדיעול ךא ע"על אורקל
 .םיישעמה םיחוכיוהל החיתפ ןיעכ ךא ויהי -- ויהיש . םימואנה

 יתייה, וליא  .ןיכמה דעוה תולועפ לש הרצק המישר הנה
 תוברה תובישיה לכ תא םכינפל הנומ יתייה ,חבשלו ללהל אב
 םיבתכמה תופילח רבד לע םכל רפסמ יתייה .,"דעוה.ל :ול .ויהש
 ,וננויער .ילגרל ועמשנש םיפיה םירובדה תאו ולש

 ! הדיבע ןיידע וז .ןיא--תופסא --- םירובד --- םימואנ--לבא
 ומוקמב ןויערהו הטלחהה תא תלטכמ הינש , הטילחמ תחא הדיעו
 ,יכנא עדוי ,אוהש ימ -תֶא םישאהל | יתנוכ ןיא !  חומב -- דמוע
 שרפלו ראבל אלא יתאב אל .תחא לגר לע" תונבל .רשפאדיא יכ
 ,םתיוהכ םירבדה תא

 הרובעב לזחוהל ונילע ,תישעמ תויהל הכירצ תיחכונה הדיעוה
 ,(תרעוס םיפכ-תאיחמ) תישממ
 .(* םרגנוקה תורא לע- רבוב ןיטרמ ר"דהל הנתינ .רובדהדתושר

 ,עגרה | : היה וירבד ףוס
 םינופצ וקיחבש  ,דאמ השקו לודג עגר אוה ,םייח ונא וב דשא
 ונא ונתרובעשו ,הזב הז םיבולשה הוקתהו שואיה ,םייחהו תומה
 תיארנ הזה םויכ .הלאה םינתיאה תמחלמל ץקה תא פרקת ,ילוא

 ; התוחדל וא התושעל םילוכי ונאש
 תלשלשב תעבט היהת הרדעה

 ,הירופ

 וא תאזה הדובעהש םוי. אובי

 :ונחכב שיש המ ,אופיא ,אנ .אלמנ . םיינחורה ונייח לש תובסמה |
 םיעדוי ונא .ןיא !לרוגה לש םינזאטה לא ונתדובע תא אנ קורזנ

, 

 .תאז תעדל ךרוצ םג ונל ןיא ; טעמ וא הברה ז"יע השענ 'םא
 ,הז ליבשב וניתוחכ לכ תא רוזאנ םא ,תווקל ונא םילוכי םלואו
 ריכהל םילוכי :ונא ןיא * . ךרע לכ ילבמ ראשה אל .ונתרובעש
 םא אלא ,ונלש תימואלה המשנה יקמעב היובחה הינרנאה תא
 הלגתת אבה םרגנוקה לעש אנ לרעב ,השעמו הלועפל .הררוענ
 תויביטקאה לכו ,םעה לכ יניעל ונלש תימואלה תויבימקאה לכ
 ; תולענפ תואידיאל ךירצ םעה .ונא וניניעל םעה לש תוימואלה
 לש םייחצנה תוחכה ינפ לע עיפומה רואה ןה תולעופ תואיריא
 ונא םילוכי הז ןבומב ,םלועה לכ יניעל .םתוא  הלגמו .המואה

 י! רואה ולג ,ךואה ופשח, : ונררושמ ירבד תא והערל .שיא אורקל
 , םיחוכיוה םיליחתמ רבוב זיטראמ 'ר"רה לש ומואנ .ירחא
 ךונחה בצמ דע האצרה הזיא אורקל הצר םוכנייש רמ

 רבדל וילע .יכ ,ול ראבמו וקיספמ  ר"ויה לבא ,דועו .תורפפהו
 .םרננוקה תלאש :רמולכ ,קרפה לע רמועה ןינעב

 , .דלפנרב ,ש ר"דה היה ינשה םאונה
 אבי םנמואה .אבה םרגנוקה הרטמ תא עדוי וניא םאונה |

 ,הנטק היפימוקב ורחבי יכ ,שרוד אוה ?םוסרפ -- םשל ךא
 .דועו תינכתה ,תועצהה לכ תא רבעתש

 שי םירבחה ןיב  ,"םויה-רדפ,ל  ךורא חוכו ליחתה
 *ןיכמה  דעוה, םלואו  ,תוררתסהה ר'ע האצרה ארקל םיעיצמ

 הנוקה תלאש תא םיחוכו י"ע הלחת ררבל שקבמְו הול = דוגנתמ
 תויהל וילע םוקמ הזיאבו יתמ ,ןה םאו ,וב ךרוצ שי םא ,םרנ
 .ייםיקסופ םניא םיחוכוה .דועו

 יכ  עידומ = ר"ויה .הנה--לבא

 !םעה-דתאל
 תואירקו םיפכ-תואיחמ לש שערל המבה | לע הלוע , אוה

 :ליחתמו תולוקה ולדחיש דע ןיהממ אוה !"דדיה,
 דעב ךא אל עירפמה ,םינשומ-בוברע ןאכ שי,

 -- הנתנ רובדה תושר

 דרדס,

 ,אבה לב אבי רכוב ןיטראמ ר"דה לש םואנה"ןכות (*

 ומ ןוילג 3- םלועה =<

 םיאבה םימיה = רֶדס דעב םג ,"םויה עירפהל ,אוה  דיתע אלא
 . . .(קוחצ)

 .וז איבוברעל .תיתמאה הבסה תא וררב אל ,יתער יפל
 .אצמ "ןיכמה דעו,ה יכ ,םכל .ורמא רבכ ליביפו .רבוב ,ןיקצומ
 סרגנוקב ךרוצ שי םא :תאזה הלאשה תא םכינפל עיצהל ץוחנל
 םתנייע .יכ יתעדי ול . ,יתייה חמש .םתינע י"להאוו אי ,--צאל וא

 ,ינא האור .תאזה האירקה תא םתארקש םרטב רבדב הברה
 אוה  .היטמולפיד תצק הזה ןינעה לכב , םינכה "ןיבמה רעו,ה יכ
 ,רברה אוה ךכ לבא .רחא ם"יבב תאזה ההמכחה תא רמל
 יתפתתשהו = ןילרבב יתייה .םיטרפה לכ תא יכנא עדוי הרקמב
 .םיברל יולג .יתלבה רבדה דוס םכינפל הנהו ,דעוה תבישיב
 סרגנוק \ יכ- ,םירבחהל .יתבתכ ,סרגנוקל האירקה תא יתלבקשכ
 םיניערנה תא איצוהל ךא .לכו .אוה .ןיאמ שי ארבל לכוי אל
 תא םהילעמ ריסהל ,תולגהל תלוכיה םהל ןיאו עקרקב םינומטה
 = -ןמזה ךשמב ומצעב השוע היה עבטהש המ  ,הנוציחה הפילקה
 השענ אל דוע םלועמ לבא ,ונתרובע תרזעב ונחנא םירצקמ
 ,םתא  םיבשוח םא :,יתרמא ךכיפלו .םיסב םוש ילב סרגנוק
 םיכירצ ילוא .לבא ,יכנא םכתא זא ,םנשי הלאה םיניערנה :יכ
 זא .,ירפ .וחימצי רשא דע המדאה קיחב חונל דוע םיניערגה
 , ובקרי -- םנמז םדוק םתוא ואיצות םא

 ךרוצה .תא  רבכ .שיגרמ םעה םא + תוצילמב .רבדנ המל
 ,בטומ ירה -- הפי  ןפואב רבוב ריידה הצרהש ומכ ,הרוטלוקב
 איבנ וא -- הזכ .רשא העעמל העשה העיגה אל רוע םא לבא
 יתבושת התיה תאז .שואי ידיל םישיגרמה םיטעמה תא ונזפהב
 .םהילא הנורחאה

 ומיבסה  "ןיכמה דעו,ה ירבחו : ,ןילרבב-- בוש--יתייה--כ'חא
 תא לואשלו םעה יבוטל ק"וק .חולשל ונטלחה ךכיפלו ,ירבדל
 המ לע שי -ירה ,ומיכסי םעה ברקב םיבשויה הלא םא ,םהיפ
 םא ,תאוה הרותה אצת :ןודנולמ אלו ןילרבכ אל יכ ,ןעשהל
 ויתורהש ברקב חורה<בצמ תא םיערויו םעה ןיב םירבועה הלא
 ,םהילע תוירחאה תא םה םילבקמ אלה זא ,ומיכסי

 ,םמש תא ומתהו ומיכסה םלוכ . תובושתה תא כ"חא יתארק
 ,ורמא ,יייתיתדיכיהמ, , תוירחאה תרכהב אל תאז ושע םלוכ לבא
 םימעפלו ,ומתח רבכ םירחא יכ ןעי -- ומתח םיבה %אל עודמ
 .הזה רברכ שוריפב ונתה םג

 :הלאשה הלוע רוע "תומיתחה, לכ ירחא םג ךכיפלו
  +העשה העיגהה

 ,הריעול ךא ע"'על אורקל ונטלחה הו ליבשבו
 הלחתב יתומר הילעש | ,היטמולפירהל עינמ ינא הפו

 אלש  ינפמ :,סרגנוקה תא וחד יב ,רמא  *ןיכמה | דעו,ה ,ירבר
 ,ןוכנ אל הזו ,ינויצה סרגנוקה לא בורק .ןמזב היהי .יכ וצר

 היצילגו היסורמ םישנא ואבי הדיעוה לא יכ ,ונבשח ונחנא
 יכ עדנ זא ,ןה םאו ,סרגנוקב תלוכיו ךרוצ שי .םא ונל ודינוו

 .הזוה השעמה רעב תוירחאה תא םהילע םילטונ הלאה םישנאה
 קפסש | רועב | ,החדנ .סרגנוקה .יכ =- ר-אנ ןורחאה ק"הוקב לבא
 .ארקהל אוה דיתע םא ,ןיידע .אוה

 ,לארשי .תוצופתמ םתא םיאב 0 הנופ ינא ןכל רשאו
 ,םש שיה | ,ורינה ,םש םיכשוי  םיידוהיה .םינומההש תומוקממ
 לא %+תאזה הרובעה תא םהילע לכקל ולכויש ,הלאכ תוחכ
 ,"קיזי -- ליעוי .אל םא, !אל .,"קיזי אל ליעוי אל םא, :ובישת

 ףךרוצב :םיקפקפמ : ויהי הדיעוהל םיאבה ןיב יב ,יתבשח
 לבא ,בורה ירבדל םיכסמ יתויה יכנאו ,ותורשפאבו סרגנוקה
 יכנא .קפקפמ | ..,זא \!"להֶאוו אי, םירמוא לכה םא

 ךירצ .היה .,"ןיכמה .דעו,ה .היטמולפידב שמתשה אל וליא
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 , ומ ןוילב

 (א ינפמ םרגניקה תא וניחד :שוריפב ןורחאה ורזוחב עירוהל
 ונילע .לבקל םיצור ונא -ןיאש (בו ,התע לח  ינויצה .סרגנוקהש
 לכ האצי ,הזה רבדה השענ אלש ןויכ לבא ,תוירחאה לכ תֶא
 .תאזה .איבוברעה

 רפסמ שי תיחכונה  הדיעוהב יכ ,רמא  םירבחה ןמ רחא
 חמשל הלוכי .התיה תאזה הדבועה ., פרגנוקב רשאמ רהוי םישנא
 סרננוקה לא םכרדב ,ואב הרקמב קר יכ ,ונעדי אלמלא ,ונתוא
 ףתתשהל .הליחתכל םג ואביה :יכנא לאושו ,גרובמהב ינווצה

 הלאה םירבדה לכ ןיא זא  ,אל םא -- ? אבה ירוטלוקה סרגנוקהב
 וב ונהניש ונל רצ .יכ דע ,דאמ ונל .רקי ןינעתו ,םיעושעש אלא
 הפ ,ךכ לכ הבושח הנניא תורדתפהה  תלאש --- .שאר ,תולק
 טטירוטואה ותוא .הריעוהל הל ןיאש ינפמ ,הדטיל רשפא-יא

 . הרסיל .לוכו .םרגנוק קרו ,ץוחנה
 ורבדתש םרט : יכנא רזוח .םיקיפסמ םירבדהש ,המודמכ '
 ירחאו ,תישארה הלאשהב הלחת ונייע ,תוישעמ תולאש תודא לע
 -- "? ןיא םא ונברקב םיהלא .שיה, : אנ ובישה הבורמ תוננובתה

 ואבש םיכרה םימואנה לכ :,לודג םשור השע הוה םואנה
 םלואו -- %א5 וא םרגנוקב ךרוצ שיה :הלאשהב וקסע וירחא
 : .םרגנוקב םיצפח םלוכ טעמכ

 - .ןיקצומ ,ל אוה ןושארה בישמה
 ישעמ תא הנכמה ,םעה"דחא ירברל | םיכסמ אוה ןיא

 םידגנתמ "ןיכמה דעוה, ירבח  ,"היטמולפיר, םשב *ןיכמה דעו,ה
 יפ תא לואשל ךירצ יכ ,םה םימיכסמ לבא  ,ושואילו םעה-דחאל

 םינפל יכ = ,רמוא םאונה | אל וא םרגנוקל אורקל םא ,הדיעוה

 םוקמ ןיא יב ,ול החיכוה ירעיה,ב ותדובע לבא ,אוה םג שאיתנ
 ירב לבא ,ונילא אבי -ןומ הח-:ל כ--יכ- ,םנמא ןימאהל ןיא, ,שואיל

 =- וזכ :הרובעב םינינעתמה םיבר" םיליכשמ = ונברקב שי וכ: ,ונל
 וא תורדוב םילבש הלא וראשי יכ ,בוט םנמאה  :יכנא לאושו

 ,לודג חכל ויהי רשא רע ,דחי .םתוא .דגאנ יב

 אלא וניא ילוא הזה סרגניקה יכ ,רבוב .ירבדל יכנא םיכסמ

 ,ורקי םיםנ הזיא  ?םעה-דחא הוקמו הכחמ המל לבא .  ןויסנ
 + סרגנוק ּונממ שורדיו ןומהה .אובי רשא | רע ,דיתעב  ,ותערל
 אבי אל אוהו  ,ללובתמו ךלוה ןימהה :ונימצע תא המרנ המל
 התע ךא ונבלב ןוצרה רלונ עודמ !ולאכ תושיררב םלועל

 םישיגרמ יכ ,תוא הז +תובר םינש ינפל אלו סרגנוקל * אורקל
 .וב ךרוצה תא ונא

 .תאזה הרובעה דעב ויה דימתש ,םינויצ המה םירכחה בור
 ןפואב התשענ לארשיב תישענה תירוטלוקה הרובעה לכ םנמאו
 יטרפ ןפואב ושענ .תודובעה לכ ,םינויצה .ו"ע .רשי-יתלב וא רשי
 .תורדתפהה םשב .אלו

 סרגנוקהש םיברה הרובעה יפיעס לכ תא ראבמו םאונה ךלוהו
 ,שואיה דגנ םג םחלי אוה ,םהב קוסעל ריתע אבה ירומלוקה
 ,(ראמ תושעור םיפכ-תואיחמ)  ,תונויצהל ףא קזנ .קר םרגש

 לע ךא םיפיסומ םלוכ לבא ,םיבר םימאונ .דוע  םירבדמ
 ,וחורב .םירבהמו ןיקצומ ירבד

 תאמ  ,הכרבהימרגלת לש הלודג המישר  םיארוק םיתניב
 ידימלת ,אדילב .רבישיה ירוחב .קילאיב ,ם"מ ילדנמ
 : תרמואה הומולב ןויצ יריעצ לש המרגלתה = ,ב"טפב הימדקאה

 תורעופ םיפפדתואיחמב תלכקתמ---'! רומגנ---ונחנאו = ,אנ .וליחתה,
 ,ראמ

 .םיחוכיוה בוש םיליחתמ הכרב לש תומרגלתה תאירק ירחא
 תאו .היסור  ירעב ותעיפנ  ר"ע  רפסמ  ןוזניסומ = ,ב ר"ר

 םיקקוהשמה  םישנא  אצמ םוקמו םוקמ לכב .,לכקש  םימשרה

 3 םפועה -=<-

 קשיי =
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 תוחכהב שמתשתש ,תורדתסה ךא הצוחנו : ,תיתוברת :הרובעל
 ,השעמ יריל  םאיבתו .וללה

 אבו היצילגב . בצמה א'ע רבדמ ,ידורב-רבוקוטרט  ר"דה
 סרגנוקל אורקל  ךירצו ,תורדתסה הצוחנ יכ ,הנקסמ ידיל אוה םג
 ,תורדתסהה םא ארביש

 תא ונל תולגל הצר ףעה-רחא :ןהכ ב קעי ר"ד ררושמה
 ריב היה קפס ןעיבו ןעי = ,םרגנוקה יוחד לש תיתמאה  הבסה
 הרובעל | םעה אוה רשכומ םא ,"ןיכמה  דעוה, | ריבו .םעה-דחא
 לצא דאמ יוצמ רבד אוה קפסה .הרוטלוקה תדובע ,תאוה הלודגה
 ינא םלואו = ,הפי המ איה תוריהזהו ,דאמ ריהו .אוה ,םעהידחא
 אל השמ םקשכ .רשחב סחיתהל ונילע תאוה תוריהזה לא :רמוא

 םא יכ ,הלאה םיקופקפה תא קפקפ אלו הלאה תולאשה תא לאש

 --חאמוט .ירעש ט"מב עוקשה םג ,םידבעה םע ,םעה לא דרי

 ךלה םא יכ ,הלאכ תולאש אוה םג לאש אל לצרה םקשכ ,ולאגו

 הבסה :רמוא .ינא ,גישה רשא תא גישהו--הלודגה ותנומא חכב

 יכ ,םעב החנומ הניא .םרגנוקה יוחרלו הדובעה ןויפרל תיתמאה
 דעו,ב ,ןוכנ .רתוי = ."ןיכמה = דעיב,ו  "םעה>רחא,ב  ,וינובב םא
 יכ ,רמא םעה:רחא ! םעה:דחא לש ותעפשה תחת דמועה ,"ןיכמה

 אוה אלה ,סרגנוקה יוחר דעב תויהל והררוע דחא םעמ דוע

 סרגנוקה לא גרובמהל םכרדב םיינויצה םיריצה ואבי אמש ,ששחה
 םיבומ , השורדה תוידחאה:תרכה ילב תוטלחה ולבקיו  ןילרבב

 :יתעדל ,ןכ לע רתי  !םיבורמה ןמ תוירחאה ילעב םיטעומה

 לכ דגנכ הלוקש יהת אוה ותוירחאש ץימאו לודג ,דח א שורד

 לוכי "םעה:רחא, . רחי םיבורמהו םיטעומה לש תוירחאה ינימ

 רחאמ התע !"םעה:דחא, היה -- אלול אוהה דחאה תויהל היה

 רשא ,ונינפל םיאור .ונא ןיא רַחא שיאש .רחאמו ךכ רבה .ןואש

 " םג יכ ,תמאה תא םכל דינא - - הזה דיקפתה תא תואלמל לכוו

 ! ,םרגנוקה ןמ אלו הדיעוה ןמ אל הברה הוקמ ינוא ינא

 \ םניאש ,םיינידמה  םינויצה דגנ .תושק רברמ רודגיבא-ןב

 ךא אל ..ץוחנ םרגנוקה ,תירבעה תורפסה תבוטל המואמ םישוע

 !עגרה עיגה א'כ ,העש ה העיגה

 א"כ ,לואשל ונילע "העשה העיגה םא, אל | ,יקסניפ ,ש

 לע .םילטונ = ונא תוירחא | הזיא -- "+ ןמזה רבע אל דוע םא,

 ןיאש-- ארונ ב"כ .אוה .יחכונה בצמה %חיכצנ א2 םג םא | ונמצע

 ... דוחפל המ
 םימאונה לכ יכ ,אדבועה 'לע הארמ \םויח רדסל) ןיקשיסוא

 "הרשעה," ימ יכ , עיצמ" םעה:דחא | דגנ ורבר

 ורבדיש הלאל ךא .רבדל תושרה תא ונתי םימאונה תמישרב רוע

 ןמזהו םוקמה ,ןכתה תולאשל כ'חא רובעלו ,םע ה :-רח א דעב

 .אבה סרגנוקה לש
 ךא אצמנ ,הלבקתנ ןיקשיסוא לש ותעצה = ןינמל  םידמוע

 עיצמ אוהו ,םעה:דחא דעב .רבדמה --- ןיקריס רמ --- דחא םאונ

 לש הדיעול הנשו הנש לכב א'כ | ,סרגנוקל ארקי אל יכ

 .םיעודי םינקפעו  םירפוס

 ודמעי ועצוהש תונושה תוטלחהה תידא לע יכ ,םיטילחמ

 -- :הינשה הבישיהב ךא ןינמל

 הינשה הבישיה

 .םירהצב .ינשה םויב החתפנ הינשה הבישיה

 ,תוטלחה יתש הפסאה ינפל עיצמ ר"וי רותב ןיקשיסוא

 ורקל .הטי"חמ הריעוה .יכ, םעה:רחא םג .הילע םיכסהש תחא

 לש הינשהו .תירבעה תוברתהו הפשה רבדב ןורל היסנכל

 :הדיעול ךא וארקי יכ ןיקריס, רמ
 ינפמ הנושארה הטלחההל םיכפה יכ ,ראבמ םעה:רחא

- 

 < .םימושרה



 ומ ןוילג

 ,םינוש םינפב המגרתל רשפאש הלמ ,"היסנכ, .קר תרמוא איחש
 יפכ תאיחמ) .הנושארה הטלחהה הלבקתנ תועד בורב

 . (תרעוס
 ,םוקמה ד"ע תולאשה ונינפל תודמוע התע :ןיקש יפו א.

 ,האבה היסנכה לש רדסהו ןמזה ,ןכתה
 ימרפ:שיאב םעפה םכינפל רסיע יננה

 ,עיצא רשא תא עיצא "ןיכמה* :דעו,ה םשב :אלו
 ; ,תיטרפה

 תלאש איה ,הילע רבדל ץפח יננהש ,הנושארה הלאשה

 תורובעה לכ תא ןגראלו ררסל ץוחנ ,האבה היסנכה לש ןכ תה
 תשפת, לבא = ,ונלש .ןורחאה | לאידיאה  והז * ,ונלש תויתוברתה
 תא תושעל החע:תעל ונא .םיחרכומ ךכיפלו "תשפחת :אל הבורמ
 ובחרתי ןכ:ירחא ..רוחיא-ילב םתושעל רשפאש ,םיישממה םירבדה
 .תורחאה תורובעהל םג שננו םילובגה .אליממ

 ..התבחרהו התיחה ,הפשה תלאש איה -- תירקיעה הלאשהו | <
 םישנא : היסנכהל ואבי זא --- הרוטלוקה .תיחת .תודא :ורבדת םא \
 הנושארה | היסנכה | ,אובל חרכומ | םיגשומ:בוברעו .,םירח א

 ,התורפסו הפשה תוחתפתה תולאשב ךא קסעתהל אופא הכירצ
 .תורחאה| תולאשה לכל זכרמה ,םיסבה ויהי ולאו

 םנשי  םינוש תיעד:יפלח ,םוקמה :הינשה הלאשה
 תולעמ ןנשי עצּוהש .םוקמו םוקמ לכלו = ,תאזה הלאשה ןורתפב
 רשכומ רתויה םוקמה הזיא הארנו ,ולא לכ לע רבדא .תוערגמו
 : , ונינפל 'בומו

 .דועו היצילג ,ןילרב ,לארשי>ץר א תא םיעיצמ
 םש :וללה תונורתיה הו ןדינב םנשי לארשי:ץראל

 אוה .זכרמה .יכ | ,ןבומ | .ונתפש : תיחת = גש  יעבטה. "ןכרמה
 ואביש. םיריצה ,וזכ .היסנכ ליבשב רשכומו .לגופמ .רתויה םוקמה
 היסנמגה לא .םיבוט רתויה םיירבעה םידפומה לא וננובתי .המש
 השענ רשא תא שממ שוחב אופא וארי םה ,םירבעה .ם'התבו
 ,הפשה תיחת ליבשב תושעהל רשפאו

 ןינע איה .תירבעה הפשה תיחת .תהא הלעמ רועו
 םוקמ אופא שיה 6 תאוה הלמהב שיבתהל םכל לא) ,יטנמור
 שי + לארשי-ץרא רשאמ םייטנמור םינינעל רשכומ רתוי םלועב
 אל .רחא םוקמל רשא' ,םיריצ הברה ואבי י'אל יכ ,בושחל םנ
 לא ופרטצי םידרפסה םג יכ ,תווקל םג  רשפא הזב ,םיאב ויה
 . ונתדובע

 ןכבו ,בר ןמוו .ףפכב הלוע .י"אל העיסנה (א :תוער מה
 ,ונא םיצור .(ב :ןטק רפסמב םיריצ :ואבו"
 םימעטמ  ,ועסי אל לארשי:ץראלש ,םעה ברקמ הלא םג .ופתתשי
 הפי רתוי רבדה היהי רחא םוקמב היסנכה ףסאתת םא (ג םיעודי
 ,.ץוחו םינפ יפלכ

 ,תומוקמה רתי תודא לע רבדנ התע
 בושחל םג  ,יטילופה בצמה ילגרל ,רשפא:יא היפורב

 ןכבו ,תונוש .תוצראמ םידוהי הב ופתתשיש ,תירבע היסנכ  ד"ע
 ,ועצוהש היצילגו ןילרב לע רבדל ונילע

 תירובצ \ הדובעל  לגוסמ .םוקמ : ןילרב לש היתולעמ
 ףופאל םג רשפא , םירפוסו םימכח לש בר רפסמ םש שי ,הלורג
 ,/היצילגו .היסורל\ הבורק איהו  ,וננינע תבוטל .בר ףסכ
 .היארהו ,.ונליבשב אל לבא ,הלודנ - - ןילרב :תוערנמה ,

 ,בולוקוס לש ומואנ תא עומשל ואבש ,ןילרב ידוהימ ויה םיטעמש ,
 גוחב ךא םשור ןילרבב הלודג  ריעב תאזה היפנכה השעת ללכבו
 : .דאמ ןטק

 ןוילומ חב שי ,דאמ דאמ לודג ןורתי שי הל .היצילג
 רפסמ הב שי  .ימואלו ירבע םיסב לע :דמוע םבוהש ,םירוהי

 תואישנה םשב אל .
 יתעד פ'ע :א"כ

 ' תאזה הדובעהב יב

 תובהלתה המש שי ..תירבע יערי םיריעצו םירבע םירומ לש ןוגה
 ךישמהל םהל רוזענ ונדצמ ונחנאו :,ונילע עיפשת איה ,תימואל
 ,היסורל הבורק איה םג , םתדובע תא האלה

 וז ץראב .דחוימה ינידמה בצמה ילגרל (א ,תוערגמה
 םייברעמה (ב .םוקמה ידוהיל תלעות איבת אל היסנכהש ,רשפא
 השעמ אל םהיניעב יהתש ינפמ . ,היסנכהב ףתתשהל | ונאמי
 ,ינלופ ,יאצילג אלא ,יללכ ירבע

 -- לארשי:ץרא יכ ,הטלחה יזיל יתאב הלא לכ ירחאו
 התואיחמ) הנושארה תירוטלוקה היפנכה ליבשב בוט רתויה םוקמה
 הפסוהב קר  ,יתטלחהל םיכסהל | םכינפל עיצמ | ינאו 6! םיפכ
 רדסל (!םיינוצח ךאו) םיינוצח םימעטמ היהי רשפא:יא םא :הנטק
 ,היצילגב רדיסת זא ,י"אב היסנכה תא

 .'ונינפל  תועצה יתש -- + היסנכהב ףתתשהל ןימזנ ימ/ תא
 תפש תיחתב ץפחה שיאו שיא לכל וארקי יכ ,תשרוד תחאה
 ,םירחבנ םיריצ ךא הב ופתתשי יכ תרמוא הינשהו ,רבע

 ,תורדתסה דוע ןיא יכ ןעי ,איה .הירשפא:יא הינשה העצהה
 םיכירצ היסנכהב יכ ,עיצמ יכנא ךכיפלו .הרסיל השק רצק ןמובו
 : .תויורדתפהה חכ:יאב (ב .םיירבעה םירפוסה לכ (א  ףתתשהל
 תפש יבבוח, = ,"הרורב:הפש, ,"הירבע, ומכ ,הז .הדשב תודבועה
 ו ,םייטרפ םישנא םגו הלוגבו י'אב םירומה תודוגא ,"רבע
 .םיבושחו םיעודי

 קוסעל ,קוידב ןמזה תא ליבגהל ילבל םיעיצמ -- +ןמזה
 .הלומעתה תדובעב ףיפוהלו  דנופ רסיל ,רמוח תפיסאב .ע"על
 לא ,קוידב ןמזה תא ליבגהל אקוד יוארה- ןמ יכ | ,איה .יתער
 ונל ואיבי זא--רנו פ רסיל טיל חנש ירחא יכ ,םכבל לע הלעי
 .וז הנש רייא 'ח אוה רשכומ רתויה ןמזה .יכ ,יכנא רבוס .. ,ףסב
 םוחה . י"אב זא םיחותפ ם"התב .חחפפה גח ירחא ףכיה אוה הז
 ,היוארה החונמב רובעל היהי רשפאו דוע לודג וניא

 זא ,היצילגב .היהת היפנכה יב  ,טילחהל היהי ץוחנ םאו
 ,"לולא יח תחת וא בא 'ח ףופב -- הנמז תא ליבגהל יכנא עיצמ

 תא םצמצנ יכ ,ןיקשיסוא ירבדל םיכסמ ונניא .בולוקופ .נ

 .היסנכה יכ הטלחההל תדגנתמ וזכ העצה (4) הפשה תכחרהב ךא ונתלועפ

 היטנכה חיהת הזה ףועסה ידעלב  ."תירבעה .ת ו ב ר תה ,לו הפשה ,ל הדעונ

 ,העצההל דגנתמ אוה .תינחורה התרוצ לכ הל רסחתו םינשלב לש ןינע ןיעב

 :םנשי המש '.יאד מ רתוי הבוט תאזה ץראה ,י"אב .היהת היסנכה יכ

 ולכוי אל םיאבהו ,ידוהי אוה רשאב ידוהי לכ ליבשב ןינע םיאלמ םיבר םירבד

 ץרא .הוצולג ץראל םג אוה דגנתמ .היסנכ ה ל םנמז תא שידקהל אופא
 ,םירחא תונורפח הב שו לבא ,יאדמ-רתי הבוט הניא םנ מא וז

 זכרמ איה תאזה ריעק ,ןילרב אוה | ,יוארו רשכומ | רתויה םוקמה ךכופלו

 רבכנה רבד---לארשי תמכחל בושח | רתויה זכרטהו ללכב המכחהו הלכשהה

 .ונתדובעל דאמ
 ,ףוחפל ,לבור ףלא האמ לש דנופ . ופפאי הלחתב יכ ,עיצמ בושילא

 .היסנכל אורקל .היהי רשפא  כ'חאו
 \המש היהת היסנכה. יכ ,שרודו היצילג לע ץילממ ןאמניילק ..מ

 לא דודחל- -תויהל הכירצ סרגנוקה לש תושארה הדועתה :ןאיל .י
 םויגרטה תונויזחה :תכס תא רוקחל ,ןנמע לש תוירוטלוקה תו מ ל ב ור פה

 * .ןולאיריא ןפרהנ רשא ירחא .שדח ימואל ןכת ול שקבמה ,ריעצה ונרוד לש

 ,םיפלוחה
 תושדחתה לש םא יכ ,ףסכה תלאש הננוא תומואלה ונתיחת תלאש
 הגשוה רבכ י"אב ,תולגה רודב ךא םיאצמנ הלאה םוערקה .תימינפה

 הפ א"כ ,המש אל תויהל סרגנוקה ךירצ ןכלו ,העורי תימואל-תישפנ

 .ןילרב---רשכומו יואר רתויה םוקמה

 לש הרוצ קר הל יהת המש ,י"אב היסנכה רורפ דגנכ אוה ןיקצומ םג
 . ,ונל ץיוחנ אלש "המ .,היצרטסנומד

 לש ותעצהל םיכפמ ונניא היסנכה ןבות רכדב .ן ו זקי לג ו ,מ ריד
 :ןיא .יכ ,תורפסהו .ןושלה :ינינעב קר היתולועפ גוח תא ומצמצי .יכ  ,ןיקשיסוא

 הרכחה
 תומלש

 ה .הולגב

 ו

 א



 ומ ןוילג

 ,ןויסנה = .וז היסנב לש היתולועפ גוח תא ערפמל םצמצל קומנו םעט םוש
 וברי םא וז היסנכ לש רבובה:זכרמ היהי עוצקמ הזיאב ,ונל וארי תודבועה
 ,התדובע רקיע ךונחהו ןושלה ינינע ויהי---ךונחהו 'ןושלה ינקסעו םירפופה הב
 גוחמ תירבעה תוברתה ינינע ראש תא הליחתכל איצוהל םיאשר ןנא ןיא לבא
 תירבעה הרוטלוקה תועוצקמ לכ ,ירבעה הריציה חכ תועפוה לכ .,התדובע
 גוה תא םגש ,הזמ אצויה-- .היצזינגרואו רודפ םישרוה םלוכו ונל םיבושח
 :וא רכד לש ורקועבש י"פעא ,ביחרהל שי הפסאב םיפתתשמה
 םינכומ םניאש םושנא אבל ובריש  ינפמ  ,היסנכהב ףחתשיו אבי הצורה לכש
 5בא .אוהש לכ תלעות היפנכהל איבהל םירשכומ םניאשו וז הדובעל ללכ

 אופא ונא םיכירצ ,היסנכהל םיריצ רחבתש ,תורדתסהה דוע וגל ןיא רחא דצמ
 ולבויש  ,םישנאה .םתוא לכ תא וז הפסאל ןימזהל שי ,ינוכיתה ךררב רוחבל
 תא לידגנ םא םלואו רצ הזיאמ היסנכה תדוכעל תלעות איבהל
 םג חול המאתהב לידגהל ךירצ ,םאונה עיצהש ומכ ,הופנכה לש הת דו ב ע
 תונוש תופשב םירוהיה םירפוסה לכ תא ןימזהל ךירצ ,הב םיפתתשמה גוח תא
 ,םוירכעה, ערמה>ישנאו םונמאה תא ןימזהל ךירצ ,םיירבעה םירפופה קר אלו
 תונמאהו ערמה ישנא רפסמ ,םיפתתשמה רפסמ דאמ לדגי אמש ,רחפל 'ונל ןיא
 הלאו רוע לודג וגניא היסנכה תדובעב ףתתשהל וצפחישו חורב ונל םיבורקה
 םוקמל עגונב ,ונל הצוחנ םתרזע -- ונתדובעב ףתתשהל וצפחיו ולכויש םהמ
 פ"עא ,י"אב היסנכה תא תושעל העצהה דגנ ותעד תא םאונה עיבמ היפנכה
 לבו ,ו"אב קר איה תירשפא ףיקמו בחר ןכומב היחתה תדובעש ,בשוח אוהש
 "כב ,העש:ופל-הפורת אלא הניא -- תולגה תוצראב הז עוצקמב ונתדובע
 וז ,י"אב היפנכה תא תושעל העשה . העיגה אל רועש ,תודוהל ונא םיכירצ
 לכ תא הנממ קוחרי הז רבדו + ,היסנכה לע יגויצ םתוח עהפמל עיבטת ץראה
 ,תירוטסיהה וצראב לארשי  תיחקב םידומ םגיאש  ,םיימואלה םידוהיה םתוא
 ,ןובשחב איבהל שי הז דבלמ---,ונל הליעומו היוצר ונתרובעב סתופתתשהשו
 תא ןיכהל ירכ = ,ידמל היונפ םתעשש  ,םוירובצ .םינקפע רפסמ דוע ןיא י"אבש
 תירוטלוקה תורדתפהה לש הלרוג לכ תא ריסמל לכונ םדובשו ןגוהכ .היפנבה
 רחכנ םג הברה השע אל הז םעטמ ,דָיתעב
 היסנכה תא ושעיש * העצההל םג ףקות לכב דגנתמ םאונה ,תיגאהה הדיעוב
 העפשהה-תולעבו תוהובגה תורדשה ונמצע תא תומרל ונל לא .ןילרבב
 ףתתשהל םיצור| הלאה םישנאה ןיה םא  ,ונילא הנאבת אל --- ןילרבבש
 הפואו ,יגויצ זכרמ שי ןילרבב .וז הדיעוב ושכע םתוא םיאור ונייה ,ונתדובעב
 לןאהו םילרנגה םתוא לכ םה הפיא ?הזה זכרמה שארב םידמועה םושנאה םה
 הנח ואב אל עודמ ?םמצעל םיארוק םהש ומכ ,תיגויצה הנידטה לש םוריצופ
 תחאב היפנכה תא תושעל ךירצ םאונה תערל .(כ"חמ) וגתרובעב ףתתשהל

 ,איהש

 ,ו"אב "הירבע, לש זכרמה

 שי היצילנב .םיעורו םימעטמ רבדה רשפאריא | היסורמש ירחא ,היצילג ירעמ |

 ןוגה רפסמו ירכעה םעה לש םילודג םינומה שי םשש ינפמ ,וז הדובעל עקרק
 .ונלש היחתה תדובעל םשפנו םבל לכב םירופמה ,םיטנגלטנוא לש

 םידמועה םינינעה רומשא יגא םג :רנזולק ףפוי ר"ד
 ןכות  רבדב .ןיקשיפוא רמ ןתוא הותהש יפכ ,קרפה לע

 רדפ תא
 ,לב םדוק

 ךירצ .םוצמצה תובזב אלו הכחרהה תוכזב דדצמ ינא ןאכו .היפנכה

 יננע ראשב םג אלא ,תורפסהו ןושלה ינונעב קר אל קוסעת היסננהש
 תפפת, וםורמוא ןנל .רועו תונמאב ,עדמב ,םימיה ירבדב ;תילארשיה תוברתה
 ,הכורמ ספותש ימ .תמאה אוה הזמ ךפהה םימעפל לכא .."תספת אל. הבורמ
 טעמה זאו ,לאידיאה י"ע םמורתמו הלעתמ בחרו םר לאידיא לא ףאושש ימ
 ןהבהה ספות אוה ןכבו ,הנוילעה ההטמהל  ,ותרטמל אוה םיאתמ םפות אוהש
 ספות אוהש טעומהו ,ופועמב ןטקתמו םצמטצמ וחרכ:לעב טעמ םפותש ימו
 = -יהברה הוש ,וניא

 לבל  רומג דוגנ דגנתמ יגא ,היפנ כ ה רוד 50 תלאש רבדב
 עגונב תררועתמש ,"(ךמש ימ, תלאשל ץק םישל ךירצ ,םילודג לש הנמזה
 ,היסנכב ופתתשיש וגל : ץוחנש ,םימפרופמה םימכחה .םינמזומ לש היפנכ לכל

 הויאב תמייק הדוגא וזיאמ היסנכהל .טדנמ לקנכ ולבקי ,םיבושחה םינקסעה .ןכו
 ,אוה תוא ,היסנכל טדנמ רבחב לדתשהל םדובכ יפל הז ןיא םאו ;אוהש םוקמ
 רק | אלא ןניא היפנכה ינינע לא םפוחיו םוירקמ "םיחרוא, אלא םניאש

 סרגנוקהל טדנמ ליבשב אלה .,ואובישמ ואובי א ל ש בטומ ןכבו ,יטנרפידניאו
 וריקוי . ונלש היסנבל אבל םידיתעה לבש ךירצו ,םילדתשמו .םילדתשמ ינויצה
 ה כיר'צ היפנ כ ה" .ינויצה סרגנוקה ,תא וריקוישמ תוחפ אל התוא
 לאש "םעה דחא, רמ .םידבכנ םירבהח תלעב קר תויהל
 ןיאש ,בשוח נא ,יולג יריל ואב = אל ןיירעש :,תוחכ ונכותכ שי 'םא ,לומתא

% 

 :ץראב םירומה תורוגא ,'רבע:תפש | יבבוח,ו "הירכע, תורוגא , ללכ הלאש וז
 היסנכהש ,םינגרואמ:ותלבה תוחכה ןה ןה דיעו היחטסואבו .היסורב ,לארשי

 םיריצ הנרחכתש ןה. ןהו ,םיליעומ ,רתויו םירופ רתוי  םתושעלו םרדפל האב

 האכה הוסנכהל
 ,םוקמה קוחר י"אל שיש ,תונורפחה לכ תא ינא = עדוי םוקמה רבדב

 ןיבש םיכוסכסה ינפמ ,ןוגה ןיכמדדעו םש אוצמל ישוקה רוחיבו תונכהמ ישוק
 הלעמה ינפל ןשעכ םיפדגתמ הלאה תונורפחה לכ לבא ,תוישיאהו .תוגלפמה

 אוכיש ימ .םיל שורי הלמה לעש םפקה ינפל -- תחאה | הלודגה
 ,רחבנה אוה אוה ,םהפ לארשי"ץרא םשל וליפאו ,היסנכת םשל םילשוריל
 הז רבח ,נדצ לע םניא "םינומההש ,ונא םיננואתמ .ונל ךרצנה אוה אָוה
 ליבשב ונל ןיא , תי ת ד | תויהלמ תירכעה ןושלה הלדחש םוימש ינפמ .אב

 לכו ןננושל .לא-ותברקמו ותוא = תכהלמו ונוימד לע .תלעופה םסק:תלמ םעה
 םש ל היס נכ :תויהל הכירצו הלוכי וז םפקיתלמו ;םיימזאלה ונונינע ראש

 לוכ נא ןיא --!םילשוריב תירבעה תוברתהו ןושלה
 ןושלה םשל ףסאתהל היהי רשפא:יא תינויצוטיטסנוקה היקרותבש ,רעשל
 רוחבל ךורצ ןכ:"עו הקיטילופ לש תבורעת פוש ילב ,תירבעה תוברתהו

 .לארשי:ץראב אקוה
 ,ןיקשיפוא .רמל  דגנתמ ינא'ןמזה רבדב

 ,.לארשימ .םדא תירמחהו תינחורה היגרנאה רתומ תא קר ,םישדה

 הו .תירבעה ןוש לה יכבוח בור ןשידקה ןה היגרגאה רתומו | ;םואלה יכרצל
 העברא דועבש ,רבדה רש פ א : י א ןכבו .אבה .סרגננוקהלו היצגרפנוקהל התע
 ץוחני .ףסכ םגו  ,תינתורה ונתרובע יכרצל השדח היגרנא רככ רבטצת םושרח
 ילב םינפ לכ לע | ,(לבור 100,000) בושילא רמ 'בצקש םוכסכ אל | םאו ,ינל

 ' עימשהל היסנכה הכירצ דוע ,םגמא ,דבלב םירבדמ קר ראשנ לבור םיפלא 5
 הז םג :ןכא,ו "רבה, ןיעמ > ,םיינחורה = ונינינק ןכרוח לע הלודגה הנ קה תא

 םישעמ םג ירה לבא ,םה םישעמ | הלאכ "םורבד,ו  קולאיב לש "םיהלא רסומ

 ,התעמ הצחמו הגש | םדוק ףסאי אל הז ףסכו ,ףסכ ץוחנ םכרצלו םיצוחנ שממ
 ןא .רייאב אלא  ,ע"רת באב זא רייאב אל היסנכה תא עוכקל עיצמ .ינא כ"עו

 9 \ : ---יא"ערת .באב
 .שוהפ ףא .םה םויה ועמשנש םירבדה לכש  ,ינמודמכ ;ם עה -דחא

 בוה וב  ,ונל וארה ןכתה תלאשב | םיחוכוה 4 ,ברעב  לומתא לש ירבדל ךורא

 המה המ ,הרורב הרכהב "ויכה ילבמ ,היסנכל אורקל םתמכסה תא ונתנ םירבחה
 ותיעדמ- -ינשה ,תושעמ .הותב האבה היסנכה תא ול  רייצמ דחאה ,םיצור
 הלכקתנש רחאל םיומאנ הלאה םירבדה לכו , היצרטסנומד םשל---ישילשה
 ,תיהבעה תוברתהוי הפש ה םיש ל. היסנכ, ;ארקל הרוהב  הטלחה

 ןכומ ירהו = .תולועפלו םישעמל = םירוזפה | תוחכה לש .זכרמ  דסיל = ,רמולכ

 .,/תא  רהה .דילוו---ןיא םאו ,הברה רוכענ -- םיכורמ תוהכ שי םאש ,ןמצעמ
 ?תלוכיה לובג תא ונל דיני ימ לבא .הברה הצ ו ר םכומכ יכנא ם

 םינינעב קוסעל וילעשכ טרפבו ,לוכג שי ול םג ,לוכג ןוא דע בחרתהל לכוי אל ןוצרה
 הלודגו הבר היכז ד"ע םולחל לכוי לרוגב קחצמש ימ ,םיישעמ ,םיילאור ,םיישממ

 תורש פאה תא תערל לרתושהל חרכומ .אוה ירה---שממ לש רבד הצורה לבא

 8 ,םירחכנ םיריצ תויהל םיכירצ היפנכה לא םיאבה לב

 אל -- םילודג תוחכ הלאה תודסומהב ויה וליא  ,םימיקה | תודפומה ןמ אל

 "הירבע ,ו םירומה תדוגאב יכ ונערי וליא ,םינופצ תוחכ א"ע רבדל םיכירצ ונויה

 ,וללה תולאשה לכ תא לאשל םיכירצ ונייה אל זא- -םילודג תוחכ םנשי

 הברה תושעל םולוכיה ,םינופצ תוחכ  המואב דוע שי .יכ ,ונא םיוקמ
 .המורכו "הירבע,, תולועפמ רתוי

 ותייה זא יכ  ,ךכ רבדה היה וליא , טרקומרל יתוא השע ןיקצומ רמ
 ! יכנא לבא ,טרקומד יתויה אל ימימ ,"ותודלי תא .השיכש יתנקול וא, ;רמול ךורצ

 ?תאזה הדובעהב ךרוצ ה תא שיגר מה הא ממ דח א ףא שיה ,תעדל הצור
 םולוכי .םימעפל יכ יכנא עדוי "לדו ינע םע םכל יתראשהי,, :רמוא איבנה

 ,וכנא "ינחור,ש :פ'עא .,עדוו ינא תאז םגו ,הברה .הושעל שיא םיפלא תרשע
 .ליעוי אל ףפכ םג םע  ונל ןיא םא לבא .המואמ חולצנ %ל ףסב ילבמ יכ

 ףסכה ךלי רשא דע ,רובעי ןמז המכ תונובשח בושחל ךא זא לכונ לוכי
 יב ,הפרתחה תא | םישיגרמה | ,ךרוצה תא םיעדויה םישנא שי םא לכא ,וימטל
 !םילודג םיעצמאב ךרוצ ןיאו ונתורפס םיקתת .זא--תורז תונושלב .ונא םישמתשמ

 4 -?ונלתכ ירחאמ דמועה םע 'ונל שוה : יתחלאש לע יכנא רווח ךביפלו
 םע תורדתסה אל , העודי תורדתפה אורבל תאוה הדיעוה תרטמ ,יל המודמב
 ,הדיתעה .היסנכה םשל םעה יבוט תא דחאל .אלא ,םינטקו םילודג םיפיעס
 % .חילצגו השענ וא -- תקפסמ הדמב רמוח שי יב = ,תארנ ונתדובע ךשמב םא

 ועבקל תצורש
 שידקמ

 השמח רועב



 דובעל דוע ונילע יכ .עדנ--רמוחה טעמ יכ וגל וחיבוי םיאבה םירקמה םא לבא
 השעי לבא , שיא תואמ שלש לש היסנכל םג ארקל ולכות , םעה תא ררועל
 : -- 1 םדי לע רבצ אנ

 יאדוב .תלוביה ןמ לודג ןוצרה הזב םנ ,םו ק מ ה תלאשל רבוע ינא
 דע םש תויהל יכנא בשוח הז ידעלבמ םג .י"אב יהת היסנבהש יכנא הצור
 לע יכנא המתו .וז העצהל םיכסהל ידיב בכעמ דחא רבד לבא ,איהה תעה
 יטילופה דצהל בל םש אלש ,הקיטילופב תובר םינש הו קסועה ,ןיקשיםוא ירבח
 תא רוסאת אל יאדוב תישפחח היקרות .יכ ,רמא רנוולק רמ .  הזה ןינעה לש
 ,קרפה לע ךונחה תלאש התע תדמוע פל יכ ,וחבשת לא לבא . היסנכה
 ? תיקרותה הלשממה יניעב ןח אצמי וב םישרוד ונאש ימואלה ףונחה םא עדוי ימו

 תא' רופמל עיצמ ינא ךכיפלו . .. םיבוט םגיא תומוקמה .לכ--ל"וחב
 ,ותעד לוקש יפל טילחיו רבדב ןייעי אוה ,רחבנש דעוהל .תאזה הלאשה לב =

 לכב לכא ,רשפאש הטכ דע רח א ל ץפח יתייה ,ן מ ז ה תלאשל עגונב ,
 דופי ןינעב המואמ חילצנ אל םידחא םישדח ךשמב .רייא שדחמ אל ןפוא
 אלהו ,התע רע "ןיכמה דעו,ה דבעש הברה הדובעה תא יכנא עדוי  .תורדתסהה
 ,דאמ טעמ השענ תחא הנש לש הבר הדובל ירחא יכ ,םתא םיאור

 .טפוגיוא 'חמ ומידקת לא--אל םאו !הכרב םבילע אבת --ר ח א ל ומיכפת םא
 (אבי  ףוס)

₪ 
 ומ ו

 יִנָינעְל תיִעיִבְרֶה הָדיִעְּוה תוטלחה
 = ,תינויצה תונותעה

 ,תינויצה תונותעה ינינעל הדיעו התיה רבמבוג 'חה עצמאב =
 לע תודמועה תוינויצ תולאשב םימי ינש ךשמב .ןתמו:אשמ ירחאו
 .רלאה .תומלחהה ולבקתנ .קרפה <
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 שוכרל תפאוש תונויצה, :תרמואה , תיאליזבה המרגורפהש ינפמ
 העיבמ -- לארשי ץראב לארשי םעל יולג:טפשמ יי'ע .חוטב-טלקמ
 רגנכ התעד תא הדיעוה הוחמ ןכל  ,תונויצה תורטמ תא ןנוהפ
 ,הב םייושה רבד לע הנורחאה תעב הררועתנש הלאשה

 . ו ומ וו.

 יטטניס ןויער = רותב תונויצה תא הניבהב ,תאוה הדיעוה
 םידוהיה = תורדתסה לש תוציחנה תאו תובישהה תא .הריכהבו
 םייושה תא בל לא המישבו ,םהיניב תוימואלה .תבחרהו הלוגב

 העיבמ --- ץוחמו תיבמ תודהיה ךותב םילעופה תוחכה פחיב :ואבש <
 :וללה תוחנהה תא "הוהה תדובע, ןינעב הלאשה תודא לע

 אל ןיבהל ךירצ תיסרופגניפליהה המרגורפה תודופי תא (1/ /
 תוידוהי תושירה לש  תינכת רותב אלא ,העורי העש:ךרוצ .ןיעב
 ,ןומהב םש םיבשוי םידוהיהש ,תוצראה ןתואב .תולנב

 --יחיש ךירצ | ,וננמזוב ךרד  הרומה ,ישארה רקיעה
 םיירובצהו  םיירוטלוקה םידסומה םהואו ןיכרעה .םתוא תריצי
 .קוחה .י"ע  ומויקתיו ורכוי ןכ ירחאש ,תימצע:הדובעל

 ,"הוהה  תדוכע, תולובגב | תינויצה .הגלפמה תלועפ-(8

 תומהל  הנווכמ .הרקיעב תויהל .הכירצ ,הרשי תופתהשה דבלמ
 תורמועהו תומייקה ,תורבחהו  תודסומה- ,תוידוהיה .תולהקה תא
 ,ונלש .המרגורפה רבע לא ,ארבחל

 ,"הוהה .תרובע, לש  םיטרפה לא הרבעב 4
 העשב םהל שיש הבורמה תובישחה תא הדיעוה
 : תידוהיה תימואלה הדובעה לש תועוצקמה

 לש םימייקה םיטגורוסה םתואב שומשה .הלהקה (א
 לש תומצעה:הנהנהה תא ללכשל ,חתפל הלהקה לש םינגרואה |

 השיגדמ
 םתואל

 יחס 18 1 3המההפההה ץה 6 9

 אי בלו 3 9
 מא לר שלג בשנה שב 5 ,יאל א 1 ל ג58 כב נא אבבה ונטו וצצקנ2 שנ נכהנבה מצב ב

 םוהמחה

 ומ ןרילנ

 םישעמה תא יוארכ רדפל ;יטרקומר .חור הכוחל םינכהלו הלהקה
 תידוהיה הלהקה לש םידרובה םינגרואה תאו תודסומה תא רחאלו
 ,רתא לכב

 תא היבגהל--.הלכשהו הרוט לוק לש הדובע וב
 דוסיו עויס התל | ;םימייקה תורפומה .םתואב ימואלה  חוהה
 רפסה:תיב תא רדפלו ןקתל ;תוברתה עוצקמב םישדח םישעמל
 ,תידוהיה .תורפסה עוצקמב תולועפל .דופיו .עויס תתל ;יממעה

 הולמל:תויצרפואוקב ףתתשהל :תימונוקיא הדובע 0
 קנב דוסי י'ע .ןתוא דחאל  ;]היתולועפ תא רדסל ףואשל ;תומיקה
 ןםיטנרגימאה .ידיב עייפלו היצמרופניאה תודסומב ףתתשהל ;יזכרמ
 =- .םידוהי םיטנרגימאל רזע:תופוק דופיב .ליחתהל

[ 

 .וחש = | ראב במ 1.

 ייחב י"אב הרובעה לש התובישחו הכרע תודא לע הלאשב
 ןבללו ררבל עצוה םהמ דחא .לכלש ,םימרז ינש וארנ ,הגלפמה
 הרוצב וא תוטלחה ' תרוצב וא -- ומצע תער לע ותפקשה תא
 , תיתורפס

 .תורגת099 |[?

 הדחוימה ףובישחה התואב הדומ הדיעוה ןיאש יפ לע ףא
 ושעש ומכ ,טרפב תואישנהו ללכב תורדתטהה רברב הלאשה לש
 איה תאו לכב -- ונתגלפמ לש םידחא םיגוחב םינורחאה םימיב
 :וללה םייונשה תוציחנב הריכמ

 התופעתפהו התוחתפתה ילגרל ,תינויצה הנלפמה שארב (1
 ינפל . הלוכ .תיארחאה = ,היגלוק רומעתש הכירצ ,העונתה לש
 ,רחא שיא אלו ,הגלפמה

 -דעוה 'לש .ותרובע:בוחו ותאשרה:חכ תא לידגהל ךירצ 8
 לע ןגוהכ .חקפל הרימג תלוכי לבקל ךירצ אוה :,לודגה 'לעופה
 תוטהל  ,הנלפמה לש תודסומהו םינגרואה לש םישעמה לכ
 םיקיודמ "םיללכ, ארבל ל יכ ,תבשוח הדיעוה .םתוא דחאלו
 ןקתל ךירצ םהיפ לעו ,לעופה-דעוה לש ויתובוחו ויתויכז רבדב
 ,ותוא

 יסנגיפה בצמה תא םג היטבהל ץוחנל הריכמ הדיעוה
 םישועש | ומכ  :,תוישארה תוצראה לש םוזכרמה םינגרואה לש
 םצמוצמה פ'העוה) | העונתה לש | םיזכרמה םינגרואהל ענונב
 לשו הלא לש םוצמצב תואצוהה"םוכס .(תיאניתשלפה הקלחמהו
 ,הנשה תישארמ בוצקל ךירצ הלא

 הריעמ .הדיעיה ,(₪) תמדוקה הטלחהה לא בל"םישב (4
 איהו  ,הגלפמה לש .תורדתפהה תבוטל .תומורתה תובישח לע
 ,זא קר תירשפא תורדתפהה לש תילמרונ תוחתפתה יִכ ,תכשוח
 םינויצה  תורסומה לש קר אל .יסנניפה בצמה ןקותיו ססכתישכ
 ,הגלפמב םיזכרמה .םינגרואה לש םג םא יכ ,םירחוימה

 הרוש תינויצה תונוהעה ינינעל הריעוה הלכק הלא דבלמ
 תיסורה הדיעוה לש המרגורפה לא עגונב תועצהו תוטלחה לש
 ולאה תוטלחהה לכ ,היסור ינויצ לש" תורדתפהה תולאשל עגונבו
 םיריצה לש תישימחה הריעוב םיצרמהל רמיח רותב רופמל ורמג
 -- \.גרובמהב  םיפורה

 .גרבדלונ ל ,י + ל'ומהיךרועה
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 תונמק תועיספ
 . ב"א ירחא האירק תישאר |

 תה א מ ==

 .ררבנייטש הרוכל
 ,פאק 60 ריחמה

 ןורחאה .וחור .ירפ . ,הז ארקמ רפס םרפמב ,סופרה:תיבל םיאיבמה
 רפסה םגש ,תווקל םיצור = ,םיברה = תושרל ,ל'ז רבחמה לש
 ןמאה ורצוי לש טעח .תחתמ אציש המ" לככ  ,"תונטק תועיספ,
 תדחוימ הבחבו הפי ןיעב לבקתהל דיתע ,םידליח .תורפס עוצקמב
 ,ןבר .תיב לש  תוקונית דצמ החמשבו םירומהו םירוהה רצמ
 םהל .ןתנו ךכ"לכ .םתוא .בהא  תונמה רבחמהש ,ולא םינמק

 .תחנו .חור?תרוק לש תועש הברה ךכ:לכ ויתוריצי :ינינפב 7

 .הסידואב ,"הירומ"  תאצוה לצא גישחל
 0 0 ב

 2 4 ר /-

 לכב .תודחיהו .םידוהיה :ינינע לכב קסוק 'עיפמ
 ,ישימח םוי לכב .עובשב תחא .רואל אצוי =====

 .יקסלבוס קחצי : ךוועה

 לה ב של ררחומ
 . גנולליש 10 הקירפאב ,גנילליש 8 הילגנאב
 ..קנרפ 10 היקרותבו תפרצב .רלוד 2 הקירמאב
 + קרמ 8 ןנכשאב + ןירולפ 5 הירטסואב
 ןרעב ,כ"ור 5 היסורב "לגדה, ריחמ .הנש עברלו יצחל הו .ךרעבו

 .'פוק | 10 ל ה 0 וא ..היסור . תורטשב הולשל
0 0 0 

 גינפפ 8 תונטק תויתואב המוקמ וא הרצק הרוש לגמ + תועדומ ריחמ
 ,גינפפ 10 ןוילגה שארב , גינפפ 5 םירמאמה ןיב
 םיאושג , םישוריא ,הלימ תירבמ תועדוה , הכרבדיבהכמ

 ,תורוש שש לכ דעב .'פ 6 ליש 2 םימוחנת-יבתכמו
 . ,גנילליש 5 ןוילגה שארב

 : תכרעמה תיבל הסירדאה
 ,\סמהממ< 6 70ם!6ש 8(. תסע 100, ₪

 :לצא םותהל היסורב

 יש ה ה ו
 וט6םמהמ01טמ ₪ 100 יעשו 1 0

0 .00 
 ,הנשל כ"ור 8 קר םינויצל ארקמ יתבו םינברל החנה

 ,ערפמל הנשה לכ רעב
/ְ]/// 0 

 ופיב תירבעה היסנמגה
 ,תחתפנ ע"רת .תנש תישארב

 == .תישמחה הקלחמה ==
 . תוקלחמה .עבראלו .תוניכמל םג .םירימלת םילכקתמ :

 .רפ 180 'ג הניכמב ,80 'ב הניכמב ,60 'א הניכמב םולשתה
 לע וכרענ הנשה עצמאב םיאבה עב ' הנשל 'רפ 60 תוקלחמב

 . הימנמגה :ירומ תחגשה תחת הנפה ירעש | היסנמגה די
 ו

 ןוומ , ןועמ = םהל = איצמהל  ל"וחמ םיאבה - םירליל תגאור היסנטגה תלהנה
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 שדחל 'רפ 60750 ךרעב הלוע ןוופגפה | , םירוהה תושירד יפל לכה  םיטרפ.
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 ,8480 ןאפעלעט -- .28/ עטסארטש:עירעלוברא ,ןרמינפ ₪
 .רעמיצ ערב ל ענויש

 5 ל
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 "םלועה, ןכוס 7

 (היסופ) גרבסגינק ריעב
 קסרובמאס .ם 5 - 6סאקאסאוא קט לזו ג 8 ה

 13 ת61ו1686 7, בוחר ו

 תובניטש הרוח יכתש = %-
 . .םירוענה ינבל

 ,םידליל תודגא ,ןושאר רפס
 ,חונמה רפוסה תחפשמ יספורטפא תאצוה

 :םינינעה ןכת

 ; עבשתלא רועה (ג ; קוקכח .(ב  םיחיס ינשו םיחא ינשב השעמ (א
 גח (ח ; ליפב דוח (ז ;ת לובש (ו ; הדיסחהו ריסחה (ה ; תוקרבו םינשוש (ד
 תותשק (בי ;בקעי טיקלי (אי ; שיתהו לותחה (י ; םינשושה (ט ;  חנותחח
 לע (וט ;השמ יטפוש (וט) ; יתפ יסוי (די ; השרומ הרות :(גי ; רטועב ג'ל
 ; דחא םכודב השעמ (טי | םיריאמה םירפבה (חי ; תמאו רסח (ןי | לכב תורהנ
 הדוהי קר רשא  ,תובבל  תוחקול תואלפנ תודגא הלא לכ ; םיחספה םוי (כ
 ,ןתוא רפסל ערי ,הדנאה רופ תא ןיבהש ,"גרבנוימש

 חבוש מ ו הפי רויגלע בר רוד הב םפדנו דקונמ ולכרפסה
 .םירבעה ידליל םיעוש ע ש ל םגו תלעותל הוהיו

 תא סינכהל הבאי ,ונבש בא לכ רשא ,םיוקמ םופדה תיבל םיאיבמה
 ינחור .גנוע איצטהל ,וידחי ליעומה תאו םיענה תא רכחיו ותיבל איהה הכרבה

 רסח הו םע תושעלו תודגאה תאו יובעה רפסה תא םהילע בבחל ,וידליל
 + תונמה רפופה תחפשמ שמ תא

 ,'פאק 95 הפי הכירבב ,חולשמה ילב 'פאק 05 ריחמה
 .הסידוא ,+חירומ, .תאצוהב ;ישזול

1..- 
 ו / קעססווה חוו גד

 | / / / | | 1 קץססופה וועאווה רשכ / / | 1 ן \
 הו תזה הדחק 00 146.--ץ 8038. וא תק.

 םתגת. 9. דרוחוס פסו

 רשכ
 ו

 .עספארטשכירדירפ כ ןעגויטשבא --

 חספ לש טריפשו ש"י ןעטסקאמשעג םעד
 - (טירפשנייפ) טריציפיטקער ךיוא =

 0 ו חש גאספפו< סחעקדדס
 - ע םסםה8 סספוה₪. ₪ םפסההסה סיר ד
 - םיקידצה םינואנה םינברהמ םירשכה טימ

 2 ייב ןעלעטשעב ןאמ ןעק
 5 כ 5. תסכסכש | 00004. ==
 ש"וי רעד ןננולדנאהעב עססעב .ןעזיירמ עטסיונעג
 ,קאמשעג ןעטוג ןייז טיס טסואוועב זיא שריפשו
 .טלאפשענ לאטסירק ןייו שיש ,היר ןעפענעננא

 67 ה ₪8 מז ממ 1- זו א

 .השרו ,"ה י ש ו ת, תאצוה

 1910 תנשל המיתחה תלבקתמ

 תיעובשה :הקיתוילביבה לע (1

 | ורג הקיתוילביב)
 .הריעצהו השדחה ,הנשיה :תירבעה .תורפסה רחבמ
 1910 תנש הישארמ תאצל הליחהמ הלודגה הקיתוילביבה

 (ןשיה .ןינטל)

 +.קוידב עובשב עובש .ידמ
 :המיתחה ריתחמ

 .לבוו 12 תולשמה םע ,לבוו 10 הנשל היפורב
 0 ל 5 הנש יצחל

 8 / 2:50 'הנש עברל
 + חולשת רעב הנשל לבור 1 תפסוהב :ל"וחב

 (םירפפ םיתאט) תירבעה הקיתוילביבה םע

 ו : (ןירועשל .ןימולשתב םיתנש ךשמב הלבקל)
 ) .לבוו 94 תולשמה םע  ,לבור 90 הנשל

 02 0 : 4 10 הנש יצחל
 6 , , 0 5 הנש עברל

 :(עובש לבב ה תוהצונה תוקיתוילביבד יתש לע םיטחוחה)
 + ("תירבעה הקיתוילביב,המ  םירפס ינש ,"הלודגד - הקיתוילביב,המ .רפס 1

 ,חו;שמה דעב הנשל לבור 2 תכסוהב 1 : הב
 הנשה עכו לכ לש םירפפה 95 "תירבעה הקיתוילביבה,מ לכקל םיצפחה .[

 .עבר לבל %.אק 95 ףיסוהל םהילע ,תחא תבב
 'ת ב ב (םורפסר 900 לב) "תירבעה הקיתוילביב,ה תא לבקל םיצפחה
 .ביבה לע םתמיתח ףסב דבלמ , לבור 90 שארמ קלסל םהילע ,תח א
 + "הלודגה הקיתוול

 :היפהרב

| >? 

 רז

 רעב ףיסוהל םהילע ,ודה תכרוכ ם "תירבע הקיתוילביכ ,ב םיצפחה 1
 8 -- םירפפה תאצוה רדס יפב -- םיכרכ םי ע ב ר א דעב (1 :תוכירכה
 . לבור .10 --םינינעה יפל םירדוסמ--םיברב ם יי ש מ ח דעב 6 , לבור

 ,םיברב םי עבר א ב קר לכקלרשפא ןירועש ל ןימולשתב :הרעה
 :חולשמב כוכע היהי לבל ,םתמיתחב ורדוה ל םישקבתמ םימתוחה

 : ושה תושארמ םהל םירפסה

 .תע סרוקה יפל הנידמה יפסכב חולשל רשפא תורחא תוצראמ :הרע ה

 6 .שרוד לכל םנח חלשי טרופמ טקפפורפ ₪
 .םורבעה םירפסה רחסמ"יתב לצא םג םותחל רשפא

38 ,"11111 1 130080 
 ד סץ]הש- <'0801111 11, הויפט]ו

 -,1 רזב בונביא ,יקבלנ .ו הקלחמב וא ,9 ןועמ , יקפילובונ :פ'עב
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 רע תשמש

 :ןכתה

 ,גרובמהב יעישתה ינויצה םרגנוקה ג
 . ' ,החיתפה םואנ (א
 .יודרונ םכמ ריד לש ומואנ 6

 מח .לעופה .העוה לש :םוקנרה .לבדכ .םיחוכוה

 : היסור ינויצ לש תישמחה הר
 -, לופרמה דעוה לש .חיהודה \רבדב םיחוכוה (א < :

 ,.םיחוכוהו .תמיקהךרקה לש ח"הודה 6 = ו ל
 < .הודה תדובע תלאשב םיחוכוה ( : |

 ,יזכרמה דעוה לש ןובשחהו ןידה 6 | 0

 / י = ;תומרגלת 6

 ו

 ,'פוק 88 שרחלו ,לבור 1 הנש עברל ,לבור 5 הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל ;הימווב "םלועה, ריחפ

 , רלוד ₪ 1/4 הקירימאב ,גניליש 9 הילגנאג , קרָאמ 9 היגסרגב , םירתכ 10  היראגנוא-הירטסואב :  ל"וחב

 .הנש קברלו יצחל הז ןובשהבו , קנרפ 1% תועראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראג

 ,ק 80 הסירדאה יונש דעב

 .'פוק 40 םידומ.ה ראש לעו ,'פוק 66 ןושארה דימעה לע -- ,םיתעברא תקליחמ שיטפ הרוש לכ דעב ! תועדומ ריחמ
/ , 

 - :תפירראה ל.

 ךתמחוה ,[גסהמג:*, תהנה, ,1עאממנאמ, 00 התהצסאהה 8. )3 1460:00מ ,,1130191ם', 0/ומג-

 ו 6. .יפאק 0 ןוילג לכ ריחמ 9
, 

 ו ו ב ל
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 1910 תנשל "םלועה, לע המיתחה תשרחתמ
 (תיעיברה הנשה)

 ,הלואגהו \ היחתה ןויער לש :ואטבמ ילכ תויהל ,ול הותהש  ,וכרחמ רוסי אל יםלועה)
 דימת דומעי "םלועה, ,ויתובשומ תוצרא לכב ירבעה םעה לש םיימואלה .תושירדהו םינינקה לע ןגחל
 ביחרי האבה .הנשה תלחתמ . םהיתועוצקמ לכ ונייח תולאש לכ תא ררבלו ראבל 'הפצמה לע
 לע תרקב ירמאמ וב ואבי םינוטיליפו םירופס :םיריש .דבלמו | ,יערמהו יתורפסה וקלח תא "םליעה
 עבקי "םלועה. .הילע םחיתמהו .תודהיה תועוצקמ לכב .עדמ ירמאמו , תיללכהו  תילארשיה  תורפסה
 -ץראבו הלוגב םעה ייח תומלשבו תוריהבב םהב ופקתשיש ידכ ,ולש םיבתכמה .קלחב חאנו שדר רדפ
 לכ לע: ,הבורמה תא תוקיוחמה ,תורצק .תופקשה --"היסורב, שדח קרפ דוע- םהילע ףיסויו ,לארשי
 שידקי ,תימלועה תונויצה לש דיחיה ירבעה .ןגרואה .ותויהב .,"םלועה, ,הלוגה זכרמב בשחנדו השענה
 לכ לע הנמאנ הפקשה שמשי * :תונויצב, קרפהו ,תינויצה .העונתה ינינע לכ לש םרוריבל לודג םוקמ

 .ונתעונתב .תושעהל שגרתמהו השענה

 :המיתחה יאנת

 ,פוק 85 שרחלו ,לכור 1 הנש עברל ,לבור < הנש יצחל ,לבור 4 הנשל :היפורב "םלועה, ריחמ
 ,רלוד ל 1/, הקירימאב ,גניליש 9 הילגנאב ,קראמ 9 הינמהגב ,םירתכ 10 הירגנוא:הירטסואב : ל"והב

 .הנש עברלו יצחל הז ןובשחבו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשו"ץראב
 .ק 80 הסירדאה יונש דעב

 :הפסירדאה

 ך6ההזהוה ב0885" 0תהמהה) 01ץתמתוס 600 הההדסאהה 3. || 080 110 ה

 תונטק תועיספ
 , בם"'א ירחא האירק תישאר

 == א מ ======

 ,:רבנייסש הרוהי
 ,פאק 60 ריחמה

 ןורחאה וחור ירפ ,הז ארקמ רפס םרסמב ,סופדה-תיבל םיאיבמה

 רפסה םגש  ,תווקל םיצור  ,םיברה | תושרל :,ל'ז .רבחמה לש
 ןמאה ורצוי לש טעה תחתמ אציש המ לככ ,'תונטק תועיספ,
 תדחוימ הבחבו הפו ןיעב לבקתהל דיתע ' ,םידלוה  תורפס עוצקמב
 ,ןבר תיב לש  תוקונית .רצמ החמשבו םירומהו = םיריהה רצמ
 םהל ןתנו ךכ-לכ םתוא בהאא .תונמה רבחמהש ,ולא םינטק

 .תחנו חור:תרוק לש תועש הברה ךב;לכ ויתוריצי ינינפב

 .הסידואב ,"תירומ תאצוה .לצא .גישהל
 ווג תגד6תפסדפס ,,101ה', 000. :

 .רנולק ףסוי רד

| 

 ןעניטלעפנראו .ןייז קנאד א
 טרָא ןענעמאקלאפ ןוא

 2 ננוטכירוצ

 ו סלא טמהירעב זוא

 .- .תילארשי הירוטשסיה |[ רעטפרנוועגרעלא
 1 1 1 ו | 1 +, [ םיאנומשחה 0 7 0 וושאר סלח רעטסגיטפ ער ק

 תודלותב תיחטש העירי םהל שיש םיריעצל - ל רעטסטפאהרהַאנ
 תתל םיצורש םירומל ;תומלש רתי .הב תונקל םיצור םהו לארשי ל .קנארטעג

 תוערואמה .תנבה םג אלא ,תוירוטסיה תועידי קר אל םהידימלתל ,לארעביא טרעדאפ
 רוהחל ץפח םהל שיש םיליכשמ םיארוק םתסל\ ,ימינפה םרושקו
 - ונויח .תולשלתשה תא ,םכותמ | ריכהלו  תוערואמה תוימינפ לא

 . + םיכוראה םיירוטסיהה < הקירמא תנירמל "ם לו ע ה, ןכוס
 ,חלשמה אלב כ'ור 140. ריחמה : ל

 , הפידואב ."הירְנמ,, והאצוה לצא .גישהל ₪ 8. קוט סיזמהה א ם\ץ-1008 50 6הווה]



 זאב, 5-06 .]8הטפ, 9

 < ,גְרּוְמַהְּב יעיִשָתַח ינויצה סֶרָנְנוקַח
 .הנושאר הבישי

 ..רקובב תועש 10 , רבמציד 26 ,'א םוו \

 המכ ,םיריצ תואמ עברא דמעמב חתפנ םרגנוקה
 לש לודגה םלואב ,םיחרוא םיפלאכו  םיאנותע תורשע
 ותוינצחב ריבכ םשור השוע" םלואה  ,טרצנוקה תיב

 י"ע םרגנוקה .ליבשב הכרענש .,היפיב הניוצמהו האלפנה
 תיתונמא הנומת תפפונתמ המבה לע ,םיחמומ .םירבע םינמא
 הובג רה .לע ליפעמ אוהשכ ,חונמה גיהנמה לש האלפנ
 ,תוכשוממ םיפכ תואיחמב שגפנ םוידיזרפה--,קצומו

 םואנ תא ארוק .ןופפלוו .ד רמ לעופה .דעוה שאר
 , בתכה לעמ החיתפה

 ! םיאבה | םיכורב =

 .ןוספלוו דוד אישנה לש ומואנ
 !רבבנ סרגנוק
 ! םכלוכל ארוק יננהו  ,יעישתה םרגנוקל םיפסאנ ונחנא הנה

 הוקת * ןיב  םיפחרמ
 תאפמ :הב לחש הפוקתל עגונב ללכה ןמ אצויה ,הזה םרגנוקה
 רשא ,םישנא ויה ..ונל שרח םוקמב םגו ,ףרוח .תומיב ופפאתה
 ,הזעה הנשה-תפוקת , םירורב םירבדב הלאה תוששחה תא ועיבה
 םוקמה --- ,םיקוחְר  תועסמל רשוכה תעש הניא ,הזמ הלא ורמא
 ךשומה"חכה תא רפח .אוה ,םתעה תא םירחא .דוע ווח ,שרחה
 ןוחטב ונחטב ונחנא .םידחפמה .ירחא ךלה אל: ונא ונבל ,שורדה
 םיבורקה וניחא וארקי המש רשא םוקמ לכבו תע לכב יכ :,ץרמנ
 אוב ,ןויצ לגרל  ביבסמ ףסאתהלו םתבוח תא תושעל  םיקוחרהו .

 ונקרצ יכ ,תואורה וניניע הנחו .םתרמשמ לע דומעל םלוכ ואובי
 , רחפ היה אל רדחפהו ,ונמצעב וננוחטבב

 תמדא לע ףסאתמ ינויצ םרגנוקש ,הנושארה םעפה איה תאז
 הנושארה ותאירק תא ונריח ב לצרה אורקב ,וא ,ז כ ש א
 סרגנוקה תא תושעל ונבל" לע ןויערה הלע ,להקהל  םעה לא

 ופחיתה וב רשא ,רזה םחיה ךא ,.הלודג .תיזנבשא ,רועב/ ןושארה =

 . רתוי יוצר םוקמ ונל רותל ונצירמה ,םידוהיה .תצקמ ונילא זא
 אובנ .אוב רוע : םבלב :ורמאש ,וניניב .םיטעמ אל ויה זא רבכ

: , 

 ' לא םובר וכח דחפו

 י ==  ..ע"רת , תבט דיכ ,הנליו ===%-
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\ 

 ,םולה ונאב !םויה הפ ונחנא .הנהו !ונלגד .םורי רשאכ ,םכילא
 "  רבכנ קלח זנכשאב ונל שי רשא ירחא ,אובל ונייה םיאשר םגו
 ."  ,ונל רשא םרגנוקה  .ונל רשא תוררתסהה ידסומו ונתנלפמ לש
 לכ תובל לא םג ךא ,ונבל לא קר אל ינויצה ןויערה תא ברקל דעונה
 .. ראב הזומב ומצע תא האור וגניא ,שגרהו .הבשחמה ילעב ,םדאה ינב
 וראופמה ףוחההריע  ,גרובמה .ריעב  ,רוחיב ,ונכשאכ  תירוטלוק
 טה .תודמה .תרוצמ וז = ,םויה םיפסאנ  ונא הב רשא ,תאוה
 ידירש תויפלתלו בגשמל םיבצנ םש םוקמ ,הקיתעה  אזנאה לש
 ,השרחה .תעה לש ראפה ירסומ רי לע ורבע תורודמ  םינינבה/
 = טיכשמל הלעמל הלועה םדאה חור חילצה ונממ רשא הזה םוקמה
 ' בה ןינע אצמת ,ץרא יספא בהקלו רבחל ,םימי תוחרא רובעל
 = , הלודג תירוטלוק הרטמל שרוקמה ,ונל רשא .סרגנוקב וב תוגעל
 "  ןמ עורג אל ןפואב ,םלועב ונלוק עטשי הזה םוקמה ןמו
 , .םימרוקה םיסרגנוקה ויה םש רשא ,תומוקמה

 !רבכנ סרגנוק

 רמעמה הגוש אל ,גאהב םיפסאנ ונייה .רשא תעמ
 אל ורבעש םינשה יתש ךשמב םנמא ,ונמע לש ביצעמה
 " בצמב אצמנ םא יכ ,תוערפ לש קרפה לע ידוהיה םעה דמע
 ' תחא ! הפה לא תחפה ןמ רובע ךא אוה הז אלה לבא ,הדיריה
 " < תמחמ וא רואצב .הרושק הבינע ידי לע האב הקינחה םא ,איה
 "ןפואב תעכ וארנ ןורחאה ןימהמ תורצה תוכקע ,המישנל ריוא רפוח
 תיחרומה ,הפוריא תוצראב ירוהיה בושיה לש םינומהה יזכרמב ,ליהבמ
 הארמה ,דוע התיה אל הומכ רשא ,הנרדמל הקוצמה העיגה
 םג תודבכנ .םינפל  ויהש  ,תוידוהיה תולהקב | תעכ םיאור ונאש
 = < הא .ךירעהל .עדי תער-רב לכ -. רומגה ןברוחה אוה :\,.ןתולד תורמל
 " * תצקמ לע םיביבח דוע ויה םינפל ,הזה ארונה הארמה  ךרע
 = ,הרירל :םיואר ויה אלש יפ לע ףא ,םנברוחב וטיגה ייע םעה
 . תוקיתעה < 'תומוחה = ןמ .תחקל .החכ .תא התסנ .דוע .היפורטנליפה
 "דופי רוע .ראשנ .םשש | ,םוקמ ..לכב = ומ .םיקהל | ,ןינב ;ינבא
 "= תמרהו תויונמוא : רומל ידי לע חותפל ,שדח * ןינב = אוהש .לכ
 < י לבא: ,םויחלו..הלכלכל םישדח .תורוקמ םעה לש .ירמוחה .בצמה
 " = ,ליעומו ןוכנ רכר תושעל הדיב ןיא .המכ רע הארה רמה ןויסנה
 -אלש תולאשה ,הלמח:ילב תופיררה ,המטשמה ץחל ,תמאב



 ,םישדח םיפורצ <

 םישוע הלא .לכ--םיאבו .םישגרתמה םישקעמהו .םיכוסכסה ,ורתפנ
 וקיעהו ורעתשה םיליבגמה .םיקוחה ,םפאל הלצהה-למע לכ תא <

 עורזב םיקחורמ ונמע .ינומה .ראתל השקש  ןפואב םתוירזבאב
 םיגותנ :תערהו רשואה ,םייחה תורוקממ :תולובחתהו .םיכררה לכב
 עינל םה םיסונא וא  ,םהיתובשומ תוצראב הפשמלו הפרחל םה
 ןיסולכואב תובורמה .םירעה ךותל םמצע תא ליפהל ,םיקחרמל
 .הכובמה תאו ינועה תא םש לידגה ןעמל ,הילגנאבו הקירמאב
 הביצעמה | תמאה ,שואיו ןוגי לש בצמב םיאצמנ ונמע ינב בור
 םוימ .ררויו עקוש ברה ןומהה יכ = .קוחרמ רמועל םג הלגתמ
 רשא  ,תויכוההיווש תחת ,חור דעו רשבמ ךלוהו הנוגתמו .םויל
 לא םירבוע .רמ געלב .,ול השענה לועה לדגו  ךלוה ווק .וילא
 -ןיא ףצקב | ויגיש תא .קרוחה ,ייווהיה םעה  ינפ לע םויה רדפ
 + םינוא

 דמעמ קיוחמ חונמ ול שקבל הנאו הנא .טטושמה חורה
 םנמא הערה:רפח .לגרהה .,ונל רשא ת ח א ה הרטמה ידי לע קר
 ילבמו רעסה ינפלש .תותואה תא תואר ילבמ ,האלה וכררב .ךלוה
 ןיא רשא ,הלא ךא .ימינפה שנרה לש ריהומה לוקה תא עומש
 תורזוגו תוקחוד המכ דע .,תעכ םיאור םה רבכ םהיניעב .לולבתה
 םוקמ | תונווצל התל ,הירחא רהרהל ןיאש הרזג ונמע תורוק
 ,הערה ביתנ הל תללוס | ,ונשפנל  עישוהל תועיגיה לכ .שארב

 לש םיעובקה םיגוזנמה רדגמ תאצל םיכירצ השעמהו הבשחמה יב =
 ידימה םולפטמ ונא הבש ,העש יפל:הרזע

 חרומה לא תונויצה הנופ תוקוצמהו תורצה לש תומלצ-איגמ :
 ונמע רעב חרופו ץצונ הוקתהאלמה | םיבאה םש םוקמ  ,ריאמה |
 ורק תאזה ,הנשב הזה תואה אב | וניניעל  ,טרוטמהו ךשוממה =

 הכלממ | לותב ץאונמ היה המרגות םש  ןה ,הלאה  תואלפנה >>
 :ילב ןוטלש לש זע:תדוצמ | הב יכ ,הנקת הל ןיאש תיטופסה
 ריבכ חורב !תינויצוטיטסנוק הנידמל המרגות התיח הנהו ,םירצמ =

 גנוקה רטשמה לא .יטופסרה בצמה ןמ הכרד תא התשע ץרענו
 ירגותה םעה הקלשכ ,לבת יבשוי לכ ורטע  םיאתשמ ,ינויצומיטס
 הגרדמל חוממורתהה , רירא חכבו החונמב  ודיב | ויתותע תא
 ,המרגיתב התיהש וזכ .,המלש הוחאל ,הלצאנו תישפח תישונא
 .הז .ונרוד לש  הרוטלוקה = תונוחצנ תורוקב רזנ:ןבאכ  תספונתמ
 ימי ואב .ןושארה ןוחצנה לש םינושארה ןדעה יחרי .ירחא םנמא
 לש | רקה רופכה לפנ םולשה = תוקת יחרפ לעו .,תושקה :תופמה =

 רטשמה ,תערכמו הרצק התיה תאזה המחלמה ךא ;המתלמ חרכה
 .בישהל = ןיא רשא  רבדל היה המרגות תא  ררחשמהו רחאמה
 תושקבמ .תוגלפמה רוע .,הנתשמ בצמב םש אצמנ הברה רוע םנמא

 םירבד הברה  דוע ,תושדח תוינכת תושפחמו
 ,םלועה | ןמ .למבהלו .רובעל .םידמוע םינשו
 ןיידע .םינקותמ םירדסו םישדח :םירכר ,תובשלו  תולכל. םיריתע
 לבא .ללכושמו רמגנכ ןינבה לכ תא דוע בושחל ןיאו ,םיחמוצ
 ורידאו .לודג דיתע תארקל .תכלוה המרגות .יכ ,קפס ןוא

 םילוכי .תאזה .הירלקפפאב תונויצה האור הנושארה םעפב =
 ,המרגות לש םלשהו אלמה שפוחה לא ןיעב .ןיע .טיבהל םויכ ונא
 וז הרטמו ,י"אב בושיה .אוה' וילא םָיפאוש .ונאש .רבדה הנה :יכ
 הינבתה .המרגותב שדחה רטשמה לש תינויגהה הדלותה איה

 הנניא  היצוטיטסנוקה --- לבא .,.עירכמ : ןוחצנ החצנ\ תיטנמלרפה =
 לא .עיגהל ך,ר ד קר איה .היצוטיטסנוקה .המצעל הקיפסמ תילכת
 תוהחאה קזחל .המדקהו תורחאה  :תולודגה .תורטמה
 תרפמ ילבחו הבהא תותובעב םירושקה ,םיבוט םיחרזא .םישורד
 תונורפחה תא תונמל תשרוד המדקהו ,המדאה לא וקתני אל רשא
 .תדובע :םינשב  תואמ .ףשמב :ורבעש  תורודה .י'ע ואלמנ .אלש

 םינוקתהו םישודחה לכל .איצממ שפוחה ,רחסמו הישעת ,המדא >>

 , 3% םלועה <

 ,רורדלו שפוחל .םחלהל ורזע םש וניחא םג וכ

 ,םיגהנמ .הברה רוע

 ומ ןוילג

 םש רשא םוקמה קר .ןהל ךורע ןיא רשא תובוט תולעמ הלאה
 ,עקרקל  תויהל | לכוי םיריקפה תוצירע תא הלשממה תיבשת
 ,דיעמו .אוח .הבוטל תוא '\ ,ןוכנ ןינב תונבל לכות וילע .רשא
 רבכ יכ ,המרגותב הלשממה ילעב לש הריהבה הפקשהה לע
 המכ דע ,םתעד תא ולג השדחה םתרשמ לש הנושארה תעב
 תסינכ .הכותל םידוהי תסינכב ץראל הכרב ןמס םיאור םה
 הדועתה המשגהל הנוכנה ךררה איה תאז --- שוכרו הדובע
 ימלשמ םישורד המרגותל | .תיחכנה הלשממה לש תירוטלוקה
 יב ,הלאכ הל איצמהל | םילוכי ונחנא הנהו  ,תוינונראו םיפמ
 תשדוחמ .הישעת לשו תשרדוחמ המרא-תדובע לש םיצולחכ אלה
 ,םינמאמ םיחרזא םישורד המרגותל ,ץראה לא תולעל םיצפח ונא
 שי םאו ,םהירחא םיררגנ .תורחא תולשממ יקטע ןיא רשא
 ,הנידמב-קיזחמ-דוסי םהש  ,םידוהיהמ | רתוי  םינמאנ  םיחרוא
 םיררפ תשרוד המדאה תדובע +תאוה הלמה תארוה 'רחבמב
 ,העיגרמ העפשה ץוחמו תיבמ העופשמ איה -- ,םיעובקו םיגוכנ
 תובאההץראל ובל ירתימ לכב רושקה ונמעו .הקיוחמו תרמשמ
 תויהל ץפח אוה -- ,תאזה המדאה תא רומשלו רובעל קקוהשמ
 תובוח הא אלמל הצור אוה -- ,רבד םילכמ ןיאבו רוצעמ ןיאב
 רוציל  תפסכנ ושפנ -- ,תובומה | תויכוה : לכמ תונהילו .חרזאה
 קיוחי .רשאו ,וחור תא םלגיו םישגי הב רשא ,תירוטלוק הריצי
 תאפמ ,ימואלה ןואגה תשגרהב ,תובהלתהבו הבידנ חורב הב
 םינוירוטנבא ונייה אל  םלועמ ,ותוימצעמ םצע תאזה הריציה תויה
 תולוגפמ רבכמ תאז התיה אלה :.הלאכ היהנ אל םלועלו' םיינירמ
 הכ .אוה הזה ןויערה ,חורה םעל קרצב בשחהל ידוהיה םעה
 תא .וביעה תומודק תועד רשא הלא קר .יכ דע , ןוכנ הכו בורק
 . והוניבי אל -- םלכש רוא

 הלשממה"שורח = ונברקב ררוע .עורמ ,ןיבהל לקנ ןכ לע
 ! היחת המק הלודג הוקת . הבוט .הוקתו הודח לש תושגר המרגותב
 .החתל ונלש .חרזמה םוק לע ונחמש ,קיתעה יחרזמה םעה ,ונחנא
 הפינכה 'רשא ץראה וז  ,המרגות יבהוא לכב םינמאנה  ,ונחנא
 םילודג םימחרבו הבהאב םיללמואה יניטילפ תא היפנכ .לצ תחת
 רעצ רשא קנעה-ידעצ תא .תוארל .ונחמש ,הקוצמהו ךשחה ימיב
 ,ונתוארב ,זלעו בחר ונבל ,המירק הוה חורה-רקיו רובגה םעה

 תא וכפש םה םג
 ןויער חבומ לע .לילכ הלוע ולעה םפוג תאו ,טפשמה רעב םמד
 וב :םג יכ ,תוארל: ,םינויצכ ,ונחמש החמש הנשמו , תוריחה
 . הלסמ שפוחל הלוסנ לארשי

 " ונל התיהש ,תמדוקה הלקלקה תא ונמכ שיגרה אל שיא
 םילוכי רבכ ונחנא אלה יכ ,הדובעה ךרה לע רוצעמלו שקומל
 ןינבלו - כושיל .תולודג  תועיגי לש הפוקת לע רוחאל טיבהל
 + םינוכנ םינוקת ואבי יכ ,תווקתה לע ונממ רתוי חמשי ימו ,ץראה
 .לעו .,רבכמ התיהשמ רתי  תמיופמ תעכ איה ונתרובע .תונכת
 טיבמה .,ינוהיה םעה ,ריהב רוא תרז תישפחה המרגות לא ונסוחי
 תא הוב אצומ ,ןומדקו שדקנ ןורכזבו הבהאב לארשירץרא לע
 לילעב םש תוארהל ורובכ-תבוח תאו ויתורוקב תרשואמה ותדועת
 לש םיקה דוסיה לע ,וחור ראש תאו ולש השעמה-ןורשכ תא
 .,םינמותועה יגינע לא .הליבקמו המיאתמ ךררב ,שדחה רטשמה
 ולכה לע .הבוט עיפשי םא .יכ ,שיאל הער םורגי אל רשא ןפואבו

 ןיבו םינמותועה ינינע .ןיב דגנתמ רבה םיאצומ ונא ןיא
 רוגנ הפ ןיא !םיקברה ןיב חור  םשוי לא ,תוינויצה תופיאשה
 תכלהתמ הנשונ לואש-תצלפמכ םנמא .המאתהו ףורצ םא יכ ,הריתסו
 ןוטלשכ ,םישנאה תצקמ תובלב תטלשה .הבזוכ העד םייחח ןיב דוע
 , דגנכ .תנווכמ היטנכ .בשחהל .הלוכי :תונויצה יכ  ,הלפת הנומא

 / : | ָ קוח לבב סיעידומ .וגא הז  דגנכ ,תינמותועה תוירפקה תודחא .



 השרחה .המרנותב םיבר  םינוכנ םע םיעד-ימימת .

 בגו 4 0 ו < 9 1

 - 0 ' זמ ןוילג

 תחא רותבהבצמ תינמותועה הנידמה תודחא
 הכלממה לש תימינפה התהלצה ,תורידאה תונידמה
 היתודפומ לש הבוטה םתותתפתהוהוע הסהמ,תאוה
 םיקותה .ונתדובע לכל דפומ דופיםה--םייללכה
 .ופינ רשא לכל תלוקשמלו וקל ויהי םינמותועה
 תא םיקנ תישפחה תירגותה היצומיטסנוקה פ"עו
 םירדפבו יחכנה םמונמה-בצמב יכ :וניתולועפ
 םיכלוהשוהיצוטיטסנוקה תוישא לעדופיל וחנוהש
 תא םיאור ונא יביסרנורפ ןפואב םיחתפתמו
 .ימואלהו ידיחיה וננוחטבל תובורעה

 רה אנ עמשי ;תערל םיצפחה לכל הרות אצת סרגנוקהמ
 םינויצה  ןיב יב ,ועדי ןעמל .ץרא יטפא .לכב הלאה םילמה
 תוגוהנה םעה תוגולפ לכ יכו ,המלש העדו הרורב הרכה תררוש
 ,החטבבו טקשהב ,םולשה-תדובע ,ןתדובע תא הנידבעת ונידי לע
 תמאב ,רשויבו יולגב ךא ,םדאל .ערה ילבו שיאב עונפ ילב
 תכלממ תבוטל םג הנממ רשא | ,לארשידןירא  רשואל ,םימתבו
 ,ונבדקמ הלא תא םג הז תעדדיולג אנ טיקשי 1 תואצות המרגות
 תיאליזבה הטישה תא םילופלפב רקבל םהינפל ןוכנל ואצמ רשא
 רשא ךותה ידומע תא תופלל ןתנ אל ונחנא , םיונש .הב שורהלו
 זוזת אל תיאליָבִה הטישה .דמוע וננינב לכ םהילע
 הכרצ לכ הפוקשו התארוהב הכרצ לכ תחוורמ איה -- !המוקממ
 ונשקב אל :םלועמ יכ ,תערהלעב לכל תוארה ןעמל ,התנוכב
 תובורע רוסי לע .םולשה תרובע תא חתפלו .רוציל רשאמ רתוי
 ,רבד םישקבמ ונא ןיאו ,םימיקה םיינידמה תוחכה לובגב תוקיפפמ
 תישפחה היצוטוטסנוקה לובגב ונתרטמ רעב דובעל .םא .יתלב
 - 0 בצו
 0 רי

 םישל םימי הניכיראת תובזוכה תועדה יכ ,בושחל ונל לא
 לא ונא םיברקתמש ,םיחוטב ונא .,ונכרר לע םיבר םילושכמ ונל
 הערל הלעמל | תורומאה | תוערה | הנייהה וב  רשא | ,ןמזה
 וננהש ,םיעדוי ונא התע רבכ ,תבשוחה המרגות לכ לש תיללב

 .תישפחהו
 הנידמה תלכלכ ,הרוטלוקה .ררגב ךרע ןיאל הבורמה תלעוחה
 ךותמו ,לארשי ץרא תיחתל ונהרובע איבתש הלש הקיטילופהו
 םלעתהל לכות אל | ,תינמותועה  הכלממה לב תףבוטל ךב
 ,המרגותבש םייתמא םיטוירטפו םיינידמ םימכח תאמ םיבר םימיל
 תויושע = ןניא ףונויצה רבד לע  םלוע תושיערמה = תואמווגה
 בלב םויה ונעדוה רשא רבדה !םילגר ול ןיא רקשו--םייקתהל

 לכב ןמאנה ןויסנה .השעמה ירי לע .ררבתי הרורב הפשבו םימת =
 יכרעמ תא רואכ איצוי = ,ונממ לודג אכמס-רב ךל ןיאש  ,ויתפומ
 יכ ,המלשה הנומאה ,תמאב םיבשוח םה רשא תאו םינויצה בל
 םהידעלב רשא ןוחטבהו הוקתה ,ןוחצנ לוחנל הדיתע הלענ העד
 .םלועל ונובזעי אל בוזע ,השענ .הלודג הריציל לעפמ םוש ןיא
 ןכתי אל ,חרכה שי םשש םוקמב יכ ,ונתעבי רשא שקומ ןיא
 ןורכז קר ,םרקתהו ךלה ךלת :ונתדובע .תוירשפאה םג אצמת אלש
 אֶל דוע יכ ,תידוהיה שפנה תא םילכמ ןורכז ,ראשי רחא  רמ
 ,התרטמו תונויצה תעד רפוחו האנשו האנק םידוהיה ברקמ וספא
 ץוח ינפ לע .םיארנו ,םריל הרקמה אובב ,םנולקב םילגתמ םהו
 תומדכ ונתוא וראת רשא המה םה | .תונטשו | תולילע * תומדב
 ,ארקו םכשה ,תועוז לוק  ודימעה .רשא המה םה !תוהלב-םלצ
 !הנידמב .תדרומ איה תונויצה יכ ,רהזהו םכשה

 תוריתחה לע .הברה רבד ילבל ונתפשל תירב תורכנ ונחנא
 תאו ךא ספא --- ,תונויצה דגנכ העְר חור ללוח ןעמל ,ושענש '

 ,ותבוטל  םיאנקמ  ירוהיה םעהמ  םיקוחר םישנאש האנקה :ריענ >>

 .,ןוכיתה .חירבב .תדחואמ הגהנהל תלוכיה האצמנ התע  ,קסופ

 הקיטילופ תושעל םילולע \ונחנאש ינפמ ,וילע ןגהל ואב .וליאכ
 הלאה םישנאה  םילמע רתומל ךא ,הלוכ הרתי האנק איה ,הער
 ,ונבל לע ולע אל רשא םירבד תושעמ  ונתוא .עונמלו ונחיכוהל
 ,וניכרצל םידגנתמ םהש .ינפמ

 םישמשמ ךשחו רוא ןיידע המצע המרגותב ,חצנה תמאה
 ואלמי .תרחוימ תחנ ישגר .חצנל ריתע רואה לבא ,היבוברעב
 םינויצ םיריצ הנושארה .םעפב הפ תוארל ,ונבל תא
 הילא .רשא ץראה ןמ םיאב םה הנה .,המרנות ץראמ
 ..המחלמ תוכרעמ םוקממ םיאב םה .הוקתבו הבהאב וניניע .תואושנ
 לע  ןנחל ודמע םה .תורעבהו רקשה תוחכ לכ ןיבו תמאה ןיב
 "תוחותפ  וניתועורז !חרזמה .ןמ וניחא ,ונל םוכורב ויה = ןונלגר
 יכ ,םיפוצ קה .אל םתייה םתא ,םכילא .קפוד ונבלו ,םכתארקל
 םיזנכשאה וניחא רבחתהב | ,בגשנהו אלפנה ןויזחב םילעופ םג
 ול םרג רשא  ,הילילעה:לדגו תואצותה-בר ערואמה הז  ,םידרפסהו
 ,לארשי .תיב תא קוחל .הוקת תואצות ונממ רשאו ,ינויצה ןויערה
 :נוקה תאמ םכצראל אנ ואיבה ,התומלשב המואה תא תויחהלו
 :בבל תוריקמ הכרבו םירבחו .םיחא .תבהא ישגר | ינויצה .םרג
 : !םכידי הנקזחת

 : / 1 ב כ- רג גק
 טאל ,לרש י.ץראב תהנומ ונתדובע לש רבוכה תדוקנ

 לודגה ולצ רשא ,לצ רה .והתה בצממ םש םיאצוי ונחנא טאל
 -הנשיה-ץראה, :הלמה תא רצי ,םלענ גיהנמכ ונתוא הולמ
 .> וניניע .ונורג ךותמ הרבר שדקה חור -- ,("דנאליינטלא,) *השדחה
 הריתעו ,םושרח םייחל הררועתמ לארשי ץרא יכ ,התע .תואורה
 יכ ,רבדה יולג  ,םילודג םישעמו םיריבכ םילעפמל םוקמ תויהל
 < + תחלצומו תזרוזמ תוחהפתה .לא .ברקו .ךלה ..תכלוה .ונתרמח .ץרא
 - ,הלודג הריקשב ונבל תא .ינמש תאוה .תוחתפתהה לא
 וג - רזע רוע םש וגל רשא ףסכה ידפומ ,תעגמ ונדיש
 דיל 'םש | הישעהה - תולחתה תאו . תויבושיה .תונכהה תא איבהל
 " ריצראה תודיק פה .תומכוחמו תונובנ  תואולה י"ע תובחהתה
 < ,הנומאב  ,התבוח .תא התשע | ("טמא אניתשלפ) תי לא רש י
 ,"םימקרתמהו .םימיקה .תודסומה לכל השעמבו הצעב רוזעל

 ןפואב תחתפתמהו ונלוכ לע הביבחה ,תימואלה וג תפוק
 :ומכ = ,םיינויצה | תודפומל קר אל | רזעל . .התיה  ,הפי ךכ לכ
 | יקנה יל אלע ב, ,"בושיה יתרש הל הרבחה,
 = ושענש םילעפמל םג ךא ,המורכו "תי ב תווחא, ,"תירבעה
 ,לשמל ,ומכ :,התלוז  תויורדתפה י'ע = תונויצה  םוחתל \ ץוחמ
 ידוהיל הרועה תרבח, ידי לע דסונה "םוקינהמ,ה
 לש םיששה תדלוה םוי .רכול | .ןינבל ץקרק ןתמב --"זנכש א
 טוטיטניא,ל רוסיה תא ונחנה יוד רונ ם כ מ רבכנה ונרומ
 . / תורחא  תורובע הברה לש תכרעמ דועו ,"יגולויבורקימ
 , ונותורסומ לולכשל .תושעל :ונולחהש

 | = ונקסע יכ  ,םכינפל עודיו יולג ונתור דר תפסה רדגב םג

  חובחה תעכ רסונ תי כ רמה וג תב ש ל ב ,.היקלח לב .לולכשב
 וניאש ףורצ דחי םיפרטצמש ,ונתוררתסה תורפומ לכ  ןיב ןוכנה

 דחא לכ םילעופה תודפומה לכ תא רבחמה
 ,ול. ןותנה

 ,לוקשו ןוואמ . בצמ לא  ףופ ףוס ונעגה ונביצקתב
 םימיל םג הזה ןוכנה רוסיה תא קוחל ,ונתבוח תאז .היהת התעו
 5 ,םיאבה

 ,תקסופ הניאש תוחתפתה תחתפתמו | תכלוה | ונתוררתסה =
 ,חיהי םכילע .,הילא .וניתונקת תא םיאתהל רברב ךרצ שי ןכ לעו
 ,ונתורהתסה .תונקהב םייונש רבה לע םג .ןתילו .אשיל .אופא

 ומוקמבו = ימוחתב

/ 
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 = תסמונת ובתה מקכמב המטה נטטמכנבש בחנה נציב אנ נצנהונאיממתוהצנ עצבממ ענה ננענצנבט שלנל נג עאנטקקנבלצ עתטפכטבמהבנפ:טנקויוממהיצנב-לכדבנטמא םכנצש טק עטה ולהציג :םמצמ נ-פצמ

 ,הזה סרגנוקב ונתרובע ידּוסי הנייחת הלאה תולאשה לכ
 תויואר תועצה םכינפל .הנכרעת . ךכל .תודחוימה תויושרה דצמו
 .ןהב ןייעל םכילעש ,תונוגהו

 לכ ,ונישעמב ראפתהלו ונתדובעב  ללהתהל  וננוצר ןיא
 קר ,לודגה .ןינבה דופיל הנפ ינבא קר םה ינישעש :םישעמה
 ,ונתדובע תישאר

 איצמי ,וילא םיברקתמ ונא רשא ,היקרותב רדוסמה בצמה
 החלצה-ןוחטב .רתיבו ץרמ .רתיב .ונמצע לע .לבקל תלכיה תא וגל
 םידוהיה תפינכל םילגוסמ םיאנת תריציל הצוחנה הדובעה תא
 : ,לארשי ץראב תואנ ןפואב בושילו

 תבוח תא וניניע  דגנמ זיזהל .ונל הלילח ונישעמ לכב ךא
 ,םע:לש-הרובע איה ונתרובעש ,חוכשל ונְל לא . תונותמהו תוריהזה
 ונתבוח .זפחנו להובב תויהל .יאשר םדא ןיא תאזכ :הדובעבו
 ,תימצע הרזעלו תובדנתהל ,תורחאל םעה תא ךנחל איה תישארה
 תחלצהל רוזעי הדמב הב ,זירזו דחואמ ,ץימא .היהי םעהש הדמב
 ,םעה לע קר דסונ ונחכ .ונתרובע

 ,לאמשלו ןימיל בל .םיש ילב .פרהנ אל ,לאל תוהוה ,ונחכ
 םיפיסומ .ונא ,םדא .תאנקו הואת ילב ,רעפל וא הקדצ שמשל
 םשב םידבוע' ונא - , ונישעמ תא תושעלו ונתדובע תא רובעל
 אוה .הזכ ןוצר ,  ויתורוד .לכ ךשמב.. הלגתנש < ,םעה לש ונוצר
 ,ררקתהל תרחא תובהלתה לכ הלוכיי ; הפילח לכל לעמ 'דמוע
 תרחא השובכ הואת לכ םג הלוכי וא ,לרלרתהל---רחא .חכ:'לכ
 וגינה תאו םעה ישגר תא תָוטהְלו  ,םואתפ בהלתהלו ץרפתהל
 ךשמב םיוקמהו רשואמה םעה-ןוצר לבא ,עוחי ןמול--החא רצל
 םימעפל םיכירצ הנובתהו קדצה ,תמאה ,ףוסי .אל . םונש יפלא

 לבופ .םע" ונמעב .שיה לבא ,םתרטמ | לא .עיגה  ןעמל ,ןמול- =
 ! םלועה ריואל התאצב קיר ןןוימרכ תונויצה הבשחנ אלה % דימתמו |
 החילצה תאז לכבו = ,ינויח:חכ הב שי יכ = ,ונימאה םיטעמ קר"
 תושעל  ונילע .עיגמ החכ ןכיה רע םיברל תוארהל ןמזה ךשמב
 רשא םעפ לכב םיעמשנ ויהי ונירבד :םש ונל .תונקלו רי :ונל
 םא ,ןוחטבו .הנומאו תיבושק םינזא הניאצ-ת וניתוחמבה * ,רבדנ
 ילכ לכ +: והיעשי ירבד ונב אנ ומייקתי .םירבח דחא שיאכ :הוהנ
 .עישרת טפשמל ךהא םוקת ןושל לכו חלצי אל ךילע רצוי =

 !תויממוק ,המירק. העצנ
 ויעישתה םרגנוקה תא תתופ יננה

 שאר םשב הכרבב םרגנוקה תא םדקמ (גרובמה) יול ריד
 = -!"בורקלו .קוחרל םולש ,םולש, .,גרובמהבש תסנכה-יתב תדוגא
 ךרבמ ינא .ץראה תופנכ עבראמ םולה םתאבש םכלכ תא
 ,םכישעמב םויורש תודחאהו םולשה ויהיש ןוצר :יהו ,םולשב
 ךחכשא םא,  .םכומכ וניתובא ץראל םיעוגעג םיאלמ :ונא 'םג
 יברכזא אל .םא .יכחל  ינושל קבדת ,ינימי חכשת --- םילשורו
 ץרא ונל םג  ."יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא אל םא
 ןויצל .ךבושב וניניע הניזחתו, ,ונשפנ תאשמ םוקמ איה :וניתובא |

 םיצפח ונא םנ  ,ונשפנ יקמעממ תעבונ וז הלפת ---"םימחרב
 .םידי .קובחב תבשל אלו ונצראו ונמע תבומל םכמע דובעל =

 הבישה . כ'חאו .תודהיהל  הבישה הנושארב = : לורגה .לצרה .ירבד
 ירבע,  :ינא .רמוא  ןואגב  ,םיניעל | ונל םה -- לארשו ץראל
 ינא  םעפה דוע . ."ארי ינא ץראהו םימשה יהלא תאו  ,יכנא
 יונצראו ונמע תבוטל הירופ הדובעבו םולשב םכתא ךרבמ
 ,(תובשוממ ב"חמ)

 קעבילו  לעיק = ,קבסרנו = ,אנוטלא תוכומסה תולהקה םשב

 םאונה .אנוטלאמ קנר פ ר'דה .הכרבב םרגנוקה תא .םרקמ
 םינויצה .רחא רותב  ,וז .המיענ .הבוח  תואלמל רוחיב חמש

 עיבהשו ןושארה | םרננוקב ףתתשהש  ,הינמרגב  םינושארה
 ,ץפחה תא גרובמהבש תינויצה הרוגאה םשב ישימחה  סרגנוקב
 הלהקה .הז םצפח אלמנ התע ,גרובמהב היהי אבה סרגנוקהש
 הבוחל הל האצמ ז"כב לבא ,הלוכ תינויצ הנניא תינוטלאה
 ,סרגנוקה תא רציש ,לודגה שיאה רכז תא דבכל וידי תא אלמל
 תודחאה לגד תחת תדבועה היסנכה תא םולש תכרבב םדקלו
 \--.סרגנוקה לא םלוכ אבל וטילחה קעבילב הדעה ישאר ..תידוהיה
 ,סרגנוקה תא אופיא םאונה | ךרבמ תורכזנה תודעה לכ םשב
 (וכ"חמ) .לארשי םע .תבוטל ותרובעב חילציש

 + .תורומאה .תולהקה לכל םרגנוקה םשב הדומ ןופפלוו
 הניריבתש רחאל .,ונתדובעב הנפתתשת :ןלוכש ,ותוקת תא עיבמו
 -- , ןגוהכ וניתופואש תא

 סרגנוקה תא ךרבמ גרובמהבש * תינויצה  הדוגאה םשב
 םע יריצש ,הזב ונא םיאנתמו .םירשואמ, פו מ ל ק  ר"דה
 ,"לארשי ימי .ירבדב שדח קרפ .כתְכי הפו ,הנה ופפאנ לארשי
 יריצ תא דבכל הטילחה תיגרובמהה הדוגאהש ,עידומ םאונה
 עגרהל יוארכ ,םיק רברב אלא ,החמש לש התשמב אל םרגנוקה
 ,קרמ 8000 ,אופא ,הפסא הדוגאה .וב םידמוע ונאש בושחה
 -רפסהיתב ירקבמ ליבשב  תוידנפיטסל תמיק .ןרקל דופיה .ויהיש
 (,ב"חמ) ,י"אב  םיהובג

 עיבמ = ןוספלוו
 -- + תינרובמאהה

 תואיחמב שגפנ ,יודרונ סכמ ר"דה הלוע המבה לע
 (תוכשוממו .תורעוס .םיפכ

. 

 הדוגאהלו = פומ ל ק < ר"דהל | הדות

 ,יודרונ "סם כמ ר"דה לש יומואבנ

 יתש הז ,גאהב הנורחאה ונתבישי .ירחא אבש ערואמה
 " ,םחומ תא קיסעהשו םינויצה לכ בל תא שיערהש ,והשמו ,םינש
 לש החיתפה:םואנב בושח:רתויה םוקמה תא ספתש ערואמה ותוא
 "--הבחר דיב םיפכ-תואיחמ ול םתלצאה התע הזש | ,ונאישנ
 ילב הכפהמה איה וז ,ינויצ היה אל ,ריכזהל יואר  ,הז ערואמ
 ',1905 ילויל 54 םויב  לופוניטנטסנוקב הללוחתהש , םימד:ךפש
 םדב  רמגהל הלולע התיה וז הנש לירפאל 18  םויב רשא
 ריחיה"ןוטלש לפנ היקרותב יכ ,הרושבה העיגה רשאכו ,שאו
 הכלממהו ,תישפח היצוטיטסנוקל םיכסהל ליאוה ומצעב .ןטלושהו
 ,טנמלרפ י"ע תלהנתמה תיטרקומד הלשממ לבקת חינמותועה
 ולגנ ןאכ .תחדק ןימ םידוהיה ברקבש ינויצה הנחמה תא ףקת
 ,ונלש םיבצעה-עוזעזו םידוהיה עבטב החנומה תוזיזפה ,ונרעצל
 וארנ .תוינויצה תופסאב ,םינויצה םיניתעב  ,הער :ונל .םרוגה
 םירבדו תולוקב םינימאמ ונייה וליא , תוליהבמ :תומוגה ועמשנו
 :יבה םישעמה רחא לופוניטנמסנוקב הכפהמה הנה זא יכ | ,וללה
 תונויצה , ונל היה אל והומכ רשא ,םידוהיה ימי. ירבדב םיבושח
 טישונ קרו ,התע ונל הבורקה ,הרטמה .דע םואתפ עתפל העיגה
 שוגפל הכירצ תישפחהו תשדוחמה היקרות ,התוא ונגשהו -- ונדי
 ,לארשיהץראל הפינכה  תושר 'לבקל ידכ , תוחותפ תועורזב  ונתוא
 דףכית .הביוחמ תינויצה .העונתה ..חתוא שקבל אלא  ונל ןיא
 םיסב לע בציתהל הכירצ איה .הנתשנש בצמֶה לא לגתפהל דימו
 :לע הריבעב 'ייחתהלו .תונשיה היכרד לכ תא בוזעל. ,ירמגל .שדח
 ןיע ואשנ לכה ,יונש .תילבת םימדוקה ןמ םינושה * םינפוא יפ
 ףביתו  ריבכ לעפמב אצת | איה .יכ ,ויה םיפצמ ,הנהנהה לא
 לעפמה הארנ אלשכו היקרות תוחתפתה לע התעפשה תא הארת
 == +ןלקב םיבשוח המ, ,ורמרמתה ,ושענתה | ,ושאיתה הזה
 -לכ .הנבח 'םש םהל ןיא יִכו -- חור רצוקב תואמל תולוק וארק
 :ףלחל וחיני םנמאה ? היקרותב הכפהמה לש הברה התובישחב איהש



 ,ונרצמ תועצהו םירבד-רורב ,לודש "ע

 ומ ןוילג

 ,םינשב תואמ ךשמב והמכ אבי אל .ילואש ,הזה .לודגה 'עגרה תא
 ,עודיב ,ידוהיח םעהש ,תוצעההילעבו + תלעות ונממ קופה ילבמ
 בור ונילע .םיעיפשמ וליחתה  ,(קוחצ) םהב רופחמ עדי אל םלועמ
 ילעב םע ןתמו:אשמב אבל עגרה הזב הביוחמ הגהנהה .םתמכח
 תונויצה תבוטל להקה תעד .תאו םבל תא תונקל ,היקרוהב ןוטלשה

 הפי .לכ .םדוק םלואו
 ארקלו לופוניטנטסנוקל הגהנהה תא ףכית ריבעהל ונתילכתל .היה
 המרגורפה לש רומג יונש אוה הזמ בושחו .,ונלש םרגנוקל םש
 .בצמה יונש לא םיאתתש ידכ  ,תיאלוזבה

 תונוכנ ,דאמ תונוכנ ןה ולאה תושירדהו תועצהה ןמ תצקמ
 היה אלו ,ומצעמ ןהילע דמע  תער-רב ינויצ לבש רע ,ךכ לכ
 ןהצקמ ךא ,לודג ףצקבו .המחבו ףאב ןתוא עיבהל ךרוצ םו .אופא
 ינפמ ,הקיתשב ןהילע רבוע ינאו  ,רועיש ןיאל דע: תונושמ ויה
 ונאש םוקמהו העשה תיבישח םושמ םגו ,ימעט יפל הז .ןיאש
 ואב ףופ-לכ-ףופש ,הערל :םירבחב סלקתהל ינוצר ןיא וב .םידמוע
 ,יטילופ ןויסנ רפוח ךותמ  ,הריתי תוזירז ךוהמ ךא תועמ ידיל
 ,הנוממ יכנא ןיא , תודבועה .ביטב יוארכ ריכהל וקיפסה אלש ךותמו
 ריתב ךא ,ונלש הנהנהה לע רוגנס תויהל . הנוממ-יצח אל .ףאו
 יל שי תוינפ ילב לכתפמה םדא רותבו ,תוכוה "יל שי .ינויצ
 קדצב-אלש תולפנתהה תא ינא האורשכ ,הילע ןגהל ,הבוחה
 ינא .חבשמ  ימצעל ינאשב .הישעמ לע גורטקה תא ינא עמושו
 הכובמב האפ אלו םרזה םע הפחסנ אלש לע ,הגהנהה תא
 תהדקההיזוחא ךותב ןתהיא הדמע אלא ,ונירבחמ קלח םע דחי"

 ,הב םיצואמה תורמל ,הטקוש תויהל  העדיו
 המ !םינפב םלפ תואיצמה לא .חור"רקב אנ ןנובתנ הבה

 תובוחה ןה המ 3 ונילא ולא תוערואמ םיעגונ המכ דע 7 הרק -
 םישעמה ירי לע הנה % ונילע םה םיליטמש דיתעבו הוהב תושדחה
 הלפנ םתרלומ-ץרא תא םיבהואה ,חורה ירובג לש םיצימאה
 תודוסי לע רצבתהל | הנוכנ = הכלטמהו  ,תוצירעה  היקרותב
 ןכ לעו ,הפוריאב םיאצומ ונאש וו הפי תינכתב ,היצומיטסנוק
 יכ ,םידוהי רותב קר אל ףא ,םינויצ רותב קר אל , ,םיחמש נא
 המידק-דעצ %כ הכרבב םימדקמה .,םישנא  רותב ,טוש 5 ,םא
 תבוטל בל:ילעב דצמ הרובג השעמ לכ הארמל םיחמשה ,םלועב
 ,שפוחה לע םע לכ גנעתי יכ ,םבל לכב םישרודה ,םירחא

 ירבד לע רזוח .ינא  דוחיב ,(םיפכ  תואיחמ) םולשהו | רדסה
 םעל הבח אלמ ונבל ,תובגשנ םילמב אל יכ ףא ,רבכנה ונאישנ
 'ונא ול רשאו | ,חורהלדוג דימת הארה ונילא וסחיבש  ,יקרותה
 וצראב | טלקמ ןתנש לע םינשב תואמ הז תימלוע הדות םיבויח
 ומע אבל ונא םיוקמש םעה הז  ,(תורעופ  כ*חמ) .ררפס :ילוגל
 םע םלואו ..תונויצה | תופיאש תומשגתה | רחאל  תודידי .השקב
 הכפהמה יכ ,חכשל ונל לא תיקרותה תורחה ילגרל  ונתוצילע
 , יקרות םא יכ ,ידוהי אל ףא ,ינויצ ערואמ  הניא לופונימנטסנוקב
 תופילחבו . ,תינמותועה הבלממה לש םיחרזא  התע-תעל ונא ןוא
 םידמועה  םוננובתמכ קלח ונחקל תיקרותה .הנידמה לש תוימינפה
 ןמ הז ןיא כלו ,םעה תחמשב ונפתתשה יכ ףא ,ץיחה .ןמ
 ,(םיפכ תואיחמ) .ןהב .ברעתהלו אבל - הניבה .ןמו ומינה

 תונויצה תא איבהל וציאהש הלא יפלכ .םינווכמ םירברהי
 הלא יכ ,ןיעל  יולג = .ןוטלשה  ילעב םיריעצה"םיקרותה = .ינפל
 -םיקרותה תגלפמ יכ  ,ןיבהל רבדב ונייע אל וללה תושירדב ואבש
 אלו  תינמיתועה  הבלממה .ברקב הגלפמ אלא הניא ו

 ןסרב וז הנלפמ תזחוא תעכ םנמא .אפוג > תינמותועה הכלממה
 תא ללהלו תבשל תושר ול שי ונתאמ דחא לכו ,הלשממה
 םתוא .ךרבלו :תולעפתהב | םהילא  ןנובתהל ,ונוצרכ * םהישעמ
 ןיא .תונויצה .. :םימי ךיראת ץראב םתלשממ יב ,ןומאהלו

- 

 ןואש רע ,ךכ לב םינבומ םה הלאה םירברה לכ -- +וניתורטמ +

 5 3= םלועה <
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 תותוא) .ינמותועה םעה ןמ .תחא הגלפמ ירחא הכורכ .תויהל הל
 וליפאו ריתעב הלרוג תא .רופמל תונויצהל הל רופא .(המכסה
 לכ .קיחרהל :,ידידי ,םכילע ,תחא תינמותוע  הגלפמ :ידיב .הוהב
 ץראב .תונלפמה תמחלמב ברעתהל תרמוא תונויצה יכ = ,ןויער
 .םיחרזא וא םה תונויצב םיקיזחמה לכ טעמכ רשא רוע לכ ,היקרות
 הלא !ונלש תוזיזפה תא שובכנ .תוירכנ תונידמ לש םוניתנ וא
 ,םישדח םייח םש תויחל -וניתובא ץראל ואבי רשא םינויצה ןמ
 םיאשר ויהי םה | ,תיקריתה  הנירמה יחרזאל ויהי רשא | ירחא
 ץראב תיטילופה הדובעהל םהלש טנמרפמטה םוח לפב רכמתהל
 םחלהל ,םהל היוצרו הבוטה הגלפמה התוא לא חפסהל ,םהדלומ
 םג התע:תעל ךא .םדאמ לכבו םשפנ לכב םהידננתמ םַע
 ,הזה רבדהנ ,רצה ןמ דומעל ונממ  םישרוד הניבה םג ומינה
 תוזירוה ןמ. רתוי הברה תויקרותה .תוגלפמה לכ יניעב ןח \אצמי
 םיקרותה תגלפמ םא ,אוה קפס ,התוא םישקבמ ןיאש ,ונלש
 תא עיצהל הינפל ונאבו ונקחדנ וליא ,הדות ונל הריכה םיריעצה

 ,התוכיאו  התומכ ונמצעל ונל וררבתנ אל ןיידעש ,ונתרובע
 רוחארילכ רובעל ךירצ תינויצה .העוגתה לש דבוכהדזכרמ,

 אלא הז ןיא * ,םינוש םירבעמ ונילא םיארוק ךכ --- ,"היקרותל
 , רתוי .אלו האניבינ

 המ .אדבועד = אפוגב / ןייענו הצילמה קבא תא אנ ריסנ
 + היקרותב דבוכההזכרמ תא עבקל הכירצ תונויצה, :םילמה שוריפ
 המכ דע הריקשב שורהלו רוקחל ונא םיביוחמ : תרמוא תאז םא
 תוחוקפ םיניעב .ןנובתהל  ,תיקרותה הכלממה יאנת תא רשפאש
 ,תיגלפמה םעו הנידמה ישנא םע ןהמודאשמב אבל  ,היתוכילה לא
 תאו וניברר תא ,וניתומגמ תא להקה תער ינפל ןבללו ררבל

 ישע תאז ןה = . חורדתרעס ךוחמ םג המו ,םתוא שוררל  ךרוצ
 :יכ .,ונא .םיוקמו ,  הדיקשו ןויע רתיב תושעל ףיסונו :םויה דע  םג
 ןוטלשהו םיקוחה לש שפוחה י"ע התע ונל/ לקוה תאזה הרובעה
 : וניתולאשמ  ,וניתופיאש לכ לש הרטמה | ,תינמותועה הכלממב
 יכ :,אצוי .הזמ ,דימת האצמנ םשו  היקרותב  החנומ  וניתווקתו
 הכפהמה י"ע קר > וניניעב תובישח הלבק אל תיקרותה הכלממה
 :יפוח לע , היקרות תכלממ תופנמ תחא איה הניתשלפ . הנורחאה
 ,רמשמל םיקרות אבצ-ישנא םידמוע .היתולובג לעו השודקה ץראה
 ,הפחמ םש אצמל םירמוא םינויצהש  ,תיבה ותוא לש .תוחתפמה
 :יתב :םימייקה ונילעפמ ילכ .תיקרותה הלשממה ידיב םיחנומ
 ,הניתשלפב | אצמנ לכה. .ונלש תוכשלה ,ונלש קנבה ,ונלש רפסה
 םיאצמנ ןנוכלו רסיל םירמוא ונאש םירבדה לכ .היקרותב ,רמולכ
 ,היקרוה דצל תונופ וניתופיאש לכ ,תינמותועה .הכלממה םוחתב
 ,.ןופצ דצל רימת המונ ספמוקה לש טחמהש ומכ

 רומלל רשפאש .המב דע בל לא ונמש םינש 'המכ הז
 םיקוחה תא ונייה ,םיטפשמה תרות תא םירוב לע  תעדלו
 , :ולכי המ" .םילוכי המ ..היקריתב הנידמה תגהנה תאו םייעקרקה
 ?םויה דע ררשש םינינעה בצמב רתוי תושעל

 וא הניתשלפל ,היקרותל הבשומ קיתעהל .הכירצ הגהנהה,
 =- "םש ףסאתהל היה ךירצ הזה סרגנוקה םג, ., "לופוניטנטסנוקל
 :יאב םינויצה ופסאתנ וליא ,ונרצמ התיה תוויופ ! רבכנ םרגנוק
 " ירבש םרטב ,היקרותב שרחהו ןשיה םלועה ןמ ידיהיה םעה חכ
 :הזמ .רתויו ,ןוצרב וניהימגמ לא םחיתמ יקרותה .םעה יכ | ,ונל
 < ,היקרות תכלממב וניתעונת תגהנה תא ןנופל התיה השק האינש
 < תימינפ 4 ,הלופכ איה  תעב ונתדובע יכ * ,חוכשל ונל ןיא יכ ןעי
 םכסה תא .שוכרל תונויצד .ליבשב רבדה .ץוחנ .יאדוב . תינוצחו
 ' םלואו ; ונתרובעב עויפ  תיקרותה הלשממה, תאמ לבקל ,היקרות
 םעה בל תא וגנויערל הנקנ יכ  ,רבֶה : ץוחנ \ הזמ תוחפ אל

 ו
 ל 2 % לי /
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 % , 36 םלועה < 8

 הריתפב אב ינא הלא ירבדבש רשפא ,(םיפכ תואיחמ) ידוהיה
 הטונ יתעד לבא ,םיישעמ םינויצ םינוכמה לש. םהיתוערל
 דימו ףכית ןתמו-אשמב .אבל ונל ךירצש הממ רתוו .יכ. ,בושחל
 תֶא קזחלו ביחרהל הדופעה ונל הבושח | ,תיקרותה .הלשממה םע
 .(תורעופ כ"חמ) ידוהיה םעה ברקב םיינויצה  תונויערהו  תוערה
 חורדירבר ,תונוימד ךותמ םכילע הלפנש המררתה ןמ אנ .וציקה
 תא אנ ודקפ ! תימצעדהאנוה ידיל םכתא ואיבהש ,אוש"תונויערו
 בלב םתא םינימאמ םנמאה !  םכחכ תא ןובשחב ואיבה ,םכנחמ
 יהי םכרעש, םירבד י"אב ארבל ידכ דע ,בה ונחכ :יכ  ,םלש
 יפ לע .וניריב .שיה +ידוהיה םעה | ,תודהיה | תוריתעל | בושח
 :םוקמלו ונתעונת זכרמל י"א תא תושעל  וננויער \ תוחתפתה
 ,(תרעוס המכסה) ! הזב :ןימאמ .יניא יכנא ?הלש  הגהנהה בשומ

 ,ראמ ונחכ לד | ,ונרעצל ,יכ ,הרכה ידיל .יתאב ,ךפהל
 ארבל ,ידוהיה .םעה יפלכ םינווכמ תויהל םיכירצ ונושעמ לכו
 תא אנ ביחרנ ,(הבר המכסה) | ,וננויערל בחר = םיסב וברקב
 הבה ,םיפלא תואמל ונירבח רפסמ תא הברנ ,ונתורדתסה גוח
 וניתוערל .הפטהה תלועפ תא םינומ תרשע ,םינש יפי לידגנ
 ונעמש םויה הנה :. הקירימאבו .הפוריאבש םיידוהיה םיזכרמב
 תא ונל וארהש ,קנרפ ר"דהו יול ר"דה יפמ םירדועמ םירבד
 הדועתה תא ונאלמש רחאל קר ,(תרעופ כ"חמ) ,הרשיה ךרדה
 יכ. ,םירפסמב חיכוהל תושר .ונל יהתש ירכ .רע .,תאזה  תימינפה
 ,הלוגה תוצראב תרדופמה תודהיה רותב בשחהל הכירצ תונויצה
 לא ונמצע תא שידקהל החלצהל, הבורמ הוקתב ונא : םילוכי זא
 רחא ןפואב ונדיב שי זא ;ץוח .יפלכ .ונתרועת לש ינשה קלחה
 ,וניתולאשמ תא עיצהלו. תיקרותה ,הלשממה ינפל בציתהל ירמגל
 ץוחנ  ,תאזה תימינפה .הדועתה תא ונאלמ אלש ןמז לכ לבא

 םוקמל ץוחמ | ,היקרותל ץוחמ ראשה ונלש הגהנההש ,רבדה ?
 ,היקרותב ןופצ ונדיתע םא ;יכ ,תיקרותה הלשממה לש הנוטלש
 ליבשבו .,הקירימאבו הפוריאב התע-תעל חנומ ונלש הוהה הנה

 תא 'הוהה אנ רישכי ,(המכסה) .הוהה תא חינוהל ונל לא ריתעה >
 יבותבש ,הוהה יכרצ  םלואו  ,ומויקל םיאנתה תא וכי  ,ונדיתע
 לבקמו חתפתמ אוה םשש ,ומא יעמב רבועב דיתעה םקרתמ
 התע-תעל ונלש הגהנהה ראשתש ,רברה תא םיבייחמ ,ינויחהתכ-
 ררוש יאפוריאה חורהש .תוצראה לעו הפוריא לע .היקרותל ץוחמ
 רשאמ , אפוריא ברעמב ריעמ רתוי עיפשהל םילוכי .ונא םש
 -אשמב אבל ךרוצ ונל יהישכו ,לופוניטנטסנוק וא ופי .,םילשורימ
 ,ץוחה ןמ אבנש ונל .בטומ זא םג ,תיקרותה- הלשממה םע ןתמו
 לש סחיב ונייה . ,תיקרותה . תורדתסהה  ךותב דומענ רשאמ
 , (תורעופ תומכסה) . קוחה-יפ-לע טילשה לא .םיענכנ

 רוסיפורפה ,הדעוה שאר עיצמ תירידתה הדעוה םשב
 ,יודרונ םכ מ ר"דה תא םרנניקה אישנל ,ןמציוו םייח ריד
 ףלודא ,רמיהנדוב  ר"ד ה'ה תא (ב'א רדס פ'ע) םינגסל
 ןמציוו- רוסיפרפ .ןיקשיפואו בוניל'צ ר'ד  ,דנאטש

 רעוה תמכסהב תירידתה הדעוה תאמ האצי וז העצהש ,עירומ | '
 לכב היהת םצמוצמה לעופה דעוה ירבחל --- , (* םצמוצמה לעופה
 = -.ץוחנל ואצמיש ןמז לכב .םיחוכוה תעשב רבדל תושרה ןפוא
 ,דחא הפ המכסה תותואב .םירחכנ םירכזנה לכ

 ר"ה :ה"ה םירחכנ תואישנה די לע םיבשויל
 רודיזיא ריד ,ןיטנרולפ דוד ',ןהב-ןייטשנרב
 ,סלניפ ש .;(הרופררבכ רזומ בקע | ,(הניו) תילוגרמ

 חעוה ירבח .תואישגב  ופתתשי אלש .,איה וז העצה לש מעט (*
 + םתדובע לע ח"וד תתל םיכירצה ,םצמוצמה לעופה

 ומ ןוולג

 ,(הרגטבסילי) :,1י קמ וא .,(אדיל פגייר ברה | ,(ץלג
 ה"ד ,רנזיולק ףסוי ר"דה :תירבעל :םירחכנ םיריכזמל

 ברה---תידוהיל ,ןיקצ ומ ,ל -- תיסורל ;ןוזניפומ ןויצ ןב
 ,ןמנורג ריד ,ל ביפ  ,ב-- תינמרגל ,(יפא) רבורימנ
 --,שטיומנב ןמרונ-- תילגנאל ;רניטש גיודול

 . הבישיה תקספנ הנושארה העשב

 .הינש חביטי
 (יצחו תועש שלשב ,'א םוי)

 יבבוח לשו ונירבח לש םהיתומשנ תרכוהב תחתפנ הבישיה
 ךירדירפ לודגה גוצריהה תא :וז הנשב םמלועל וכלהש ,ונתעונת
 תינויצה .העונתל העיסש ,םור 5 רוטפפה תשא תא .ןדבמ
 (תונמה .גיהנמה תנמלא) ,לצר ה הי ל וי תרמ תא ,הנוהמו החכמ
 ,יקפרדנב ר"'ד ,ןהכ דלופואיל ,קרומרמ רקסוא
 . םירחאו ןהכ ואיל ריד

 וניחא םשב הכרבב סרננוקה תא םדקמ טדטשנזיא .י רמ
 נחתמה ,ריעצה רודה םשבו ונילעופ םשב = ,וניצולח םשב ,י'אבש
 (תירבעב) . טרטשנזיא רמ לש ומואנ ,רפסה-יתבבו םידליה -ינגב
 ,םיפסאנה תאמ ןוצר תותואב לכזיתנ

 ,םפדנה ח"הודה ד"ע (תירבע) רבדמ בול קוס רמ
 ,םיחוכוה םיליחתמ --- . ותכירעןפוא דעו ,םיריצה ןיב קלחתנש

 ; :קינמספ ריד
 ונתעוגת לש הבצמ תא רייצל יל רשפא יא ,ירעצל

 :לש ומואנ אוה הול ךתוח רתויה תפומה ,םיריהזמ םיעבצב

 אלמ היה .יוררונ לש .ומואנמ ןושארה קלחה ,םוו% יודרונ ר"דה
 ,חור לש םיחירב םחלנ יודרונ .םהב ונלגרוה אלש ,םומלופ ירבד"
 םאונה ,תיאליזבה .המרגורפה חור לש ינוצק יונש שרד אל שיא
 םיאנותעה דחא םע ול התיהש החישב ןוספלוו ירבד תא איבמ
 ףרוצ ןיא ושכעש ,ותער תא :ןוספלוו עיבמ וז החישב .אטשוקב
 תורחא תופנל הדידנב םג ונא םיצפח יכו ,תיטפשמ תוברעב דוע
 < ,ונליבשב דחוימ ךשומ-חכ שי הניתשלפלש אלא ,היקרותב
 בותכ אהיש ,תיאליזבה .המרגורפה תא תונשל ונצפה הז ןבומב
 וררספ רשא לע ןנואתמ םאונה --- .תוכומסה תוצראהו י"א :הב
 תרובע ד"ע רבדל םוקמ הפ אהי אלש ,הוכ ןפיאב סרגנוקה תא
 ןופפלוו ..ןופפלוו דגנכ תוער 59 ויה .ינימשה סרגנוקב | ,קנבה
 ,הארנ הבה ,הלא לש ןומאה תא םג שוכרל לרתשיש זא רמא
 ,ללכ ונשגרה אל וללה םינשה יתש ךשמב .וריב רבדה הלע םא
 ' תכירע תא רקבמ םאונה ,(תוקירשו כיחמ) .הגהנה ונל שיש
 : םינודחאה םידימעה תא קר םיארוק ויה ןוילגה .לכמ .,"טלעוו,ה
 קר ןייצל שי הגהנהה לש הישעממ ,תמיקה ןרקה לש ח'הורה
 הכשלה תא הריבעה םרגנוקה .ינפל םידחא םישדחש ,הז תא
 -שאר :הגהנהה דצמ וניאר הדבוע דוע ,השדח הרידל תיזכרמה
 פ'עוה ירבח םע הלחת ץעיתה ילבמ ,ב"פל עסנ לעופה דעוה
 תא םנ רקבמ םאונה -- ,רספה וז העיסנ  איבת .ילוא  ,איסורבש
 בור תא םינכהל רשפאש העדה --- . אטשוקל ןוספלוו- לש ותעיסנ
 העשה העיגה .תעטומ איה -- ונלש תורדתפהה ךוה לא םעה
 | האשנ ונחנא .התומכב לדנת אל ןנלש תוררתפההש ,ריכהל
 םה םגוווה לבבמ .הלוגה יבש יכ ,רוכול ונילע לבא ;טעמה רימה
 היהי רשא רע הכחנ םא ,םשגהי אל ונלש לאידיאה ,טעמה
 אבח תונויצה תומשגתה ,יוררונ ר"דה ץעימש ומכ ,ינויצ םעה בור
 איצוה  םצמוצמה לעופה :רעוה --: .הרכהה לעב טעומה ידי לע
 ירבח תא לאשל ונא םיאשר םלואו .ק ,פ ,אה תוינמ תבוטל קייוק
 -- +"הוה רבדב ונל תפו מל םה ויהה : םצמוצמה-לעופההדעוה

 ,הגהנההב םיירקיע םויונש שרוד םאונה

 ו% : '

 ו



 ומ ןוילג

 תא ליבגהל . םיטילחמ (ןודנול) גרבנירג לש ותעצה פייע
 ,םיעגר הרשעל םואנ לכ לש ןמוה

 ןובשחב איבנ םא יכ ,רחכל ןיא :(יוקרק) ןוה ט עשוהי ר"ד
 וא ,תונורחאה םינשה יתש ךשמב ונתרובעל םיערה םיאנתה תא
 ןתנש םינינקה לע שפנ"ףרחב ונינהש הלאל הבוט  ריכהל וניִלע
 םג ומצעל םאונה השרמ הז םע דחו .חונמה ונגיהנמ ונל
 ריבכה חורה .ונכותב דוע ןיא עורמ : ,הנהנהה ישעמ תא רקבל
 דעוב ונל ןיאש ינפמ ,אוה רבדה תבס + לצרה ימו לש ץרמנהו
 הנה , הדיבעה תא להניו ארביש ,דחואמ ןוצר םצמוצמה  לעופה
 תושיררל תורוה קר הרסונ ,הגהנהה התע תראפתמ הבש .ק ,פ ,אה
 תרבח הרסונשכ , הגהנהה הול המיכסה ישוקב קרו  ,היצוזופואה
 לוכי היהש ,ק"וקב םעה לא הגהנהה התנפ אל בושיה תרשכה
 , קנב-לאינולוקה רבדב .ק"הוק ותעשב לעפש ומכ ,תובבלה לע לעפל
 הגהנהה ןיא ."י"אב םהל ודבעי, ותשרדב רמא יודרונ .ר"רה
 הכירצ הנהנהה ."םהל ורבעי, :הז ןוגגסב רבדל תיאשר
 תרובעל הגהנהה לש הפוחי תא םג רקבמ םאונה ,המצעב רובעל
 - .הרוטלוקה

 המלחהה תא לטבל עיצמ .ןייטשנרב-ןהכ ,ר'ד
 .תלבקתמ הגיא העצהה .םימואנה ןמז תלבגה רברב תמדוקה

 םיאור ןיאש ,ח"ודה תא רקבמ (תירבע) ןוזניסומ ר*ד
 =-י"אב תונורחאה םינשה :יתש ךשמב הגהנהה התשע המ | ,ונממ
 םיאור ,ונל התיה אל םייחה לע המתוח תא העיבטמה הנהנה
 םיבזוע תואמל םיריעצשכ ,הארונ  תימואל הדירי דחא רצמ ונא
 םיריעצ םג ינש דצמ ונא םיאור ;ימינפ בל-באכ ילב תודהיה תא
 ,תירוקמ תימואל הריציל ,םימלש םיימואל םייחל םיענענתמה
 רוגנ = זי ,הלאה - םימרזה םע .אשמודענמ םוש היה אל הגהנההל
 הגלפמה ןיב | דוגנ שי :הזמ רתוי ;הלהנהה ןיבו העונתה ןיב
 הנתשי רשאכ וא קר ואביש רשפא הבוטל םייונש .הגהנהה ןיבו
 ןובו םעה ןיב ימינפ רשק  היהישב = ,ירקיע :יונש * בצמה
 (כ"חמ) ,"הגהנהה

 רשא לע הגהנהה תא רקבמ (דנלוה) לא אפ דראודא
 תוטלתה דגנכ דבעש הז  ,ןווהכ ףסוי תא אטשוקל החלש
 -- .קנבה תונקת יונשל עגונב. ינימשה סרגנוקה

 ןמו תא ליבגהל הטלחהה דגנכ החומ (סדיל) סכייר ריד
 ..גרבנירג תאמ חאצי וז העצהש ,רברה אוה הרקמ אל ,םימואנה
 לע  ןווהכ = ףסוי דגנכ החומו יודרונ לש ומואנ תא רקבמ אוה
 ,גרוברוול ובתבמ

 ,תוריחבה תא .תרשאמה הדעוה םשב הצרמ ן ומ יס רמ
 יכ .חריעמ הריעוה א. הדעוה לש תרוקבה תדובע .תואצות תא
 יקוח היסורב ורמשנ -- םישקה | םיינוצחה םיאנתה * תורמל
 ,תוריחבה לכ .תורשאהמ הדעוה תעצה | פ'ע --- , תוררתסהה
 -- :הלפפנש תיצילגה הילודופמ- םיריצ ינש .תריחב .רבלמ

 , ,תועש עבשב תרגפנ הבישיה
 םיחרואה ןמ  םיברו םיריצה ופסאנ ברעב תועש הנומשב

 הזחמב תוארל תויחה .ןנבש לודגה םלואל (שיא םיפלאכ ה"'סב)
 תונוש םירעמ ,םידוהיה םילמעתמה תורוגא לש יבמופב תולמעתה
 הוחמ .,גרובמהל הז .הזחמ םשל דותיב ואב הירטסואו הינמרגב
 ריבכ םשור השע,אילפהל דע םתוצירחב םיניטצמה ,םידוהיה םילמעתמה
 רוחיב ,םילמעתמה דובכל תויצבוא תודחא םימעפ וכרעש ,םיפסאנה לע
 ר'רה  ,גרובמהבש תולמעתמה םישנה תרוגא ריבכ םשור התשע
 אשנ ,םידוהיה םילמעתמה | תורונאל זכרמה שאר ,ןילרבמ .ךוט

 היחתה ליבשב | תולמעתהה תעונת לש הכרע- ד"ע הפי םואנ =
 םולמעתמה דובכל .בהלנ םואנ אשנ יודרונ סכמ ר"דה , תימואלה

 5% , : + ו ₪

 ְצ , רוסיר

 תורעופ םיפכ | תיאיחמב לבקתנ יודרונ .לש ומואנ ., םידוהיה

 --.תוכשוממו

 .תישילש הבישי
 . רקובב תועש 10 ,'ב םוי

 (.ח"הודה ד"ע םיחוכיוה ךשמה)
 וב .ןואש לע ח"הודה תא רקבמ ןיט שנ ר ב -ן ה כ ר'ד

 תווהתה ,םתהל הדידנה תעונה לע ,י"אב םינינעה בצמ ד"ע תועורי
 ,"יחרזמ, לש תירוטלוקה הרובעה ,רפסההיתב ינינע ,םיירובצה םייחה
 ,המודכו הישעתהו רחסמה בצמ ,ופיב תירבעה היסנמגה תוחתפתה

 ,בושחל אפיא שי  ,תונויצה תא ןיבהמ יתלדחש ,יל .םירמוא
 אוה רובא --- תילאיר הדובע ם ? רובעל ידכ ,י"אל :אצויה לכ יכ
 -טלקמ  ליבשב אלא תונויצה האב אל ולאכ | ,תונויצה ?ינשב
 . (כ"חמ) י"א ליבשב אלו לילה

 םע תבשחתמ .איה ןיאש לע הגהנהה תא ףקבמ םאונה
 י ,י"אבש להקה .תער

 סרגנוקהל רסומ (םיפכ תואיחמב שגפכ דנ םש ף לו ר א
 : ,ירטסואה גטסכיירה לש .ירבעה בולקה תכרב תא

 תרוקב איה .הגהנהה תדובע לע חותמל רמוא ינאש תרוקבה
 תודחא ןוא םצמוצמה לעופה רעוה ירבח תשלש ןיב .,תיביטקיבוא
 ,ישעמ ינויצ---גרוברוו ,ינידמ ינויצ קרו ךא אוה ןוספלוו ,הדובעב
 לטבמ דחאה אלא ,הז תא הז םימילשמ םניא םירבחה תשלש
 גוקוא זכרמ תרוצי -- אוה תינויצה לש הרקיע ,והער תא רתוסו
 םינויצ םהש ,םירמוא וללה םינודאה ,םידוהיה לש ירוטלוקו ימונ
 תבשלו תוכחל %?םהלש יקיטילופה איה המ לבא ,םייטילופ
 תא וניבה אלו םכררב ודמע הלאה םישנאה .םידי קובחב
 :נאהרעטנוא .םלַא  .ןעלדנאה - רעסעב, .תונויצה לש התוחתפתה
 ,נרוברוו לא . ויבתכמ לע ןווהכ תא השק רקבמ םאונה -- ,"ןעלד

 לש םצמוצמה לעופה רעיה, :0דול אדיור ב ר'ד
 " 25 הזה לעופה רעוה ,ןורחאה סרגנוקה לש ןויסנ\ היה -- ושבע
 תושרח ול שיש ,ונבשח , תוררתסהה שאר לש ונוצר תאצות אוה
 הוה .לעופה רעוה םלואו ,ויניע תואר יפל וירזוע תא ול רוחבל |

 םויה .:תיטרקורויב התיה הגהנהה תדוכע .ודיקפת תא אלמ אל
 תעדל הגהנהה לש סחיה רד"ע י"אבש םינקסעה רחא יפמ ונעמש
 ונלש  קנבה  ,הידיקפ תא קר תבשחתמ הגהנהה ,י"אבש להקה
 םאונה , םייח חור ילב רסומ היצילגבו היפורב םעה יניעב אוה
 ,יממעה ירבעה קנבה תא ךמת אל רשא לע קנבה תא רקבמ
 דעוהל --  .הז רבד חיטבהש פ'עא  ,ותריצי תעשב | הימילגב
 .םעה ינומה לש םיינויצה .םייחה םע העיגנ ןיא םצמוצמה לעופה
 -תוא --- .הגהנהה לש התואיצמ תא םישיגרמ ןיא היצילגו היסורב
 הגהנהה .ףסכ תועיבת קר אוה וכרמה לש  ידיחיה םייחה
 ליבגהלו לודגה לעופה דעוה לש ותדובע גוח תא םצמצל .תלדתשמ
 לעופה דעוה תובישי לא אבל םיבר םיענמנ הז ינפמ ,ויתויכז תא
 , תלעית םוש איבמ ונניא הז רברש ,םה םואצומש םושמ ,לודגה
 ' איבהלו םצמוצמה לעיפה .רעוה תא יינש תילכת תונשל ונילע
 ,(כ"חמ) "םּויח חור וב

 קנבה תא ךמת אל קנבהש ,עירומ ודל גר ב נ ירג
 'רובעל ךירצ קנבהש בשוח םוירוטקרירהש ינפמ ,היצילנב יממעה
 ןיבו .םיינידמ  םיינויצ ןיב םידוננ .אצומ .דנטש רמ -- ,י"אב
 תא םאונה איבמ תפומל .הזכ דוננ ןיא תמאב ..םיישעמ םיינויצ
 טנמלרפה ירבח לש םרוקב ילגרל ,ןודנולב = םיינויצה .תדובע
 ענונב ,רחאכ תישעמו תינידמ  הדובע התיה וז ,ןודנולב .יקרותה
 ךירצ דחאה ,הרובעה תקולח ונל הצוחנש ,םאונה .בשוח הגהנההל
 שלפה שאר ישילשהו  רוטזינגרואה ינשה | ,גיהנמה  תויהל
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 * ןומא .עיבהל .ונא . םיכירצ .לכ םרוקש .,בשוח ךי יר ר'ִד
 תוערגמ לע הקיתשב רובעל ןיא םלואו םצמוצמה לעופה דעוהל
 הגהנהה תופתתשהב אלש תישענ תונושה תוצראב הרובעה ,הנהנהה
 =תימואלה הדובעה תא איבמ אוה .תפומל ,הנוצר דגנ .םג םימעפלו
 בא ,םיבירצ ונא הגהנהה לש התרזעל אל .,הירטסואב תינידמה
 תויוטנ םיניעה לכ ויה .םיעודי םיענרב .המסיסל ,תרדועמ הלמל
 ,םשמ ונלבק אל המואמ לבא ,ןלקל

 םואנ הפ םואנל יבל םע היה אל הנושארב :ןופפלוו
 ,תונוש .תועומש ץיפהל וליחתה םינורחאה םימיב םלואו. ,ךוהא
 ,ךכ .ידיל ונאב רבכו ..הגהנהה רבד לע ,דופי םוש םהל :ןיאש
 ערפמק אלא .סרגנוקב אל תולבקתמ תובושה רתויה .תוטלחההש
 התיה זא םג ,םעה םמוקתה השמ : דגנכ םג | .תונוש תוריעוב
 ךוהב התע םידמועה הלא לבא ,השמ ינניא יכנא .חרק תדע
 +לצרה ייח תא וררמש ,םישנאה םתוא םניא םולכ הוציזופואה
 ורפס םימאונה לכ (.לודנ ןואש םלואב ,האחמ תולוקו  כ"חמ)
 הכחמ ינניא +וייחב תאז ושע אל עורמ ,לצרה לש וחבשב הפ
 ---,תויחל דוע ץפח ינאו  ,ירחא "שידקה, םג ויהיש ,םכיתוחבשתל
 הרובע ?ד"עו = ונתעונת לש החור לע .ההובג ההובג הפ. םירברמ
 םתא ןיא .עודמ. + הזה לודגה חורה םכב ןיא עודמ ,המודכו הריבכ
 ,"ירא, ינניאש 'לע .ילע םינגואתמ 3 וז הדובעל ךרדה תא .םיארמ
 ,יכנא עמוש .םירחא יפמ  םלואו ..לצרה ינניאש ,"רשנ, ינניאש
 רצמ | יל םידגנתמ יתער לע דמועו היגרנא לעב יננהש ינפמ יב
 -- יאדמ .רתוי שלח יננה .ינשה דצמו יאדמ . רתוי קזח .יננה דחא
 יד ונל שי ולא ,.תושדח תואידיוג ,םילודג .תונויער ינממ. םישרוד
 ,שרח ןויער שי גיסונל םג ,שדח ןויער היה ליבגנול , רתוהו
 תובזוכ  תועומש ץיפמו .,התע .עסונו ךלוה .אוה הז ונויער .םשבו
 ידמל  לודג .אוה  תונויצח ןויער = ,יתובר = ,לבא , תונויצה .לע
 ,ינממ םישרוד (כ'חמ) :שדח ןויערב  ךרוצ יל .ןיאו ,יליבשב
 הלאה םישנאהו --- ונתעונת .ליבשב :חרזמה ידוהי .תא .רדסאש
 תא דיחכהלו םהלש תיצראה תורדתסההב םולש םישל םחכב ןוא <

 החישה לע :יתוא רקבמ  קינמספ ר"ר -- , םיישיאה, םיבוסכסה
 הלאה םירברה תא .לבא , רחא יאנותע םע אטשוקב יל התיהש
 רשא לע ןנואתמ םכייר ר"דהו .ילש החיתפה םואנב יולג יתרמא
 ושרוי תויהל היה דאמ השק ,השק --  .םדוק הז רבד יתרמא 'אל

 ינא רמוא לבא ,ןוספלוו לש ושרוי .תויהל היהי לקנ ,לצרה לש -
 טסירוטואה תא הוצזינגרואה שארל ונתה .אל םא :ערפמל םכל
 :ואה יניהנמב ןומא יבלב ןיא  .םולכ לועפל לכוי אל - - שורדה
 תומלחה הלבקש ,גרוברטפב הפסא קתיה המ ןמז ינפל : היציזופ
 םישנאה םתואש  ,ריכזהל ילע לבא ,הגהנההל  עגונב | תועודי
 ר"ד ,תוקירשו כ'חמ) .בוקרחב הז  ינפל ופפאתה ב"פב .ופפאתהש
 העוגה ,(לצלצמ ר"ויה ,תונויצה תא .הליצה בוקרח : ארוק רנזיולק
 םיפרטניא: ונל ןיא .תוצראה יפ לע ררפתוולמ לדחנש ,העשה
 םג םילוכי םניא םייפורה  םיריצה -- = , המודכו םייצילג ,םייפור
 -םיבשוי השמח םהל םירחוב אלא ,םהיתופסאל .ר"וי םהל רחבל.
 שי ,םלצא םיוצמה םיישיאה םיכוסכסה ינפמ והז .רחאכ ,שארב
 תא םירחוב םא ,בונל'צו ןוקשיפוא :"םאיפדימאות, םייסורהל םהל
 ,ילע. וננולתה --.,ינשה תא םג .רחבל םיחרכומ ---  .דחאה
 ורחבנש ,תולדתשה ידי לע .סרננוקהב ב ו ר רוציל יתלדתשהש
 יכ ,איה  תמאה םלּואו ,יל  םיחונה םיריצ תוקוחרה תוצראב

 ,הז  םרגנוקב ףתתשהל וברי אלש | ,היסורו .היצילגמ יל ועידוה
 ונפי  תורחא תוצראב רחבהל םיצפחה הלאש ,יתעדוה הז .ינפמו
 םוש ילב ,ררפה יפ לע םימדידנקה ל כ תא יתעצה .יכנאו ,ילא
 ינפל ומואנ ליבשב ןיקשיסוא תא םישאמ אונה ---  .ירצמ  הריחב
 ,קנבה .ד"ע םייתמא יתלב םיהבד . וב ואבש  ,ונימשה  סרגנוקה

./ 

 ' .תרבחמ רותב ינימשה םרגנוקב םיריצה ןיב טשפתנ הזה םואנהו
 לע ןווהכ דגגכ התע םיחומה הלא זא וחמ אל .עודמ --- : תרחוימ
 לבא  ,הז .ובתכמ לע ןווהכ תא םישאמ ינא םג ?גרוברוו דגנכ ובתכמ
 ,עורג ר חו פו ,ילאידיא ןקסעו :ר"וי אוה גרוברוו יכ ,אצומ יכנא םג
 דגנכ םה םלוכ ןווהכו .גרבנירג ,(גאה) ןהבש * ,איה הרקמ . אל
 \ : ,נרוברו לש ותדובע

 היציזופואה התיה הכירצ ,ק ,פ ,אה תריצי דעבש , רמא ןוהט ר'ד
 היצירפסכאה ינפל  דוע ק:,5.אה הרפונ תמאב לבא ,םחלהל
 ,ונניא אוה ."ןווהכ-נרוברוו. טנדיצניאהל בש םאונה---."שירא-לעל,
 רחפמה-ישנאמ םיצעוי ול שיש  ,רמואה גרוברוו ירבדל םיכפמ
 ,םרגנוקהמ ורחבנ אלש ,םישנא .ויהי םיצעויהש רשפא יא ,ןילרבב
 לש :בווכה ןוימדב ןימאמ ונניאש = ,רמאנ .גרוברוו לש ובתכמב
 תא ונל רציש אוה אוה- -ינידמה ןויערה לבא | ,תינידמה תונויצה
 -- יחכנה ונבצמל ונאיבהש אוהו לכה

 המ רבה אצמא םאש ,ומצעב תהא םעפ יל רמא גרוברוו
 הנוממ רותב ,התיא לבקל יל ןיא---ירחפמ רוסי ול ןיאש ,ותעצהב
 .תישעמ יתלב העצה לכל  דגנתהל ילע---היצזינגרואה יפסכ לע

 הרובעל דגנתמ ינא ינירמ ינויצ רותבש רמוא ,רנטש ר"דה
 "הוצמ רב,  דנטש היהש םרטבש ,יל המוחמכ / .ו"אב תישעמה
 יתקסע אל לצרה ימיב ,י"א ליבשב תישעמ הרובע רבכ יתרבע
 / =-,י"א ליבשב תישעמ הדובעב אלא * ,הקיטילופ םושב

 ?הז ול ןינמ .ישעמ ינויצ | ינניא נאש  ,רמוא רנ ט ש
 רברב דחא בתכמ קר יל 'בתכ  תונורחאה םינשה יתש ךשמב
 רבח אוה רנטשש ,יצחו םינש עברא ךשמבו ,היצילגב תוריחבה
 / --,םימעפ שלש קר ותוא יתיאב לעופה דעוה

 ונניא -ןלקש  ,אצומ ינא םג ,ןלק דגנכ היטפיטנא םכל שו
 רובעי זכרמהו יחרכה היהי רבדה םאש ,יתרמא ,לגוסמה םוקֶמה
 היה םא םלואו (כ"חמ) רחא םיקמל ינא םג רבעא--רחא םוקמל
 רבוע ינא םג .יתייה ןודנולל וא אטשוקל ,י"אל | רבוע זכרמה
 תא םיבשוח םשש ,ןילרבל רובעא אל ןפוא םושב לבא- -םשל

 ,ונלצא םילזלזמ םיפסכ ינינעב--,בזוכ םפקמל * ינידמה ןויערה
 ,ןושארה סרגנוקה ונל הז יכ ,דאמ אוה בושח אלה ררברה לבא
 ןיקנייש) = .םייפסכ .תובוח הסומע הניא  תינויצה היצזינגרואהש
 הכימח ונתיש ,יתמכסה אל יכנא :הנוע :ןוספלוו !היפנמגהל :ארוק
 .הנימב הניוצמ איה .תיזכרמה הכשלה לש היצוינגרואה (היסנמנל
 ,רחא וא הז ךלהמל םתוכייש פ''ע אל םינמזנ .הכשלה ירזוע
 ןקסע :רותב אלו םאונ רותב אל -- ,הדובעל םנורשכ .פ"ע אלא
 ליבשב רבעש ,ישעמ שיאכ אלא ,תינויצה העונתל יתאב ינידמ
 ימצעב רפסל  ונא ךירצ  ,היצזינגרואה לש םייפסכה תודפומה

 = -היח םאו ,דסונ. קנב-לאינולוקה היה אל יתדובע אלול : יחבשב
 ירחא אצמי ובש  ,בצמה יתואל םינש שמח ינפל רבכ עיגמ היה
 = ונתיש ,ימצעב ץפח יתייה -- .ימוקמב רחא אבי םא םינש יתש

 :החונמ ינממ . שרוד יתואירב בצמ ,החונמ לש םינש יתש יל
 יתאב .היהתש הלובע לכל ינואצמה--.םיתנש ירחא ינושרדת םא
 םינש עברא ,ייח ןכתו :יפא תמשנ איה  תונויצהש ינפמ ,הנה
 .היסורב = םיארונו םישק  םיאנתב לצרה תומ ירחא יתרבע יצחו
 ,היצזינגרואה המטומתה  הינימורב םג  .תוהלבה ימיב לכה .ברחנ
 .| .היצזינגרואהו--,ונותוכרעמב = הכובמ איבה  םייצראה לש רורפה
 .התע תמיקתמ

 < * ךירצו "חולשה, תא ינא ארוק "חלשה, ךרוע אוה רגזיולק ר''דה,
 ר"ע םש םפדנה תא ארוק ינא בל>באכבו .םינפ:תשובבש ,רמאל ינא
 "'אוהש לצרה לע םג בתכ רגזולק ר''ד ,ידגנכ תודגנתהה ינפמ אל ,תונויצה
 ר"ע הפ רבר אדיורב ר"ד .("ןפיז, .תירבעב) זעלהאיצומו ןרקש
 ,וננופא .והז .ןינעה תא יוארכ יבמ אוהש .ילבמ  ,ייצילגה .קנבה
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 ומ ןוילג

 ,םיקנב םירפימ םירוסיפורפו םירפס  םיבתוכ .ונלש = םיריקנבהש
 ןגוהב ונד םירוטקרירה ירבח .קנבה רבדב ילא .הנפ אדיורב ר"ח
 קונ םורגל הלולעו ונל הבוט הנניא איהש ואצמ לבא ,וז העצהב
 + קנבה ינינעל

 הנומש ןב םצמוצמ לעופ דעוב םיצפח םייסורה םיגיהנמה
 דגנתמ ינניא .,ונתעונת ליבשב ןוסא הז רבה היהי יתערל ,םירבח
 דחא לכל היהיש יאנתב קר לבא ,םירבחה רפסמ הברתיש הול
 "םיצעוי, קר ויהיש ,םירבח םלואו ;תרחוימו תמיוסמ הרובע םהמ
 תולאשבו ח"ודב םעפו םעפ לכב םהילא תונפל היהי  ךירצשו
 ןמ רבכ ונעדי הז רבד ,תלעות םוש ואיבי אל םיבחכמ---י"ע
 םצמוצמ לעופ דעו ונל היה ינימשהו יעיבשה סרגנוקה :ןיב .ןויפנה
 הנע ןיקשיסוא ,וניבתכמ לע ללכ הנע אל ןיטשנרב-|הכ ,הוכ
 םינינע .ונל שי .ןהו ואל וא ,ואלו ןה ונע םירחאה  !אל .ודימת
 לעופה דעול ,םיישחומ םיקסע אלא | ,ריואב םיפחרמ םנואש
 ,הלא לכ תא ינא רבכמ ,םידבועב קר רחבל רשפא םצמוצמה
 םיניאג,ל םוקמ ןיא םייטרפה םייחבש םשכ לבא .הפ .םתוא ועיצהש
 תוצע ילעבב  תוברהל * היצזינגרואל רופא ךכ ,"לפמריפ ילב
 שיש ומכ ,הנומש אלו ונל ץוחנ רחא טנרוזרפ--.םידבוע םניאש
 תא ףדגלו ףרחלםכל שי םא ,םכל יד ,היסורב ונירבחל םהל
 ְ לש ןומאה תא שוכרל לדהשאש ,רבעש סרגנוקב יתרמא---,דחאה =

 ינא ןוכנו ,ידיב .רבדה הלע אל  ,הארנכ ,ידננכ זא ויהש 9
 הכשל ,אופא ,םפל ורצי ,החונמב ינא ץפח ,יתרשמ תא בוזעל
 תכייש הנגיאש הגהנהב ורחב לבא | ,ןילרבב  הרובעל  תיזכרמ
 לא לבא .דאמ בוט אוה -- גרוברוו ,רפכ ר'וי .העודי הגלפמל
 =-,הז .ןיוצמ .חכ וגל דבאי אלש .ידכב ,םיישעמ םינינע .ול ורסמת

 אל -- ונתעונת לש התחלצהו הרשאב םהא םיצפח םא :רבד ףוס |
 ,תוכשוממו .תורעופ כ"חמ)  "תינרוברטפה הפסאה תועצהל ומיכסת
 םימאונ רחבל .םיעיצמ ,("הוקתה, ריש תא םירש םייברעמה ילספס לע
 םידרצמהמ העברא  ,םימאונ .הנומש ורחביש ,םיטילחמ  ,םישאר
 לכל-רובדה ןמז .הידגנתהממ העבראו תיחכנה הגהנהה .תוכוב
 רותב םהיתומש הא ומשרש הלא--.םיעגר םירשעל לבגומ .דחא
 --,םישארה םימאונה .תא רחבל . דחוימ םלואל םיסנכנ םימאונ

 ,תועש שלשב תרגסנ הבישיה

 .תיעיבר הבישי
 (.םירהצה ירחא תועש 4 ,'ב םוי)

 יתדבעש ,הפ .יתוא ומישאה .(תישיא הרעה) :ןווהכ ףסוי
 לש | הטלחהה .קנכה .תונקת יונש רברב םרגנוקה תטלחה דגנ
 קנבה תונקת תאש ,בשוח טרגנוקה :תרמוא ינימשה .םרגנוקה
 .קנבה .ינינעל  קזנ םרוג ונניא הז רבדש המכ דע  ,תונשל ךירצ
 הלע  טפשמה--.קנבהל קזנ .איבמ חיה הז .יונש םאונה תעדל
 ךרעב איה לודג קו םוכזו ,ש"ל זואמ  כועשו  ףלאב ונל
 רמוא .גרוברוו .רפה לא יבתכמל עגונב---.םימצמוצמה וניעצמאל
 רופא .גרוברו .הפה לע "שפר יתכלשה,ש יתוא ומישאה סאונה
 ,תירטנמלרפ הנניא וז הלמש | ינפמ ,"רקש, הלמב שמתשהל יל
 תרחא הלמ יל תתל  לוכי ילוא  ,ר"ויה .תצמ ינא לאוש לבא
 -- יחמוקמב

 ,םייש ארה םימאונה ימואנ
 הלודג תיממע הדועת ונמצע לע ונחקל :גר בד לוג ,ב

 ליבשב םידבועה .גוח תא  לידגהל .לדתשהל  ונילעו  ,הבושחו |
 הלא לכ תא ונתדובעל ךושמל וגילע ,תאזח הבושחה הדועתה
 ,ינתדובעל םתוא ברקל רשפאשו ונלש לונעה ףקיהב .םידמועה
 לע רבדל .ינא ץפח -- .הגהנהה ידי לע השענ אל הו רברו
 ירעול החלש  הגהגהה --- ,ונתעונתל .הגהנהה לש הסוחי רבה

 + תלעות איבת וז הדובעש ,השורדה תוברעה '

 8 . 3 ם%לועה <%

 ד

 תוירובצה תועונתה ..המודכו םילקש ץובקל  תושירד קר. תוצראה
 = -והזעו עויס םוש הגהנהב .ואצמ אל לארשי םעב תוינידמהו
 ּונילע ריטמהל וליחתה םירבע לכמו היקרותב הכפהמה האבשכ
 לעופה דעוהל ונינפ .ונאו + ושירחת .עודמ :תואירקב .םיבתכמ
 ירבעה להקַא לא תונפל ,המ רבד תושעל האירקב םצמוצמה
 אוהש "םלועה, -- .ונינענ אל  ,םינינעה בצמל המאתהב | ק"וקב
 * ,הגהנהה דצמ עויס אצומ ונניא העונתה לש יזכרמ ןנרוא
 תא ונלבקשכ ,"םלועה,ל = תועידי םג האיצמה אל  .הגהנהה
 ,הגהנההלו ףונושה תוצראה חכ-יאבל .ונינפ ,הבקפוטב תומלחהה
 הדעוה--.ןה אלו וא ל אל םישרח ךשמב ונל התנע אל וזו
 רעוה תאמ ש"יל 50 לבקל הכירצ התיה יעקרק טידרק תרוציל
 תופסאה -- .הלבק אלו --- היתואצוה יכרצל םצמוצמה | לעופה
 < "תשקבכ ,ןילרבב אלו .ןודנולב תושענ קנב:לאינולוקה לש תויללכה
 חרכוה םאונהו ,םיעגר םירשע ורבע  םיתניב) ,,,"םיסורה םינויצה
 : .(קיספהל

 הנופ אוה העשב ,תועידי לבקמ "םלועה,ש ,הנוע ןוספלוו
 טידרק ינינעל : הדעוה - תבוטל  שורדח ףסכל עגינב : ,תולאשב
 תופפאה ,גרוברוול .רפמנ הז .ףסכ יכ  ,םאונה . ראבמ---יעקרק
 םירבחה בור = ןוצר פ"ע ןודנולב תישענ קנבה לש  תויללכה
 -= + תואצוהב ץמקל ירכבו

 רגנכ הפ העמשנש תרוקבהש ,ריעמ (יחרומ ץי בוביל :
 םינינעה בצמב האיקבה .,הגהנהה םא ,תיביטקיבוא הנניא = ,הנהנהה
 הל שי יאדוב -- .י"אב .םולכ ז"כב השוע הנניא ,תוצראה לכב
 ,.תוישעמ תועצה םוש ועיצה אל םירקבמה .הזל םיקיפסמ םימעט
 חיחת .םא:אלא- ,תושעהל .הכירצ- .הנניא- י"אב .תילאירה .הרובעה

 -שארש ,השיררה
 .פעופה דעוה ירבח תעד תא הנושארב לואשל ךירצ לעופה רעוה
 דוא לש ןמיפ והז -- םשל עופנל ץפה איהש העשב | ,היסורב
 .האצמנ תונויצהש ,העש- התיהש ,ריעמ םאונה--- ,תינירמ תורגב
 . המרגלתב וא ונפ הירגנוהב םינויצה ,הנכס לש בצמב הירגנוהב
 ולמעל .תודוהו ,הירגנוהל דימ אב הזו  ,היצזינגרואה שאר לא
 : ;(כי'חמ) -- .הנכסה הרבע :ותוצירחו

 הדעוה שאר רותב (םיפכ תואיחמב שגפנ) . גרוברוו רוסיפורפ
 ,קנבהמ :ןתינ םנמא ףסכהש ,ריעמ .אוה יעקרקה טידרקה ינינעל
 ,םידחא םישנא לש תיטרפה .םתוירחא לע רבכ אצוהש ירחא קר לבא

 :רבוע אוה רשא לע לצנתמ (ייריעצה לעופה,) ץיבונרהא ,י
 / + :ןתינוגר'ז רבדמ .אוהו היצזינגרואה לש דחא רקיע לע

 ופסכ לע רמוש אווש ,רמא םצמוצמה לעופה דעוה שאר
 רשפא אלה ,הגהנהב ךרוצ םוש ןיא דבלב הול  .היצוינגריאה
 תויהל הכירצ הגהנהה ,אפוריאב קנב הזיאב ףסכה תא דיקפהל
 ושקבש תובהלתה ילעב  םיריעצ ואב ינימשה םרגנוקהל .תרצוי
 = -,םולכ הפואצמ אלש ינפמ ,םמוקמ דקפנ ושכע ,םילאידיא הפ
 לש םיזירקהל עגונב ."הזה ןמז,ה ךשמב םולכ השענ אל י"אב
 םיזירקב הקולחההינב ויה םימשאש ,םאונה ריעמ י"אב ,ק ,פ ,אה
 ."הגהנהב -- ,ץוחבמ הגהנהה אל ,םוקמה ינב וליצההקנבה תא ,הז
 הפ םירבדמ  ,הריצי חכ םוש הב ןואו ,תונונח. לש חור תררוש
 הנה ,םולכ היה אל וז העונתב םא לבא ,"ןויצ תבח, ד"ע געלב
 הכירצ הגהנהה ,ןיא תונויצ -- קר לכה שי ושכע ,תינויצ התיה
 ךירצ ., תינידמ .כ"חאו תירחסמ  בייחא = ,תונויצ לכ .םדוק תויהל
 בשחתהל ןיאש ,םינלטב הויא .לש ץרא לאכ .י'אל .סחיתהלמ לודחל
 שיש ,הזב קפתסהל ןיאו .,י"אב תויהל. ךירצ הגהנהה קלח ,םהמע
 התשע המ + ל"וחל תואצרהו םיבהכמ הלושה | ,"טמא, :י"אב
 ויחש וא י'אל ואבש ,םוריעצה  םילעופה הלא :תבוטל הגהנהה
 +םפא תעזבו םמדב י"א תמדא תא ביטרהל המש תאצל םינוכנ
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 קנט ינוב צצה מצב בינמם צנב ב .םטנצטבשםצנבש צב כמנה ננננננננקב םעזבפתשצנבק ונציג !םינשמנ (אאננ ננה דעצנשז קדנטמכ תודעה ממ טצנאלצ דצמ ב בש גר שקנבהלא םישבנ תובצלגרמבנ- שש בשל שמא :גש בש-כש 4 לא םכנבט בדה

 ריכזמ םאונה.םתוא התחרש אלא רוע אלו םולכ התשע אל איח
 ופסאו התיבש  םילשוריב םילעופה ווירכהש העשב יכ ,אמגורל
 לבקל םילשוריב קנבה לע ןיטנוביל רפא טיתבושה .תבוטל ףסכ
 אל י"אב הרובעהש רוע לכ -- ,ןוחקפ רותב | הזה  ףסכה .תא
 וז הדבכנ הלאשל ,הוקת םש -ונל ןיא ,םידוהיה דיל .רבעת
 .תורצק םילמב .םולכ השוע הנניאו- חורדרקב הגָהנהה תפחיהמ
 הדופעה תאו ללכב תוגויצה חור תא התימה תיחכנה הגהנהה
 , (.כ"חמ) טרפב .י"אב הדובעה .,תימינפה

 ,תיחכנה הגהנהה לע ןיגמ (תירבע) ,טכנ .בקעי ריר
 חתמל ץפח אוה ןיאש ,העדומ רסומ ן מצייוו םייח ר"'ד

 ---ןגוהכ התשע .,הגהנהה התשעש המש רשפא ,הגהנהה לע השק ןיד
 םינויצה .לע הפ רבח ןוספלוו -- .דאמ טעמ אוה השענה לבא
 ינמרגה םירחבגה תיבב בוליב וב רבדש ,ןונגס ותואב .היפורמ
 לע רבדל .הזכ ןונגסב רופא ,םיסורה "םיררומהו  םינצבק,ה ד"ע
 ,ונתעונת תא וארבשו וניתיכרעמב םינש תורשע הז םידבועה .םישנא
 הפ ולפנתה םהילעש םייסורה םינויצה ונתנ םיעונצ םירובג המכ
 םירובגה תא םש ואצמתו "הררח,בש תורבקה תיבל ובל ,ךכ לכ
 םמשו םיסרגנוקב ופתתשה אלש פ"ע4  ,ונתדובע לע םשפנ .ורטמש
 ול שיש ימ לכ -- ,ונלש םיפרגונ יטסה םילוקוטורפהב רכזנ אל
 תגיחבב הפ רבכ אוה ירה -- ונלש .הגהנההל רשאמ תורחא תועד
 --בצמה תבטהל הפיאש לָּכ בושחל ונל הלילח | .ץרפתמו ררומ =

 םילכלכתמ ונלש םייפסכה םירסומהש  ,סנ לע םירה ןוספלוו ,הדירמל
 ?תו תא .בושחל ןיאו ,וילאמ .אוה ןבומ אלה הז רבד לבא ...ןגוהב

 השלש שי ,ירחפמ ןינע קר הנניא תונויצה . אלה  ,הרתו תוכול
 הרובע (ב ,תיבושי' הרובע (א = : תונויצה .תרובעב | תועוצקמ
 ,התע קר תמאב הלחתמ .הנורחאה וז: ,תינירמ הרובע ג. ,תיתוברח

 לכויה , םזוכ םפקמ ירחא הפידר קר וז הדובע התוה םויה דע <
 םינכהל ונא םיצור וז הרובע לש תוירחאה תא וילע לבקל ןוספלוו

 --- הרובעה תא םהיניב קלחל ולכויש ,םישדח םישנא .זכרמה לא <

 אלה לבא .השעמדושנא םניאש ,םירפופה לע הפ גלגל ןוספלוו
 ירבחש ,רמא ןוספלוו .רמ ,רפוס אוה ונלש םרגנוקה שאר םג
 לבא ,ןגוהכ רובעל ולכוי אל םונוש = תומוקמב םיבשויה  זכרמה
 -עגמב .ואוב = ,תולנב ונלרוג  דימת איה "היפרגואיגב :המחלמה,
 גרוברטפב ולבקתנש תוטלחההש ,םתחכינו לודגה ןומהה םע אשמו
 לצרה ליחתהשכ .דרמ היה אל "בוקרח, ןינע  םג "דרמ, "ויה אל
 אצמ םוקמ לכבו ,זירפלו .ןורנולל  ךלה --- ונתעונת תבומל רובעל
 וינפל וחתפנ -- היסורב םעה ינומהל הנפשכ .,תורוגס  םיתלר
 טעמ םג ודמלש ,םישנאה הלא התע םיאבשכו .תובבלה לב

 ,םירוהיה בוחרל םידי יתשב םתוא תוחרל םיצפח ירה ,הקיטילופ

 ,התוא היחהש ילאידיאה חורה רבא ונלש היצזינגרואהל (ב"חמ)
 תישדח םינפ םיאור .ונא .ןיא ,םישדח תוחכ םש םיאור ונא ןיא
 לומתא -- ,שרח ןויער ונלצא אצמל רשפא-יאש ינפמ ,סרגנוקב

 ד"ע םירבדה לבא --- ונלש המרגורפה תא יודרונ .ר"רה .הפ ראב =

 ,ךינב .ארקת לא, תניחבב .'לטשפ, אלא םניא תולשממה = םכסה
 היציוופ תשיכר דבלמ ,תורחא תודועת התע ונל ןיא ,"ךינוב אלא =

 תכלל ונילע רוע (תושעור כ"חמ) .יטפשמ- דוסי .לע היציזופ רחא
 ימואלה ןויערה ,ותוא ןגראלו  וניתופיאש תא ול ראבל םעה .לא *

 הפיאשה אוה תונויצה לש הרקיע .לצרהל םדק תונויצה לש
 אלו -- םימלש םיימואל םייח םש תויחל תיבא-ץראל  בושל
 לש ןינעל ומכ ונתעונת לא .וסחיתת לא---,ןויערה לש ה לומ הופה
 "טידחק,ה תא בושחל ריב .ןורפעה תא דימה וקיזחת לאו תונונח

 ןהחדנ הנפ הזיאב העונתה זכרמ תא וריאשת לא / ,"טבד,הו\
 הלודג .תולארשי הלהק הב שיש ,ןילרבל .זכרמה הא  וריבעה
 ,(תוכשוממו .תורעוס כ'חמ) לודג .ינחור .זכרמ הנהשו

 םיקוסע ונאש םימי ינש הז  :(ביבכ ט רופו פר ר"ד
 ,ןוספלוו לע הפ ןיגהל נוצר ןיא ,םולכ םישוע ונא ןיאו תרוקבב
 ןיא = ,היצזינגרואה לכ לש ודובכ אוה ןוספלוו לש ודובכ לבא
 תרובע .ונל הבושח . הרובעה לכ אשמ תאשל לוכי רחא םדא
 הרובעה תא רקבמ אוה -- .ומוקמב דחא לכ םידיחיה םינויצה
 ורקב .תינויצה הרובעל הקיומש .היצילגב םינויצה לש תיטילופה
 ידוהיה קנבה תרועל וגלש קנבר אב אל רשא לע הגהנהה תא הפ
 = -,היצילג ליבשב אלו י"א ליבשב אוה ונלש קנבה לבא ,היצילגב
 "לש וירבד .גרוברוו רוספורפה לע .תולפנתהה דגנכ החומ אוה
 תועט םה--י"אב אוה ונלש ריתעהו הפ אוה :ונלש הוהה :יודרונ
 ,יוררונ ירבדל ינא םיכפמ ., םויהמ ליחתמ ונלש ריתעה ,תירקיע
 הדובעהל םג בושל ונילע לבא ,תיאליזבה המרגורפהל בושל ךירצש

 ,י"אב .תילאירה

 ינא ךירצ הפ ורמאנש םירברה ירחא :בונל'צ רי'ד

 םוש יל ןיא ,היצזינגרואהב םיי דו ב כ שקבמ ינא ןיאש ;ףיעהל

 אוה םגו ,ידיריל ותוא ינא בשוח . ןוספלוו םע םייטרפ תונובשח

 יל ןיא (המכסה תואג ושארב ענענמ ןוספלוו) ,ודידיל ותוא בשוח

 --תינויצה העונתה לא יתחפסנש םוימ ,"םייפור, םיפרטניא םוש

 -- .ברעמו חרומ ןיב םימוחהה תא לטבל וחכ לכב יתרבע

 . ,קר ינא שרוד , תושרחו תולודג .הגהנההמ שרור :ינא ןיא

 =- ,םינפל ונדיעצתו השוריה תא ןגוהכ לכלכה הגהנההש
 השע אוה ,הלוהג תיטילופ הדיבעב ליחתהש ,ןושארה היה לצרה
 םיאנתה תונתשהב םלואו . ,תימלוע הלאשל םידוהיה תלאש תא
 .,השלחנ היצזינגרואה םגו ,תינידמה הרובעה םג הלדח--םוינוצחה

 םניא םיריעצה ,ונל' ןיא םישרח תוחכ ,טעמתה םינויצה .רפסמ
 ,תירוטלוקה הרובעה .הטעמתנ ץוח יפלכ ונת/פשה .ונילא םיאב
 היה אל לצרהש פ"עא ,לצרה ימיב החתפתהש
 -- ,םיתחופו  םיכלוה וניתוחכ---גיהנטה תמש םוימ ,הרצקב ,הקספ
 םוימ ,לצרה  ימיב דוע .רצונ אוה םג לבא ,קנב ונל שו י"אב
 ןנראל תוסנל היה ךירצ י"אב ,םולכ םש רצינ אל גיהנמה .תמש
 רעוה  .תונויצ הדנגפורפב םש קסעתהל | ,םיימוקמה .םידוהיה תא
 = -ןחלושה .לע התוא ולעהשכו ,וז הלאשב קפע אל לודגה לעיפה
 ונתודסומ תא .םוקמה ידוהי לע העפשה םוש ונל ןיא , .התוא וחד
 לש רבד :הנניא תונויצה לבא ,רצ ירחסמ חורב םיגהנתמ םש
 ,(כ'חמ) .דבל  רחסמ

 ולב ,היהתש ץרא הזיאב ,םולכ קשענ אל לצרה ימיב
 ! בוקרח :םיארוק תילוק) ,ונילא הנפש ןושארה היה אוה ,יתעפשה
 םרקנ רבכש םיעצפב םויה עוגנל יתצפח אל :הנוע בוגל'צ .ר"ד
 !תוה .באכה םוקמב תעננ --- ןוספלוול -- התא קרו ,םהילע רוע
 ,םיביטקריר ונל ןיא ,הגהנה םוש ונל ןיא לצרה תמש םוימ ,(כ"חמ
 --חבימאיציניא םימעפל הל שי םאו הביטאיציניא םוש ןיא הגהנההל
 .םתרתחש ינפמ !ןכ ,ןכ :ןוספלוו) שורדה טטירוטיואה הל ןיא
 להקה לכ תובלב וז הרכה האב טעמ טעמ ,אל + בונל'צ ,וותחת
 תרובעב  ,המואמ --- הקיטילופב :ינלש  לכה-ךסה והז | (,ינויצה
 היצזינגרואה .;המואמ טעמכ---לארשי"ץראב ,המואמ --- הרוטלוקה
 ,עודי הבוגל םיממורתמ םישנא םגש ,םיעגר םנשי -- ,הלרלרתה
 ונלש הגהנהה לבא ,היקרותב הכפהמה .ימָיב היה הזכ טנמומ
 היה בונל'צ ר"דה  םג  ,םידרומל 'ונויה ךכו :.םולכ התשע אל
 .העשה ינינע לע ןורל  הבקסומב ונפסאתה .(קוחש) ד ר ומ ל
 ונאב ונחנא !אל +ונתרועל האב הגהנההש ,םתא םיכשוח םולכ
 לא תונפל ונילע --- םיינוצחה םיאנתה תונתשהבש ,הרכה יריל
 םיעצמאה תא ונאצמה ונחנא .וילא ךררה תא אצמל ,יקרותה םעה
 סרגנוקה .תא  שקבמ םונל'צ ,ןמוה .רמגנ םיתניב) - . ,,םישורדה

 ' =-:הימחולמ
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 ,החומ ,רמיהנדוב ר"ד ,ר"ויה ,ומואנ הא .ךישמהל ול תושרהל
 סרגנוקה ..רובדה תושר תא ונל'צ ר"דהל תחל שקבמ .ןוספלוו
 תגהנתהל ונינפ --- (.הלבגה ילב רובדה תושר תא ול "תחל טילחמ
 רב  בויחב טלחוהשכ ,יעקרקה טידרקה ינינעל הריעוה רבדב
 קנבה יפסכמ םיעודי םיעצמא ונל תתל חטבוה ,הדיעוה דופי
 ובתכממ ארוק םאונה +כ"חא היה המ לבא . הדיעוה תאצוהל
 ,תמאב בושחת אל אלה, :הלאה םירבדה תא וילא ןופפלוו לש
 ,םויה .רמא ןוספלוו :, "ולאכ "םילבה,ל ףסכ ונתי | וניתודסומ יכ
 ,םתא םיעדוי אלה םלואו ,םאיפהימאותל ויה בונל'צו .ןיקשיסואש
 ,םימאותכ היל הז .םירושק ללכו ללכ םנִיָא ןיקשיסואו בונל'צש
 -- דחא רבד ליבשב דחיב םימחלנ ןיקשיסואו .בונל'צ םא ךא
 .(כ'חמ) רבדה בושח המכ דע אוה תוא

 לכב לבא ,המשא הגהנהה קרש ללכ רמוא ינא ןָיא
 ,הגהנההל .ןומא עיבהל ינא ןוכנ ,המשא הגהנהה ם ג ,ןפוא
 ונא םיכירצ לבא ,ןומאה תלאש תא ןינמל םויה ודימעישב
 תא חינהל רשפא יא --!ער אוה בצ מה :תמאה לע"תודוהל
 םוקמל זכרמה תא ריבעהל תיפנל ונְצפח ,אוהש ומכ רברה
 םא .רחא שיא יריב | רופמ ןינעה לכ היחי אלש ידכב ,רחא
 לבא ןהוחאב םהילע ןודנו ונילא ובה --- תורחא תועצה םכל שי
 ונא םיכירצ .תוישיא = תוינפ רנל שיש ,םירמוא םא ,ינא .החומ
 -- םיפסכ ינינעל ןיוצמ להנמ אוה ןוספלוו רמ :אלמ הפב רמאל
 לכוי אל  הלודגה | תימואלה ונתעונת לש | גיהנמה לבא
 , ,(כ"חמ) .תויהל

 יול .ךי תני תורפה
 ונא םיצפחש ,ןמציוו ר"דה הפ רמאש ,רבדה תמא אל

 םתאש םימי ינש הז ,םירי יתשב םיסולה םידוהיה תא .תוחרל
 ויה וליאש ,בונל'צ רמוא ףוסבלו ,ןוספלוו תא םירקבמו םידמוע |

 תא םהל םילסומ ונייה תחא ריעב םידחא | םינוספלוו- / ונל
 ןמוה לכבו םישדח  תונויער ד"ע הפ ורבד -- (כ"חמ) הגהנהה
 ,קינמספ לש ותעצה :דהא שדה ןויער קר הפ ונעמש הוה
 ךשמב . תאצל  תירסומ הבוח .ומצע לע לבקל ביוחמ ינויצ לבש
 היפוטוא - אלא וניא הז רבד לבא :,י"אל תובורקה םינשה שמח
 הגהנהה :םיסמ םאונה -- .תורחאה  תויפוטואה לכמ הלורג רתוי
 לבויש שיא ונל ןיא  ,תינויצה הדובעה לכ תא תוכרמ תיחכנה
 היסורב | םיינירמה  םיאנתה  ונתשישכ ,ןוספלוו "םוקמב אבל
 זכרמה תא .ריבעהל עיצאש | ,ןושארה יכנא היהא--הבוטל
 (כ"חמ) .ךכל -העשה העינה אל רוע תתע  ,הסידואל

 ורקיעב רווחו םירקבמל הנוע (כ"חטב שגפנ ןוס פלוו
 -- .היצבוא ול םיכרוע םיפסאגה קלח ,םימרוקה וירבד .לע רבה לש

 ןוספלוו רמ :וז העדומ רספומ רנזולק ףסוי ר"ד
 םירבדה ,יאמרו ןרקש היהש ,לצרה לע יתבתכש ,ינמישאה
 ,ץיבוקרב :רמ .הדנגוא ןינע תעשב היה רבדה .תמא םניא הלאה
 ינפמ התעצהמ הרוח הילגנאש ,םסרפ ,לצרה לש וריכזמ
 ,יתבתכ זא .תמא היה אלש המ ,היסור ינויצ דצמ תודגנתהה =

 ןגוהכ אלש השעש הט לכ .יכ ,רמאש ,קרמסיבל המוד .לצרהש
 ,ומצע תבוטל אל ,דנכשא תבוטל השע (העודיה הטרגלטה ףויז)
 ןמ .ירמגל  רחא ןינע .אוה ,יל המודמכ ,קרמסיב םע האושהה

 יתמחלנו היציזופואב יתייה דימת -- ,תואמרו תונרקש לש המשאה |

 ---תישיא המחלמל תאז בושחלו ,תוימשרה תוינויצר תופקשהה דננ -

 ןוספלוו רמ : ריעא ףוסבלו .היציזופואה לש התוהמ תנבה יא איח
 חרכיה ןיספלוו רמ םא לבא ;תולפנתהב "חלשה, תא םישאה
 הדית .ריכהל .שי תישעמה תונויצהל בוטה .ופוחי תא םיעטהל

 = - י'חלשה,ל -- הנורחא הרושב אל הז לע =
 .הדותו : ןומא העיבמה ,םיריצ לש הצובק תעצה םיסינכמ

4 

 3 םלועה =

 הסינכמ תרחא הצובק --- ,הירופהו הצורחה ותדובע לע ."גיהנמ,הל
 הצורחה הלהנהה לע היצזינגרואה שארל הדות עיבהל : העצה
 רמ .םיפסכהו היצרטםינימדאה ינינע לש הרשיהו
 .ותרובעל :ןומא:יא תעבה האור אוה הז חסונבש ,עידומ ןוספלוו
 ,הנושארה העצהה תא ןינמל םידימעמ וז העצהמ םירזוח םיעיצמה
 האמכ וא םינומשכ ויה דגנכ ,לודנ תועד  בורב תלבקתמ איהו
 תא עיבמ ןופפלוו  .ןופפלוול היצבוא ךרוע בורה -- ,םיריצ
 תורדץמא ול :תונתונ וז ןומא:תעבהש = ,עידומו  בורהל ותדות
 -- ,שדחמ-

 (אבי .ףוס)

- 
 לש .תישיִמְחה הריעוה

 .גרוּבִמהְּב הימור יִנויצ

 תר: -יהיבק שה

 םירבחב רחבל עיצמו הפסאה תא חתופ ןיקמויט
 תדובע רבד לע םיחוכוה ךשמהל םירבוע --- ,תירידתה הדעוהל
 , יוכרמה .דעוה

 יזכרמה דעוה לש וסוחי תא אוה םג רקבמ (בויק) ן יק רי פ
 ,המשאה תא ריסהל הלע אל ןמנדייז ידיב =: ,הנבוקב הריעוהל
 < ,דז .הלאשל .ןגוהכ .םחיתה .אל .יכ ,יזכרמה רעוה -לע הפ. וטומהש
 : 7 הנבוק תדיעול םינויצה לש ילילשה םסוחיל םעטה היה ,עוריכ
 .םייטרקומר תודופי לע אל היה אלש ,וז הדיעול תונמזהה ןפוא
 םוגויצהש ,ותטלחהב יזכרמה דעוה קדצ . סיימואל תורוסי לע אלו
 רמאל ךירצ 'א רמואש מ לבא ,וז הדיעוב ףתתשהל םיכירצ .םניא
 רותב הדיעוב 'ףתתשהל םיכירצ םינויצה ויה אל םאו ,'ב םג
 + םייטרפ םישנא רותב םג ףתתשהל םיכירצ ויה אל -- ,םינויצ
 תא עיבטהל הכירצש ,המיוסמ םלועב-תולכתסה | איה  תונויצה
 , היקיזחמ לש \ תוירובצהו תוימואלה םהיתופקשה לכ לע המתוח
 --הז ןודינב העשה תושירד לא ןגוהכ סחיחהל ונערי .אלש ינפמו
 יניעב .םמורתהל וניאנושל םוקמ ונתנו ונמצע לע הפרח ונומימה
 , תודוהל :םיכירצ ונא וזה הרמה תמאה לע , רובצה

 ,האינש השע ,הריעוה לש ינשה םויל קר אבש ,גרבדלונ ,ב
 התיה וז .הדיעו . הנבוק תדיעוב ופתתשהש םינויצה ת< רהס אלש
 םיצפחה ,םיעודי םינוח דצמ םיעותעתהישעמו םיניעדתוימס קר
 השעמב ונפתתשה ונא םגש ,ונל .איה הפרחו ,םעה יניעב אשנתהל
 -- , וללח םישנאהל רועל ונייהו הז

 ,השקה תריקבה דגנכ יוברמה רעוה לע כ"חא ןיגמ םאונה
 הלהבה ימיב ותרובע רבד לע ןמניילקו רגזולק ה"ה וילע וחתמש
 קסעתהש ,יריחיה ןגרואה זא היה יזכרמה ינויצה דעוה , היסורב
 היהש ,הוה לגדה תא .ןואגב םירהו "לארשי ללכ, לש הקיטילופב
 דעוה תא םימישאמ . תונושה חונלפמה לכ יניעב .םלקלו ו זא
 ימי רובע .ירחא ררשש ,חורה-בצמב שמתשה אלש לע ,יזכרמה
 'םג .רוכזל .ךירצ אלה םלואו ,ינויצה .תורה תמרהל ,היצולוברה
 םאונה -- .היפורב ירבעה-םעה זא .אצמנ ובש ,ארונה בצמה תא
 התוא ורקב םימרוקה םימאונהמ םירחאש ,הוהה .תדובע לע .ןיגמ
 םינויצה לש  סחיה :ןיב  קיודמו .ןוכנ ירטמואינ פחי שי ., השק
 :םינויצהש הדמב הב ..םעה לע םינויצה תעפשה ןיבו הוחה תדובעל
 ::הרמב הב .,ירבעה רובצה ויחב  ,הוהה תרובעב קסעתהל םיברמ
 רומל רשפאהיא .תאזה .הריבעה .ירפ תא .\ הלדגו תכלוה םהעפשה



 רבד שי  ,םילקושה .רפסמ פ"ע ןובשחב איבה  ,םינונחה תמאב
 -יא תונויצה תדיריב .--- ,יללכה חורה .בצמ -- אוהו .הזמ בושח
 רתוי .הברה ןה הול תוכפה ,םידיחי םישנא םישאהל רשפא
 םיביטקיבואה םיאנתה .לבא ,"הרובע ובה, : שורדל .לקנ .,תוקומע
 הבציתה ללכב יכ  ,ןמסל ךירצ ..םיבבוסמו .םיקוטע .רתוי הברה םה
 םג ,הנוכנ יתלב .ךרד לע תונורחאה םינשב תינויצה :העונתה
 התב העודי הרמב התיהש ,הוב הלשכנ תיסרופנניסלהה הדיעוה
 ןובשחה לע לכה דימעהל רשפא-יא = ..תיסורה : היצולוברה לש
 ףיעצה תא וריפהש הזב ההמשנ תא ולטנ תונויצהמ ., שביהו :רקה
 ,תורחאה תוגלפמה םע הקימלופב קר ונא םיקופע .הנממ :יטנמורה
 ונניא שיא םוש  ,"םירוהי םתס ל לודגה ןומההל תונפל .ונליהו <

 ,הדיבעה קלח קר אוה הז לבא ,י"אב הדובעה תובישחב שיחכמ
 תירשפא הנניא "ץ רא ה תלואג, ,םעה רבד לע- בושחל .ךורצ
 תדובעב תמדוקה הטשה לא בושל ונילע ,ם ע ה :תלואנ .ילב
 ,תיגולואוריא ,תיטנמור רתוי תויהל הכירצ ונתדובע ךרד ,היצטינאה
 השפחנ ,הנוכנה ךררה דועונל ןיא--,תירחפמ ,תישעמ רשאמ
 , תונוכנה םיכרדה תא אופא

 ]מז תא | ליבגהלו םימואנה תמישר תא םייסל  םיטילחמ
 - =', םיעגר .הרשעל .םימאונה

 אלש ,יזכרמה דעוה תא םושאמ (לורוח) ] יט ש פא ר"ד
 אוה .היקרותב .הכפהמה ירחא אבש ,חורה-בצמב יוארכ שמתשה
 ירחא ףדור .אוהש . ,הוב יזכרמה  דעוה לש ותחלצה-יא תא ראבמ
 -- + הדובע  ירחא -אלו םילצלצמ תומש

 הדובעהל יזכרמה רעוה לש ופוחי ד'ע רבדמ ןי קנ יי ש מ
 תיאניתשלפה .הצעומה תא בשחתה אל יזכרמה דעוה --- .י"אב
 ריכזמ  אוה--,""אב ;תירבע ; תוררתסה ארבל .תופיאשב :ךמת אלו >
 דעוה לש הביטאיציניאה י"ע האב אלש ,תיאבקסומה הדיעוה תא <

 דה תדובעל עגונבש .,רמא ץנימ .רמ וז <

 הפסאש רועב ,ומצע ןובשה לע וז הדוב כ"חא.ףכזש < ,יוכרמה
 יזכרמה דעוהש אלא רוע אלו .,"ןויצ ינב, תדוגא י"ע התשענ וז
 ירבח לכמ ., ןגוהכ .תיאובקפומה הפסאה תוטלחה תא אלמ אל
 רמ אוהו ,י"א .ינינעל תמאב רוסמה דחא קר שי יזכרמה דעוה
 -- י"א רנינעב יזכרמה .דעוה תדובעב ןיא הטש םוש ,.גרבדלונ
 תושר שי ןה לכ םדוק .יכ ,םאונה ריעמ -- תונותעהל עגונב
 י'אב הדובעהל ק ז נ איבי אלש ,לשמל ,"םיוופזר,ה ןמ שורדל
 רבד לע: רמאמ איבה אלש לע: "טיווסור,ה תא םישאמ םאוגה
 + ?הרהג,..לבו"

 :ןיימש לוג ,א
 רתוי הברה .ןה =- יזכרמה .דעוה לש  םירווחה םיבתכמה ,
 תא. הפ םימישאמ -- ,יתעשב \ יטסופה  זכרמה יבתכממ םיבוט
 רברל רשפא ,הלוכ הגלפמה האטחש ,םירברה לע יזכרמה .דעוה
 םירוסמ םניא הלא םירבד .לבא = ,תואידיאו םירקיע רבה . לע
 = .היפורב הרובעה .ךלהמל = עגונבו ,יזכרמה 'דעוהל ןילופונומב
 הרובעל .ררועל ידכב  ,וחכב היה רשא .לכ תא יזכרמה דעוה השע
 ינניאש .לע .יזכרמה רעה. תא םישאה ןיקריס רמ ,יהתוא .קזחלו
 כ ,ךפרל בשוח םאונה  םלואו  ..לודגה ןומהה לא יעברב בל םש
 לא םינופ .ונא ןיאו םעה .לש תובחרה תוררשב קר ונא םידבוע
 רשא יזכרמה רעוה תא הפ .ומישאה הנה ,םיליכשמהו  םיריעצה
 הדובעב יאדמ רתוי וטיעמה ,םאונה .תעדל .הוהה .תדובעב קפע

 םונוכנה םיבר םיאצמנ
 תינכתה איה -- הז "ץרש, ,"םימעט  ן'קב ץרשה תא רהטל
 ,םאונה לש  ותערל ,תאוה המרגורפהש רועב ,תיסרופגניטלהה

 ר"דה םא ,ונתעונת ימי ירבדב םיריהזמ רתויה םיקרפה דחא אוה *
 הדומ אלה  ,תירוטלוק .הדיבעב ,ירוטלוק סרגנוקב ץפח רנזולק
 \בומב תינייצ הדיבע וא והלא יתשמ תחא .,הוהה תרובעב :אוה םג

 זמ ןוילנ 3 םלועה =<

 הדובע -- בחר .ןבומב .המאלה תדיבע וא ,י"אב הדובע --- רצ
 תיאנבוקה הדיעול עגונב --- ,המודכו היצרנימאה רודס ,תירוטלוק
 םחלהל היה ונילעו להקה תער ףויז .התיה וז הדיעוש ,םאונה בשוח
 תאצל ונייה םיכירצ .ונלש תיהמאה תימואלה תורחאה םשב הב
 אלש םעה םשב רברל שפוחה תא .םמצעל ןלטנש ,הלא .רננכ
 >צולוברה םרוה םע ףחסנ יזכרמה רעוהש ,הפ ורמא --= .םחלש
 יזכרמה רעוה םחלנש ,הפיהו המוצעה המ"ילמה תא :יחכשו ,ינוי

 ,וז העונתב וארנש ,תולפשהו תודבעה תונויזח דגנכ "טיויסור,ה
 עשירוי סאד, תאצוה תא ושדחיש שרוד ןמ ט ל א רמ

 "הקיתוילביבדהקיפוק,ה , לודגה ןומההל םינופ  ונא ןיא ,"קלא 5
 % =- . תקפסמ הנָיא

 ענונב  יזכרמה דעוה לש .םיסכתה לע ןינמ בוזור רמ
 ,הריעוה תודלות תא תיטרפב רפסמו תיאנבוקה הריעוהל

 הגלפמה םמ תא ולטב עורמ ,לאוש (לופמירמ) ל ש נז ור
 ---.כ'ור 1900  םינכהשו תיסרופגניסלהה הדיעוב טלחוהש

 לדהשה .יוכרמה דעוה .(כ'תמב .שגפנ) ןוזניפומ ריד

 אל הוה רבהה  .תינויצה העונתהו הרובעה שארב .ךלהש ,חיכוהל
 >ניאה = .יזדרמה דעוה ררועהה אל \ היקרותב הכפהמה ירחא .ןכ
 רעוה לש ארוקה לוק לע הפ וארה .הבקסוממ האצי הביטאיצ
 אוהשפ רבכנ םנמא היה הו רבד .תירבעה ןושלה | ד'ע- יזכרמה
 הפפהמה ירחא אקוד אצי הז אריק לוקש . ,רוכול ךירצ לבא .ומצעל
 םאה .קרפה לע ורמע תורחא תורעוב תולאשש העשב ,היקרותב
 גיגאב  ליחתה (ןווהכ) קנבה לש רוטקרירהש ,הדבועה תא רוכומ
 רגנכ האחמ םוש ונעמש אל הנליומו ,קנבה תונקה .יונש דגנ היצט
 עגרב קר יופרמה רעוה אצי תינויצה. .הלהנהה דגנכ םג---.הז
 םייחה .שארב .רמע אל יוכרמה- רעוהש  ,הארמ הו. רבה ,ןורחאה
 המוצע הפיסה תררוש תונויצב -- ,םהירתא ר"גנ אלא םיינויצה
 קר .ויהש  ,רמא ןמנרייז רמ .וז הטיפהב שמתשיש חכ ןיא לבא
 םיבורקהו ןמנדייז וצפח אל עּורמ ל בא ,יזכרמה דעוב םיטעמ םישנא
 אוהש ן'טיווסזר,ה תא .רקבמ םאונה--- ?םירחא ורחביש גאהב ויל
 היצנרפנוקהל ---. י"א .ד"ע תונשונו תוקיורמ .יתלב תועירי  םיפדמ
 הו לכ--המרגלה םג "זכרטה רעוה חלש אל ןילרבבש תירומלוקה
 .(ב"חמ) .,אוה יפוא

 םירוגנ .ןיא .וירקבמ\ יזכרמה רעוה ןיב :בו כ ו ר ב ,מ א
 ןפואב רתוי לועפל = יזכרמה דעוה .לוכי אל  תמאב  .םייהמהגורפ
 ,רמשמה לע רומעל ,ילילש .ןפואב לועפל םנמא היה לוכי ,יבוי ח
 --.סרגנוקה לש ויתוטלחה תא םייקת תישארה הגהנההש

 םינודאה רוע .ורבד

 לורג אטה ,ותעדל | .הכרבב ההוא םדק אלו .תירוטלוקה .היצנרפ
 תריציל םרי תא ונתנו .וז היצנרפנוקב ופת;שהש * ,םינויצה ואמה
 איה וו הרובעש רועב ,הרוטלוקה הדובעל | ה ש ר ח  היצוינגרוא
 תינילרבה  הד'עיב ופתתשהש | םינויצה .ונתעונת לש  םייחה קרוע
 דגזור ,ץראווש רוע ורבה הלא דבלט .ההמשנ | תא תוגויצחמ ולזג
 .םירחאו בוסילאמ  ,דלפ

 < םניאש םירבד יזכרמה רעוהמ הפ ושרד .:גרבדלּוג .ב רמ
 ,היסורב .הקיטילופ להנמ םג רצוי םג .היהיש .ושרד | ןויתוחכ .יפל
 תרובע רובעיש םגו .היקרוהב תיללכ חינויצ = הקיטיליפ להנמ םג
 , תושעל גאהב רחבנש יזכרמה | דעוה ידיב היהר] .הבחר הלומעת
 .יזכרמ דעו םושמ .תאזכ שורדל רשפא יא אבהל םג---?הז .לכ הא
 ? היקרותב םינינעה  תבוטל  רובעל .יוכרמה רעוה .היח "וכי .םולכ
 .םצמוצמה לעופה דעוהל קר הרופמה  ,היללבה הקיטילופח יהוז .ירה
 םיקנב אל ול ןיא ;ךכל . םישורדה .תרשה:ילכ יוכרמה דעוהל  ןיא
 אלו  תמצמוצמ תינויצוינגרוא = הדובע קר ול ,שיו = ,םידופ = אלו

: 

 / = ןורחאה הז ,בוניורד  ,ןמרלוג  ,ןוזנומ
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 זמ ןוילג

 המשאה לב תא םאונה חקול---הגבוק תפרחל .עגונש .המו--.רהוי
 ,הגלפמה רובכ .לע ןגהל רימת ץמאתמ דעוה םנמא .ומצע לע
 תמדוק םעה .תבומ---םעה .תבוטו הגלפמה דובכ שיש םוקמב ךא
 יפיעס תא אצמו םיחוכוה עצמאב הנבוקל אב אוה ,(כ'חמ) ,רימת
 :להב | תוינויצה .תושירדה חורב םיכורע הלהקה רבדב תונקתה
 לא .תימואלה .הרכהה .ףופ ףוס הרדח רשא לע דאמ חמשו  ,סרופגניס
 רקי האידיאה ןיחצנ .תונויצה ןמ  םיקוחרה לש םיאופקה תובבלה
 לע קפדהה ילבל ןוכנל אצמ | זא | .ינויצה לגדה ךוחצנמ ויניעב
 ןהש ומכ לבקתהל תוימואלה תוטיחההל תתלו תוחותפ תותלד
 םוקמב ,הימשר;יהלבה הריעוהל םינויצה ישעמ לכ תא | ןווכלו
 .תונויצה ינינע לע ןגהל תמאב היה שורדש

 לככ םיער ויה םצמוצמה פ"הוה ןיבו מ"הוה  ןיבש םיפוחיה
 *יא לש השעמ תוארהל היה רשפא>יא .םרגנוקה ינפל ךא , תעה
 תאז השע וליא .העונתה לש הנוילעה הגהנהה לא סחיב הענכה
 שארפ רומעל פרגגוקהמ הרחכנש הלחנה + הפיזנל יואר היה דעוה
 איצוהל יאשר דעוה היה אל :הל עמשהל םיביוחמ | העונהה
 .םצמוצמה פ"העוה ןיבו וגיבש המחלמה תא םיברה תושרל

 תיפנכ םעפמ רחבנ וכרוע הנה -- "טיווסורה,,ל עגונש המו

 חעד לע רימעמ םא יכ ,יזכרמה דעוהל ענפנ וניא אוהו היסור ינויצ

 ,ויתופקשה תא עיבמה "םלועה, דעב אלא יארחא דעוה ןיאו , ומצע

 ,הריעוה אצמת םא יכ ,גרברלוג רמ עידומ וירבד ףוסב
 יפל ,םתדובעמ מ"הוה ירבח ורטפתי---םייוצר ויה אל רעוה ישעמש
 :(ב"מ)  .תושעלו תתל ולכוי אלו ולכ* אל ושעשמו ונתנשמ רתויש

 ר'דה לש והפקשה תדוקנ לע רומעל ינא ץפח :ה פי ל
 אלא ,םיטרפב אל זכרההל הכירצ יזכרמה דעוה תרוקבש ,רנזולק
 .העונתה  תוחתפתה דעב תועירפטה  תובסה תא .רהבל .הכירצ
 התיה יזכרמה דעוה תדובע קרו םולשב לכה היה ולא ונייה םירשואמ
 םלואו .ותרשממ והוא ףודהל היה לקנ אלה זא יכ ,תוערה רוקמ
 ,יזכרמה רעוה ירבחב אלו העונהה םצעב תחנומ הבסה

 העשב יזכ-מה דעוה ירבחל הרפמנ ונתעונה לש התניפס
 היה .שוררו ,היקרותב הרעפה :הררועהנ םרטב | ,הולשו הטקוש
 ,םינוניבב םישנא רותב ורחבנ ,'וכרמה דעוה ירבח ,םה ,רחא םינרבק
 םימיה ועיגה הנהו , העוגתה לש השוכר לע רמשל ,  םייוצמ
 שוכרה ףקיה תא לידנהל היה שוררש ןםישרח תוחכ ויה םישוררש
 היה רשפאש המ --- ,םירחא םיעצמאו םישדח םישנא םיצוחנ ולו
 השק היהש רבד---היקרוהב תונוהע ורפי םה ,ושע היקרוהב תושעל
 .(ב"חמ) .ראמ רע

 היטנה ושכע וב הרבג םנמא .רוע  ררועתנ אל םעה
 תוישחומ .תורוצ .דוע הל ןיאו  ,וז הימנ איה הפר לבא  ,תונויצל
 ונאשנ ,םיינויצה  ,ונחנא אלה :ינל המדנ םימעפ המכ ה  .תורורבו
 תא רבכ ונישע ילוא .םישק דתויה םימיכ היחה לש לאיריאה תא
 הרהמב לבא ולכ ירבעה םעה יריל ותמשגח תא רפמנ .ונלש
 תררועתמש שי .יוארכ  דוע ןכומ ונניא םעה' .וניעט יכ = ,ונחכונ
 =ֶרטה .והז .ףכות תררקתמ איה לבא .ןוננויערל תובהלתה הזיא וב
 ,ונתלכי .ןיבו ונצפח  ןיב המאההדיא :ונלש םויג

 ,מ"הוהל ןומא עיבהל המלחה הלבקתנ הלאה םימואנה ירחא
 ,םישנא העבש קר ויה וז הטלחה דגנ

 ,תיטילש הבישי

 . םירהצה ינפל תועש א"י רבמצד 94 "ו םוי

 ד"ע האצרה ארוק בונל'צ .ר"ד = ,קורב | רנ'גניא  ר"ויה
 .היסורב תמיקה ןרקה תכשל לש התרובע

 תרקב ירחא (תשעור םיפכ תאיחמב שגפנ) בו גל'צ "ד
 .החונמ -רתיב- רוכענ . יארוב ,יזכרמה דעוה לש ח"הודה לש השק

 ןיב  היטפמיש
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 םוש ונלצא ןיא הז רברב הפש ינפמ יי ,ק'הקה ינינע ר"ע רברל
 . תועדדירורפו םיכוסכס

 תבוטל הדובעה תלחנה יָריל הרבע ךרעב םינש .יתש ינפל
 תויללכ תובס הפ ויה .,ראמ עוער היה ק"הקה בצמ ,היסורב ק"הקה
 הרומג היטפא :יזכרמה דעוה לש ח"הודהב ןהיתודוא םתעמשש
 בוחרב תירובצ הדובע לכ תפיפא ,ירבעה .רובצה ןיב זא הררשש
 ,ק"הקהל ןומא-יא :הזל תדחוימ הבס רוע התיה זמ ץוח . ידוהיה
 קיהקה תבוטל תובדנה לש חייהודה תא םיסיפדמ ויה אוהה ןמזה דע
 ןכלו ,ררסדיאב הז םגו ,דאמ תוקיחר םימעפל קר םינותעב
 הפוקה לא ןומא יאב םיבדנמה לש תובחרה תורדשה ופחיתה
 תמיאמ ק"הקה תבוטל רובעל ונירבח וענמנ תאז דבלמ  .תומואלה
 "  ,אפיא התיה יתדובע תישאר .ןפקת לכב זא וררשש ,תויסרפרה
 " ,םיבדנמה תומישר תא "טיווסזר,ב .עובשב עובש ידמ םיפרהל

 ,היצרטסינימדאה פח יל עגונב בצמה בטוה ,ינמודמכ ,ךכ ידי לע
 תבוטל | ,ץוחל ףכית חלשנ ףסאנה ףסכה לכ יכ ,החכונש ינפמ
 תספדה רבדב החימ תושרה ןיאש ,ונירבח וארשכו ,לארשי ץרא
 ,קיהקה תבוטל יולגבו ץרמב םירבוע  וליחתה ,תופרנה ןובשח
 ירחא ,בל ץפחב םהיתוברנ תא האלהו זאמ ונתנ םיבדנמה םג
 ידכ  .שורדה | ומוקמל עיגמ םיברנמש המ לפ יכ ,םהואר
 הכשלה :האיצוה ,תימואלה ןרקה ךרע תא להקה ינפל ראפל
 הברה הטיפדה םגו ,תירבעו תירוהי ,תיסורב תודחא תּורבוח
 היפורב ק"הקה תרובע ר"ע ח"הודה ,ףלא 110 רפפמב ,ק'וק
 ונל ונשכרו ,ביט םשור השע םינושארה םישרח 0 ךשמב

 ,תרחופמ הרופעה יהתש ידכ . םיבדנמה ינומה
 ,תוימוקמה תוינויצה תודוגאהו םידעוה לכ םע םירברב ונאב

 םירבח הדשה ירעב ונל .אצמל רימה ונלרתשה הז םע רחי לבא

 .י בר ירפ ,ונתעדל ,איבהש המ -- הז ןינעב קרו .ךא וקסעתיש
 לידגהל ירכ ,םיירשפאה םינפואהו םיכררה לכב ונשמתשה

 רתוי .ה"פב--תואספוק לש בר .רפפמ ונקלח .ל"הקה ימוכס תא
 " == .תוריוצמ .תויולג לש םוצע רפסמ םג ,ףלא רשע השמחמ
 הבורמ החלצהב | ,ונידיל רבכ אל הז הרבעש ,'ןונבל, תאצוה
 ינפמ הנטק התיה פ"עבש  הלומעת . יודרונו .לצרההיות םג .ורכמנ
 :בתכבש הלומעתה תא ונכהרה הו םוקמב- לבא ,םיעודי םימעט
 ל'הקה ר"ע ק"וק ונאצוה בושח ערואמ הזיא וא חו גח לכב
 לתפילח---דאמ בר רפסמב םיצופנ ויהש ,תידוהיהו תירבעה תופשב
 ,דאמ תיפוכת התיה הרשה-ירעב םירבועה םע ונלש םיבתכמה
 ונאש םיבתכמה לכמ םיזוחא 99 ש םיעטהל ינא ךירצ יתחמשלו

 םע .ידימת רושקב ונא םידמוע תעכ .(בימ) תירבעב םה םילבקמ

 : ,800 'םע קר--הלחתבו ,םירע 0
 ,םיברתמו םיכלוה .היפורב ל"הקה ימובסש  ,חיכומ הצרמה

 ול שכר הזה רפומהש ינפמ  ,ותחלצה רבד יולת היגרנאב קרו

 הז .םינויצ:יא לש וליפא  תובחר .רתויה תוהרשב היטפמיס רבכ
 תרכגה תאמ וז'שב דנופה לבקש ,תוירקמה תובדנה ןמ םג .חכומ
 קסניפמ תחא השא תאמ דועו קנרפ 85000 .ךס הפידואב רו לק

 תימואלה ןרקה תא התומ ינפל הרכזו (היסאב) רופגניסב .התמש
 דנופה תופנכה תא ךורענ םא .םילבור 1500 ךס הל החינהו

 לע וברו ולדגש חכונ זא ,םינש יתש ינפל היהש המ תמועל
 ,(ב"מ)

 יניעב \ הכרע  תיחפמו .ל"הקהל קיזמ הברהש | ,םירמוא
 + אל .,םינטק םינינעל םינוש םימוכס .איצומ אוהש המ  םיבדנמה
 הל ןיאש ןבאכ חנומ ףסכה ןיאש המ ,ךפיהל ,רבדה תמא אל
 רחא  רקיע  שיו .םעה לש ובל תא רתוי רוע .ךשומ .ןיכפוה
 ,הדופיב תחנומה .ה י צ ז י ל גו י צ נ ה יאוהו --- ל"הקהל

 ונל םיצוחנש | ,וזכ  הפוקתב תעכ / םידמוע .ונא היקרותב
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 הלא אופיא אנא ,הדובעל בחרנ .רכ שיש ינפמ ,םימוצע םימוכס . <
 תיגרנאה ונתדובע 'י"ע  גישגו ןויפרב הזה עגרה לא םחיתנ אנ

 :תואירק ,תשעור הכורא םיפכ תאיחמ) הלאה םימוכסה תא

 . ,(!בוניל'צ ר"דה יחי !דדיה
 בהזה רפסב הצרמה לש ומש תא םושרל הטילחמ הפסאה

 ,(םיפכ תאיחמ)

 + .בוניל'צ ר"דה לש ותאצרה ד"ע םיחוכול םירבוע

 הרובעהל הכשלה לש הסוחי תא רקבמ יקפב שילדופ ,א
 וחלש אל  ,תינלופב ק"הקה .תולועפמ ח"ודו תוהבחמ םוש ואיצוה אל ,ןילופב
 .=-וי"אב .תועקרקה ,תונק ןפואלו "תיב תזוחא,ל גונב ,ללכב  תימואלה
 ןרקה לש התרובעל םובר םירבדב םיכסמ ונגיא םאזגה ,המודכז ןילופל םומאונ

 האוצומ איה רשא לע הכשלה תדוכע תא רקבמ (וקאב) ווגזב א
 תיבגנה הטורפו הטורפ לבש ,שרוד אוה זקוקמ וירבח םשב , | ,תוידרצ תואצוה

 םיינויצה תודפומהש ןהשירדה .תיתמאה התרטמל שדקות ל"הקה תבוטל
 לבקתהל ןפוא םושב תבידצ הננוא ,תינויצה היצזינגרואה תואצוהב ופתתשי

 ,תימואלה .ןרקהל עגונב
 אלו היפורב ל"הקה תדובע ר"ע קר רבדל רשפא םיחוכובש ,םיטילחמ ן
 ,תיללכה הדובעה ר"ע

 תחלוש איהש ,הזב תקפתסמ הבשלה .(השרו) םיובנפינ
 ,םיבר םישרח ךשמב םירע הברהל םיכתכמ תבתוכ הנגיאו תורבחמו םורלוקריצ

 .םיפפאמה ידיב בר ןמז סיחנומה | ,םיפסכ םיפסאנ וללה תומו מבש העשב

 םוש םויקתהל ולכוי אל תואצוה אלבש ,םאונה ריעַמ הבשלה תואצוהל .עגונב
 --יהתדובע ךלהמב היולת ק"הקה תוחתפתה ,םיירובצ םודסומ

 םירוטקרידה תרוכע .תלהנתמ המכ דע ,לאוש (קסניפ) ןמ גר ב
 בונל'צ ר'דה לש ותוכז לע ןיגמ אוה - - .סרגנוקה לש ויתוטלחה חורב ל"הקה לש |

 ,היצטוגאל תואצוה איצוהל =
 תורבחמ ואוצויש ,שרוד ('זנורוו) ץי בו נ ו י ר"ד |

 .םוחתל ץוחמ םיבשויה םידוהיה ליבשב תיסורב <
 וכ | ,עידומ אוה םיוכנסינ רמ ירבר לע הבושתב ,ב ו ג י ל 'צ ריד :
 = .ק"הקה ישרומ לא םיוטרפ םוכתכמב םג הבשלה הנופ םירלוקריצה דבלמ
 תוחפל תואפפוקה תא וקיריש ,תשרוד הכשלהש ,םאונה ריעמ תואפפוקל עגונב
 .םולכ תושעל הלוכי הבשלה ןיא תינלופב םיסרטנוקל עגונב---.הנשב םימעפ
 ,לעופה לא רבדה תא ואיצוה אל םהו > ,ןילופבש םירבחל הז רבד הרסמ איה
 תעטומ הפקשה | ונל שי ,ללכבש  ,םאונה = ריעמ הכשלה = תואצוה תודא לע
 תושורדה .תואצוהה תא ניתורפומל םוקופסמ ונא ןיא ,היצזינגרוא יכרצל עגונב
 = -,ךרעב תוטעמ ןה 100/9 לש תואצוה--.םחכ יפל אלש הרובע םהמ םושרודו
 :צמוגא תורפס הכשלה האיצוה רעק ןמז ךשמבש ,םאונה הנוע ץיפונוי ר'דהל
 :תיסורב םג ותוא סיפדהל ךרוצה ןמ ןיא---ח"ורל עגונב ,הנוגה תומכב תינוו

 תמאתמ םא ,הלאשה רבדב---ןב םיאבומה םירפסמה םה ח"הודה רקיעש ינפמ

 תלאש איה וז הלאשש ,םאונה בשוח םרגנוקה תוטלחהל ק'הקה  .תדובע
 ,תיסורה הריעוב אלו סרגנוקב המוקמש ,תיללכה הדובעה. <

 תברועו בוניל'צ .ר"דה | ל"הקה רוטקרידל הדותו ןומא העיבמ /הפסאה
 = -,הרדהנ הוצבוא ול

 ןיכתש :,היסורב  היצוינגרואה | ינינעל .היסימוקב  םירחוב
 : ה"ה .ורחבנ .היסימוקה .ירבחל . הדיעוה ליבשב תומיוסמ. תועצה
 ,(הסידוא) ,ריפס .י ר"ד ,(השרו) ,ןיטש ברפ ,(הנרורג) הפי ל
 רחיב תכרוע תאזה הרעוה ,(הסידוא) ןטניילק ,(ב"פ) ןייטשפג
 =- ,תועצהה :תא םוידיזרפה ירבח םע

 האצרה ארקל המבה לע .זולוע (הנלימ םיובכירג ,י למ
 ץפח יכ  ,עידומו תירבעב ליחתמ אוה ,הוהה תרדובע ד'ע -

 ץק תושעל העשה .העיגה רבבש | ינפנ | ,תיִרבע קר רברל חה
 אל םיברש ינפמ לבא  ,תוימשרה  וניתופסאב הונושלה לובלבל =

 תואירק)  ,תידוהי אוה םגש ,הפשב רבדל אוה ןיכנ ,ותוא וניבו
 ינא הצור : ארוק הצרמה ( תילוינפסיא : אריק רנזיולק ר'דה ;האחמ +

 ,תירוהיה . ןושלב .רוברה רגנכ  תוחמל וע יד ואצמת םא .,תוארל
 האחמו המכסה תותוא) , תיסור םתרבר םימי ינש ךשמבש ירחא

 תופע:תולגמו

 ןואשה ,ררסל ארוקו תובר םימעפ וסנרוקב הכמ ר"ויה . דחאכ
 םישרוו םיבר !השדח הרנגוא : אריק רנזיולק ר"רה ,לודגו ךלוה
 ,(בוטטור) ץנימ רמל תנתנ רובדה תושר (,רדסה לא רבדל

 פ"עא  ,ןוגר'זב רובדל דגנתמ אוה יכ .,עידומ ץנימ רמ
 םיבשוחה ,םישנא םיאצמנ ויה םא , תיסורה ןושלה רע ב .אוהש
 לכב דגנתמ היה וא ,תימוא לה ונתפשל תיסורה ןושלה תא
 םנשיש דועב ,ןיא הלאכ םישנאש ושכע ,יסורה רובדל ףקוה
 ונל רופא ךכיפל -- תימואל ןושלל ןונר'זה תא .םיבשוחה םישנא
 םשב תוימשר תואצרה | וארקי  תימשרה ונתפסאבש ,תושרהל
 , (כ"חמ) ןוגר'וב .יזכרמה דעוה

 ונחאש .המשאה דגנכ ינא החומ :רנויולק ריד
 התע הז ובשש הלא תא םימישאמ םא | .םירוטקיפיסור
 ,רבדה הפרח -- היצקיפיסורב ןילרבב תירבעה היצניריפנוקהמ
 , (ם"חמ)

 ארקל רשפא יא ץיבונרשמ ירחאש ,בשוח רמ למ רמ
 תתל ילבל הטילחמ הפפאה --- ,ןוגר'זב וניתופסאב תוימשר תואצרה
 עידומ  יזכרמה דעוה םשב ,םימאונה רתיל .רוברה-תושר תא
 וננושלל תירבעה .ןושלה תא  בשוח דעוהש ינפמ יב ,ה פי" ל
 ןובלע תירבעה ןושלה לע וזכ הנגהב אצומ אוה ירה -- תימואלה
 . תיפורה  ןושלהמ ונל בורק | רתוי .ןוגר'זה הנה ןפוא לכב ,הל
 המוד אוה ןוגר'זה לא זובב סחיתמש ימ : תחא םעפ רמא קילאיב
 ,(כ"חמ) , ותקנימ ינפב קרויה םדאל

 ,ילמרופה אצומה :אוה ידיחוה אצומהש .,בשוח ןיקשיפו א
 ,הכירצ תימשרה האצרהה ..תירכעה ןושלה איה תימשרה וננושל
 תידוהי  הנמגרותת תוירקיעה .תוחנההו ,תי ר ב ע ארקהל ,אופא
 (כ"חמ) . תיפורו

 אוה הפרח הפ ועמשנש םירבדה ירחא (תירבע) םיובנירג
 אלא | תירבעה | ןושלל אל םהא םימחלנ ,וז העצהל םיכסהל
 שישכו .תירבע ןיבת הפסאה לכש ,רשפא-יאשכ , תיסורה ןושלל
 רוחש םתכ רבדה היהי -- ןוגר'זהו תיסורה ןושלה .ןיב .רחבל
 םג ןובלע והז .תיסורב אוה רחוב םא--"חלשה,  ךרוע ינפ לע
 'לכ תא ינא  עדוי 'םידיהי םירבדמה = םינומההל תידוהיה .םעהל
 וא :קעדומ ינא רסומ .לבא = ,ימצע- לע לבקמ ינאש תוירחאה
 =- יללכ רבדא אלש וא | ,תידוהי רבראש

 ועיבה הרעב .ןיקשיסוא רמ לש ותעצה תא ןינמל םידימעמ
 םלואב) ,שיא 91 םיובנירג רמ לש ותעצה רעב ,שיא 4 םתעד תא
 ּ , (ואש

 -הדעיה ירבחו םיריכזמה ,תואישנה ,הנטק הקספה םישוע
 תוחכותמ תויפונכ תויפונכ תודמוע םלואב ,הבישיל םיסנכנ הניכמה
 ;םויה דר  םיתניב , המוצע תובהלתהב

 רע .תרגסנ הפסאה תבשה תשודק ינפמ יִב ,עירומ- ןוקמט
 ,ש"צומ

. 

 תיעיבר הבישי

 '(רבמצד 25 , ש"צומ)

 םשב העדומ  תריסמב הפסאה תא חתופ קורב רנ'גניאה
 ח"הודה ליבשב קר' תוטרפב  יארחא אוהש  ,יזכרמה רעוה
 -- תורחאה תואצרההל עגונב ;הנושארה הבישיב ארקנש ימשרה
 ,םיצרמה לע .םירבהה יטרפב :ןתוירחא

 ענונב יזכרמה דעוה םשב ריעמ גרבדלונ ,ב ,רמ
 --תיפרופגניסליהה תינכתה פ"עש ,םרוקה םויה לש  טנדיצניאהל
 ! ; תידוהיהו .תירבעה תונושלה ליבשב תויכז .יווש ונא  םישרוד



 ,וילאמ .ןבומ =

 , ומ ןויל

 שררל ונילע םירחא תאמ | םישרוד ונאש .המש
 -- + ונמצעמ

 תא תידוהיו תירבעב םיוכנירג ,י םוקמב ארוק ן יק רי ₪ רמ
 (* ,הוהה תדובע תלאשל תוירקיעה תוחנהה

 ,הוהה תדובע רבד לע םיחוכוה

 לודחל העשה העיגה רבכש ,בשוח (גרוברטפ) יקסבוני רפ
 בצמה -- . תולגה תוצראב .הוהה תדוגעב קפעתהל ונא םיכירצ םא , םיחוכומ
 ליטהל רשפא-יא .שפנה תא דירחמו ארונ אוה היפורב םידוהיה לש ילכלבה
 פוקאה בצמה תא םירהל הוהה תדובעב ףתתשהל ונא םיביוחמש , \בדב קפס
 םידיחיה םיגויצה תדובעש ,לדתשהל ףירצ ..היפור ידוהי לש ירוטלוקהו מוג
 להנטה תויהל ,ותעל יפל ,ךירצ יזכרמה דעוה -- .תינויצה המרגורפהל םיאתת
 תילכתל .היפור ידוהי לש ירטלוקהו ירטחה בצמה .תמרהל םינויצה תדובע תא
 הילאש ,וז הרובע יטרפל תדחוימ הצעומ יוכומה דעוה די לע דסיל שו וז

 , הולמ תופוק ,ת"תו רפס-יתב דופי ר"ע תולאשב הדשה ירעמ תונפל ולכוי
 =- .המודבו םידדונל ןיעידומ תובשל

 ' תיחנהה תא .תוטרפב םפבמ (תידוהי) םיו בנירג רמ
 הלילשב םיסחיתמ וליחתהש = ,חלאכ וניניב ויה , ןיקריפ .אירקהש
 דצמ | תיסורה היצקאירה תעפשה תחת ת סרופגניסלהה המרגורפל
 ,ןנשל .ךירצ הז דגנכ -- .ינש רצמ היקרותב תוערואמהו דחא

 ךרע הל שי אלא העש תארוה הנגיא תיסרופגניסלהה המרגורפה יכ
 תתל םירוהי .רותב ונילעו .םיירובצ .םיכרצו תושירד ונייחב שי , םיק
 תדובעב קסעתהל ונל ןיאש ,םירמוא ,וללה תושירדה לע הבושת
 איה וז הפקשה ,םייטרפ םישנא רותב אלא ,םינויצ .רותב .הוהה

 תבח .תעונה לש ההוהתפתה תא םאונה איבמ תפומל .תעטומ
 הקסעש ינפמ ,השלחנ וז העונתש ,ורמאש הלאכ ויה  ,ןויצ

 וז העונת . ןכ רבדהי ןיא םאונה תערל > .י"אב םיטועפ םינינעב

 רובעל יוכ" .היפורב םייחה יכרצל ץוחמ הדמעש ינפמ = ,השלחנ.< =
 הו .רברו ,םייפסכ םידסומ ל"וחב הפ ארבל  ךירצ . . י"א. תבומל

 חלאו ,םיפסכ ץובקב קר םיקופע םינויצה וא. ,םיבבוחהש םרוג
 הז .. תינויצ הדובעל ץוחמ םירמוע םד ירה הזב םיקסוע םניאש
 , תינידמה  תוגויצה לש תונושארה םינשב םג םינינעה בצמ היה
 עיגת בורקבש ונבשהש ינפמ ,עיפשה אל הז בצמ הערל זא םלואו
 ריתעש = , יקנע רעצ .תושעל | ,"רצבמה לע .תורעתשה ל  העשה
 וז תמאב העונת ונל התיה .יונש תילכת ונלש םייחה תא תונשל
 לש םתדוכע לבא ,םש דובעל י"אל ולעש ,הלא לש  ,ו"ליב לש
 תושעהל הכירצ =-- י"א איה םתדובע זכרמו הפ םיבשויה הלא
 לש הרובע אלו = ,תיפורטנליפ הדובע ,דסומ לש הדובע .חרכהב
 ןה תיסרופגניפלהר א. המרגורפה תושירד --- .תי מו אל העונה
 הבושת :אל .ןה :ו"א .תושירר  ,םיירובצה  םייחה יכרצ לע הבושה
 תוצראב ונלש תוירובצה תושירדה לע הבושת אלא , העשה:יכרצ לע

 תא ,הנושארה החנהה לש המעט אוה הז -- ',ללכב ,הלוגה

 היצקנסה תא .ושכע ארבל ונילע ונלש םיידונצה םידפומה
 םירשכומ םיינידמה םיאנתה ויהישב , ולא םירסומ ולבקי .תיטפשמה

 רשפא תיסרופגניסלהה . תושירדה חו-ב תילארשיה הלהקה תא .ךְל <
 לבקת תימשרה היצקנפר תאש פ'עא ,ההע  רבכ רטול העודי הדמב
 ..הינשה החנהה לש המעט והז  .םיחונ םינוצחה םיאנתה ויחישכ , זא קר
 תולהקה רודסש ,והער תא םאונה .עיבמ תישילשה ותחנהל עגונב
 םידגנחמה םג ודוי הז רבדכו = ,תולגב ינייחל דופיה .אוה ןתמאלהו

 נילעש  םאונה .בשוח תילכלכה ונתדובע רברב --- ..הוהה .תרובעל

 תויצרופואוק לש ןהוסי = , דחא  ירקיע \ דופי וז .הדובעל : םינכהל
 העורי הדמב :רבכ , השענש המ = ,יוכרמ רסומל ןרוחאו  תונוש

 רבדב ,"תינויצה תונותעה ינינעל תיעיברה ה זיעוה תוטלחה, ןויע (*

 --,46 'לג "םלועה, הוהה תדובע

 2 : ג 4 5 0
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 15 3- םלועה <

 רועש ינפמש ,םאונה בשוח הרידנה .תעונת רורס ,רבדב .היצילגב
 ףתתשהל ונילע ,חרומל הרידגה רז תא תומהל העשה  העינה אל
 תריצי ד'ע העצהה תא ריכזומ םאונה .תיחכנה הדידנה רודסב

 . (כ"חמ) --- .היצרגימאל דחוימ קנב
 ' םוצורה ןיבו הוהה תדובע םישרורה ןיבש םירוגנה ,(בויק) ן יק ר י 5

 ילעבש ,הזב אוה ירקיעה לרבהה--- ,םיקומע תורופי םהל שי---הנממ קחרתהל
 םוימואל  םויחש םה םיריכמ ,רמולכ ,תולגב ם י ר 5 ו כ םה הוהה .תדובע
 תולגה לע-ט ו ק יד ב  םיזירכמ םניא לבא ,תולגב םיירשפא | םניא םימלש
 ןמוא םג :הוחה תרובעל םידגנתמה םישועש ומכ ,תיתולגה | תואיצמה לע
 סיסבו דחא עקרק ןהל שי תילאמיסכמהו | תולאמינומה  המרגורפהש  ,תוגלפמה
 :ורפהש ,ונחנא ש"במו הנורחאה ינפמ הנושארה הא תוחרל תולוכי ןנוא דחא
 םולובי ןנא ןואש יאדו ,ירמגל רחא עקרק יפלכ תגווכמ ונלש תילמיסכמה המרג
 רפמל  םיאשר ונא ןיא ,ודותע ליכשב םעה תנכה לש הדובעה לע רתוול

 איה תונויצה .םדיב ןגתיחת ל גד תא תאשל ולכי אלש םירחאל וז הדובע
 =ינגרואל = םיקוקזה םידוהי םינומהב ןכודב שגופה ,בושח ירוטסיה סצורפ ול
 'ךטשמו ררס םוש ילב לבא | ,םיגויצה ידי לע 'תישענ .הוהה-תדובע ,היצז

 - -,ונתרוכעב הז רדפ איבהל וגולעו ,היוארה היצזינגרואה  ילב

 התוה אל סרופגנוסליה דעש ,םיכשוחה הלא םיעיט .(בוטסור) ץ נ יי מ
 ,רחא ןבומב אלא הוהה תדובעב םוימואלה וקסעתה זא דע םג  .הוהה תרובע
 םורוצ תריחבב אל לכא  ,תורפסהו ןושלה ינינעב | ,ךוגחה תדובעב - קסעתה
 המ > ,םרופגניפלה חפונל אלא ,הוהה תדובעל דגנתמ וגניא םאוגה ,המודכו
 "תדה קוזה תא םונכהל ושרדיו םייתדה ואבי םא סרופגניפלה יריפח ושעי
 ,תולהקה ינינעב תויטרקומידל סרופגגיפלה יריסח המה םיגאוד-- ,הוהה תרובעל
 :גניסליהה המרגורפה תא תוחרל עיצמ םאונה .ירבעה ךונחל םיגאוד םניאו
 .הללכב תיסרופ

 (תיסור :רנז ו ל ק רייד

 :,םירמוא . ,ולא תוטלחה ,םהופגניפלהל םלש ןוגמיה ארקנ הפ
 םאונה ,םיק ךרע ןהל שיש ,תושירד ,אלא ,העשההידילי ויה אלי
 = .,תידוהיו תירבע ועדי םיפורה םיטפושהש ,שרודה ףיעסה לע הארמ
 ּול שיש רברל ןתוא םיבשוחו וללה תושירדב התע םג םיאב םא
 םא ,זכרמה .יונש איה  תונויצה ,הזב םחלהל שי -- םיק  ךרע
 אל --- תולגב תירוהי הימונוטוא ארבל רשפאש ,;םיבשוח ונייה
 וכרמ יונש דע, םיבשוח םא לבא ,וז .הרובעל ,םידגנתמ ונייה
 םג הז םע דחי קוסעל רשפא-יא -- הז יונש תבוטל םידבועו
 : ונתמשנו ונחכ לכ תא שידקנ וז הדובעלש ינפמ ,הוהה תדובעב
 םע דחי ויזש = ,ונבש םיידנגואהל ונתודגנתה םעט םג היה הז
 םלש :ןיכרע .יונש תשרוד | תונויצה .בבל .םותב | .םיינויצ םג הז
 = -הוהה תדובעב םיעוקשה הלאו , ה מ ש ג ה זכרמ יונש ,טלחומו
 ,אירבו .םלש םהלש לאיריאה ןיאו ,הז ןיכרע .יו.של ועיגה אל
 רותב אלא = ,םינויצ רותב אל וז הרובעב * ונא  םיקוסע םא
 עיגתשב ,ינויצה לאידיאהל דוגנב םיאב ונא ןיא--םייטרפ םידוהי
 = -תולגב הדובע וא .,תיאניתשלפ ,תונויצ הדובע ןיב רחבל העשה
 .רקיעה ול .איהש ,הנושארה הרובעה תא ינויצ ה רכבי זא
 ירמגל .קחדה זא ,תונויצה ןמ קלחל הוהה תדובע תישענ םא לבא
 ,ךרע הל שי תיסרופגניסליהה .-- המרגורפה ,י"אב הרובעה תא
 םייח ןהב שיש ,תועורי תוצרא ליבשב קר ,םיובנירג רמ .ירבדל
 המואה.לכ ליבשב ךרע הל ןיאש הרובע םלואו ,םיירובצ םירוהי
 לכות אל--תונושה תוצראה ירוהי ןיב הלידבמה הדובע ,תירבעה
 - -י'דנובה, לש .ונבומב קר. תימואל הנה וזכ הרובע ,תינויצ תויהל

 הרעוה תרובעב ףתתשהל םיתניב םיארקנ םאונהו תואישנה ירבח
 הפי ,ל ה'הב םירחוב הקספהה ירחא .תקספנ הפסאהו תירירתה
 ,תובישיה תא להנל ולכויש ידכב | ,תואישנה ירבחל ןיסיג ,בו
 תוצעומו  תופסאב  ףתתשהל | ויהי םיכירצ תואישנה ירבחשכ
 תונויצהש ,ינא ץפח גומואנ תא .ךישממ רנויולק ר"רה . תורחא
 . ,תוימינפ  תוריתסו .םירוגנ .ילב ,םחורב םימלש ויהי . םינויצהו

/ 
2: / 



 ומ ןוילג = םלועה < 16

 רתוי הריתס שי םולכ--הקירימאל הרידנה ירדסמ ירותב םינויצה
 <--ףוזמ הלורג

 *םג  .םומיסכמ"המרגורפו םומינימ"המרגורפ ד"ע הפ ורבד
 :וא איה הנורחאה ,םומיסכמ-המרגורפו םומינימ-המרגורפ שי יל
 ,י"אב תילאירה .הרובעה התוא איה הנושארה ,י'אב הימונוט
 הפ ורבד ,(כ"חמ) אוהה . בצמל ליבוהל הכירצהו התע תירשפאה
 ןינע איה הוהה תדובע ילב  תינויצה הדובעה .היפורמנליפ רע
 הכירצ הוהה תדובע אקוד םלואו ,היפורטנליפ לש ,"דסומ לש,
 תא קוידב עובקל רשפא יאש ינפמ = ,היפורטנליפל ךפההל
 םייצראה תדוכע תא איבהל ונא םילוכי תפומ "וותב ,םימוחתה
 תירומלוקה הדובעה - .ימואל לאידיא שי םהל םנש ,ןוטסוולוגב
 סנכהל הכירצ = ,תונויצל רשי הליבומ איהש ינפמ | ,תימואלה
 אירקמ ףוסבל .תימונוקיא הרובע אל לבא = ,תינויצה ונתרובעל
 :וללה תיחנה שלש ,םיובנירג רמ לש ויתוחנהל דוגנב ,םאונה

 רותב = ,תיללכה:תירומלוקהו  תוילכלכה | הוהה | תדובע 1
 תלטומ הבוח הניא ,תולגה בויחל םג ליבוהל הלוכי איהש ,הרובע
 םידוהיה ראש םע .דחיב התוא דובעל םילוכי םהו  ,םינויצה לע
 ,םינויצ .םניאש

 הליבומ הרובע רוהב ,תירבעה:תירוטליקה הוהה:תדובע ₪
 םיבויח םה התואו ,םינויצה לע הבוח תלטומ  ,תונויצה לא רש,
 .םיימואלה םידוהיה ראש םע וא םמצעב םא דיבעל

 רותב י"אבו .תולגב התורפסו תירבעה ןישלה תצפה 8
 = -,תונויצה ירקיעמ דחא איה .י"א דעב תיחרכה

 .(אבי ףוס)

+ 

 (ךשמה) -

 .םיסנניפה

 תורדתפהב באכה םוקמ איה םיעצמאה רבדב הלאשה
 הדיעו ףא טעמכ התיה אל תונורחאה םינשה לכ ךשמב .ונלש
 םש ונד אלש ,יזכרמה דעוה לש יא פ"העו לש הפסא וא תחא
 רוחיב ונלש  יזכרמה  דעוב .יזכרמה דעוה יעצמא ר"ע הלאשב
 הרובע תגהגהל תוקיפסמ תוסנכהה ןיא המכ רע ,דאמ שגרומ
 ,לודג םוצמצב וליפאו  ,תילמרונ

 העבקו ביצקתה תלאשב הנד גאהב תועיברה הדיעוה
 ףלא םישלש לש םוכסב ילמינימ טי'זרוב יזכרמה דעוה ליבשב

 לבא ,הכלהל קר ונל בצקנ הוה םיודובה לבא ,הנשל לבור -
 רעב וליפא ,הדובע לכ דעב םיעצמאה-רסוח עירפה השעמב |

 לכ לע  .העונתה לש היסרטניאל > השוררו הבושח> רתויה
 ויהו  ,ונדיב .םיאצמנה ףסכה-יעצמא לא בל םישב ונד העצה
 לא ואצוה אלו ולבקתנש וא ףסכ-רפוחמ ולבקתנ אלש תועצה
 ללכ האי יתלב ןפואב תואצוהב דאמ ץמקל ךרצוה . לעופה
 ,ונלש וזכ .תועוצקמה-תבורמו .הלודנ תירובצ הדובעל

 תא אלמל ידכב ,הנושארה ןובשחה-תנשב ונתדובע תישארב
 ונענ .םירעה י"פע הכרעה ונישע ,תומדוקה םינשה לש ןוערגה
 ,'פוק 18-ו לבור 809 לש םוכס ה"סב וחלשש ,םירע 318 ונל

 הכשלה הילע החקלש  ,תורדתסהה לש תימצעה"הכרעהה :

 םאתהב ,יזכרמה דעוה תואצוהל התיצחמ תהל תנמ לע ק"הקה לש
 לעופה לא האצוה אל ,היסורב פ"העו לש םירכחה תטלחהל
 \הכ רע

 תיגאהה הריעוה י"ע לבקתנש ,'פוק 40 ךסב הנלפמה"פמ
 ןובשחה-תנשב ה"פב איבה ,יזכרמה דעוה יעצמא תא לירגהל
 ,תומוקמ 998-מ וחלשנש ,'פוק 4%-ו 'בור 1898 הנושארה

 ירבח תבישו הטילחה הוה סמה לש תולדה תואצותה ינפמ
 ,האבה ;רגנוקה תנשב ותוא לטבל 1908 תנש יאמ שרחב פ"העו

 תונורחאה סרגנוקה תונש רעב ונלבקש םילקשה םוכס
 %2,8?ל-ל ולע ,תומדוקה םינשה רעב םימוכס וזיא םע דחי
 ראשנ ןלקל םהמ םיזוחא םישש ונחלשש רחאו ,'פוק 98-ו לבור
 ןובשחה-תנשב ונל היה תאז רבלמ ,כ"ור 19,900 ךס ונריב
 ,םוכסה ןמ םיזוחא הרשע --- ,לבור 5,5%5 ךסל בורק הינשה
 ,תונותעה לש ןרקהל ףסאנש

 לש ףסכדיצובק דוע ףרצל ךירצ וללה םימוכסה לא
 167ו לבור 4961 ךסל םילועה ,דועו םיפשנמ הסנכה ,תורדתפהה
 ,תוינמ תריכממ םיזוהא השמח לש רועישב תינויסימוק הסנכהו 'פוק
 ,'פיק 987ו 5בור 5058-ל ה"סב הלועה ,רועו ףסכ יצובק

 בורק םוכסל ןובשחה תפוקתב ונלש הסנכהה התלע ה"סב
 תאמ בצקנש ,טי'ודובה יפכ- םוכס ונייה ,לבור ףלא םישלשל
 לבק תורדתפהה זכרמ :קיודמ  רתוי וא .,הח א הנשל הריעוה

 לא םאתהב ,תיגאהה הדיעוה ול הבצקש ,םוכסה תיצחממ תוחפ

 . ילאמינימ רתויה ןפואב ךרענש טי'זדובה

 רעושמה טי'ודובה תמועל ,ןאכב םיאיבמ ונאש , תואצוהה תמישר

 ח"הודה תפוקתב ,יחכונה בצמבש תוילמרונה-וא תא רתויב הטילבמ שארמ

 ףשמב ונייה ,1909 תנש רביונב 1 םוי דע 1907 תנש ילוי שדחל ןושארמ)

 :יברצל תואצוהה ולע ,םישהח ח'כ
 טי'זדובה י"פע

 + לבור 8 'פוק 65 ,'ר 6 יזכוטה דעוה תקוחה (א

 ,- 0 , 8965, 5 פ"עבש הלומעת (ב
 0 0 תיתגלפמה תונותעה (ג
 ,- 6 , ל, .4 םופדבש הלומעת (ד
 00 9 םייכלפה םודעוה (ה
 , 6 א ,  ₪ 98944 | ףרגלטלו הטסופל תואצוה (1
 - 0 , 46, 4 תועיסנ (1
 . 2208 ,0/ 896 | 6 םיסרגנוקו תודיעו (ח

 / 159 , 77 |, 1018 שארמ תוארנדיתלב תואצוה (ט

 לבור 5 .'פוק 85 | ,יר 4

 הלא םא יכ ,ןהלש תוציחנה תדמ י"פע אל , תואצוהב םיצומק ושענ
 ץמקל היה רשפא לכמ תוחפ , ןיומיק הזיא ןהב תושעל ןיפוא י"פע היה רשפאש
 רבדה הלע תאו לכבו ,יוכרמה דעוה תקוחהלו ףרגלטהו הטסופה תואצוהב
 ךרוצל  תואצוהב יחרכהה ץומיקה יב ,רבדב קפס ןיא ,ןהב םג טעמ ץמקל
 , סופדבש \ הלוטעתהו םייבלפה םידעוה תכימת ,תועיסנה ,פ"עבש הלומעתה
 ונחרכוה ,הבוומה ןוכסחר תורמל ,הו לכבו ,הבורמ דספה העונתהל ומרג
 לבור 7839 לש | םובסל בורק טיציפידב ןובשחה"תפוקת תא רומגל
 .'פוק 98 ו

 ךישמהל רשפא יא הלאב םיאנתב ,הוכש םינינע.בצמל ץק םישל ךירצ
 םוילמרוג םייחל ,םופדבו פ"עבש ,תרדוסמ הלומעתל תורשפא שי , הדובעה תא
 .ךכל םיכרצנה ףסכה-יעצמאב רדעה היהי אל םא קר ,יזכרמה דעוה לש
 הכירצ הדיעוה .הדיבעב ץומיק םג וירחא ררוג טי'זדובהב השענה , ץוטקה
 + התע וב היוקל ותעונתש ,ףסכהירסוח דגנכ תילקידו הלובחת אוצמל

 .רוחאל הריקפ

 הריקס םיללוכ םיוקב תוצרהל םיצור ונא ח"הודה לש הו קלח ונרמנב
 + תונורחאה ןובשחהיתונש יתש ךשמב ונש תורדתסהה תולועפ לע רוחאל

 א .תונורחאה םינשה ךשמב תונויצה תוררתסהה הלדגתנ תומ כ ב
 ,ונתעוגתב הבורמ = תומדקתה לע תוארהל ונל רשפא םאו , ךרעה יפל טעמ



 ומ ןוילג

 ב" ךשמב תינויצה הדובעה תעפשה תחת .תוכיא ב אלא וז התיה אל
 לש תימצעה.הדובעב | תוציחנה .תרכהו , ימואלה שגרה .קמעתמו ךלוה םינשה
 .רתויו רתוי תודהיה לש תובחרה תורדשה ךותב תטשפתטו תכלוה םעה

 רוחיב .פהו -- ,ונתשנ אלש טעמב ונלש תורדתפהה לש םיטנמילאה
 היצנגיליטניִאה ךותמ , ידוהיה ןוםהה ןמ תצקמ ,םידוהיה לש ינוניבה דמעמה
 + םירוענהיינבו

 ךותב .לדגו ךולה ךלוה םירוענהרינב רפסמ  ליחתה .הנוהחאה תעב

 ויהש ,הלאמ .דוחיבו ,תונוש תוגלפממ םיריעצ ונילא םירזוח םשו הפ ,וגנחמ

 רקיעה תא רתויב וריכהו וניבהשו תורותו תומגוד ירחא תוחפ םיכורכ

 . תידוהיה המלבורפהכ ימואלה
 טעמב םיריעצה םינויצה םיאשונ ,בגנה ירעב דוחיבו , הברה .תומוקמב

 הנומאהו היקרותבש תוערואמב  תונינעתהה . תורדתפהה .תדובע לבס לכב

 תעבש ,  םינויצה הלאמ הברה ונילא תובישמ תוליחתמ תושדחה תווקחב

 .ירמגל ונתרובעמ וקלתמה הנורחאה

 עיבטהל וצרש < ,דחוימה םתוחה י"ע תועודיה הלא) * תוינויצה תוצוכקה

 שגרומו רכינ היה  ןמושירשו  תיסרופגניזליהה הדיעוה .תעשב .תונויצה לע

 טעמב הנווחאה תעב ומלענ (תיגאהה הדיעוהו תאזה הריעוה ןיב טעמ

 יגוחב םיסחיתמ הבורמ היטפמיס ישגרב ,  תומוקמ וזיאב קר וראשנו , ירמגל

 לאו הנותשלפב הלש ןותעהו "ריעצה לעופה, תורדתסה לא  ןוירטילורפה

 + ללכב י"אב בושיה תולאש
 םויהרומ ה . תדחוימ | היצרדפל "יחרזמה, רכוה הגורחאה הנשב

 תנושארה םעפב ורחב התעו ,היסורב ונתאמ ורמגל ודרפנ

 + סרגנוקה לא םכותמ

 תומוקמב ,םינוש םיכוכתל תומוקמ המכב םרג "יחרומ, לש ודורופ

 םייחרזמה יציפה , לשמל הנרורגב ומכ , םוובוטקא םינקפע םש םהל שיש , םונוש

 תצק םינכהש זמ , םתא םיעד:ימימת םניאש ,הלא ןיב םג םהלש םילקשה תא

 + םיריצה תוריחב תעשב דוחיבו ,איבוברע
 ירשקב רומעל םירוחיה םונויצהו תוינויצה :תוצובקה םיחרכומ ןילופב = 0

 . םידיפחה םע דוחיבו םיפקורוטרואה םע .הקזח--המחלמ = =

 הדוכעב הבורמ תונינעתה  היסורב םינויצה ןיב תשגרומ הנורחאה תעב

 , תויתורפפה תודוגאה לכב הצרמנ תופתתשה םיפתתשמ םינויצה .  תיתוברתה

 , ןשארב םידמועה םה תומוקמ הברהב , שרוחל שרוחמ לדגו ךולה ךליה ןרפפמש

 תפש יבבוח, תורבח לש םינושארה םידסימהו םיררועמה ישאר ויה םינזיצה

 לעש | ,םירפסמ לש תואלכט  םינתונ ונא הזה ח"הודה לא תופסוהב ,"רבע

 םינשב ונלש תורדתפהה תדוכע לע קויד רתויב טופשל רשפא םהיפ

 + תונורחאה

 , דחא רועישב םילקשה תומכ תאצמנ תונורחאה םינשה תעברא ךשמב

 + םיסרגנוק לש םינשב קר טעמ הברתמ אוה

 םידחוימ םיריצ

 טעמכ םילקש םוחקול ,קוידב טעמכ הנמתסנ רבכ םילקושה  תבכרה

 הרכה ךותמ םהילקש תא  םונתונ הלאכ םילקוש . םייימתה םילקושה לצא
 רשפא היה ילמלא , רתויב םלצא תקזחתמ התיה וז הרכה , הטעומ וא הבורמ

 ,תוינויצה  תולאשה רוריבל ,םידעו תריחבל הפפאל םתוא אוהקל רברה

 + םיריצה ליבשב תוארוה תכירעלו םיסרגנוקה לא תוריחבל
 (1909 רבקדב 'א םוי דע ולבקתנ>) --- וז הנשב םילקושה רפסמ

 הברתמ | ןניא תודוגאה רפסמ , 27,725 םרפסמ היה הרבעש הנשב 7

 תאזה תעב , הנתשמ וניאש טעמב רפסמה . תולבונ וללהו תוצצ וללה . ללבב

 . תומוקמ 1002 םע םיבותכב םואב ונחנא

 תומוקמ .1500:ל תופירדא ונל ורפמנ תיסרופגניזלהה הדיעוה .רחאל =

 ןתיצחמ האצמנ ,;יזכרמה דעוה לש םדוקה ח"ודהב ונוריעה רבכש ומכ לבא

 שדחל . תוערא קר התיה הינשה תיצחמה לש התדוכעו ,  ריינה יבג לע קר

 איהה תעה ןמ , תומוקמ 998-ב תוסירדא יזכרמה דעול ויה 1907 תנש יאמ

 =- בטוח םידבוע וללה תומוקמה 1002:מ ..תומוקמ 67 ונלצא ופסונ ךליאו

 .470-- ירמגל הפרו ,870--הפ" רתוי ןפואב ,2

 םיפילחמ ןנאש ,הלא תא םיבשוח ןנא הבוט הרובע לש תומוקמל

 הרובעה תכלוה םשו ,וניתושירדל ףכית םינוע םהשו ררסה לע םובתכמ .םהמע
 םיטעממש ,תומוקמה םתוא םיכויש ינשה גוסה לא ,קפפה ילב תכשמנו תינויצה
 םתרובע תציחמב םלצא השענהמ תועידי םיאיצממש ,תורדתסהה ייחב ןינעתהל
 הגיא הרובעה םהבש תומוקמה תא םינומ ונא ישילשה "גופה .לא .,ןמז רוחיאב
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 םג לכא ,דאמ תוקוחר םיתעל קר .יזכרמה .דעוה לא = םונופה | , תירקמ אלא
 ףסכ:ימוכס וזיא תוחלוש ןה הנשה ךשמב רשא ,הברה תודוגא ןנשי םכותב
 . תוינויצ תורטמל

 + תומוקמ ה"נב םנשי כטיה םירדופמ םילקוש-ודעו

 תונורחאה םינשה ךשמב -וקספנש  ,םיסוחיה תא שרחל וגלדתשה דימת

 .ונלש םירוטטיגאה הברה ודבע הז עצקמב ,םושרח תומוקט םע םיפוחיב אבלו

 + םורבדב םתא אבל ונלדתשהו "םלועה,ו "טיווסזר,ה ימתוחל םג וניגפ

 בתכמב תחא םעפ ונינפ העדל:םירבה םש ונל ויה אלש ,תומוקמה לכב
 רנשקב ,ונתדובע יכרד תאו תונויצה תוהמ תא םהל ונרריב ; םייתדה םינברהל

 םישנא ונל וארי יכ וא םריעב תינויצה הדוהעה תא םהילע וחקי יכ ,םהמ

 אל הז וננויסנ לבא .,הז ןודינב םירבדב םהמע אבל ןנל רשפאש ,םיבושח

 + הפי הלע

 < .תובושת .רשעב קר ונלבק ,ונחלשש םיבתכמה תואמ שלש לע

 ,טילחהל םילוכי ונחנא ,םיכלפה ד"ע זגל שיש תועידיה ינפ לע וגרבעב

 תורשפאה ונל התיהש ,תומוקמה םתואב הדובעה הרבגתהו השדחתה יכ

 ןדצמ ןהש ,תויכלפ תודיעו הב ויהש תומוקמב וא ,םירוטטינא םשל חולשל

 , תוכומסה םירעה לא םירוטטיגא וחלש

 הבישיה רחאל קר היפורב הליחתה יתגלפמה פמה תבוטל ' הדובעה

 ונֶרכזה תובר םימעפ ,ארוק:תולוק הברה ונאצוה ,פ"העוה ירבח לש רבאקיד 'ח לש
 םושרח םופמ גיהנהל השק ללבב ,ירפ התשע אל ונתדובע לבא ,ונירבח תא

 .'פוק 19:ן לבור 5408 ךס היפורב הגלפמה:סמ רותב ףסאנ ,הורדתסהה ךותב

 / + תומוקמ 132:מ
 לש ןתגהנה תושרמ | תמיק ןרקה תכשל .האצי 1908 תנש תלחתב

 ,יזכרמה רעוה

 היצוטיטסנוקה הזרכוה (1908 תנש עצמאב) הינשה ןובשחה:תנש תלחתב

 תונינעתה הררועשו הרואנה .תוישונאה לב תאמ החמשב השגפנש ,.היקרותב

 .ירבעה םואלה תורדש לכב תמוצע היטפמיפו הצרמנו הבורמ

 תירקיעהו הנושארה הלאשהל התעמ היה היקרותב תוערואמה רוריב
 היתודועת רבדב הלאשה תא ונרריב הרתי תונקידב ,וגיתופסאו וניתוצעומ לבב

 ,תלעות קיפהל רשפא רציכו ,תיטילופה תונויצה לש תוישארהו תובושח רתויה

 היסורב | .ינויצה תוחורה:דמעמ תא םמורל ךיא  ,הפוג  היקרותב הז .עגרמ
 תשיברל ןהו היקרותב לודג .יטילופ לעפמל ןה יוארכ וב שמתשהל | דציכו
 , לארשי ץרא ליבשב ידוהיה ןוההו הרוכעה

 ונמסרפ הינשה ןובשחה-תנשב . הכפהמה רחאל םידחא תועובש רובעב
 םיוסמו רורב ןפואב םייללכ םיוקב ונרריב ובש ,ונלש ןושארה רווחה תא
 !םישרחה םייונשה םתוא לע ונרבד .היקרותב ועריאש תוערואמה לא ונסוחי תא
 תוביטקפסרפה ןתוא תא וננמס  ,ונתעונת לא םיסינכמ וללה תוערואמהש
 תוירשפא לע תטרופמ הארוה וניארה ,תינויצה הדובעהל תופקשנה , תושדחה
 ,י"אב הדובע לש תושדח

 , רבאיטקוא 7 םויב ,תיקרותה הכפהמה יוחא םישדח ינש וובעשב
 , תיללכ הפסאל יוכרמה רעוה ירבח תא ונארק ,טעמ בצמה ררבתנש רחאל
 .םישדחה תוערואמה תבסב וררועתנש ,תולאשה לכ תא ונרריב הבש

 תודועת שלש ןגשי אבל  םיבורקה םימיב יכ ,הרורב הרכה וגרכה
 ןושארה םוקמה תא םופתל הבירצש ,הנושארה הרועתה . ונתרובעב ונינפל

 תוטהל ,י"אב ידוהיה טנמילאה תא תוכרהל הפיאשה -- אוה ,ונתדובעב
 היקרותב םיאנתה תונתשה ינפמ רשא ,ירבעה ןוהה תאו הדובעה תא םשל

 תוצראה רתיב ומכ תלעות בורב הב םתוא עיקשהל רשפא ,היחתל הבשה

 "דצמ םג  עויפל תווקל םילוכי ונייה רז וג; = -. - \ ג דע ןהב ועקשנ רשא
 , תוינויצדית>בה  תויצוינגרואהו תוצובקה

 הדובעהו היקרות ידוהי ןיב הדובעה התיה | הינשה  ונתדועת
 + תונויצה לש היברדו היתופיאש תעד תא השדוחמה היקרותב ץיפהל

 ונתא ןפתתשי היקרות ידוהיש | ,ךכ יריל איבהל  ןנחנא  םוכירצ

 .תריצי רבדב םדיקפת תא ורוכיו םעה תודועת תא תערל ודמלי יכ .,ןניתופיאשב
 תא .תערל דומלל ףכית תשגל ךירצ וז הרטמל = ,ירבעה םעה לש ויתודיתע
 םהיתופיאשו םחוו דמעמ תא ,הכ דע םתוא ונערי אלש  ,חרזמההידוהי ייח
 , םתוחתפתה ךלהמו

 הוטלוקדתימואל הרובעל תשגל .הרתי היגרנאבו ףכית .ךירצ יּכ ,ןנרמא
 יוצרה ןפואב ריתעב םתוחתפתה ךלהמ לע עיפשהל ,חרזמבש ונוחא ןיב תיר

, 



 ומ ןוילג

 ונתרוכעב ןושארה םוקמה .תא סופתל םיבירצ היקרות ידוהי ןיב לכא | ,ונל
 בצמה  תמרהו םתודחאתה תרטמל  דובעל ונא םיכירצ ןנחכ לכב :ןי"א ידוְהי
 ןיב התע םיררושה , תוגלפתההו דורפהל ץק םישל ידכב ,םהלש  ירוטלוקה

 .הנותשלפ ירוהי

 תובחרה תורדשה הנה .תרחא הבושח הדוכעל תשגל םיכירצ ןנא ב"חא ,
 תואמ תונש ךשמב רמה ןויסנה ידמולמ םתויהב רשא | ,יקרותה רובצה לש
 הכלממהל םיסנכנה ,םימעה לש תולדבתהה תופיאש יגפמ םה .םיאריתמ ,הברה
 ,רגיתורועתו וניתופיאש ד"ע תונוכנ תועירי םהיניב ץיפהל אפיא םיכירצ ונא  .םהְלש
 הבישיב וב תונעל ןינע ויה ןהב | תובורכה תורחא דועו הלאה תולאשה לכ
 פ"ע הארקנש ,םייגויצה םינקפעה יבושח תצעומבו  מ"הוה לש .תרבזנה .תיללכה
 תודוגאה תהא איהש ,"ןוי'צ רינב , תיאבקסומה הרוגאה לש הביטוצניאה
 ירבח לכ טעמכ הב  ופתתשהשו ,היסורב תונויצה תורדתפהה לש  תונושארה
 ולש- ןיתומלחה תא לעופה לא איציהל ףכות שגנ .מ"הוה היסורב לעופה:דעוה
 מ"הוה רשא ,םירכחה תמישר הגמסנ הבקסומב דוע  .תיאבקסומה הצעומה לשו
 תא םירכחהל רופמל ייכב ,הרשה ירעב רוכעל םהילע ליטהל הוה ךירצ

 תאמ שרוד מ"הו הש ,תומיופמה . תושירדה ירהא אלמלו ה: קסומו הגליו תוטלחה =;
 ונל ונענ הז רבדב םהילא ונונפ רשא ,םירבחה םֶישמחמ | ,תוימוקמה תוצובקה

 ,השמחו םושלש

 לש השקה כצמה תורמל יכ ,ונתוא וחיכוהו ורזח וז ונתרובע תואצוה
 הבוחה תרכהו הנילפיצסור לש + שגר היצזינגרואה ךותב שגרומ ןוידע ,וישכע

 ורבעו מ'הוה לש ןושארה  ארוקה לוקל  ונעג םירבחה לכ טעמכ ,תינויצה
 הבורמ דספה הזב ומרג םימעפל יכ ףא ,םשל םתוא ונחלש רשא  ,תומזקמב
 ורבע רשא ,תומוקמה בור ונל ונענ הזמ תוחפ אל ןוצרב ,םויטרפה םהינינעל-

 ו .ונתעצה פ"ע םהב ונירבח

 דבלמ ויה הלאה םירוקבהל ,תומוקמ םישמחו האמל בורק ורקב םה
 ךרע םג ,ונממ וחלשנש םושנאה לע מ"הוה לוטהש ,תדחוימה הדועתה אולמ
 השעמל סהירוקבב שמתשהל ולדתשה םירבחה ,םירחא  תועצקמב דאמ 'לודג

 .היצזינגרואו היצטיגא |

 תועצה ךרע ,שיא םשל חולשל מ"הוה לכי אלש | ,תומוקמה םתואל
 תא ואלמו יכ ,שרדו הכקסומו הגליו .תוטלחה .ךרע תא ראיב ןהבש | ,בתבב
 .םהילע ולטוהל ,תובוחה

 םיבתכמ וחלשנ תודחא םירעל ,םירע 889:ל .וחלשנ הלאכ םיכתכמ
 התיה חלצומ תוחפ ןפואב ,תינזגיבה .םירעה ונענ הלחתב ,םימעפ שלש ,םיתש
 ,הבקסומב  ונירבח ודבע הליעומו המת הדובע ,תולודגה םירעב הדובעה
 ,דועו הטילד:קפירב ,קפטוקריא ,השרוב ,גרוברטפב

 םצמוצמה .לעופה רעוה תא עידוחל  וגלוכי רבב םידחא םיחרו רובעב |
 ,וילע לבקש ,תוביחתהה תא מ"הוה .אלמ וכ

 ורק = ןבויק  ,ןוד נ"ע בוטסור : מ"הוה תושירד תא ואלמ אל הכ רע
 .דועו  בלסונירטקיי , הוואביל ,בו'צידרב ,הבטלופ .גו'צנומ

 וק 693 .ר 95,758 לש םוכסב תורכזנה תורטמהל ףסכ ףסאנ ה"סב :

 רבאיטקוא 7 םוימ  יזכומה דעוה לש תיללכה הבישיה
 הניתשלפב הדובעה רבדכ הלאשב הברה ולפט תיאבקסומה

 הצעומהו

 לוח רד ה

 רודסב םיקסוע וליחתה .תובו תוטלחה הזב ולבקתנ .המדא תינקל תוצובק =
 אלש טעמב לבא ,תאזה הדופעה
 תדובע לש תובושחה . תואצותה =

 . םידחא

 ,רבד השענ

 ונירבה

 תא ןובשחב איכנ אל םא
 םויטרפ םישנא לשו הבקסוטב

 ,איה תוצובקה רודס תחלצה .דעב |העיופהש תירקיעה ה בםה
 היה רשפא םתועצמאבש ,השעמו הנבה לש תודסומה םתוא י"אב םירפתש -
 הניתשלפל םירהונה  ,םינושה םיטנמילאה ליבשב התוא רישכהלו המדא תונקל |

 הנכהה לע  ,השיְרדהו הריקחה לע הבורמ למעו ףסב ורזפיש ילב , הב בשיתהל
 שגרומ הז 'םע ,תובשיתהה ךרדב םימדקומהו םינושארה םהורעצמ ו :לעו 2

 תררושה הבוזעה--הלא לע ףסונו ,םיכורא םירועשל ןותנ טידרק * רטוח דאמ
 + הוקרותב םיועקרקה םיקוחב

 י"אב  הדוכעב ,ןגתופתתשה - ד"ע
 .'יוכימה דעוה דו לעש , תיאגיתשלפה

 - ;הניתשלפב השענה לכ תא ונשרדו ונרקח תקפופ הניאש בל-תמושתב
 תובורק םיתעל , םייאניתשלפה םיגקסעהו תורסומה םע םורבדב רימת ונאב
 + היסורב ואצמנש ,ו"אבש 8 םתוא תא וגיתובישיל אבל ונמוה

 ם?לקה

 ,הדעוה תאמ דחוימ | ח"וד | ארקי

 לכ תא לבקלו הניתשלפ ינינעל לודג םוקמ ונלש םינותעב תונפל ונלדתשה
 , םש וניתודסומו :י"א ד'ע הברה םיפרטנוק ונאצור , ןושאר רוקממ תועידיה
 תורפומה לכ ד"ע לודג רפסל רמוח ונוניכה הנורתאה הנשה תיצחמ ךשמב
 + םייאניתשלפד

 תוארוהו תועידי ונאבה הינשה ןובשחה-תנש לש 'ז רפסמ 'רווחב
 רובעל םיצורה ,י"אב תולאירה הדובעב םינוינעתמה ,םישנאה םתואל תויללכ
 .התיחת דעב

 רעו,  ,"לאלצב,ב \ םינוש  םייאניתשלפ תודפומל ונאצמר לודג עוימ
 5 + דועו .*לצהה

 הדיעוה ינפל .יאסידואה דעוה תדובעל ונעויס רשפאש המכ רע
 פבל .דחוימ בתכמ ונחלש ,וז הנשב התיהש ,  יאסידואה דעוה לש תיללכה
 ירבח בור :תיללכה הדובעב ףתתשהל ץרטג ןפואב םתוא ונררוע ובש ,ונירבח
 םעפ לכב .חצהמנ תופתתשה תיללכה הריעוה תדובעב ופתתשה יוכרטה.דעוה
 .פ'בהי בועב תורעקה הדמעה דע תודחוימ תועדוהבו תואירקב | ונרכוה

 תויוררתסההלו םצמוצמה פ"העוה לא .יזכרמה דעוה לש ופוחי

 ,תוצראה רתיבש תוינויצה

 רבלמ  ,םיצרמנ:יתלב לבא ,םיירימת ויה  םצמוצמה פ"העוה לא ונפוחי
 הדיעוה ,פ'העוה .תופסא ,הגלפמה יסמ ,םילקשה ד"ע הליגרה .םיבתכמה .תפילח
 'םוש יזכרמה רעוה לכק אל ,םייתורדתסהה םייחה תולאשב אצויכו תיתנשה
 הנפ ורצמ יזכרמה דעוה .םישעמ תוארוה - וא םירל*] קריצ  ,תורהוימ תועדוה

 תוצע םשמ שקבו טיינויצה םייחבש תולודגה ו תולאשה לכב .ןליקל
 ,חינוש תוארו הו

 תוסנכה תא לידגהל ונדבעו ב'לקה דופיל רשעה לבויב ונשמתשה
 .פמוק הנית ש לפ ול גנאה לש רזחיבו ,קנכה

 רזוח ונמפרפ | היקרותב | תוערואמה .לגרל םגו קנבה לש ולבויל
 דעו י"א תיחתל הזה יסנגיפה רפומה לש לודגה וכרע לע וניארה ובש ,רחוימ
 וכ ,םורכתה | ינפל ונעצהו ,ירבעה טנמילאה תא םש רובגהל לגוסמ אוה המכ
 תעב הררועתהש י"אלו  תוינויצל עגונה לכב | תוניינעתה התואב ושמתשי
 .ןנלש םיקנבה תוינמ .תריכמ תבוטל הנוכ: הלומעת השעמל םעב הנורחאה

 ,א ,ב .תאמ "ונלש םיקנבה,, םשב .סרטנוק ונאצוה קנכה לש ולבוי םויל
 מלועה, ןוולג .,"תיאוקיפוקה .הקיתוילביב,ה תאצוהב אוה -סג ץופנש ,גרברלוג
 םירל פמסכא לש לודג רפסמב .קנבה לש ולבויל  שרקוה עובשה \ותוא לש
 ,תיפורו .ןוגר'ז ,תורבע ןושלב ונאצוהש ,ק"*אה לש טקפסורפה תא םג ונוציפה
 .לבויה:גח רובכל תופפא וכרענ םינוש תומוקמב

 עורו םובס .ןודגולב לכקל וגריב התלע  תוינמה תצפה תא לקהל ירכ
 תא ונטפרה ,היפימוקל תולודג רתויה םירעה לא ןתוא וגחלש רשא ,תוינמ לש
 תאו ןולש .םיפנליבה םע ,1001,1906 תונשל קנבה לש  םייסננופה תונובשחה
 : ,תויסנכה:יתבב וקיבדהו וציפה הלא

 ורכמנ .ה'פב :,ףרעה .יפל ע"על תוטעומ ןנה תאזה הרובעה תואצות
 םינוש 'תומוקמב הופימיקל ןלבור 6448 לש םוכסב תושרה תוונמ ונדי לע
 ור 1665 םוכסב דוע תוינמ תואצמנ

 ,ונלש תוינמה ישולת פ"ע דנריבידה םולשת רורפ תא םג ריכזהל ךירצ
 ,םושרח םירנויצקא וילא ךט ומו קנכה לש  ומוסרפ תא לודגמ הזה סולשתה

 תונקת יונשל תומיתחה ץיוכק תא םג ריכזהל ךירצ קנבה א"ע ונרבדב
 ..הנושארה וכ שחה:תנש תלחתב חכו ןמז הברה הז / ונאצוהש ,ירכעה

 'ךרע תא .ונראיב ןהבש  ,םירלפמסבא ןומהב וטשפתנש ,תודחא תואירק ונמסרפ
 לש טפשמה .רורוב תעשב .תואחסונ םג םירעה לכל ונחלש  ,םישרדנה .םייונשה
 תבוטל תומיתח ףלא .םיעבראל בורק היסורב ףופאל | ןנדיב התלע ץקנבה
 היפורבש תוחדנ רתויה תונפה ןמ וגל = ונענ .םידחא תועובש ךשמב .םייונשה
 \  יםהב חב:יאב וגל ןיאש ,הומוקמ הברהמ םגו

 ,לארשיל תמיק ךרקה

 כ ר"דה .ידיל 1908 תנש תלחתב הרבעש ,ק"הקתי .תרובע ד"ע
 ּס ,תדחוימ האצרה ב יגפל ארקת
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 9 ומ ןוילג

 תועלוק ואצמנ .תרחוימ הכשלל התריפמו תאזה הבושחה הדובעה תררפה

 יל"הקהל הבורמ תלעות תואיכמו הרטמה לא
 י"ע הקבוטל רובעל ונקספ אל ונתושרמ ל"הקה האציש רחאל םג לגא

 :דועו ונלש  םירזוחה:יבתכמב .ןונתונותע י"ע \ ,ונלש .םירוטטיגאה
 לש םוכס יזכרמה דעוה .י'ע ל"הקה .לובשב . ןלבקתני  ןובשחההתפוקתב

 --יק 66י1 .ר 6

 תוחכה לכ לש תוזכרתהה ןויער לע םצמוצמה פ'העוה ינפל וננוגה דימת
 פ"ע ,הדובעל עגונ רבדה היהש המכ דע | י"א בושי תבוטל %לש םיוסנגיפה
 ,הירופו  המיופמ  תינכת

 פ"העוה תאמ שורדל תודחא םימעפ ונכרצוה ןיבשחה תופוקת ךשמב
 פ"העוה ירבח לש תועצההו תוטלחהה תא אלמיש :,תצרמג השירד .םצ נוצמה
 ץיקב ב"לקה ירנויצקא לש תיללכ הפסא תאירק ר"ע הלאשב לשמל ןמכ ה פורמ
 ןגוא הגושאר הריקסבש ,תוהחא .תולאשבו- ןילרבב .םא וכ .,ןסיקב .אל 1009 'ש
 פ"העוה רתפ ,ונרעצל ,בושח רתוי ךרע .ןהל שי תמאב לכא ,תיילמרופ. אלא
 .היסורב .תורדתפהה תולאשמל םאתהב אל הלאה תולאשה לכ תא םצמוצמה

 ןיערומה:תכשל .תבוטל עודי ףסכ םוכס תבצק רברב וגתעצה םג .התחהנ
 תואצוה ךרוצל םוכס הזיא בצקל הינשה ונתעצה םג הלכקתנ אל הכ דעו ,ופיב
 ,הוקרותל  םירדונה לובשב .תיקרותו  תיברע תונושל דומל:ירפס לש תוירלופופ

 תוצראל הטונה תידוהיה היצרגומאה ןמ קלחה ןתואל דאמ בושח אוה הז רזע
 ,בורקה .חרזמה

 תאשרהב םימעפ יתש תונפל מ"הוה ךרצוה הינשה ןובשחה:תנש ךשמב
 ,תוישארה תוינזיצה .תויזררתפהה לכל תיביטאיצניא העצהב היסורמ פ"העוה ירבח
 דיאהל הדנגופורפפיהשעמ תודא לע 1908 תנש רבאיונ שרוהב הנושארה םעפב
 תנש רבאיזנ שדחב הינשה םעפבו ,תואובקפומהו .תואנליוה .תוצענמה לש 'תואיד
 וא וירפל ותרבעהו םצמוצמה פ"העוב םינוקת:השעמ ר"ע הלאשב 9

 .ןילרבל

 רחאל .השעמב- ומשגתנו .ולבקתנ .הבקסומבו .הגליוב :תנצעומה תועצה

 ןוספלוו .ד לש םתבישי תעשב רוחיבו ,הנש יעבר תשלש ךשמב םיבתכמ=תפילח =
 ,לופוניטנטסנוקב .בולוקוס גו

 היפימוקב גרבדלוג ,ב י"ע  תובוטקא תופתתשה ףתתשה יזכרמה דעוה
 ינזור .שו גרבדלוג ,ב י"עו 1908 תנשב תיתנשה הדיעוב הדפונש ,תיסננופה

 תא ולכלכ תויסימוקה יתשב וגחכ יאב  ,יררגאה קנבה ןינעל היסימוקב םיוב
 רעוה .תובישיב .םדוקמ ודבענש | ,םיביטקרידהו תוארוההל םאתהב םהירבד
 ,וזכרמה

 קר םצמוצמה פ'העוה םיכסה .תוסנניפה היפומוקה הלכקש תוטלחהה .ןמ
 ימוכסמ גגילרטש ארטל םופלא יגש לש םוכס ותבוטל בוצקל :ןהמ תחאל

 .ירבעה קנב:לאינולוקה .לש םיאולמה

 הולמ תואצוה ,תולרגה, תכירע)  תיסננופה היסימוקה לש תועצהה רתי
 ,היללכ:תירוהי .תוירחא:תרבח דופי רבדכ הלאשה רזרוב - םיסרפ םע תינווצגילבוא
 ךשמב םהילעב תאמ ולפקתנ אלש---םנמז .רכעש .םודנידיביָדה ןמ  תיצחמה :יוכנ

 אל  ךכופלו ,םצמוצמה פ'העוה תאמ וחדנ (תורדתסהה תבוטל --- םינש שמח
 ,התלועפ תא קיספהל םא יתלב תיסנניפה היפימוקה ונפל ראשנ +

 דעוה יכ ,היעהל קר םילוכי ונא יעקרקה קנבה ןינעל היפימוקהל עגונבו

 בושיה ינינעל ראמ .בושחה הזה .רפומה .הרהמב םשגתיש ץימאתה | יזכרמה

 + "אב

 ,ןייצל - יוארו ,"טלעווה,ב םיספדנ ויה .יזכרמה דעוה לש ' םירלוקריצה

 = -יל"וחב םוירוהיה םונותעהב םירברו :ןיד והרוע תובורק םימעפל יב

 .יזכרמהי דעוה

 םהמ םידחא ,םירבח העבש וילא וסנכנו גאהב רחבנ יוכרמה דעוה
 , הלחמ תובסמ תובישיה לא .אבל ולבי אל

 תחא םעפמ תוחפ אל ררפה לע דימת ויה  יזכרמה דעוה תובושי

 + םוי לכב .םג .ופסאתהש שי םויח תולאש רוריבל . עובשב

 ידעוה ירבח לכ תא תיללב הבישיל ונארק תובושח רתויה תולאשה רוריבל

 ךשמב וגארק יוכרמה דעוה ירבח םע  דחיב היסורמ פ"העוה ירבח תופסאלו

 :םימעפ שלש הנושארה ןובשחה-תנשב , םימעפ עבש הלאה םונשה ותש
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 + ןילרב 1907 תנש ראונאי 6-7 םויב
 .הנליוב 1908, יאמ 5-6 םויב

 + םימעפ עברא --- הינשה ןובשתה-תנשב
 . ןליקב 1909 תנש טראמ 18 םויב
 . הסידואב |, , לארביפ 1 םויב
 +הנלווב |, |, יאפ 17-18 םויב
 ,גרוברטפב 1909 תנש רבוטקוא 17-18 םויב

 דעוה לש תיביטרטסינימדאה הדובעהל עגונב םירפסמ לש תומישר

 תומכ תמישר םג ונאבה םש | ,ח"הודה לש תישילשה הפסוהב ואבוה יזכרמה
 . וטשפתהשו ,"המודק, תואצוהב ונאצוהש םיסרטנוקה א"י לש םיראילפמיזקיאה
 + ונדו לע

 יונלצא ןבומ טעמכ חנומ םושדח .םיסרטנוק השלש ,םינשל רמח
 ליבשבו הניתשלפב םידבועה .תודסומה לכ דע ןטק ץבוק איצוהל ונא םירטוא
 , דועו .יוהרונ ירטאמ לש ינשה קלחה תא , הניתשלפ

 תוערואמב ונתופתתשה לע םג ריעהל םיבירצ ונא ח"הודה תומלשל*
 + םיינויצהו םייללכה םיידוהיה םייחה לש םידחא

 הבותכ הסירדא  תוררתסהה םשב וילא ונחלש יודרונ ,מ לש ולבויל
 .לבויהל שדקומ היה עובשה ותוא לש "םלועה,, ןוילג : תירבעה ןושלב ףלק לע
 ןנוצופה  ,וירמאמו יוררונ ימואנ לש ןושארה קלחה תא היסור ןושלב ונאציה
 םש לע יגו\ואיב-ורקימה טוטיטסניאה תבוטל תומורתה תא ונפסא םג םיזורב

 . םיפשנו תופסא וכרענ תונוש םי-עב . יודרונ
 לש םירשעו שמחה לבוי תא ראפ  בורב הגנח תינויצה תורדתסהה

 - 7! . לודג םוקמ ול העיצקה ונלש תונותעה ,ץיבוט ק תדיעו
 ,השרומ ןייטש ברפ רמ ונחכ-אב תא ץיבוטקל ונחלש לבויההתגוגחל
 ה"ב תאלמ םויב "הרדג, הבשומהל תוודתפהה םשב הכרב ונעבה ןב

 .הדפוהל םינש
 ונא | ןואגבו ןוצר-תעיבשב םג הז םע לבא קומע באב לש שגרב

 ונדוב התלעש לע ,באכ--ונירכח טפשמל הזה ה"הודה תא םירסומ
 השק הפוקתבש ינפמ , ןואגו ןוצר-תעיבשו , הובש עגרב םעמ ךא תושעל

 : המירבה תושעל וגדיב .ףופ ףוס התלע ווב .ונתרובעל

 ..יזכרמה דעוה לש תיביטארטסינמדאה הדובעה

 .'א  הפסוה
 םישנאטו תורסוטמ ןובשחה.תפוקתב מ"הוה לבקש  ,םםיבתכמה רפסמ

 ,9,500--םיטרפ
 418.000:מ רתויל הלוע זנתאמ וח-שנש ,םיבתכמה רפסמ
 3.750---ולבקתג רועו םולקשו ,תורפסל .תודוגאמ .תונמזה
 רועו  תורפס לש ,םיזורכ - לש תוליבה וחלשנ ולאה תונמזהה .דבלמ

 / ,5000-מ רתוי
 ,תומוקמ 597:ל 70.000 א"יה  תיסרגנוקה הנשב ונתלש םילקש
 .תומוקמ 585:ל 75,000---ב"יה תיסרגנוקה הנשב
 תיפרגנוקה הנשב הגלפמה מ לש  :תורבוש
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 מ"הוה איצוה ב"יהו א"יה תויפרגנוקה םינשה ךשמב

 םיפלא 'ה"על  .הבורק תומכב = וצופנו = םינותעב ומסרפתגש | , םירלוקריצ
 2 ,םירלפמכא

 תויזלגו  םיירלוקריצ םיבתכמ הכרה .וחלשנ וללה םירלוקריצה דבלמ
 .סבא 50000 .רפסמב

 ,םירלפמסכא ףלא תאממ רתוי רפפמב ונוציפה לקשה ד"ע  םיזורב

 --- הפסמב ןנחלש  ונלש םופנליבה  תוגובשחו + , םיסנליב ,  םיטקפסורפ
 ו

 .סכא 28000- - ירבעה ב"לקה תונקת יונש רבדב םינולע
 .סכא ףלא םושמחל בורק תומיתחל תואחסונ

 0 ,סכא :80.000---תוערואמו םונוש .םיינויצ .תורפומ .ר"ע םינולע

 ,94,800-- -פסמב וחלשנ זגתאצוהכ ןאציש םיפרטנוק

 רפסמב ותלשנ :ןגנופחמב ונתא  ואצמנש ,תורחא תואצוה לש םיפרטנוק
 ,95,000.ל בורק

 *-- חלשנ איה

 ז"ו
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 .,תומרָגְלָּת

 .ברעב תידישעה העש רבקד 80|17 גרובמה

 ירחא תירידתה הדעוה = ,.הליענה תבישי .הליחתמ
 לעופה דעוה ירבחל עיצהל הטילחה םימי ינש לש הדובע
 ,רלדנס ,ןילרבב יקטנה ,בולוקופ ,גרוברוו : םישנא 7 ןטקה
 תיזכרמה הכשלה תא ריבעהלּו ,דנטשו ןיקשיסוא ,בונל'צ
 דעוה  אישגל עיצהל הטילחה ןּוספלוו רמ תא ,ןילרבל
 לעופה דעוב תערכמ העד ול היהיש ,קנבה לע 'חיגשמה
 ןטקה לעופה דעו .אישנש ,ןכ םג העיצה הדעוה .ןטקה
 . ןמצע לעופה דעוה י'ע אלא ,םרגנוקה י'ע אל רחבי

 .הלילה תוצח ירחא הינשה העש ,גרּובמה
 ןטקה לעופה דעוה אישנש תירידתה הדעוה .תעצה

 יריצ ןיב הצרמנ תודגנתה הררוע םרגנוקה י"ע רחבי אל
 תויורדתסהה חכ-יאב .הינמרג יריצ ןיב .דּוחיבג ברעמה
 םאונ ןופפלוו רמ  ,הדעוה תעצהל םסוחי תא םיראבמ
 . תירידתה הדעוה תעצה תא. לבקל שקבמו החרפ םואנ
 הדעוה תעצה התחדנ תועד 90 לש בורבו ןינמל םידמוע
 םילוכי םה ןיאש םיעידומ רלדנסו יקטנה רמ .תירידתה |

 םג רסומ גרוברוו .ןטקה לעופה דעוב הרשמה תא לבקל
 ןיאש עידומ .תירידתה .הדעוה שאר .תאזכ העדומ אוה

 .הקספה זרכותש שקבמו העצה  םוש .עיצהל לוכי אוה = <
 .הקספה הזרכוה

 .הלילה תוצח ירחא תיעיברה העש .,גרובמה
 העצה םוש עיצה ילבל הטילחה תירידתה .הדעוה

 לעופה דעוה ירבח תבישיב .ןטקה לעופה דעוה רבדב
 ריאשהל הטלחה הלבקתנ תואישנה י"ע הארקנש לודגה
 :(םוירוזיבורפ) ינמז דעו  רותב ומוקמ לע םדוקה דעוה תא
 ו השלחה .וארקל  ומידקיש ,ירישעה  םרגנוקה דע
 רותב ,ןוצרב הלבקתנו היפור יריצ  תבישיב המסרפתנ
 ּז העצה .לבק םרגנוקה .ףבופמה בצמהמ רדיחי .אצומ
 ירחא יצחו תיעיברה העשב רמיהנדוב ריד י'ע .רגסנו*
 .הלילה .תוצח

 . רבמצד 11 גרובמה

 הארקנ תישמחה הדיעוה לש הנורחאה הבישיב
 ,ייא ליבשב היפורב הרובעה דע גרבדלוג ,ב תאצרה
 . םיסנניפהו תורדתסהה | תונקת רברב תוטלחה .ולבקתנ
 לש  םיכרוע ינשו ,םישנא 7 לעב  ,יזכרמ דעו .רחבנ
 העד | ילעב  םירבח רותב ופנכנ "שיוסור.הו "םלועה,
 + תידימת .תיסנניפ הדעו ןכ םג הרחבנ .דעוה לא תערכמ
 תוחכה לכ תא רוגחל ףירצש , לכה ּושיגדה הריגסה ימּואנב
 םרגנוקה .לע חצנל לכותש .ידכב  ,העונתה תא קזחל
 המלש  העש דוע ועמשנ הדיעוה תליענ ירחא ,ירישעה
 . דועו יהעובשה. ,'הדבע אל .דוע, תוריש

 ו "את תקאסנ 8 62. ב0608, 03288 ץה 6 ור 3

 ומ ןוילג <? םלועה <

 םיינויצה םינקסעהו תודוגאה ,םילקושה ידעו
 יזכרמה דעוהל דימו ףכית עידוהל הזב םישקבתמ
 תנש ,וז הנשל םהל ךרצנה םילקשה רפסמ תא
 ,םרננוקל ג'י

 .גרּבדלוג ל ה : ל"ומה:ךרועה

 תוערדומ

 לע ע"רת תנשל המיתהה תלבקתמ

 -- "ריעצה לעופה -=
 .י"אב םירבעה םילעופה תורדתפה לש האטבמ ילכ

 ."ריעצה לעופה,
 .יזכרמה דעוה י'ע שדחב םימעפ רואל אצוי

 ינפל .וביט תא ירמל וררב וננותע לש ומויק .תונש :יתש
 ,ירבעה להקה

 ינפל ריאהלו לופל :תישארה ותמגמ היהת אבהל םג
 לקהלו ובצמ תבטהל הליבומה ךרדה תא לעופה
 הדובעה תועוצקמ תא שוכרלו אובל תורשפאה תא וילע
 תא םינכהל הז םע דחיבו ,וניניעל .התע םיארכנו םיכלוהה
 לש ותוברתה יּכ ,ץראב ונמע תוררש לכ ךותל ה"כהה
 --הרובעה יפנע לכב תורצבתהו ירבעה לעופה

 ,תינויצה תומשגתהל יהרכה יאנת

 ינונע לכ ליבשב תישפח המב  ונניתע היהי אבהל םג
 תודוה םיבחרתמו םיכלוהה ,םיללכה םינינעהו ,בושיהו תוינויצה
 .הבחר רתויה םתראה וב ואצמי ,םישדחה םייטילופה םיאנתל

 תא םינפ אשמ ילב רקבל אבהל םג ףיסונ וישכע דע ומכ
 תעד אורבל לרתשנו ,ונילע םיביבח  רתויה ךא ףא םידסומה
 ,התא ובשחתי ונלש םידפומהש ,היואר להק

 קילתמ 4--םידדוב תונוילג | .'רפ 5י50 הדוהיב :הנשל ריחטה
 ה , שי 7-0 ללב
 'פוק 0 5 ב"ור 2.50 | היסורב .

 םיתנס 5 5 0 '"רפ 6 --תוצראה רתיב ,

 רשי  המיתחה .ימד תא חולשל םילכי תוצראה לכמ .םימתוחה
 . המשש הטסופה-תאחמה י'ע ונילא

 ! םיפסכ חלשמל םגו היצרטסינימדאהו תכרעמה ינינע לכל תבתכה

 . ע"רת ירשת ןמ

 תתסג0סא ,1)ק0 50 1.201ת" ז\עתא.
 רחשה ס"המיב אוה ישארה וננכופל .קר תונפל םישקבתמ היסורב םינכוסה
 ליבשב םידדוב תונוילג רכומו םימותח לכקמה 238קזמ8ג, 10688, 6

 .היסור לב

 " תגשל צ'הופה לש םיטקלפמוק םצמוצמ רפסמב הריכמל םיאצמנ
 ע"רת .תנשל צ"הופה לע םימתוחל .רפ 5 הנש לכ ריחמ . ט"סרתו ח"סרת
 םיטקלפמוקה ינש :החנה תנתנ המלש הנש דעב המיתחה ימד ומלשיש
 .'רפ 5 ךעב

10 11. 1. 10506 

. 



 ה"

 בור יפ לע םח ירה , םתויעראו םטועמ דבלמ , ולה לבא

 < תאצל לחת 4910 השרחה הנשה תישארמ

 "הירומ הקיתוילביב.
 .םעלו .םירוענה ינבל .תורפסה .בטימ

 ,םעה ייחמ -- חפי תורפס : הנושאר הצובק

 םירופס םיעבראכ םיליכמ (סופד הונוילג 50) םירפס השמחו םירשע

 םירדוסמ םיכורע ,ונירפוס ילודג לש תוריציה כטיממ םירויצו
 רפס רפס םרדסכ םיאצויו םעלו םירוענה ינב ארקמל םישרופמו

 . .עובשב
 עבק .ךרדב איצוחל -- .אוה הז .יתורפס לעפמ לש | תושארה .הרטמה

 =ירדפ ,זנתורפסב \ הריציה תועוצקמ לכבש הלועמהו בוטה ןמ ,הושה הקמב]
 תיטמטסיסו תירידת .האירק ידכ .םהב .אהיש ,הזכ ןפואב .םיכורע -,םימלש םורפס
 .ללכב לארשימ שפג לבל הושו החונ האירק ידכו טרפב םירוענה :ינבל

 םינושארל רוחיבו ,םעלו םירוענה ינבל םיבוט ארקמ יירפסב -לודגה רופחמה

 רופחמה ללגבש | ,םיעדוי לכה  .היאר .תוכירצ ןניאש תומפרופמה :ןמ אוה --
 + הנשל הנשמ םיטעמתמו םיכלוה .לארשיב תורפס יעדויו .תירבע  יארוק הזה

 ןוגה ימואל ירבע  ךונח םתודליב ולבקש הלאמ  ולופא ,םירוענה ינבמ .הברה
 תיתורפפ הנהבהו הניב תונשל  םיעיגמ םהש ןויכ , ורבע .*'פסל :וואתמ םהו
 םורפס לש .ןקותמו םלש "רדס, ונתורפפב םמצעל םיאצומ | םנואו םישקבמו

 ףוסבלש רע ירבעה רפסה ןמ טעמ טעמ טמתשהל  םוליחתמ םה .--= :םונוגה

 התוא םיאוהו תירבעה תורפסה לכמ םלועל םושאיתמ , ירמגל ונממ םושרופ םה

 :וורוהלו ול הלע ירבעה יכונחש ,םלש רוד אופא לדגו ךלוה .ינונועל ,הנוא ולאב

 העיגיה בור האצמנ ףוסגלו---ןמזו ןוממ ,חכ הברה רובאבו .הלודג העיגיב .וירומו

 אל .היתוריצי תא  ,תולוענ ונתורגס תותלד וראשי אוהה רודח ינפל ,הלטבל

 הרכהו תער ןיא םאש ןדבכי אל םמש תאו ערי אל הורצוו ישאר תא  ,ףובי

 + ןונמ דובב ==
 , .םיריענה:ינבל םורזעי = ארקמהורפס תצקמ אוצמל רשפא קושב סנמא

 םדא ירי השעמ

 אלו ,םירוענה:ינב ליבשב הלחתכל םידחוימ םירפס השועו םינכאה .לע בשווש

 םהל שוש- םורזס ., רמוא .יוה---"םובוט .ארקמ .והפסק ,ןאכ .רברמ .בותכה .הלאבב
 םתל שיש םורפס ,םדא לכ ראשל גו ל סט

 םשל וארכנש םירפס ,הנושאו האירק רחא רימ  םולספנ םגיאו " םיק- ךרע

 תועידי ןתמו ןושלב לגרה לש וא "ךונח, לש :תוינוציח תורטמ םשל אלו ,םמצע

 הרוצו םשל ןתעשב וארכנש :הלאכ תוריצי- אקוה * ,"הירומ, תעדל .יכ = ןחמוחבו
 , םיחוענה נבל םג :תויואר ,תמדוק חגוב אלב  ,ךכדרחא ואצמנש אלא . ,ארוהג

 ךרע פג ןהל שי ןח אקודו "ארקמ ירפס, םשל תזיואר ןה אקוד- -םדא ראשל 'ןמב

 תתעפשה' תותמא הריציש ינפמ ןתאזה הלמה לש היתועמשמ .לכב .לודג "יכונחע
 ; ,תועפשהבש הבוטה יהוזו , תערמ אלש הבוטל .הבורמ

 ינב ארקמל םוואר , ףיתמא הרוצי:ינב םירפס  ,הו .ןיממ םיבוט .םירפסו
 אלו ,םטועימב םולטבש וא ,םירפפה קושב ללכ םיוצמ םגיאש טעמכ---םירוענה |

 ,.הבררא .רומאה ןיממ האירק:רמוחב ם צ ע ב הינע תירבעה תורפפהש םושמ

 ,תובואבו תומכב בושח האירק-רמוח איציהל רשפא תמיקה ונתוהפס ךותמ וליפא

 רע ןתונ אל .,ונרעצל ,לבא ,תועועקמ הברה לש םומלש :םירפס:ירדס :ףורוצ וכ
 ,הרומאה .הרטמל ורישכהלו אוהה רמוהה לכב שמתשהל 'בל ושבע

 אוה ותרטמל םיאתמו שפנ לכל הוש אוהה רמוחה השעוש ידב יב

 לש .רואובו דוקג ,יטמטסוס ךרדכ רורסו .הכורע ,טוקל ,ןוגכ ,םדוק רשכה .ןועט
 לכ לעו ןרמותה בוט פל .לכה ,תוטסשהו םינוקת םג םימעפלו ,תושקה .תולמה
 + ךומנ רוחמו התואנ תונוציח הרוצ- -הלא

 ."הירומ, המצע לע הלכק תאזה הדובעה תאו

 רדסלו רישכהל ,עודיכ ,אוה "הירומ, תאצוה לש המרגורפה ירקעמ דחא

 ,השרזהו הקיתעה ונתורפס תורוצימ ה לו ע מ ח תא ירבעה ךונחה יכרצ .לובשב
 רומלה ירפסמ .הברהב רבכ .םויקתג תאזה הרוכעה ןמ קלח .."ןיעב, אצמנה לכמ |

 הטש יפל ,איצוהל "הירומ, תשגנ התע "ושבע דע "הירומ, .האיצוהש  ,ארקמהו
 .'םעלו םירוענה ינבל ארקמ ירפ פ לש תומלש תוצובקו םוררס ג וז

 יב ש תו ע ןצ ק'מ ב ונתורפפ לש תובושחה תוריציה לכ ךותמ
 רתויב תומיאתמה תאו תובוטה תא  ,תמיוסמ .הטש יפ לע ,הירומ יוורבת ==

 ריחמבו .תנקותמ הרוצב ,עדבק ררסב .םורפס םירפס ןאיצותו םעלו םירוענה ינבל
 ,.שפג לבל חוש

 לש" תוריציל .תשרקומ .אהת הצובק לב .,תוצובק תוצובק ואצי םירפסה
 .דתוימ יתורפמ עוצקמ

 .היל איר ה פיה תור פס ל הלוכ תשדקומ הגושארה הצובקה
 עובשל רפס ,הז .רחא הזב םררפכ וז הצובקב ואציש םירפסה תשמחו םירשעבו
 םורויצו  םורופס --- ונירפופ יבוט לש  תודחוומ .תוריצי םיעבראכ .ואובי  ,קוידב
 + םעה ווחמ

 םושקה םיאטבמהו םילמה ןעטוקמ דוקנ םידקה נ מ ןאובי םירפסה

 + ןוילגה .ילושב ור א ב תי
 + ןלא םיהפס השמח הנושאר הצובק ליבשב .סופחל ורפמנ העש יפל

 ,ןודרג ,ל 0-0 0-5 --  = 7 (רצוקמ) ךרדה .תציפק

 .ם"ומ ילדנמ (רבחמה י"ע שרוחמו ןקותמ) ישילשה ןימינב תועסמ

 .ץרפ .ל ו --  --  -(םירפפ השמח) תומישרו םירויצ

 "םכילע םולש 5 -- --  (םירופפ השלש) ליסוי לש ויתוערואמ
 ,קילאיב ג חה | -- 2 0-5 ירבע רענ לש ויתונורכזמ
 ןכו וז הצובקב הנאבתש םירפיסה יבוט ראש לש םהיתוריצו רבד לע

 .םדעומב םסרפנ תוצו בק ה ראש לש סנבת דיע

 רואל .אצי | , קוידב עובשו עובש לכב , 1910  תנש ראו:או תישארמ

 .דחא רפס

 :(פופד תונוילג 80 ןםירויצו םירופס םיעבראכ ;םורפס 55) הנושאר הצובק .ריחמ

 ר1/המיתח תעשב :םירועשל רשפא)  כ"ור 8 הצובקה לכ לע םימתוחל
 םילפס הרשע תלבק ךחא ;'ק 0
 \('ק 50--םירשעה רעסה רחאו ,'ר 1

 פאק 15 ע"פב רפס לכ ריחמ
 ויותהד6תםסדפס 1,.  0 ₪ | ה, 8.

 הש 00 01 1" 0266558 ((טפפ]הת0)

 םיוומ לש םבל תמושת תא דוחיב םיררועמ וננה הו טקפפורפ לע ,ב ,1
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 . פח הי 1
 רז, אהטההספמצה -- 2תהפה8  (ץני, 110 ה ההאוצ -

 , 9העאהפח. ץה. תי )6 1.)
 0₪86000תההה קהפתתתהא ₪0 םדזרזא רזגתותהההמ  קע6ה0006-

 התו ז6ה0הההסד'5 33888 08000 א האקס.

 ,ישארה ."םלועה,, .ןכוס

 טרפב זרעוונַא .ריעלו ללכב .היגלב תנידמל

 8. םההה) \מצסופ (000810) הס 80 (הממ6הט, 8.

 "ם ל וע ה, :.ןכוס
 (היפופ) גרבסנינק ריעב

 יקסרובמאס ,מ רמ

 13 וסץוש1080 7, בוחר



 5% | רבניטש הדוהי יבתכ
 58 /- (םירפשנייפ) .םריציפיטקער .ךיוא = +

 -. ה תעיטופ ח= 0 האסטסופ סחעוקדרמ 7 ינבל
 5 ₪ ע םסתוד8 ס6טוההה. ₪ תפס ה 0 סי ד, םידליל תודג רד כ
 5 ,; םיקידצה םינואנח םינברהמ םירשכה מימ 0 9 : ה --

 3 . יוב ןעלעטשעב ןאס ןעק = = " ,חונמה רפוסה תחפשמ יפפורטפא תאצוה
 5% 5 כ 5. תפס, [ 00714. ==( ;םינינעה ןכת

 ש"וי רעד ןננולדנאהעב עטסעב ,ןעזוירפ עטפיונענ |( ; עבשתלא ריעה (ג ; קוקבח (ב  םיחופ ינשו םיחא ינשב השעמ (א
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 ,חשרו ,'הי ישו ₪ תאצוה הדוהי קר רשא  ,תוכבל תוחקול תואלפנ תודגא הלא לכ | םיחספה םוי (כ

 8 +ןתוא רפסל עדי ,הדגאה רומ תא |יבהש ,,גרבנייטש
 : י ו :
 10 תנשל תמיתחה תלבקתמ תבושמהוהפו רוינ לע ב ר מ

 תיעובשה .הקיתוילביבה לע (1 .םירכעה ידליל םיעוש עש ל םגו תלעותל הוהיו
 תא םינפהל הבאי  ,ונבש בא לכ רשא  ,םיוקמ סופדה תיבל םיאיבמה

 ל "תל ן ל 2 ה ק י 3 ' י 5 2 י 2 ינחור .גנוע איצמהל ,וידחי ליעומה תאו םיענה תא רכחיו .ותיבל - הברבה

 .הריעצהו השדחה  ,הנשיה תירבעה תורפסה רחבמ רפח הו םע תושעלו תודגאה תאו יובעה רפפה תא םרילע בבחל  ,וירליל

 1910: תנש תישארמ תאצל הליחתמ הלודגה הקיתוילביבה מ
 (ןשיה . ןינטל) .'פאק 95 הפי-הכירכב ,תולשמה :יֶלב 'פאק 65- ריחמה

 .קוידב עובשב עובש ידמ .הפידוא ,"היִרְוִמ,, תאצוהב גישוול
 :המיתחה ריהמ ד -

 .:לבור 12 םולשמה םע , לבור 10 הנשל היפורפב 0 ל הפה 7
 2 6 2 2 3 5 הנש .יצחל 5 ש ב מ היכה ב

 7 + חולשמה רעב הגל 0 ה לוב . 7 אטשוקב עיפומה .ירבע ןועובש

 (סירפפ םיתאמ) תירבעה הקיתוילביבה ₪ 6 -- ב
 וש א ל עיפוחל ליחתה וז הנש .רבמצד . שדחל םינושארה םימיב
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 - - ו 0 -/ 0 ,םידרפסה .וניחאל שטשוו ,חרוטה ידוהי ןיכ תימואל היחתל ףוטי רשבמהא
 5 כ ולס תופכזנה .תוקיתוילביבה ית 7 ובש ב י = תורכזנה יתוילביבה יתש 5 5 וגתורפפל רבעמה- רשגל הקיתקה ונתורפמ תא ל
 פילה ה כל, הלהל יקתללפהל רול + טק ה טאל הנר הוה ותל וטו קש שבטח , 5 השדחה
 הנשה עבר לב / םירפסה /95 "תירבעה 0 לכקל םיצפחה .1 ייפ

 .:עבר לכל '+אק 95 ףיטוהל םהילע ,תח א תב ב התוברת תירבעה העהה תֶצפַהל יחרומ רבע ןועובש היהי *רשבמה,, רוצקב

 ת ב'ב .(םירפסה 200 לכ) "תירבעה הקיתוילביכ,ה תא לבקל םיצפחה .][ = םייללכהו םיידוהיה םייחה ופקתשי ובש , ןוכנ יארל , התורפסו
 :בוכה לע .םתמיתח ףסכ דבלמ ,לבור 30 שארמ קלפל םהולע , תחא השענה לבמ עידומלו ,םהינוגו , םהיעבצ , םהויוגש לכב הרומבש
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 .:ןיי לש .יצחו תחא תכ וכ ואצמו .ובשח םיאפורה :ונכה הוו ,"רשבמה, לש ןושארה .ןוילגה עיפוה
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 תיטילט הנט י ּ ע'רת

 - ,ירבע ןועובש

8 89 -, 
 :ןכתה

 ,גרובמהב יעישתה ינויצה סרגנוקה 0

 ,יודרונ םכמ .ר'ד .לש ומואנ א
 .תיאניתשלפה הקלחמה לש ח"הורה (ב
 ,תיררגאה הדעוה לש ח"הודה (ג
 .ק"הקה לש .חיהורה ד.
 "= ,תיז"יצע עטמל .הרונאה לש .ח"הודה (ה =

 ,םיקנבה רבד לע האצרה (ו
 .לארשי"ץראב הדובעה רבד לע םיחוכוה 0

 . לודגה לעופה דעוה לש חיהודה
 .תיללכ הריקס (א :

 ,היתורסומו תוררתפהה שוכר (ב
 .האצוההו הסנכהה ןובשח ג

 ,גרובמהב היסור ינויצ לש תישימחה הדיעוה 5

 ,תורדתסהה רבדב תומלחה (א
 ,מ'הוד לש תיאניתשלפה הרדיעוה לש ח"הודה (ב
 ,םיסנניפה .רבדב תוטלחה ג

 ,(תופפוח) יזכרמה דעוה לש ח'הודה 4

 .ןיטנבל ו + (ףופ) .תורכאהו הישעתה ,בושיה יכרד 6

 מ

 יפוק 58 שרחלו ,לבוו 1 הנש עברל ,לבוו 5 הנש יצתל ,לבוו 4 הנשל :היפורב "בלוק. רספ

 ,רלוד 8 %/ג הקירימאב ,גגיליש 9 הילגנאב , קרשמ 8  הינטרגב , םירתב 10  היראגנוא-הירמסואב | : ל"וחב

 .חפש עברלו יצחל הו ןובשחכו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראג

 + 2 30 הסירדאה יונש דעב

2 
 י'פוק 40 םירומעה רשש לעו .'פוק 60 ןושארה ךימעה לע -- ,שיתעברא תקליתמ טיטפ הרוש לכ רעב

 : תוקדומ .ריחפ \

 1הפירדאה

 7 תתאה|ה ,]30ההצ", תהמהה, 117פ3הה₪ 0 2 260300 0 יע/וומג-

 6. יפאק 0 ןוילג ' ג לכ ריחמ 9



 1910 תנשל "םלועה, לע המיתחה תשדחתמ
 (תיעיברה הנשה)

 ,הלואגהו .היחתה ןויער לש ואטבמ  ילכ תויהל ,ול הותחש  ,וכרדמ רוסי אל "םלועה,

 דימת דומעי "םלועה. ,ויתובשומ תוצרא לכב ירבעה םעה לש םיימואלה .תושירדהו. םינינקה לע .ןגחפ

 ביחרי האבה הנשה תלחתמ ,םהיתועוצקמ לכב ונייח תולאש לכ תא ררבלו ראבל יהפצמה לע,

 לע תרקב ירמאמ וב ואבי  םינוטיליפו םירופפ םיריש דבלמו  ,יעדמהו יתורפסה וקלח תא "םלועה,
 עבקי "םלועה. .הילע םחיתמהו תודהיה תועוצקמ לכב עדמ ירמאמו ,תיללכהו תילארשיה .תורפסה
 -ץראבו הלוגב םעה ייח תומלשבו תוריהבב םהב ופקתשיש ידכ ,ולש םיבתכמה קלחב האנו שדח ררפ

 לכ לע ,הבורמה תא תוקיוחמה ,תורצק תופקשה <-"היפורב. שדח קרפ דוע םהילע .ףיסויו ,לארשי

 שידקי ,תימלועה תונויצה לש דיחיה ירבעה ןגרואה ותויהב ,'םלועה. ,הלוגה זכרמב .בשחנהו השענה

 לכ לע חנמאנ הפקשה שמשי 'תונויצב, קרפהו ,תינויצה העונתה ינינע לכ לש םרוריבל לודג םוקמ
 .ונתעונתב תושעהל שגרתמהו השענה

 :המיתחה יאנת 3 :
 ,'פוק 85 שדחלו ,לבור 1 הנש עברל ,לבור > הנש יצחל ,לבור 4 הנשל :היפורב םלועה , רוחמ

 ,רלוד 5 :/, הקירימאב ,גניליש 9 הילגנאב ,קראמ 9 הינמרגב ,םירתכ 10 הירגנוא:הירטסואב : ל"וחב
 ,הנש עברלו יצחל הז ןובשחבו ,קנרפ 15 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי-ץראב

 ,ק 80 הסירדאה יונש דעב

 :הפירדאהו

 ו 0 תעהפהה) 0[ץאענתאה, 00הה810א88 8. |[ 16088(ו0ת .,[18018מ1*, 0/1[.

 1909 לש ןורחאה .אוה (. .88) יחכונה ןוילגה |
 ףוס דע וקלסש ,הלא לש םתמיתח תרמגנ ובו
 ראוני שדוחב אציש \.6 1) אבה ןוילגהמו .הנשה

 םימתוהה דעב םג) השדחה המיתחה תנש תלחתמ -
 לבאנ .'םלועה.. לע םותחל ותערבש ימ לכו (ל"וחב
 ול ורסחי אל ןעמל ותמיתח ימד הלשמב ההשי |

 ספדנ "םלועה,.יכ םינושארה תונוילגהמ ךכ רחא
 ..תיראש ילב לבגומ רפסמב הלחתכל

 ,תונכומ ראודדתואהמ םעפה םיחפסנ היסורב םימתוחה ליבשב
 תכרעמה ש"ע (עניישדגאלרע) ראודדתודועת ל"וחב םימתוחה ליבשבו <

 | .(תינמרג\ ןלקב "טלעוו יש

 רעב ירמ גל םתיתונובשח תא וושח אלש םינכוסהמ

 ,.השרחה הנשל הנמזה םוש לבוקת אל :תיחכונה הנשה



 ,ילאיציפוא
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 .ע"רת , טבש 'ב ,הנליו ===%-

 4 שש [ז ,ןא ג, 12-66ב ]3םט 8, ,9

 . .גרובְמַהְב יִעיִשְּפַה יִנויִצַה םֶרְגְנוקַה
 ,יודרונ .פכמ .רידה לש ומואנ

 ,(ףוס)

 םישרוד .ונא ןיא םשש ,תרחא .ץרא לכב ' הנה תאז דבלמ
 אשמו:ענמב .המע אבל  ךריצ -םש | ונל .ןיאו ,םולכ הלשממה ןמ

 ינתעונתב ונא :ןירוח-ינבו .ונמצע:תושרב- ונא. םידמוע
 דע ,ךכ לכ :םירורב הלאה םיקומנה ,יתעדל .היקרותב .רשאמ רתוו
 ,םהב ךיראהל .ךרוצ .ןיאש

 םינורחאה םישדחב ינזאל עיגהש ,בל-שיערמה רברה םלואו
 ,ונלש המרגורפה תא תונשל םינוש םירבעמ ארוקה לוקה 'אוה

 ,הזה לוקה הא םיעימשמה ,הלאה םישנאה םבל לא ומשה
 :נוקה תטלחה תא %הב ךורכה לכו םתשירד לש התארוה לכ תא
 ,יכ ןעו ,ונלש המרגורפה םשב םיארוק ונא ןושארה :ינויצה רג
 ונחנא םירחוב ,ןאכלו .ןאכל .םישרדנה םירברמ ענמהל | וננוצרב
 אנ לא ךא ,םדא ינב ןושלב ,הרורב ,הפשב שמתשהל הנוכב
 ןונגסבו הגלפמה ןישלב םיארוק ונאש ,הז רבד :ונמצע תא המרנ
 דיאה לש טישפ חפונ אלא וניא תמאב ,המרגורפ םשב ונרוד
 הרטמה איה וז ,(תרעוס המכסה) הנש םיפלא ךשמב ידוהיה לאיד
 ,הוקתה איה יז ,תולגה לילב ריאמ .בכוב ידוהיה םעהל התיהש
 * םירובגכ וכלה הילעו םיארונ םירוסי ונתמוא יריחב ולבס הללגבש
 תונמדוהב רתונ הזה לאיריאה לעו .(תורעוס כ"חמ) תומה תארקל
 .ןכופמ וניא .םא ,ליעומ הז  ןיא ?םויה-לש-הקיטילופה לש הנושאר

 ןינעב .רברל תובזה ול שו ,יתערל יכנא .!רבכנ .סרגנוק
 רשפא ,ןורכזהדישולח ונרוד:ינב לצא היוצמה החכשה תורמל הז
 ונייה  ,עובקה .חסונה דעב יכ ,ירמגל .רברה תכשנ אל ןיירעש

 .יכנא יארחא ,רבדה רקיעב ,תיאליזבה המרגורפה לש הלמה רעב

 אל יכ ,יל המדנ .+011001110ם-ו1160]00: אטבמב יתשמתשה אל

 דוקה ברקב םלואו 106162 חוטב טלקמ :יתרמא .איה ץוחנ

 יאטבמש ,תומולח ילעבו םירה:ירקוע זא .ואצמג המרגורפל-היסימ

 םימואנב ומיא םהו .הברה עיבמ וניאש ,םינוא:רסח םהיניעב הארנ

 יניעב ןח . ףיסומ היה אלש המ , תיבמופה .הבישיה ןמזב  תועצהו
 ונלש ל צרה  השע זא .הכלהמ תישארב  ונתעונתל םלועה -

 ית080מ(1ג* הלמה תא ילש חםונה לע ףיסוהש הוב הרשפ

7 
, , 

= 

 3 עדכזד ג, 80-ע0 1038608, 1909 2. % \ר

 | המרגורפה יכ רע ,  םילקידרה לש םתעד תא חינה הז יונש
 ,םיאור םתי"/ יפכ .דחא הפ ןוצר תעורתב זא הלבקתנ תיאליזבה
 תאו לכבו + .01100410-766111161 לע ןגהל הימצע הינפ יל .ןיא
 ,יונש תושעל םעפה דוע אכנ םא יכ ןעי ,התע ןכ השוע ינא
 ןויערה .ףויז ,הרז .הנוב אטבמה ךיתל .וסינכיש ,ךכל .םורגנ וא
 ""ןושארה םרגנוקבש ןמק טועמ ,(תרעוס המבסה) ,ודופיב חנוהש
 ''תחת י"אב ידוהי בושי רבד לע ןוימדה תא הוה אטבמב רשק
 :/ ותוא  .הניריבת 'רשא . ,?וריראה תוכלממה לש | ןתוסה
 םלואו .הפוריאב םימעה יטפשמ פ'ע חומב בושי רותב ק'האב
 םג ,וללה תומולחה ןמ קוחר הָיה סרננוקב דאמ לודגה בורה
 + יס 0 תולמב ומכ , ,,0116011101\-ע161]6601* תולמב

 בנ ג תה ל ןויערה תא םיקיחרמ םינויצהש ,ךכל אלא ונווכתנ אל
 " אקוד .תינמיתועה הכלממה לע חפסהל םה םיצור יכ ,לארשי:ץראל
 : תארוה איה וז .(תרעופ המכסה) ,חוטבו יולג טפשמ רוסי לע
 םויה ונאישנ .עבק וז ה ארוה >> ,,010מ11/011-601/6ג*- םילמה
 : רע רופסה םע רחיב םא ,אוה רת תומל אל ילואו , ומואנב

 .רברה תא יתשגרהו יתרזח * הזה .אטבמה  תודלות

 .םישרודש ינשה יונשה לא עגונב ןינעה בצמ םג אוה .הזכ
 .,תוכלממה םכסה וב , רכזנש ףיעסה+ יתואב יונש ונייה ,שערב
 -יזבה . המרגורפה לש םינקתמה ...ותוא .לבקל . הכירצ תונויצהש
 לש םכסהה --- ושוריפ .תוכלממה םכסה יכ ,םהל םיראבמ תיאל
 תושרהש ןמז לכ .ןל םיכירצ ונייה ילואש המ ,תוריראה תוכלממז
 לבא ,ץירע-לשומ לש בוטה וניצרב .היולת .התיה י"אב * בשיתהל
 ינמותועה םעה ירחבנ .תאמ הז ןוישר גישהל ונא םייקמש ירחא
 < = :,(תורעוב כ"חמ) .תוכלממה םכסהל םיקוקז ונא ןיא ביש ,ררחושמה
 < -ורפה  חפונב אנ וארק , הפיטחב וארק הזה ףיעסה תא  םלואו
 .ןתוכ ל מ מ ה לש ץוחנ םכסה--רמאנ אל םש ,ןויע רתיב המרג
 ,ה כל ממ ה םכשה ,ונייה .6910ע00 2820801 ממ808 קר רמאנ

 <> יכ ., אופיא רבדה : רורב :,(העונת  ,תורעוס כ'חמ) .ריחי .ןושלב
 "% אלא היהת אלו םויה הניא ,ןאכ .הרמאנה תח א ה הכלממה
 ךשמב | תורעוס .תומבסה) | , יולג תאו  םיעירומ = נאו . ,היקרות
 ,(םירחא םיעגר

 "איה י"א .בושיל היקרות תלשממ .תאמ .םכסהה תגשה יו



 ,םידוהיה -

 חמ ןוילג + םלועה < 2

 לע קלוח ונתפפאב שיא ןיא  ,ינמורמכ---תונויצה .תודועהמ .תחא
 ; ,(כ"חמ) הז

 המרגורפהב- יונש םוש תושעל םיצור ונא ןיאו ,אופיא השענ אל
 -הרובע ,וב .עוגנל רופאו ונל רבדה שודקש םושמ אל ,ונלש
 תיאליזבה המרגורפהש ינפמ ךא ,ונבלמ הקוחר םילמל וז הרז
 תללוכ איה תורורב םילמבו ,וניתוקת לכו וניעוגעג לכ תא העיבמ
 לעב םע רותב לעפלו תויחל :םיפאוש ונא  הילאש ,הרטמה תא
 ,(כ"חמ) םילכמו עירפמ | ןיאב וניתובא ץראב המלש הרוטלוק
 תאו ,יולגו רורב ןפואב תיאליזבה המרגורפה העיבמ תאו תא
 , תורז תונווכ םוש ונל ןיא , דוחיב הב ריקומ ינא תאזה .תורירבה
 ,בלחיולגב ונתמגמ תא ,םויה תאז יתישעש ומכ  ,םיעיבמ ונא
 -יבלוה לכ לע הממל הלעממ טיבהל תושר ונל ןתונ הוה רבדהו
 ולע אלש תורטמו תונווכ ונל םחיל םיאב םהש העשב ,ליכר
 ארקל ןיא -- (תואירק) .., רשא ,םיעורי םידגנתמ .ונבל לע

 ונא םיניבמ יכ ,ונל יד (םסמומה פט! 001088) ,תומשב
 תעכ םיבשוי ,םיכרד לכ שארב םה ' םישגפנ -- הז תא הו
 רחאל ,המחב ונדננ םחלהל םתכאלמ תא  םישועו היקרותב
 אל הנש הרשע םיתש ךשמב הקירמאבו הפוריאב ונתא המחלמהש
 םייטילופ םיגוחב תולילע ונילע םירוב םה ,ןוחצנ םהל האיבה
 להקה"תעד ינפב ןהילע רוזחל םיזיעמ ןיאש = ,תולילע ,היקרותב
 תרזמה ץראב ןהב שמתשהלו ןאיצוהל ורמג ןכלי ,הפוריאב
 היקרותב תדלומה-יבהוא תובל תא . (תורעוס כ"חמו לוָדג .קוחצ)
 המזמ ונא םישרוח .יכ .,םהל ורמאו וכלה .  ונדגנ רשח ואלמ
 רחאל | ,י'אב ונל ןנוכל ,תיקרותה הכלממה לעמ ףונ .עורקל
 לש הקילבופר וא. .המצעדתושרב-תדמועה .הכולמ ,םש .בשנש

 לבא ;הלאכ םילבה ץיפהל וביהרי אל הפוריאב
 רשפאו רשפא ,הלא םירבדב םיאיקב םניאש ,םיקרותה ינואב
 הבוח ןכל רשאו .6ראמ רבדה ןוכנ .ולאכ | תותודב רפסל
 לא : ללכב םיקרותהל  ,היקרותב ונירידיל דינהל ונילע תלטומ
 םישנאה םכב םיטשמ יכ  ,(כ"חמ) םכילע גלגלל  ונידננתמל .ונתת
 הניתשלפ תא עורקל םלועמ ןויער 'הגה אל ונתאמ שיא , הלאה
 הקילבופר וא הכולמ םש ןנוכל ,(כ"חמ) תינמותועה הכלממה לעמ
 הבוט תחת הער ,ונתוא הפסאש .,תינמותועה הכלממהל םלשלו
 הבלממה ךותב םואל תויהל קר אוה ונצפח לכ , (תורעוס כ"חמ)
 ונתוא- וריכי יכ ,הכלממב םימואלה לככ ,תדחואמה תינמותועה
 ץמאתנ ונא .קפס םוש ילב ,םישרוד ונא הז תא = - םואל רותב
 ליעומ רתויה ,םלש רתויה םואלה לש בוט םש ץראב ונל תונקל
 דובעל לדתשנ . .(תורעופ  כ"חמ) היקרות ימואל ןיב ןמאנ רתויהו
 הכלממה לש .התלודגו התומדקתה ,התחלצה רעב ונדאמ לבב
 תאוה הדובעה לכ יכ  ,ןבומכ ,תרמוא | תאז  ,(תורעוס .כ"חמ)
 איה וז .(תורעופ כ"המ) ידוהיה םואלה רותב ,םואל רותב השענ
 :ונל ורמא ,םיקרות יפמ ועמשנש םיעורי .םירבד לע .ונתבושת
 לכ ואצמת ונצראב |; ונל ויהת םייוצרו ,היקרותל ונילא ואוב
 ןנמו הסחמ ,ריחמ:אלב םג ילואו לוזב הירופ המדא ,םכיתולאשמ
 הכלממה לש חרוא לכל ול שיש 7 תורח | ,תופיררה ינפמ
 תוניתנה תא םכילע לבקל םתא םיביוחמ םלואו ; תינמותועה
 םעה ןיב עמטהל ,תיקרותה ןושלה תא םכל לגסל ,תינמותועה
 יהנש ירכו ;ץראה-םע רתימ םכתא ולידבי אל רשא דע ,יקרותה
 תושר םכל. ןתנ אל ,הלאה םיאנתה ירחא ואלמת יכ ,םיחוטב
 הדמב םכתא ץיפנ ונא .תורחואמ תורובחב וא ןומהב םנכהל
 אל הניתשלפ לאו ,תיקרותה הכלממה תוזוחמ לכ ינפ לע הוש
 רותב ,םכינפב הרוגפ יהת הניתשלפ .הפינכה תא  םכל .ריתנ
 ואנ .ךותמ .ונא םיביוחמ ולאה תופקשהה חכנל .ללכה ןמ ת ותמ .ונ חמ ולאז קשהז ,ללבז אצוי

 כ"חמ) תיאליזבה = המרגורפה לע תוארהל | ימצע-דובכו  ימואל

 , ףקות לבב הב קיזחה? ונחנא םיביוחמ יכ ,ינא .רמוא .(תורעוס
 ךשמב  כ"חמ)  תונרתול םוקמ ןיא תונויצה | לש | הרקיעב
 ונא םיצור םא ,הרשפ םושל םוקמ ןיא הז רבדב ,(םידחא םיעגר
 הכלממה יניתנ ךותב תויהל ירכ אלא הז ןיא ,היקרותל תכלל
 תויהל תנמ לע אלו ,(תורעופ כ"חמ) הניתשלפב םידוהי תינמותועה
 םתא םיציר ,(המכסה) .הנמקה היסאב וא הינודוקמב םיקרוה
 ,תורעוס כ"חמ) הלקו הבורק רתוי ךרד םכינפל שי אלה ,תוללובתהב
 םשב םיארוקו םבשוממ םימק םיפסאנה לכ | ,"דריה,  תואירק
 ולכות תאז תא . (םידחא םיעגר תוכשמנ תויצרטסנומידה ,םאונה
 ךרהה:תואצוהב תוברהל םכל המלו ,םכיתובשומ תוצראב תושעל
 ,הירכנ ץראל םירודנהו םילוטלטה םכל המל ,(תרעופ. המכסה)
 ,(כ"חמ) תוללובתהל םכבל ןיא יכ ,טתא םינויצ ןכ לע אלה םלואו
 ,םיימואל םידוהי לש םייח םש תויחל ידכ ,הניתשלפל םתא םיפאוש
 לכב רובעל םינוכנה ,םירזוע .רותב ונב היקרות איה הצור םא
 ךא .ונתרובע תא הינפל עיצהל ונא םיאב זא ,התבוטל םשפנ
 ונל ןיא זא ,םינויצ תויהמ לדחנש יאְנת לע ונתוא לבקתה םא
 הכו הכ ןיב .םילבויו תורוד הז וניכחש ומכ ,תוכחלו תבשל אלא
 ,(תרעוס המכסה) .המרב ונלאידיא תא .תאשל ונילע

 קפס ילב םתאו .ימצע ,תעד לע דמוא ינא תאו לכ תא
 םתא םימיכסמ םא ,םירורב םירברב עיבהל רשוכה-תעש ואצמת
 וילאידיא תא ןמוט וניא םלועמש = ,יכנא ינויצ ,אל וא יתועדל
 לע םילעהל םינוכנ םירחא םינויצ םא (תורעוס כ"חמ) ותחלצב
 אנ לא ,יכרד םהיכרד אל זא ,הנממ קלתסהל םנ וא םהונויצ
 ,ונמעל ארבל םיפאוש --- המרגורפב רמאנ ךכ -- ונא יכ ,חכשנ
 םידוהיל אל ,וגמ ע ל ןאכ רמאנ . חוטב טלקמ ,ידוהיה םעל
 םישקבמה םיידוהי םיליכשמ תואמל אל ,הדובע ירסוחמ ,םוידיריבש
 ודובכ תא ונמעל .בישהל ונבל םע שי יכ ,חכשנ אנ לא ,תורשמ
 יפלא ךשמב וב הקברש אמהוזה תא וילעמ ריפהל ,ונממ הלנש
 יאשנמו םמורמש אוה הזה ץפחה קרו ,תוקוצמהו תופיררה תונש
 ותומכב ןטק תובשיתה-לש-קפע אלא הניא ודעלבו ,ונתעונת תא
 ,(המכסה) ,טעמ ירפ םויה דע איבהש ,ושוכרב לדו

 קקוזמ ,ירוהיה םעה תא י"אב תוארל איה ישפנ תאשמ
 תוירבה לע רבוכמ ,ותולג תונש םיפלא ךשמב חור-ץמא י'ע
 םחול | ,םרגורפה .לגר אשונ ,הירופה תירוטלוקה יתדובע ללנב
 לאידיאה תא , םדאדינב ןיב הוחאה ןויער תא אשונ ,קדצה רעב
 רבדה הלעי םא ;(תורעופ כ"חט) ןוה לכ רעב רימא אל הזה
 -=-אל םא ךא .םיענה ונלרוג לע ונבל ץלעי זא ,וגישהל ונידיב
 םימי תוכחל ,היהנ םיחרכומ םא ,הכחנ םיבר םימי .הכחנ זא
 ,(תורעופ כיחמ) הפרח הז ןיא 'ךא ,אוה לודג רעצ -- םינשו
 לכ .(תורעוס כ"'חמ)| !םיפיעפה יתש לע תופפל איה הפרח
 תא איצומש ימל קר ,הוקתה םע יח אוה ,ןשיתמ וניא  לאידיא
 ונא הזה רבדה תא , (תורעוס כ"חמ) . הוקת לכ הספא םלועה ןמ ומצע
 ,ידוהיה םעל םג ,םלועה לכל ,היקרותל עימשהל םיכירצ
 יכ ,ירעצל ,יתננובתהו יתיאר םינורחאה םישרחה רשע הנומשב
 תירקיעה הרוקנה תממועו תכלוה םינויצה ןמ דחא קלח בלב
 לא  ובוש :םר לוקב ארוק ינא ןכלו ,ונתעונת לש הנוילעהו
 תדמוע וז (םיעגר .ךשמב תורעופ כ"חמ) ! תיאליזבה המרגורפה
 ידי לע םילודג' ,וננויער ידי לע םיצימא .םויה תונויזחל לעמ

 לש | תופילחה \ הארמל םיטקש רומעל ונתלכיב שי  ,וניתומגמ
 ריצ תא זיזהל חכ ורצעי אל םיינוצח םירקמו ,םויה .תקיטילופ
 יפ לע ' ונתדובעב היקרות הצור םא .(תורעוס כ"חמ) ונמויק
 ונא  םינוכנ -- ירבד | לע .רזוח ינא -- זא | ,םירומאה םיאנתה
 הוקתה לע רתול ונמעמ שורדת םא  ךא ,החמשב התארקל
 תורעופ | כ"חמ) 1 אל = :תודהיה הנעת זא ,ללובתהלו תידוהיה



 8 3% םלועה =< חמ ןוילנ

 מ כמנהשככ סטו הנכה בכ הקמה כמשהו כ ב קבב במבה דממה נבמהדו ב קרבה עב ה שבנממה-הה הגר בע בט-תנכט עבה וש

 ואל דימת התנעש ומכ ,(םיעגר ךשמב םלואה תא תואלממ =

 סרגנוקה ול טילחי ,(ב'חמ) .התעד לע הריבעהל תונויפנה לע
 + ונימיב רבדה ךשפאש המכ רע ,י"אב תישעמ הרובע .רובעל
 תודהיה -- איה  ותדובע רקיע יכ ,םלועל חכשי לא םלואו
 קפס ליטהל אב אוהש העשב ותמשנ אוה לטונו ,תימואלה
 ךא ., תונויצה הרצי םרגנוקה תא ,(תורעוס כ"חמ) הז ותיוה דוסיב
 ,היתורטמ תא םג םא יכ ,היכרד קר אל תונשל הנוכנה ,העונתב
 תא רוע אצומ נא ןיא -- היקרותב הלשממה-רטשמ יונש ילגרל
 ךשמב | תוקסופ-ןניאו ת רעוס כ"חמ) העיממה תא אלא  ,תונויצה
 ,כ"חמ) !ילש | תונויצה היהת אלו התיה אל וז תונויצ .(םיעגר

 ,(הכורא העש ך:מב "דדיה, תואירק

 .תישםח הבישי

 ,'ג םוי)

 המרגלתה לעש ,עידומו הפסאה תא חתופ יודרונ רירה
 תיפרגלת הבושת הלבקתנ ,הינמרג רסיקל רובכ ישגר .תעבה :לש
 לבק ךלמהו רסיקה ותוכלמ רובכ, : לעופה דעוה שאר םש לע
 ."ותדות תא עיבמ אוהו םיינויצה לש םתכרב תא  ןוצרב

 .טרוסירדהניתשלפה לש ח"הודה דמוע םויה רדס לע
 תואיחמב לכקתנ (ןילרב) ג ךו ב רו י רוסיפורפ .הצרמה

 ! תוכשוממו תורעוס םיפכ
 תרוקבה ילגרל לומתא הפ הררשש ,הרעפה המק רשא ירחא

 ץוחנה חורה בצמ ותוא הפ ררוש ,םצמוצמה לעופה דעוה לש
 לע הפ ורבדש ינפמ .שורהה םשורה תא ושעי ירבהש ידכב
 הפ רברל ינא םג יננה ץפח ןווהכ ןיבו יניבש םיבתכמה .תפולח
 חירכהל יתצפחש ,ילע ולילעהש לע דוחיב יתרעטצה---,םידחא םירבד

 ,וב יתנמאה אל .ימצעב ינאש | ,ןינע תבוטל .הרובעל .קנבה תא
 רשפאדיא יטרפ סרטניא םהב ןיאש םינינעב : רבד רוע , (כ"חמ)
 שי םידוהילש .תוארל ללכב ונא םיליגר ,.תוררונש ד"ע .רברל
 םירוטקרידהש ,ןווהכ יפמ עומשל יתחמש הז דננכ -- ,החוהפ די
 קר תוחפלש ,יתבשח יכנא ,י"אב תישעמ הדובע דעב םה קנבה לש
 ןפואב .רטר'צה לש טבמה תדוקנ לע דוע םידמוע םהמ םידחא
 ערוי ושכע .ונתדובעל םתודגנתה תא ןיבהְל יל רשפא-יא רחא
 רבדש ינא .אריתמ םלואו ,וישעמב שפשפמ תוחפל ןווהכש ינא
 ינא .ןודנולב ותבשב ךכ ידיל אב ןווהכש ינפמ  ,ליעוי אל הז

 יאנת תא תעדל ודמלי םשו המוקמב השעת הדובעהש ,שרוד
 = -(ןווחכ ירבר) "ןכופמ ינויצדיטנא, יגנה יפ- ,(תורעוס כ"חמ) םוקמה
 ,ןפוא לכב ינא חמש ,תוממותשהב יארוב םתארק הו רבד
 כ"חמ) ןכוסמ ינויצדיטנא ירבדל וזכ בל תמישב םתא םיעמושש
 י"אב םה  קנב-לאינולוקה יפסכ בורש ,רבהה ןוכנ אל -- ,(קוחשו
 :ויה,ב םירפסמה תא םסרפ םייהנממ ןומיס םוילוי .רמ , היקרותו
 -ץראב םה קנבדלאינולוקה ףסכמ םיקלח %/; קר ,"יושדנור .עשיד
 הררשש תובהלתהה תא יוארכ ריקוהלו דבכל ינא עדוי -- , לארשי
 ,ינא בשוח םלואו ,רטר'צה  ןויער  ילגרל וניתוכרעמב םרוקמ -

 ,בושח רתויה יעצמאהש ,הירוטפיההב רבכ המוקמ וז הובהלתהש
 ונחנאש ,לדתשהל אוה ,ונתרטמ תגשהל אנדיאה לש יעצמאה
 םיוקב .ןמסמ פאונה -- , םיילכלכה  םייחה .שארב םוקמ  םופתנ

 ?רואהב י"אב תילאירה הדובעה ןויער לש ותוחתפתה תא םייללכ +
 הרובעל םינושה םיפרגנוקה לש םתופחיהה תאו תינויצה היצזינג
 תודובעל עגונב םינושארה םיפרגנוקה לש תונושה תוטלחהה וז
 זא ררשש יללכה חורהש ינפמ ,לעופל ואצי אל י'אב תונוש
 ףתתשה אל םאונה ,י"אב תישעמ הדובעל חונ היה אל תוררתסההב
 תטיש הררשש-ןמו לכ היצזינגרואה תרובעב יבימקא .ןפואב  ומצעב
 ,י'אב תישעמ הדובעל  םוקמ הנתנ .אלש | ,תונויצב רטר'צה

 (. םירהצה ינפל תועש 0

 | ו

 הלבקתנש ירחא קר ,הנושארה העשהמ םלש לקשה תאש פ'עא
 ,י"א .ינינעל תרחוימ היסימוק רוחבל ישימחה .סרגנוקב הטלחהה
 רשפאל | םאונה אצמ ,י"אב בושיה תרובע יאנת תא רקחתש
 ראבמו ךלוה םאונה ,יביטקא יקפע רותב תורדתפההב ףתתשהל
 הרצקב | ונמתסהש ,ייטרוסירדהניתשלפה תדובע, 'יטרפ לכ תא
 ,ספרנה ןובשחהו-ןידב

 ,(טרוסר-הניתשלפ) תיאניתשלפה הקלחמה לש ןובשהו-ןיד

 רדפל התדועת -- גאהב הרסינש תיאניתשלפה הקלחמה
 תודיקפ הליבשב .העבקנ וז הרטמל ,י"אב הרובעה תא להנלו
 , רכשב תדבועה ,הדחוימ

 ,לעופה"דעוה תוסנכה לכמ 95% ובצקנ הקלחמה תקזחהל
 םיכירצ הלאה םימוכסהו ,תודחוימ תורטמל ושדקוהש הלא דבלמ
 תוסנכה תא .,הקלחמה ליבשב קנבהל רפמהל ולבקתנשכ רימ ויה
 ,הליבשב ופסאנש תובדנה דוע ולידגה הקלחמה

 תא תעדל דמלל (1 ויה הקלחמה לש תודחוימה היתורועת
 (5  ;(טפאשנעסאנעג:ס'גנולדעיס) תיבושיה  היצרופואוקה .תלאש
 םליבשב ףוסאל לדתשהלו י"יאב הלכשהה תודסומל דוחיב בל םישל
 , תדחוימ ןרק

 סרגנוקה ירחא רימ ופיב הדפונש ,תילארשיצראה .תודיקפה
 ,הקלחמה םכסהב ןמוה לכ הדבעש התדובעב הנייטצה ינימשה
 דימת תנתונו = תרשדילכ לעופה .דעוה ליבשב תשמשמ תוריקפה
 תא רצק רתויה ןמזב לעופל האיצומ ,תונמאנ רתויה .תועידיה תא
 םירמועש וא תורדתסהה י'ע ורסונש תודסומה תא תלהנמו ויתולאשמ
 המרקש תיאניתשלפה הרעוה ,םהילע העיפשמ איה וא ,התא רשקב
 תא .איצוהל הדעב ועירפהש ,םילושכמ רימת הל ויה  הקלחמהל
 םילושכמה רבכ ןיא הקלחמהל םלוא ,י'אב לעופה לא .היתובשחמ
 וכרמש ,ונתעונת לש התערל אל יאדובו ,םירבדה עבטמ הלאה
 . "אל רתויו .רתוי הז י"ע רבוע ונתרובע

 היהת הכירצ י"אל ץוחמ תילארשי-יצרא הקלחמ םלוא
 בר ןמז דוע ,הפוריאב ראשי ונתעונת וכרמש ןמו לכ םיקתהל
 תוצרא לכב וניחא לע עיפשהל י"אמ היהי רשפאש דע רובעי
 תוריקפהש ביחמ םירכדה עבט ,יפוריא זכרמ הזיאמ ומכ לבתה
 | ,הלש ביצקתה יצח םלוא ,תיאצוהה תא הלידגמ תילארשי-יצראה
 ,םירחא תודסומ םיקפסמ ,הנשל קרמ ףלא םירשעל דע הלועה
 , םליבשב תרבוע תוריקפהש

 ,תודיקפה לש המויק ילגרל ןטק הכרע ןילרבב הקלחמה תכשל
 םרג הו ,םידיקפ השלש קר הב ורבע הקלחמה שאר דבלמ
 'קר אל וקיפסה סרננוקה י'ע ועבקנש יפכ הקלחמה תוסנכהש
 הדעוה לש היתוביח תא םלשל םג אלא ,הקלחמה תואצוה ליבשב
 קרמ 9184,91-ל רע ועינהש ,תמדוקה

 תואצוהב ץמקל החרכוה תיאניתשלפה הקלחמהש ןבומ
 הלומעתמו י"א תודסומל הכימה תניתנמ קלתסהלו רשפאה לכב
 תורוקממ ףסכ וז הרטמל הלבק אל םא ,י"א ליבשב המוצע רתוי
 ןותע איצוהל הבשחמה לע רתול החרכוה לכ םדוק ,םירחא
 ואציש ,"הניתשלפו, "דנאליינמלא, םינותעה ךשמה יהיש ,רחוימ
 ,תיאניתשלפה הדעוה י"ע .1904---190ל תונש ךשמב רואל

 ,םימרוקה םינותעה ךשמה | רותב ,העורי הדמב םג םאו
 ןטק ןוחרי הקלחמה לש ןמק עויסב יטרפ שיא י"ע ןכנימב אצוו
 ותרוצו ונכה יפל .ותומדל תאז לבב רשפא-יא ,"הניתשלפ, םשב
 אפיא לדתשהל ונא םיכירצ ,תיאניהשלפה הדעוה לש הינותעל

 תוילכלכה וניתופיאשל שדקומ .ןותע י*אב רצק רתויה ןמזב ארבל
 תילארשיצראה תוריקפה האיצומש "י"אמ .םיכתכמה, ,תויתו-רתהו
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 םתנוכתו. םביט פל םיקסוע עובשב םימעפ יתש ןורחאה ןמזב
 ,קרפה לע תודמועה תולאשב קר

 םלוא | ,תויעדמ תודובעמ קלתסהל וז הבסמ םג ונחרכוה
 אל יכ םא  ,קזוח םיסב הל אצמת וז הרובע םגש ונא םיוקמ
 יפסכב וז הרטמל שמתשהל םיחרכומ היהנ אל דיתעבו ,ינויצ
 ,ונידיב תואצמנה .תונרקה

 י"א תעידי תא  ביחרהל .הקלחמה - הלדתשה הז תמועל
 םיפלאל החלשו י"א ד"ע םיבותכב הדמע רחא רצמ .רחא ןפואב
 האיצוה ינשה רצה ןמו ,שרור לכל . י"א ד"ע תועידיו םיֶרואיב
 לש ותבוח עודמ (1 :םינוש םיבושח םינינע דע .תופע תולגמ
 עטמל .הבדנה יהמ (8 %י"א בושיב ךומתל איה .ידוהי שיא לכ
 ,י"אב | תועוטנה (4  ,תונויצהו תיזה עטמ ל הדונא (8 %תיזה
 ,ייאב .תועקרק תשיכר 8

 וקלחש . ,הדוהי-ןב לש ונולמ  תאצוהב הכמת הקלחמה
 הנכהה. תרובע רבכ הרמגנ ןכ ומכ ,םופרב רמגנ רבכ .ןושארה
 ליבשב י"א לש תירבע הפמ "םירומה תדוגא, תרועב איצוהל
 ןוזמות .פ ר"ה  םינכה  הקלחמה תעפשהל תורוה .רפסההיתב
 ד"ע | תינויצה | תורפסה תא ו הניתשלפ, ורפס .ךותל
 הניתשלפ, : שדח ריוצמ רפס שטירט ,ד לצא הנימוה הקלחמה ,י"א
 "טלו,הב , םופדב ןיידע | אצמנה  ,"הנומתהו הלמה י'ע  תראותמ
 ,י"א .ד"ע  תובושח .תועידי המסרפ "ץנדנופסרוק עשידוי,בו

 תררועמהו תרדפמה הרובעה התיה תפקמו הבחר רתוי
 םגו יייאב םיינויצדיצחהו םיינויצה תודסומה תבוטל הקלחמה לש
 םע רשקב םידמועו ללכה תבוטל םידבועה | ,םיינויצ  יתלבה
 , ונתעונת

 הדוגאה ,ק"הקה ,ק"פאה :םוינויצה = תורסומה ,םה הלאו
 תודסומה ;בושיה תרשכה תרבח ,תירומלוקה ןרקה ,תיזח עטמל
 ירה .תורדתסה י"ע רחא וא הז ןפיאב םיכמהנה ,םיינויצ יתלבה
 -תירק, יעקרקה רפסה-תיב ,"לאלצב, תונמאל רפסההתיב :םה
 ,ופיב תירבעה היסנמגה ,םילשוריב תומותיהו םימותיההתיב . ,"רפס
 ,הניתשלפ תועיטנה תדוגא ,הניתשלפב תיזכרמה הקיתוילביבה
 תא דוע ףיפוהל ףירצו י"אב תיתוברת הדובעל םישנה תדוגא
 ןיבו = .;רסוהל  ריתעה יגולואיבהורקימה וא יניניהה טוטיטסניאה
 תא בושחל ךירצ הקלחמה םדיב העייפש םייטרפה תודפומה
 ,לילגב  תועיטנה תדוגא ,הניתשלפב השעמה תשרחל טקידניסה
 תובשומ םג .תיב תווקא ,הניתשלפ ידיינ אלר םיסכנה תדוגא
 וניתודסומ י"ע וכמתנ  םירעב | םיתב : ןינבל  תודוגאו * תודחא <

 ,המודכו תוטקרק תינקב ,תואולהב םיינויצה
 ל"נה .תורסימה לש םתוחתפתהו םתובישח תא ךירעהל יהכ

 ,רחאו דחא לכ תודוא לע .רברל 'ךירצ
 לש התלועפ ד"ע .דטל ,פמוק-הניתשלפ-ולננא

 לש  תיללכה הפסאהב רפוסי ונלש תובשיתהההרצוא לש וז תב
 םיסוחיב הדמע תילארשיצראה תודיקפה .הנורחאה הרוגאה
 ןוהב | דסונ הז קנב ,ופיב ק'פאה תנהנה םע םיקזחו םיידימת
 תוינמה לכו ,,ל 90,000 קר 0 םהמו ,םש ,ל 100,000 לש
 49/, ןתנ הנורחאה הנשב ;ב"קה קיתב ןלכ טעמכ תואצמנ וללה
 , . דנריביר

 ופיב .זכרמה לע הפסונ סרגנוקה ירחא תונוחחאה םינשב
 ,הפיחב הרוטנגא רוע  ןורבחו תוריב  ,םילשוריב  תוכשלהו
 ,םילשוריב ןכ ומכו .ופיב. הלודג הדמב ,ובחרתנ םיקפעה

 תורוחפ \ ןוכשמ לעו .רטשב תואולה ,קנב-יקסע דבלמ
 תונוש = תודוגא ,ק"הקה תא  תורסרסו הוילה י'ע .קנבה ךמת |

 ביחרה ילאיצופה עצקמב .תועקרק םהל תונקל .וצרשכ ,םידיחיו
 תורוגא . ,םירעבו תיבשומכ .הולמ תורוגא תריצי י'ע  ותלועפ תא

 :חמ ןוילנ

 תא :םלשל | תובשומל רזע םג .םיתב ןינבל תודוגאו .תויאלקח
 .רושעה סמ

 ןיד עיפוי ק"הקה לש התלועפו הבצמ ר"ע ,תמי קה -ןרקה
 ..התלועפ תא תודחא םילמב קר ריכזנ הז ינפמו ,רחוימ ןובשחו

 ,ל 80000  רמולכ תמיק-ןרקה ןוה לכ לש :/;  תודבוע י"אב
 האולה רותב | ןתינ יצחהו תועקרקב עקשנ יצחה טעמכ םהמש
 תודבועה  ,תונוש תודוגאל יאפידואה דעוה וא  ק"פאה ,תבורעב
 ,ללכה תבוטל

 --הירבט םי לש המוררב ,"תרנכ,  הנתינ--ק"הקה יסכנמ
 ,בושיה תרשכה תרבחל םינש 98-ל הריכחב--םנור 6500 התדמ
 םילשוריו ופי ןיב ךרדה יצחב דידפ הנחתה י'ע האצמנה "הדלוח,
 99 םימעפ יתשל .תוזה עטמ  תדוגאל -- םנוד 84 תללוכהו
 י"ע הכ דע רכחנש ,םנוד 9800 ללוכה ףירע-תיבו ,םינש
 ,תיזה .עטמ תדונאל הריכחב ןכ םג יאריב ןתני ,"רפסדתירק,
 הנתמב גרברלוג תאמ ק"הקל הנתינש ,המדאה לע ףסונ הרדחב
 הז ןג םנמא ;לאומש ןנ םג  ,גדברלונתשרוה תאצמנ םששו
 הריכחב יתוא החקלש ,תיטרפ הדוגא יריב המ ןמול רוע אצמנ

 ,"לאלצב,ל הריכחב דחא תיב ןתינ םילשוריב ק"הקה יתבמ
 התריכח ןמז רטגתשכ .תיאקירמא הרוגא ידיב ןיידע אצמנ ינשהו
 ,םואיזומ .ליבשב "לאלצבל, הז היב םג רסמי ,הנורחאה וז לש

 ."לאלצב, י"ע רפוהל .דמועה
 הנקנ | ופיב תירבעה היסנמגה תדמוע וילעש עקרקה םג

 הפיחב םוקינכטה ליבשב עקרק ק"הקה הנקת ןכ ומכו ק"הקה י"ע
 ,ינוגיהה רפומה ליבשב םג יאדובו

 ונבש ,ופיחבו ופיב םיתב ןינבל תודוגאל  ונתינ .תואולהה
 'טיררק " ריתבו  בושיה תרשכה  תרב חל םג ,םישדח ריע :יקלח

 ,הוקת-חתפב דוחיב :תובשומב תויאלקח תויצרפואוקל יררגא
 םינג-ןיע  :יאפידואה דעוה י"ע ורפונש תובשומה יתשל ראשהו
 , בקעידראבו

 ןפואב חתפתה הזה רסומה .תיזה עטמל הרונאה
 ןורחאה םרגנוקהב רוע םאו ,וששחש תוששחה לכ תורמל הלענ
 והזש ררבתנ ושכע הנה ,ךרע ול ןיאש רבה" לעכ וילע , ומיבה

 . ףסכ י"אל ךושמל בוט יעצמא

 םלשוי 190% הנשה ףופבש ,הוקתה העבוה ןורחאה סרגנוקב
 'הדונאל הל שי ושכעו ,לצרה רֶעי ליבשב םיצע 10,000 רפסמ
 רפסמה לע השלש יפ הלועה םיצע רפסמ ליבשב קיפסמ ןוה
 ,תיז יצע לש תולודג תולתשמ יתש שי רבכש קר אלו .ל"נה
 לזרבה תלפמ די לע הדלוחב תינשהו ,דולל בורק ףירע-תיבב .תחא
 לע תעטל הנכהה תודובע ורמגנ רבכש אלא ,םילשוריל  ופימ
 יצע 50007ו הדלוחב םנוד 800 לע תיז יצע 8000 ק"הקה עקרק
 .הדלוחכ ונל חמצי תובורקה םינשב ,ףירע-תיבב םנוד 800 לע .תיז
 , םירחא ירפדיצע םיפלאלו תיז יצע 15000 ליכיש לצרה רעי
 םירבועשכ קוחרמ הארנ יחרזמ ןונגסב יונבה ,להנמה לש הפיח תיבה
 םיבחר םיליבשו קראפ ןיעכ אהוש הפו ןג .עטני העבגה לע ,תבכרב

 םלוא ,קשמה 5 תושורד תואצוה םנמא ולא ןיא ,וב ולוסי
 ,שיאה ותוא רובכל .תאז תושעל איה' תביחש תבשוח הדוגאה

 הדינא וא שיא הזיא אצמיש הוקת שי ,רעיה לע אורק ומשש
 ףירע-תיבב ינשה רעוה .ןגהו תיבה תקוחה תא המצע לע חקתש
 .תיז יצע 15000 ןכ םנ ללכיו םינש שלש ךשמב אוה םג עטני
 םיצע 1100 תללוכש הררח די לע העטונ רבכש :גרבדלוג תשרוח
 ל אצמיש .ישילשה רעיה ליבשב םגו בוט ןפואב תחתפתמ
 תרבח :, ןטק אל ףסכ םוכס רבכ שי -- ןמסנ אל ןיידע . ומוקמ
 העטמ 7 ןובשח לע .הלהשמ רבכ תעטונ .בושיה .תרשכה
 לילנב סנש .הוקת שי ,רברל .יואר ל תשפחמי ק"הקהו .תיוה
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 תמ ןוילג

 ןפואב ,חיז יצע 18000---18000 עוטנל 1919 'ש דע היהי רשפא
 ירפדיצע 10000--50000 תיז יצע 50000 ונתדוגאל היהי הז
 . םירחא

 טילחה לודגה לעופה דעוה ,הרונאה הללכתשה הרודסב םג
 הבשומש תיז-עטמל הדוגא דסיל 1908 תנש לש ראוניב ותבישיב

 1 דע הרמגנו השקה הרובעה הכשמנ הו ןמומו ,ןילרבב היהת
 תורבושה תא חלשלו ופסאנש םיצעה תא םושרל 1909 רבמצד
 , םיבדנמה לכל תודועתהו

 םוש השרד אלו ראמ תוטעמ תואצוהב התלע וז החלצה
 תביחתמ הרוגאהש ,הז ינפמ םג  תירשפא-יתלבה --- הלומעת
 ץע ,םיפסאמה ליבשב 5% ןויכנ ירחא ,קֶרמ 6 רעב | עוטנל
 תואצוהב ץמקת םא קר רשפאש המ ,ירפ אשיש דע וב לפטלו
 . הלודג רתויה הדמב

 ,1909 תנש רבמטפס 80 דע י"אב הדוגאה תואצוה ןה הלאו

 .קנרפפ 86 הרדח

 םילעופ רכש 'רפ 4468 הזב) ףירע-תיב = >
 , 18988,41  (1909 תנש ףרוחב הקומע השירח דעב

 1678, 45 ,תיבה 19889 98 הזב) הדלוח

 8% -, (תקומע השירח 9815 ,רטנבכניאה

 .קנרפ 0

 תרובעב םמחל תא תעכ רבכ םיאצומ םילעופ לש לודג רפסמ
 םיזוי ושרדי  ריצבהו םהב לופטהו ,תיז יצע לש םירעיה .תעיטנ
 ,י"אכ אירבו קזח םירכא לש רמעמ תריציל ועייפיו תובר

 רבלמש ,הזב תחנומ ןתוברתה תבס תובדנל עגונש המ
 תוצרא םגו דירטסוא רוחיב ,תורהא תוצרא םג וליחתה+.הינמרג

 םילודג  רתוי  םימוכסב ףתתשהל  ,הינימורו היגלב ומכ .תונטק
 תימוררה - הקירפאבו  תינופצה הקירמָא  ,היפורב םג .הז לעפמב
 רתוי הרמבו ,תובדנה לש ןתוברתה ןייצל הנורחאה תעב רשפא
 רשפא רוחיב ,הדנקו  הניטנגרא ,הידנלוה ,הילננאב םג .התוחפ
 םש עבקל היהי רשפא הלקנ לע יכ ,הקירמאמ תולודגל  תווקל
 ,רבכ אוה רורב ,אוהש ךיא .ירבע "םיצע עטמ = לש 'םוי, ןיעמ
 םונויצה םידסומה דחא תויהל תיזה יצע עטמל הרוגאה הדיתעש
 ליבשב ףסכ הכורמ הרמב ונל קינעהל הדָיתעו ,םיבושח רתויה
 ונל ונתי ופסאנש םיצעה ףלא םישלש רבכ ,תיתוברתה ונתרובע
 תושעל היה רשפאש דע ,הנונה הסנכה המ ןמז דועב יאדוב
 ןיידע ובדנ אל םינויצה לש לודג רתויה בורה רוע ירהו : ,תולודג
 הנשב הנש .ירמ בדנמ ינויצי .ינויצ לכ היה .וליא ,דחא ץע .ולופא
 םע תיז .יצע ירעי המ ןמז רובעכ י"אב ונל ויה ,דחא ץע תוחפל

 ,הובג רפסדתיב דוסיל קר אל תשגל םילוכי ונייהו םיצע םינוילימ
 ,(כ"חמ) .,תונושה תוירוטלוקה תושירדה רתי תא אלמל םג אלא

 ייע הדסונש ,תירוטלוקה ןרקה .תירוט לוקה ןרקה

 דע ,ברה ןמזה ךשמב הכירצ ,הרבעה הנשב לורגה לעופה רעוה
 ,תירוטלוקה ונתדובע תא רישכהל ,הסנכה תיזה יצע ירעי ונתיש
 וז הנש ילוי 1-ב העיגהו וז  ןרק ןיירע המסרפתנ אל ונרעצל
 קרש ,קלחה ותואב וללכנ קרמ 1000 םהמש ,קרמ 5000 דע
 .שמתשהל רשפא וירפב

 תעבש ,הוב בור פ"ע תחנומ ןרקה לש התחלצה:יא תבס
 להנל םג השק .הגלפמה ןר, ליבשב ףסכ ףסאנ תחא הנועבו
 הלומעתה יעצמא  לכבש ינפמ ,וז ןרק תבוטל הבחר הלומעת
 ,תיאניתשילפה הקלחמה .תמיקה-ןרקה רבכ תשמתשמ םיוארה
 הרובעה תא הרסמ ,הז ןינעב המוקממ הזז איה ןיאש התוארב
 םיבשויה לטפש וגוהו .רלדנפ ר"דל םימפרופמה םירוטטיגאהל
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 הוקנ הבה ,םרגנוקה ירחא קר ליחתת וז הדובע םלוא ;יולפרבב
 .רתוי חילצנש

 םרוקמש ,םיעצמאה טועימ ינפמו תדחוימ ןרק רפוח ינפמ
 ןובשחה | תפוקתב ' תוחדל ונחרכוה ., הטעמה .םילקשה  תסנכה
 לודגה ונולמב םינטק םימובסב קר  ונכמת .דאמ תורבכנ תועצה
 ,תתולמעתה>ילב וגפסכב .הל השכרש תירבעה היפנמגבו הדוהי-ןב לש
 יפסכמ אלא ןרקה ןמ אל | ונתינ הלאה .םימוככה םלוא
 . םילקשה

 ןיאש המ ,רתוי ותוא לובסל רשפא:יאש ,בצמ והז ונחער יפל
 ,י"אב םידבועה | םייתוברתה םידסומהל תוכימת תתל םילוכי ונא
 רפסה-יתב דכלמ ,ונתערל | ונידגנתמ םישמתשמ וז הרבועב
 "אב שי ירה  ,תורחא תויורדתסה הב הנלפטתש בוט רתויש
 ןושלה תבחרה ןוגכ .םקופס םישרודה םיבר םייתוברת םיכרצ דוע
 :יתב ,ארקמ-יתב ,םינותע ,םימואיזומ ,תואקיתוילביב ,תירבעה
 ערמל תודוגא ,םייערמו םיינכט םידסומ  ,םירדונ םירומ ,םע
 תינחורה םעה תיחת םתרטמש םירבדה םתוא לכ ללכבו הכאלמלו
 הדובעה עוצקמ םג .תולמעתהלו טרופסל תודונא ומכ תיְנפוגהו
 המודכו םיקנויה-לופט ,םעל לכוא-יתב ,םיאירב תונועמ :תיניגיהה
 רתוי  קלתפהל ונל רשפא-יא  ,תיתוברתה הדובעה ךותל סנכנ
 יץראב וניתורמע תא קוחל ונא םיצור םא ,ולאה תושירדה אולממ

 יד .וננובארל ונל ןיאש םעפו םעפ לכב תוארהל ונל  רשפא-יא
 הנשב הנש ידמש םיעדוי לכהש תעב ,וזכ הדובע  ליבשב ףסכ
 קפס ילב התיה האיגש .ק"הקה לא םיסנכנ קרמ  םיפלא תואמ
 רובעל הל רשפאש ,ךכ לכ םירצ תולובג ק"הקה ליבשב ונעבקש
 ןיא הזה .רבדה תא םלוא (המכסה-תותוא) יאלקחה .עוצקמב קר
 יעצמאמ םירחא לע ק'הקה רתותש אוה קרצה .ןמ ירה .,בישהל
 םייואר .רתויהש רשפא ,היתוברתה-ןרקהל םרפמתו הלש הלומעתה
 טעמת םג םא ,תומרגלתהו ,םיריוצמה םיסיטרכה ,םיותה םה ךכל
 לדגתש הז י"ע שלש וא םינש יפ חיורנ ,ק"הקה תסנכה ו"יע

 : ,תיתוברתה ונתדובע ילגרל ץראב תירסומה ונתעפשה

 ירוטקריד ןיב וחכ:יאבל תתלו רבדב ןייעל ךירצ םרגנוקה
 ,(כ"חמ) ,תושורדה תוארוהה תא ק"הקה

 רתויה . התדובע .בושיה תרשכהל הרבחה
 דופי .איה ןובשחה תפוקתב תיאניתשלפה הקלחמה לש הבושח
 המדאה-תקולחל ונדסומ .תויהל הדיתעה ,.בושיה תרשכהל הרבחה
 דיצע עטמל הדוגאה ומכ אוה םג (תשעור כ"חמ) תיבושי הדובעלו
 ורוכהש דע .רבע בר ןמזו ,השק תרקבב התישארב הלבקתנ תיזה
 רבכ .לודגה לעופה דעוה י"ע .ורשאתנ הרבחה ירקיע ,הכרע תא
 םלוא .הז לעפמב ףתתשהל ק"הקה הטילחה זא רבכו 1908 תנשב
 יקח יפל שורדה ילמינימה ןוהה ףסאנש דע הצחמו הנשכ הרבע
 לש תוילמרופה תושירדה לכ .ירחא אלמל היה רשפאו הילגנא
 ,הילגנאב .תורשואמה תורבחה תמישרב הרבחה תא םושרלו קחה

 תויהוסי  :תוינמל קלחנו .ל 80000:ל עבקנ ידופיה ןיהה
 < .תוינמ התע דע ומלשנ .ל 1  תונב תוימתס תוינמלו .ל 50 תונב
 הלבק ק"הקה .ל 9500 ךס לע יקלח ןפואבו ל 8800 ךס לע
 ול 9000 ןריחמש תוידופי תוינמ םיעברא .תרנכ-תריכת ריחמב
 הליחתה תרנכ,ב ,ל 45800 דחיב ,ל 8500 ריחמב תוימתס=תוינמו
 איה ,םש הניוצמ המדאה ,1908 תנש תישארב רבכ הדובעה
 תא .דיחיב ,םידוהיה םילעופה תא  ךנחל דומל .תוחל תשמשמ
 לעופ'םישלשב .םירכוח וא םירכא :רותב כ"חא בשיתהל םידיתעה
 ליחתת וז הנשב .,הדבענ המדאה לכ אלש פ"עא ,הוחב ודבע
 הבצק וז הרטמלו ןרריל .רבעמ אצמנה הוחה קלחב םג הרובעה
 ,,ל 1000 לש : םוכס הוחב םינכנה םינינבה ןוכשמ לע .ק"הקה
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 םימולשתה רומגלו םישדחה םימולשתל תודוה ,רתומל היהיש רשפאש
 ,םינשיה

 תוצראש דועב ,טעמ ךא הז לעפמב .היסור הפתתשה ,ונרעצל
 הז .ןינעב .םגו ,הז .לעפממ לילכ טעמכ וקלתסה תילגנאה  ןושלה
 הינימור ןהילע םיולנו .שארב םוקמ הירטפואו הינמרג :תוחקול
 . .הידנלוהו הינלב

 קפס ןוא וא .הרבחה תרובע לש הכרע | םסרפהתישכ
 קרש ינפַמ ,רתויב רבכנ הז רבד ,תוריהמב היתוינמ הנטשפתתש
 תא אלמל הרבחה לכוה ,תוינמ 5000 תוחפל הנרכמתש ירחא
 םיבשיתמ ןיב םקלחלו םללכשל תנמ לע תועקרק תונקל ישארה הדיקפת
 ,הוחב ורמלש םילעופה קר אל םיכחמ הז עגרל ,םישרח םירכוחו
 ןהמ תוברש הירטסיואו הינימור ,היפורב תובר תוחפשמ םג. אלא
 . תורכאב וקסע

 הלאה םישנאה ושאיתי אל זא ,ותמורת תא שיא לכ אנ איבי
 הרבחה לש היתוינמ תריכמ תא , ץראה ןמ ואצי אלו תיכחמ ואלי אלו
 תובושח רתויה תודובעה תחאל םיבשוח ונא בושיה תרשכהל
 , (תושעור כ"חמ) ..הז ןמזב י"א ליבשב

 םילשוריב "לאלצב, תונמאלו הכאלמל רפסה תיב .לא לצב
 ,שדחה תיבה לא רבע אוה (תושעור כ"חמ) ןיוצמ ןפואב חתפתה

 הבחהלו הדונאה לש הצרמנה התדובעל תודוה ..ק"הקה לש הנינק
 ,ךכ לכ ול ונגארש יסנניפה ובצמ םג בטוה דפומהל .םינוה לכהש
 ,תוצובקו ,תודונא = ,םידיחי  םינויצ תוכימת קר אל הזל ומרג
 דעוה לש ותכימת אלא ,רפסההתיב ידימלת לש תוריצי תוכורעת

 .יצראה  תודיקפה .הרידה רכש תא םלשש לודגה לעופה
 .תעה לכ ךשמב רפסה-תיב לע החינשה תילארשי

 ינילקרטמ תחאב הֶאצמנה רפסההתיב לש ויתוריצי תכורעת
 ,םינשה יתש ךשמב רפסהדתיב טדקתה המכ דע ,הארמ סרגנוקה תיב
 םרגש המ ,ףלאה ריככה רמגנ המ ןמז ינפלש ,ריכזהל .ךירצ
 תוקלחמ?יתש רוע .ודפונ רפסה:תיב תקלחמ לע ..הנטק הגינחל
 . היפרגומיללו .יתונמא ןפואב םילסדתעילקל

 םהמו "לאלצב,ב םתדובעב םתסנרפ תא םיאצומ שיא 0
 תישעל הקלחמב ,םישנו תורענ 6% םיריבכה תישעל | הקלחמב
 הדובעל ראמ םילגוסמה םינמית 40 תוכתממ םיטושיקו םיעוצעצ
 ,םידימלת 98  תעכ  םידמול טוטרשהו  :רויצה תקלחמב וז
 -הרובעה תקלחמב ,15 קשמד ןונגסב תוכתמב הדובעה תקלחמב
 6 םילפה תעילק תקלחמבו ,5 היפרגוטילה הקלחמבו--50 ץעב
 ,םושנא

 טוטרשהו = רויצה .הרומ תא תומה | לזג ברה וננובארל
 י"ע :אזנורבמ  היושעה ולש אטררנאהו ,גרבנשריה. .ש תא ם"הבב
 רקיה שיאה לש חצנ תרכזמל רפסה:תיבב רמעת ןיטשנצילג לפפה
 : , הזה

 ,"לאלצ,ב י"ע םיקה תונמאו הכאלמל םואיזומה ןכ םג םדקתה
 יריב היושעה סלארשי ףסוי ןמאה לש ותנומת איה הפי .רתויה וטושיק
 תעכ התוא רפמו גאהב סרגנוקה ימיב דוע חיטבהש | ,ומצע
 ררועת .הנושארה םעפב הז .סרנניקב הגצוה = איהו "לאלצב,ל |

 םואיזומב ףתתשהל ךרצה תא לארשי ינמא רתו תובלב וז הנתמ
 םהיתונומת :י"ע בוט  רתוי וא .םהיתוריצי | י'ע ונלש  ימואלה
 םיריתה תא ךשמת םילשוריש ,ןמוה אבי זא  ,םמצע ידיב תוריוצמה
 .תויתונמאה היתודומחב םג אלא םישודקה  היתומוקמב קר אל
 "לאלצב, לש הנורחאה הכורעתהל תודוה ,התשענ  רבכ הלחתהה
 ןכ .םג וגצוהש | ,םיפי םירויצ הברה הנתמב ול :ונתינ ןכנימב
 ,ןיליש ',טרכרוב = ,ןמרה ידי ישעמ תונומת  םהיניב ,סֶרגנוקהב
 היושע  הצובק ,ןמפיוק ,רפלהוו ,רנטופ  ,רטדטשיונ  ,רמיהנפוא
 תחא לאלצבל .גרבנשריה ןהנ הז .דבלמ ,"תילגו דוד, םפיגמ

 ולש "חישמה, תינבת תא ןיטשנצילנו ,תובוט  רתויה .ויתוריצימ
 ,דאמ הפי םוקמנ "לאלצב, לש ונגב רמעתש | ,םפיגמ היושע
 רשעתנ תוקיתעל | םואיזומה םג .(כ"חמ)  וילע היורש הניכשהש
 ,ץש .ב ,רפ וב ןייטצמש ,ףסאמ / ןורשכל תורוה | הברה
 תא חתפתו לפטתש תדחוימ תורדתסה הרהמב רפותש םיוקמ ונירהו
 ושכע תושעל היה רשפאשמ ירמגל רֶחא ןפואב הזה םואיזומה
 .םילכגומה וניעצמאב

 אוהש ,עבטַה תודלותל םואיזומה תא ריכזהל דוע ךירצ
 תודוה  ,תיגולואוזה ותקלחמב םסרפתנ רבכ לבא ,ןמק | ןיידע
 ינורהא רמ תא הררחש "לאלצב, תגהנה . ינורהא רמ לש ולמעל
 שידקהל לכי  אוה הו ןפואב ,רפסה:תיבב תירבע רמלל ותבוחמ
 ויתועיסנל תכלל יאנפ ול היהיו םואיזומה רמוש תויהל ומצע תא
 . תוכומסה תוצראבו ץראב

 " דתירק, ףירע תיב י"ע יאלקחה רפסה-תיב .רפס :תירק

 רוי די לעש ל"הקה תמרא תא ול ונתנש הז י'ע ךמתנ "רפס
 ו

 .םידחא םירענ לש דומל רכש תוערפה-ןרקמ ונמלשו הריכמב
 .תיב תא תויסננפ תובסמ רוגסל דניקלב רמ חרכוהש ירחא

 ךירצ . הנקמ רטש דופי לע ל"הקהל הפיה תיבה רבע ,ורפס
 -תיב ןוכנ םיסב לע םש רסיל היה בוט אל םא ,רבדב ןייעל
 הינמרג הילגנאב * םיאצמנה ךונח-יתב = ןוגכ  ,םירענ לש ךונח
 .ןה תובוט ךכ לכ םהיתואצותש ,ץיושו

 < ונא םישמתשמ קרמ 916.000:ל רככ הלועה ןרקה ירפב
 ,תוערפה י"ע .ןפוא הזיאב וקזנתנש םירענה וא םימותיה ךונחל רבכ
 תוב 'ליבשב ישנניפה | םיסבה ותוא רבכ :ונל שי .אפיא ןכבו
 וא "תו'זול, ,תודחא תולהק הנמיכסת םא .רבכ קיפסי  ,ל"נה .ךונחה
 תיבבי.ךנחל .םהל .היהְי רשפאש ידכב ,יתנש םולשת םלשל תורוגא
 תא ףסאנש רע בר ןמז רובעיש ,ינפמ םלוא .דחא ךינח הז
 ךונחה תיב תא דפיל = לכונש ידכ ,ךכל םישורדה םיעצמאה
 ףירע-תיבב תיבה תא תתל ונא םירמוא ,וז ונתדובנ ב חילצהלו
 ,םיתיזה עטמ תדוגאל הריכחב

 םילשוֶריב םימותיה תיבב .י"אב םימותיה ךונה
 + תוערפה י"ע םיקוזינהל הרזעה ןרק יפסכב םירענ 4 םיכנחתמ

 ןנחנא םיכנחמש הוב םיכמות ונא םילשוריב תומותיה .תיבב
 תגהנה .ל"נה ןרקה יפסכמ ןכונח רעב םימלשמו תורענ 18 םש
 ,רפכה לא ריעה ןמ .ךונחה-תיב תא ריבעהל  תבשוח הזה תיבה
 ,םירענל ךינח .תיב ףירעדתיבב דפיל הבשחמה לעופל אצת םאו
 ,(המכסה .תוהוא)  תומותיה-תיב תא  םג םשל ריבענ זא

 ותוסח תחת רמועה ,הז רפומ .תירבעה היפנמגה
 ק הקה םלוא ,ונדי .לע רשי ןפואב ךמתנ וניא יאסידואה רעוה לש
 -  ףזומ ונרבחו היפנבגה ןינב הנבנ וילעש ,עקרק וליבשב הנק

 תא םג. רסמ ,הז ןינבל שוררה ףסכה תא ןתנש (תושעור כ"חמ)
 ךשמל היסנמגהל םירסמנ תיבהו .עקרקה . ק"הקהל .הנהמב תיבה
 תיבהש ןכ םג עבקנו .הריד רכש םלשל ךרטצתש ילב םינש שמח
 :יצראה תודיקפה .תויכונח .תורטמל .הנש 50 ךשמב שמשי
 .לכה הנקתו הזב הקסע תילארשי

 אשמה םילשוריב תיוכרמההקיהוילביבה
 ,ןטק םובסב ונירי .לע (תכמתנה ,וז הקיתוילביב תלהנה םע ןתמו
 היהי רשפאו טעמ רועש הוקת שיו ,המידק םידחא םידעצ רעצ
 .,הפסבלו הללכשל ,ןמוה תושירדל םימיאתמ םינוקית הב םינכהל
 ילעב 'םע  מ"ומה .הלודנ תידוהי הקיתוילביבל .היהתש = ידכ

 תא: לידגתו .להנתש תרחואמ .תורדתפה אורבל ידכב ,העפשה
 םוקי רצק ןמו דועבש הוקת שי .,הארנכ חילצי ,הקיתוילביבה
 ,שרח הפי .ןינב ,םירפס אלמה ,רצה  ןינבה םוקמב

 התדועת וז הדוגא .,הנית ש לפב םיעטנ תדוגא



 יא

 חמ ןוילג

 תא .תובאה ץראב המדא ול היהתש הצורה ידוהי לכל .תתל
 תונברק איביש ילכמ ,תאוה דומלתה תוצמ תא אלמל תורשפאה
 עוטנ םנוד -- קרמ 80 עב םילבקמ םיבדנמה .םיבורמ ףסכ
 תועיטנה ,םתמדא ירפ תא .םהל םיחלוש הנשב הנש ידמו ירפ יצע
 ירכא תשלש י"ע םנוד 150 לש חמש לע ושענ תונושארה
 םעפה---ץראה ירפמ םיבדנמה ולבקי תינשה םעפב רבכו תובוחר
 , םיקומצו םידקש

 ,דיתעב ויהי אלש יאדובו הלומעת יעצמא םוש ןיא הדונאל
 תפוקתב הדונאה לא ופנכנש הירבח רפסמ םג ןטק הז ליבשבו
 הבורק וז הדוגאש | ,"יחרומהש, הוקתה האלמתנ אל , ןובשחה
 הנתשיש תווקל ןיאו = ,ולשל הוה ןינעה תא בשחי ,ויתופקשהל
 ס"הב תלהנה תא ויריל ותחקב ,יחרזמש ינפמ ,ריתעב רבדה
 שידקיש ,ונממ תשרורה ,הדובע ימצע לע םימעה :,"ינומכתת,
 / , ויתוחכ לכ .תא הל

 הל בטומש ,הרונאה תגהנה תבשוח הלאה תובסה ינפמ
 תא להנה הנורחאה וזו ,תיזה יצע עטמ תרוגא םע רבחתהל
 .םילעבה תומ ירחא הדונאה לא םיסכנה ורבעי הז רכשבו היסכנ

 בור פ'ע הירבחש ,וז הדינאב הקסע תיאניתשלפה הקלחמה
 תילארשי-יצראה תודיקפהש הרמב הב קר * ,םינויצ יתלב םנה
 תובישיל הנועמ תא הנהנ הז דבלמו ,הדוגאה תועיטנ לע החיגשה
 , הדוגאה

 ורקימ רסומ תריצי  ד'ע ןויערה ,יניניהה דפומה
 םוכסח .לעופה לא תאצל בורקו :ךלוה יניגיה וא  יגולואיב
 םא .ןינבה תמקהל בוריקב קיפסמ וז הרטמל ושבע דע ףסאנש
 ,הזל שורדה עקרקה תא | ,תווקל רשפאש יפכ | ,ל"הקה ןתה
 יותקזחהלו רסומה .תכירעל שורדה ףסכה תא ףוסאל קר ראשי

 לעופה רעוה לש ונוצרב הדסונש םיאפור לש הנטק הדעו
 הדעוו טעמ דועש הוקת שיו ,הנכהה תרובעל רבכ השגנ ןטקה +

 שורדה ףסכה תפסאב .ליחתת םש ישנא הילא וסנכיש הלודג
 םירבחה דחא תא תומה התע הז לזג ונרעצל , דפומה תרוציל
 לכוררא ' . טדנרא גרואיג רייד תא ,וז הדעו לש םיצורח רתויה
 תוארוהה יפל רבעי םיקינחטה דעו 'תדוקפב הפיחל עסנש םסרופמ
 םגו ויתואצוה תא עבקיו ןינבה תינכת תא הפ לבקש תוימרפה
 םימדקומה תונובשחה יפל ,הז דפומל יוארה םיקמה תא שקבי
 וגבשחש הזכ ,לודג םוכסל .ותכירעו ןינבה .תואצוה הנילעת אל
 , שארמ

 הלדתשה ללכה תבוטל םידבועה | םידפומל עויס דבלמ
 ןוה:ילעב לש םתונינעתה תא | ררועל תיאניתשלפה  הקלחמה
 ,י"א יקסעב םנוהמ ועיקשיש םהילע עיפשהלו םידוחי

 הז טקידנס .י"אב השעמה-תשורהל טקידניסה
 ,קרמ 100000 דע הלוע הנוהש התוכזב תלבגומ תינמרג הרבח אוה
 רוקחל רבדה רקיעב ותרועת ,קרמ 10000-ב ב"קה ףתתשמ הבשו
 תוירטסודניא ץראה לא םינכהל תוירשפאה תאו ץראה יאנת תא

 טעמ הלובקדחכ הנטקה ץראהש ינפמ ילק רבד הז ןיא ,תושדח
 ,בומ ונוא יפרגואיגה .הבצמ םגו םיבוט םיפוח הב םירפח ,אוה
 = - ;תיקרותח הכלממה תונידמל תורוחס איצמהל לכותש ירכב
 תוצראל ץראב תודבענה תורוחסה תאצוה תא דיבבמ הז לכ
 רוע ףיסוהל .ךירצ היקרות, לש תורחא תונידמל וליפאו תורחא
 בורב הלודגה הירטסודניאה דופי םהש ,םחפהו לזרבה הב רסחש
 2 7. תוצחאה

 לא ןאיצוהל רשפא-יא תועצהה בורש ,ררבתנ הז ינפמ
 ,הטועפה הירטסודניאה לש םידחא םינוס קר 'וראשנו  .לעופה
 הלא לע םיפרטצמ קר םהש וא  ,ץראב קוש םהיתורוחסל. שיש

 תישע תא בושחל רשפא ןושארה גוסהל .ץראב רבכ םיאצמנה "

 ל 3= ם5לועה -<-
 ו 9 .

 ןמשה-תישע תא ,תונחטה תא ינשה גופהל ,הינבה"ינבאו םינבלה
 ףתתשה ושכע דע ,המודכו יריתא ןמש ,םיברסנוק תישע ,וקוקזו
 בורק .ןמזבו = | ריג:ינבא לש תשרח:תיבב ןטק םוכסב טקידניסה
 ךירצ .רתויב  םילודגה .םיקסעהמ ,דחא ימיכ = ןויסנב  ףתתשי
 רחא רחוס י'ע ףתתשה טקידניפהש ,הירבט-ימח | תא ןייצל
 ,םתריכחב הירבטב | בשויה

 -יא ושכע רע ..י"אב םיטעמה םילרנימה תורצוא קר וראשנ
 ןטלושהל שדוק ויה הלאה תורכמהש ינפמ .הזב קוסעל היה רשפא
 ליבשב םלוא ,היסצנוק לכקל רשפא ושכע ןהילע .,ס'גיח תלסמל וא
 רבלב הנכהה תרובעו ,יאדמ רתוי .אוה לודג הז קסע טקידניסה
 והז הלאה תויסצנוקה תשיכר .ונוה תיברמ תא תעלוב החיה
 ןינבל | תולודגה תויסצנוקה תא ומכ ,קנבה לש וריקפת
 ומכ \ רובצה-תודובעל  ,רוטיק = תוינא  ,םישיבכ ,לזרבדתולסמ
 חכה יזכרמ םֶנ רשפאו ןיכפושו-רוא-םימ לש תוחוניצ  ,םיפוח
 ןא ;הז  ןינעב רבד השענ אל תובורקה םינשב םא , ירטקלאה
 תא עיצקי קנבהש שוררל ךירצ ךכיפלו ,דעומה הא :רחאנ
 : ,הלאה םינינעה תריקחל םישוררה םימוכסה

 הרוע תיאניתשלפה הקלחמה .לילגב םיעטנ תדוגא
 ףא ,ירחפמ םיסב לע תספובטה ,הנושארה םיעטנה .תדוגא דוסיל
 הרוגאה .ופסכב הז ןינעב ףתתשה אל ינויצ רסומ םושש יפ לע
 תוינמל קלחנה | ,קנרפ 400000-ל הלוע הנוהש ,תאזה תיטרפה
 רשפאש | ,הבוט המרא-חטש לילגב התנק ,קנרפ 40000 תונב
 רוחיב ,לורגה קשמה תא וז .הוחב גיהנהל הנוצרו ,םימ ?/תוקשהל
 ,ןפג-רמצ קשמ תא

 חיבוהל ידכב ,הניתש לפ ידיינ אלד יסכנ תדונא
 < ולב \םפסכ תא עיקשהל רשפא םהל םגש ,םינטק ןוה ילעבל
 תדוגא רסוהל הריתע ,חויר םיאיבמה ,י"א יקסעב ששח םוש
 וז הדוגא .קרמ 500 היהי .היתוינמ  ריחמש ,ידיונ .אלר יסכנ
 ףאו .םירעב תועקרקה ריחמ לש הריהמה ותילעמ תונהיל הצור
 ומצעל אוהשכ הזה רוהטה יטסילטיפקה קפעה ךרע ןטקש יפ לע
 תא .םירהל לולע .י"אל .ל"וחמ ןוה םרז תאז לכב ,ונתעונת ליבשב
 הלא ינשו .םמצע חכב ויבשוי לש הנומאהו ץראה לש טידרקה
 םלידגהב ,ץראה לש הריהמ רתוי תימונוקיא תוחתפתהל םימרוג
 היבשוי לש םחור| ץמוא תאו ץראה לש שומה חכ תא
 הקלחמה תרזוע הלא םימעמ ינפמ ,השעמה-תשרחב קוסעל
 ,הז קסעל שורדה ןוהה תפסאב

 הכמתנ "תיב תווחא, םיתב ןינבל הדוגאה ,תיב תזוחא
 הרועבו ףסכב תודיקפה לש התרזעב תיאניתשלפה הקלחמה י"ע
 דעוה תשירד יפל וז  הדוגאל הנתנ ל"הקה | ,תוינכתה רובעב
 האולה רותב קנרפ 300000 ךס ק"פאה תוברעבו לודגה לעופה
 תורשפאה תא הל הנתנ הזבו תויצגילבא תאצוה דגנכ ךורא ןמזל
 הנבנו  ךלוה םיתבה בור ,הפיחכו ופיב םיתב תינבב ליחתהל
 לש םירצ תובוחרב הכ .דע ורגש םידוהיהו ,הנבנ .רבכ וא .התע
 כ'חמ) תוחוורמו תופי תורידל. המ ןמז רועב ורבעי הנשיה ריעה
 ,(הבשוממו .תשעור
 לש תיאניתשלפה הקלחמה לש תואצוההו תוסנכהה ןובשח

 ,1909 ילוי 1 דע תינויצה תורדתפהה

 תואצוה הסנפכה
 " ילוי 1-מ) הכשלה תאצוה
 80 )6 דנאליינטלא |94?/18ל| (1909 ינו 0 דע 8

 56 5 הניתשלפ | 895 |(סופרל ןכומ) סופדה תואצוה

 6000 לודגה לעופה דעוהמ |68 6 תונוש .תואצוה
 15/54%5| תוברנמו םידסומהמ 9 ₪ ףדוע

 ו 7
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 ינינעל .הרעוה לש .ח"הודה תא ארוק בונל'צ ריד
 : יעקרקה טידרקה

 םימדוקה םיסרגנוקה לע ונל ויה תיררגאה המילבורפהל עגונב
 ,יררגא קנב רסיל ועיצה ןיקשיסואו גרוברוו 'פורפ , תועצה יתש
 העצהל דגנתהש ,יאדוב םירכוז םהאש יפכ ,שיאה הז יתייה ינאו
 תואולהל הקלחמ תכירע גוחב ונתדובע תא ליבגנש יתצפח וז"

 ק"הקהו ,לעופה לא האצוהו הלבקתנ וז העצה .ק"פאב תויאלקח
 ינא .ךירצ ושכע ,וז הרטמל םישוררה  םימוכסה תא האיצמה
 היקרות תכלממ התיה םיתניב .הדגנ יתמחלנש וז העצהב רדצל
 תורשפא שי ושכע ,טפשמה לעו קחה לע תרסוימה הכלממל
 תא הזב קפסלו תיבושיה ונתלועפ תא םיחונה םיאנתהב .ביחרהל
 ץראה יכרצ תא ןכ ומכ ,עקרק ללושמה ידוהיה םעה יכרצ
 ךשמבש ,תודוהל ךירצ יביטקיבוא ,ןפואב בשוחה םדא לכ ,הכלממהו
 רשפאש הממ רתוי הברה ינגשה תונורחאה םינשה שמחו םירשע
 בושי תומוקמל וכפהנ הממש תומוקמ הכרה .םדוקמ רעשל היה
 אל ןהמ ונהנו ץראה לא וסנכוה תושדח םייחדתורוצ ,הרוטלוקו
 רבכ םישגרומ  םישרח םייח ,םיברעה םג אלא  ,םידוהיה קח
 רשפאדיא ןכ יפ לע 'ףאו ,תושרח תולפמ ונכנ ,תורחא םירעב
 ,בל לע הלענשכ ,הזמ םיצורמ תויהל ונל
 קר הנופ י"א לא .ץראל הסינכ תורשפאבו לוד בושיב ךרוצה
 הנופ הזה םרוה -- רתויב ביצעמש המו ,הרגהה לש ןטק םרז
 רקיעבש דועב ,הדשהו רפכה לא טעמ קרו ריעה לא דוחיב

 אל יאדוכ +רברה תבפ המ .עקרקה לע רומענש ךירצ רברה
 השלשמ םה םילושכמה ,בושיה יאנת אלא ,םישנאה אלו ץראה
 ןוחטבההיא ,ץראב ררשש רדפה ,םיינוממו םייבושי ,םיינידמ : םיגוס
 וספב םנמא .שיא םיש ךושמל ולכי אלש | יאדו  בל-תורורשו |

 ,ךורא ןמזל לבא ,ל"וח יניתנ וראשנש הזב ,םבצמ תא םידחא
 םיסב לע םנינק תא דימעהל ולכי אל םגו ,ךכב רשפא-וא |

 ,היקרותבש םייררגאה םיגהנמהו םיקוחה םתוא וררששכ ,יטפשמ
 םייררגאה םיקוחה ,םירחא תערל תודבעתשהה שגר--הז לע ףסונ
 ,םתונשל היה אל ונחכבו ,דאמ שגרומ  ןפואב הרובעה רעב ועירפה
 האולהל םידסומה תא דסיל ונלוכי אל םדוקה רטשמה תפוקתב
 תושורדה תומדקומה .תודובעה תכירעל םירפומה תאו ךורא .ןמזל
 ןושארה רבדה והז -- תיאלקח האולהל דפומ ,םיבשיתמה ליבשב
 ,קנב י"אב ונרסי ,שרח בושיל דוחיבו בושי לכל ץוחנה ירקיעהו
 יקסעל רצק ןמזל תואולה ןתונה ,ירחסמ קנבל היה הז קנב לבא
 רבועה-ןוהה תא םירכאהל איצממ בוט .רתויה ןפואב וא ,רחסמ
 תוועמ ,דפומ םוש ונדסי אל תויאלקח תואולהל , הֶלילח רזוחהו
 היה ותובישחב ןושארל המוד עירפמ .ןקתלו םידקהל ךירצ וז
 עיצנו .המרא הנקנ םא ונל ידש ,ונבשח  ,הנכה-תדובע ןורסח
 ר'דו .גרוברוו .רפ .םיבשיתמל  ,הדבועמ יתלב איהשכ ,התוא
 הרטמל .שארב ווה .הדובעה תא םדימעהב ,תושעל  ולידגה ןיפור
 לא הזה ןויערה .תאצוהו ,בושיה תרשכהל הרבחה הדסונ וז
 םיבשיתמהל רשפאדיא ,בורקה דיתעב ונתדובע רקיע יהת לעופה
 ,הרוטלוקל-המדאה תא שפה ,תוראב רופחל תל לוסל םישדחה
 תורבח י"'ע וא הכולמה י'ע השענ הז לכ -- ,םהייח תא חיטבהל
 היסימוקה לש התדובע תא המגורל איבמ םאונה ,תויורדתסהו
 רסומה לש ותובישח תא םעפה רוע שיגרמו היספורפב תיבושיה
 לא איצוהל רשפא היקרותב הכפהמהל תודוה ,יררגא טידרקל
 םוש .ןיא .ןויעבש םירבד קר הכ דע ויהש  ,םיבר םינינע לעופה
 ןינקה תוכז ר'ע קח רצק ןמזב .איצוי יקרותה טנמלרפהש ,קפס
 תפאושה הכלממה לש םייחה:ךרוצ והז .תיטפשמה תושיאה לש
 ,תורדוסמה ויתורוצב ןוהה תא הילא ךושמל החרכומה ,תוחתפתהל
 הרבח לש התלועפו ,םייררגאה םיקוחה םג ונקותי המ ןמו דועב

, \ 

 "ונמעב לודג המכ רע

 הלאכ םיאנתב .ךכ לכ םיבר םילושכמ דוע .שוגפת אל תיבושי
 ,המכ הו ונל הכחמה הדובעה לא ףכית תשגל | ונא םיכירצ
 ןודינב תושרהל תושקב ושיגהו ךכל וננוכתה רבכ םירחא .םידסומ
 ,ורשאתנ רבכ יקרותה ימואלה קנבה תונקה .הז

 אלמל הלדתשה טרמ שרחב יתעצה יפל הרסונש הרעוה
 תיאקקחה:האולהה ןינע תא הרקח איה : רשפאה לכב הדיקפת תא
 ,היקרותבו םירצמב דוחיבו תונוש תוצראב תיבושיה הקיטילופהו
 םג הלדתשה איה .י"א ליבשב הפיהו בוטה תא קמ ירכב
 תאו ,הזכ דפומל םה םיחונ םא ,היקרותב םיאנתה תא ראבל
 תואצות ד"ע ..יררגא טידרקל רסומ תריצי ןויערל ונמע לש וסוחי
 איה ושכעו ,לודגה לעופה רעוהל ח"וד הרעוה הרסמ התדובע
 ןייעתש ,תרחוימ הדעוב רחבל ןורחאה הז לש םכסהב העיצמ
 ,סרגנוקה ליבשב היצולוזר ךורעתו הז ןינעב םרגנוקה ימי ךשמב

 םרגנוקה לע ונתורדתפה החינה .הנש הרשע-יתשע ינפל
 רקיעב הטילחה ,ירבעה תובשיתהה רצוא ל הנפה ןבא תא ינשה
 ,תומיתה ץבקל וליחתה םרגנוקה ינפל רוע ,ב"קה תא רסיל .רברה
 חילצה ןויסנה ,הדמ וזיאבו הז לעפמב םעה ךומתי םא .,ררבל ירכב
 םוכס ףסאנ םיטעמ םישרח ךשמב .הנמיה .הלעמל ןיאש הדמב
 סרגנוק לע טילחהל ןיידע םילוכי ונא ןיא , קנרפ ןוילימ 4 לש
 רבכש ,ןמוה בורקש ונא םייקמ |; תומיתח ץיכקב ליחתהל הז
 לאו ונלש הורדתסהה לא תונפל לכונו ,שורדה םיסבה ונל היהי
 לודגה ןויערה תא לעופה .לא אוצוהל השירדב ירבעה םעה
 ,הזה

 התיהשמ הקזח רתוי םעפה היהת הבושתהש ונא םיחומבו
 ,(תושעור כ"חמ) ,ונלש ןושארה קנבה תא ונרסישכ ,הנש 11 ינפל

 י"אב  הישעתהו רחפמה ר"ע האצרה ארוק גאמ ןהכ .י
 .(אבה ןוילגב אבת האצרהה)

 + תמיקה ןרקה ד"ע הצרמ רמיהנדוב .מ ריד
 ותאצרה תישארב הארמ רמיהנרוב ,מ ך"ר קיהקה אישנ

 ונממ | .םיריצה ןיב .קלחתנו םפרנש .טרופמה ןובשחהו ןירה לע
 תפיקתב תמיקה ןרקה המדקתהו החתפתה המכ רע ,הארנ
 ירדחמ רחאב הו תוארל רשפא ישחומ ןפואב . ןיבשחה
 . ,תונוש תואלבט םיגצומ םשש ,םרגנוקה

 התחלצה לע ךתוחה תפומה והז תיבדנה ימוכס תוברתה
 הרוגאה םע דחיב ק"הקה שוכר הלע . הנשה ףוסב ,ק"הקה לש
 . עינת וזהנש לש הסנכההו קרמ םינוילימ .ינשל דע תיז:יצע עטמל
 אל הז ןובשחב  (תושעור כ"חמ) קרמ םיפלא תואמ עבראל רע
 .היסנמגה = תיב תא ק"הקתל רסמש ,רוומ רמ לש ותנתמ האב
 ,ופיב תירבעה

 העודי הדמב השק הרובע ינל המרג ןובשחה תפוקתב
 'קר היה רברה תבס .תיזה.יצע עטמל תרוגאה לש התולרבתה
 .הדוגאהלו ק"הקהל היהת תחא הגהנהש בשח לעופה דעוהו ,ילמרופ
 אפיא היהי ךירצ סרגנוקה . תרחא הערל .הטנ הדוגאה דעו םלוא
 לע להנתהל הכירצ תיז:יצע עטמל הדוגאהש ,ותעד תא תווחל
 ,ק"הקה קלח רותב בשחתהל תאו לכבו תדחוימ הלהנה ידי

 . תופסאבו םינותעב ,.רזומ רמ לש ותנתמ ונל המרג עורי ישוק
 . היסנמגהב | הכמת ן."הקהש ובשחש ינפמ ,ק"הקה לע .ולפנתה
 היפנמגהל הנתנ .ק"הקה .,אוה ןכ אל רבדה םלוא .ופיב .תירבעה
 100,000:ב הלעש הפי ןינב הלבקו קנרפ 80,000 וריחמש עקרק
 % הלבק ק"הקה תלהנהש ןבומ ,רזומ רמ םולשה טפוש תבדנ ,קנרפ
 ,ןח תואושתב תאזה הנתמה תא

 'השרח הנובש .ופיב .תונבל ק"הקה הרזע ןובשחה תפוקתב

 "רבד םג ..ק"פא תוברעב הנתנש קנהפ ןוילימ עבר לש האולה י'ע

 < .תוב
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 םיריכמ הנוכשה התנבנ רבכש ירחא םלוא ,הצרמנ תודגנתהל םרג הז
 'ש םרובכ םמורתה ודי לעש ,ליעומו בוט רבד השענש ,לכה
 םיששכ רבכ  םירמוע םיה ףוח לע  ,םידוהיה | ופי יבשות
 תיב הכותבו ,םיבחרו םירשי תובוחר םע המלש הנוכש ,תיב
 היהת איהו ,ןיכפושו םימ:תורוניצ שי" הנוכשבו ,הפיה היסנמגה
 .ריעבש הפי .רתויה קלחה בורקב

 ןינבל הרוגאה .ןיב - ךוסכפ  ץרפתה הזה עברה ןינב תעשב
 תוקדוצ ויה אל םינורחאה ולא  תושירד : םילעופה תורדתסה ןיבו
 םיעירומש המ רברה תמא אל ,םידרצה ורשפתנ ק"פאל תודוה ,לכב
 .עברה :ןינבב םיקוסע ויה אל םירוהיה  םילעופהש  ,םינותעה
 כ"חמ) .. םידוהי י'ע קרו ךא התנבנ לשמל תירבעה :היסנמגה
 קיסעהל תוידוהי תויורדתפה לש וז הבוחש ,ינא בשוח (תושעור
 ןמ םלוא ., הילאמ תנבומ--םירנויפה ונלש םילעופה תא לכ םדוק

 רכש ד"ע .תומחלמש ,ןיבהל םילעופה יניהנמ םיבירצ :ינשה :רצה =
 ילואש מכ הוהתמה רובצ 'ךותב להנל רשפאהיא הרובעה
 .תפוריא לש םילודגה םיטסילטיפקה םיזכרמב ןלהנל  ךירצ
 תימחלמ תאשל לכויש דע ירמל קוח וניא ןיידע י"אב .טומזילטיפקה
 ,הלאשה לש ימואלה דצל םג בל םישל ךירצ י"אבו ,.הלאכ
 ק"הקה תלהנה .םלוא ,וז המחלמב הברעתה ָאלש ק"הקה תא ומישאה
 ,השעמה םוקממ קוחר התבשב תאז תושעל הלוכי הניא

 לש םוכס י'ע תויאלקח  תויצרפואוק . יריב הכמת = ק"הקה
 .קיפאל וז הרטמל הרפמש ,קנרפ 06

 ,הפסכ תא תרזפמ איהש ,ק"הקה תא עודי דצמ םימישאמ
 אל ,יניריל ק"הקה .תגהנה הרסמנש כ םנמא ,דוסי הל ןיא וז המשא
 יצחו םינש יתש ךשמב םלוא | , לכ .הרורב ונתלועפ תינכה .התיה
 לורגה לעופה .רעוה.- תבושיב ...חמ .רבֶה ונרמל .רבכ הרובע לש
 דעוה -י"ע ורשאתנ םהו ,ק"הקה לש התרובע ירקיע תא יתעצה
 ,לורגה .לעופה

 ךא איה ק"הקה תרטמש ,הז והירה ישארהו ןושארה .רקיעה
 םעה לכ ןינקל ויחיש ,תועקרק תובימפה תוצראבו י"אב תונקל קרו
 תויהל .הלוכי תורחא תורטמל ק"הקה יפסכב .תושמתשה ,ידוהיה
 לעו רצק ןמזב ואיצוהל היהי רשפא  ףסכהש ךירצו ,תונמז :קר
 ,ופסאנש םיזסכה לכב המדא | תונקל ךירצ הז .ןפואב | .הלקנ
 ,םילעפמלו םידסומל האולהב םתתל לכונ ,רבדה רשפאדיא/םא םלוא
 םתלעותשו ,ודעומב ףסכה תא וריזחיש הנמאנ | הבורע ונתיש
 ,בושיה ליבשב .הבורמ

 הב םתוא תונקל ונא םיכירצ ,תועקרק תשיכרל עגונש המ
 הריכחב םרסמל לכונש רמולכ ,םהב שמחשהל  לכונש הדמב
 רברה > ,ונא םיבשוח , םירכיח תודוגאל וא תיזה:יצע עטמ תרוגאל
 וניתוזיחא תא לגעלו .םילשהל אוה ולא תוינקב בושחו  רתויה
 םג ינא בשוח ,תומייקה תובשומה תברקב תועקרק שוכרלו ץדאב
 רשפאש ,הלותב עקרק לש .םיחמש שוכרל הבושח .הרועתל ןכ
 ליבשב .ןינב.יצע וא ירפ:יצע לש םירעי  םהילע .עוטנל .היהי
 ןויסנ .תושעל ראמ רבכנ ונלש הריתעה תיעקרקה הקיטילופה

 ,הזב בשחתהל םיכירצ וז העצה יעיצמ ,תיבושיה היצרפואוקהב | -
 שורדה ףסכה תא לבא ,עקרק תריסמב םהל רוזעל לכות .קיהקהש
 ,ףיסוהל רוע .ךירצ ,רחא רוקממ גישהל ויהי .םיכירצ .םהל
 תבוטל ק"הקה לש םיישפתה םימוכסב שמתשהל היהי רשפאש
 , דסוהל .ריתעה יררגאה .רסומה

 י"'ע ףתתשהל ,יתער יפל  ,ונא םילוכי הז רפומ תריציב
 תוערפנה | תויצגילבוא שוכרנש וא עובק ןמזל תואולה ול ןתנש ,הז
 תא םגו לק רתוי רבדל דסומה תריצי תא השענ הז .י"ע ,רצק ןמוב
 .םילודג .רחוי םיחור האיבמל. ותרובע

 ינא ק"הקה לש. םוישפחה  םימוכסהב  .הליעומ תושמתשה

" 
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 ,תולודגה םירעב תושדח תונוכש ןינבל תואולה .תניתנב םג האור
 תתלו הכ דע ונגהנש גהנמה ןמ תונשל ץוחנל ינא אצומ םלוא
 םידמוע ויהי וילעש עקרקהשכ ,וא קר םיתב ןינבל תואולהה תא
 ,הריכח לש סחי הוהתי םינובה ןיבו הניבו ק"חקה לש הנינק היהי
 ,תועקרק ןינקב םינוקיתל-תודוגאה ;לש ןתעצהכ

 ידיל אבל דימת הכירצ תועקרק לש הטנרה
 + רחא רקיע שיגדהל דוע ינא הצור ,םידיחי ידיל אלו םעה
 ".הלפשה ידסומו רפס:יתב תכימת הניא ק"הקה לש התדועה
 רעוהש ,ךירצ זא ,תונויצה תלועפ גיחל הלאכ םירבר םיפנכנ םא
 תונרק יפסכב וא ,ותסנכה יפסכב םהב ךמתיו קיזחי לעופה
 תררפה רעב יתררצ הללגבש ,הבסה התיה וו ,ךכל תושדקומ
 .ק"הקהמ חיז:יצע עטמל הרוגאה

 אל ל"נה הרונאה תרטמל תובדנהש ,ביחמ הז ןיא םלוא
 תופנכהו  רפומה תלהנה קר .  ק"הקה תוסנכה ןובשחב .הנאבת
 ;הרוגאה ידיל רסמהל תוכירצ םירעיה

 םירפומה לכל עקרק ןתתש ק''הקה דעב עירפמ ל"נה רקיעה ןיאו
 םא ירה .י"אב ירוהיה םעה לש ובצמ תא םירהל םתרטמש
 ךירצ . כ"וכאע ,םעה לכ ליבשב המראה תא שוכרל ונא םיצור
 .םעה ןינק .היהי ,םייתוברתה תודפומה וילע ודמעיש ,עקרקהש
 םיגהונ היהנו וזכ תיתגלפמ יתלב הפקשה ונל היההשכ | ,זא קר
 : י םייתוברתה .תוחכה לכ ישפח ןפואב וחתפהיש רשפא והיפ לע

 * תולודג ןה ,םיללוכ םייקב 'ןתוא יתנמסש ,הלאה תורועתה
 ,ןאלמל רשפא"יאש ורמאתו םכירי הניפרתש רשפאש דע ,ךַכ לכ
 ךיתב הבר הבח הל תשכורו תכלוה קייהקהש ונחנא םיאורשכ םלוא
 רועש בל םישנשכו ,םויל םוימ םיבחרתמו םיכלוהה ,ונמע יגוח
 םילוכי זא , הז ונלעפמב ויתוברגב ףתתשמ ונמע לש ןטק :קלח
 לדגתהל הכירצ ק"הקה ,ןוחטבבו הנומאב דיתעה לא: טיבהל ונא
 י"ע  הארנש המכ לכו ,הלודנ רתויה תוריהמב  תוברתהלו
 ךולה הסנכהה ךלת ןכ ,ונמע .תיחתל דופי ונא םיהינמש ,ונתרובע
 םהיתובדנב ףתתשהל ונלש םידימאה ינוח .םג. וליחתי םא  ,לדגו
 םיריעצ םניאש ,ונתאמ הלא םגש קפס יל ןיא וא  ,ק"הקהב
 תא ריזחחל התרטמל ברקתת ק"הקהש ,םויל וכזי , ךכ לכ םימיל
 (תושעור כ"חמ) , ירוהיה םעה ידיל וניתובא תמדא

 .ןוירטלורפה חכ-יאבמ רחא רותב (הקירימא) ןיק ריס רד
 םיבשש  ,עידומ  ,היצזינגרואהמ יעיבשה סרגנוקב וגלפנש ,ירבעה
 ינפמ תורבקל לבוה תויצראה לש לודגה םולחה ,הילא התע םה
 החכ והז -- ירבעה םעה לש חכ-רפח ,ירבעה םעבש חכה-רפוח
 םעה תא דגאמה דחאה רשקה איה י"א .תויניתשלפה לש

 תרובעל תושדח תווקת ונל החתפ --- תיקרותה הכפהמה . ירבעה
 'התיה תובאה ץרא ,הירוטירטל התע התיה י"א ,י"אב בושיה
 םינויצה תא דחאל הכירצ םירהנ-םראב הדובעה ,םינבה ץראל

 תונלפמה = חכדיאב לש הדיעוה ר"ע רפסמ םאונה--,םייצראה תאו
 !הלש | המרגורפל הלבקש ,הקירימאב .תוירבעה תויטסילאיצוסה

 יעיבשה סרגנוקב -- .הל תוכומפה תוצראהו הניתשלפ איה ---- ו"א
 תורדתסהב רורפה ד"ע ילש הגלפמה םשב ימשר ןפואב יתעדוה
 הנופ יננה ,תודחאההה תלחתה ד"ע עידומ ינא התע  ,תינויצה
 םיטסילאירוטירטה | לכלו  םיטפילאירוטירטה"םיטסילאיצוסה לכל
 ובושיש ,השיררה ליבגנז לארשי לודגה ידוהיה טוירטפהלו ללכב

 ,תירוהיה .המילבוהפה ןורתפל .דחי רובעל תינויצה היצזינגרואהל
 לש םצורפה תמאב ליחתי --- ונילע .ידוהיה - םירטלורפה .הולישב

 היחתה לגד אשונ היהי טירטלורפה ,ונלש  תימואלה היחתה

 ב"עב .וענכי  ונלש םירררכילבו = םידלישמורה ,םירישעה  תגלפמו

 (כ"חמ) , םירנויצקאל ויהי -- םירנויצקאירמ ,םעה ןוצרל
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 ,תישש הבישי
 (םיוהצה ירחא תועש 8:%/ ,'ג םוי)

 לש תומרגלת תואמ הטכמ .הבישיה תא חתופ יוררונ ריר
 תא קר ריכזמ .אוה -- םינורחאה םימיב ולבקתנש ,םרגנוקהל הכרב
 םישלשמ רתוי = ,"ןויצ * ילעופ, תודונאמ  ולבקתנש תומרגלתה
 תובשיתהה תרובעב .ליחתהל סרגנוקה תאמ תושקבמה ,ןרפסמב
 ר"ד לש  ותעצהל המאתהב ,םייביטרפואוק תודופי לע .י"אב

 הכרב-לשדהמרגלת םג אירקמ יודרונ ר"רה . רמייהניפא ץנרפ
 תא ךרבמה | ,ץיבולפינ רמ היפורב הכלממה תמוד רבח תאמ
 תבוטל הירופ הרובעב | ,יתגלפמ יתלב ירוהי רותב ,סרגנוקה
 ,(ם"חמ) ,תמיקה ןרקה תבוטל קרמ 300 בדנמו ונמע

 עטמל הדוגאה .ד"ע ח"וד .ארוק גרוב רוו רופיפורפ
 ,י"אב םיתיז

 .םיתיזח עטמל הדוגאה לש ןובשחו ןיד
 הדעוה לש התעצה .פ'ע הדסונ | תיזייצע עטמל .הדוגאה

 ,1904 תנשב "רנאליינמלא, .ןוחריהב המסרפתנש  ,י"א  תריקחל
 ,תיזח ץע לש ותרלומ-ץרא .איהש | ,י"א ויה העצהה ירקיע
 םירעיה ואיביש ,הסנכההו ,תיז:יצע ירעי בוש תופכתהל הכירצ
 םיריתעהו  םימיקה םיירוטלוקה םידסומה תבוטל .היהת ,,וללה
 םלוא ..הינמרגב רוחיב .הבחב הלבקתנ .תאוה העצהה | ..דסוהל
 תעצה .הלבקתנ זאש ,יעיבשה סרגנוקה ירחא קר הליחתה הדובעה <

 ,תיז:יצע 10,000 תוחפל ללוכ רעי לצרה רכול עוטנל םאונה
 קר לצרה רעי תבוטל ףסאנ 1906 ,ש רבמבונ רע איהה תעה ןמ
 הדעוה .האיצוה תובדנה טועמ ילגרל ..קרמ 6000:ל בורק םופס
 ףסכהש ינויצה להקה ,תא .הריעה ובש ,ארוקדלוק י"א  תריקחל
 עבקנש ומב ,10000 אלו תיז;יצע 1000 תעטל קר קיפסמ ףפאנש

 ?ץראש אוה רבכנ המכ רע םעפה רוע התארהו ,םרגנוקה לע .
 הסנכהה לש הכרע לודג המכ דעו םירעי הפוכמ .היהת לארשי =

 הז .ארוק לוק , תירוטלוקה ונתרובעל הלאה םירעיהמ לבקתתש
 סצרה רעי .תבוטל תובדנהו  ,ינויצה להקה תאמ  ןוצרב לכקתנ
 היה 190% תנש רבמצר 81:ב רבכו ,תוברתמו תוכלוה .וליחתה

 : הדוגאה לש השוכר" <
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 ,רזומ .רמ .העודי הרמב :עיפשה וזכ הריהמ תוחתפתה לע >>
 -יצע 500 לצרה רעי תבוטל בדנל גאהב םרגנוקה לע חיטבהש
 ,םיצע 9800 - -1908 תנש ףוס דע וצבקתי םא ,תיז

 ,תוירוטלוק תורטמל .ושדקוה :תיזחיצע ירעי תופנכהש ינפמ
 :ןרקח .ןיבו הז לעפמ ןיב דירפהל לודגה לעופה .דעוה טילחה
 ורשאלו ,הלאכ םירבדב קוסעל הל רשפאחיא היתונקת יפלש ,תמיקה
 1908 לירפאב . ןילרבב היהת הבשומש תרחוימ  הדוגא רותב
 תקולחב תרדופמ הדובע הליחתהו  ,ןידדתיבה י'ע הדוגאה הרשאתנ
 :םיצע 1-5 וכדנש הלא ליבשב :תודועתה

 ,םיבר םיינכמ םילושכמל המרג ק"הקה ןמ הדוגאה תדרפה
 רבוטקואב .רבכו .הרהמ רע ורסוה הלאה םילושכמה לכ םלוא
 ןזאמה תא הלהנהה דעו רושאל עיצהל היה רשפא 1908 תנש לש
 , הדוגאה לש .השוכר הברתנ והיפל ,הדוגאה לש

 ₪950808-מ --- --   .לצרה רעו תבומל
 , 40891,08 -ב --

 וש צה תל 68654,4370

 חמ ןוילג

 קרמ 88908,0ל:מ ללכב תיז:יצע עטמ תבוטל
 - 8679,80:ב

 קרמ 89880,87:% -- -- < 5 -- הלעו

 הדונאה תבדנ קרמ 600  דוע ףיסוהל ךירצ הז דבלמ
 ,גרוברווירעי - תבוטל יוטדב

 ,תיחכונה הנשב הדוגאה לש התוחהפתה איה הלודג רתוי רוע
 =- ולע רבמצרב 15 דע : ראוניב ןושארהמ  תופנכהה

 --  ללָכב תיז:יצע עטמ תבוטל
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 .ףסאנ רבכש ןוהה ירפ קרמ 5000:ל בורק הז דבלמו
 תועיריה בור אב רבכ י"אב הדוגאה לש התלועפל עגונש המ
 * ךרוצ ןיאו תיאניתשלפה הקלחמה לש ןובשחהו ןידב היתודוא
 ,ןהילע רוזחל .אפיא

 : םייסמ םאונה
 תיזה:יצע עטטל הדוגאה התיה אל םלועלש ,אוה רורב

 לכ לע תוביבח תונושה .היתורטמ ויה אלמלא ,ךכ לכ החילצמ
 י"אב חימצהל ןוצרה ,דחא רצמ | עיפשמ ותחלצה לע ,להקה
 ןמו .,תירוטלוק תמיק:ןרק רוציל הפיאשה ינשה רצה ןמ ,םירעי
 ונגיהנמל ורכז תבצמ םיקהל הקושתה דוחיב ישילשה רצה
 +(רצ .לכמ המכסה -תותוא ,הכשוממו תשעור כ"חמ) ,חונמה

 תא ארוק (יוביל) ןוסלנצק ר"ד

 ,םיקנבה ד"ע האצרהה |

 יכ 'ףא ,םונש רשע ינפל רסונ ידוהיה  ב'לקה .יכ הרבועה
 איבהל תלוכיה תא ונל תנתונ ,190% תנשב קר הליחתה ותדובע
 ,ידוהיה .םעל וילע לטנש ותובייחתה תא הז אלמ המכ רע ,ןובשחב
 ותרועת .העונתה לש ינוממ .תרש-ילכ תויהל ךירצ היה קנבה
 ריתעבו ,םימייק םיקפעל תואולה תניתנ ,ןוממ יקסע -- תישארה
 החפשמ דילוה הוה קנבה ,תצק חויר םינכי יכ  ,ונממ ווק קוחרה
 -ולגנאה,ו ",פמוקרהניתשלפרולגנא,ה : םה ויתודלות ,םיקנב לש
 ,לצרה לש םיעושעש-ןויער היה ןורחאה הז ",פמוקדגניקנב"ןיטנובל
 םירבדה תא הצרמהו ןופפלוו י"ע לופונימנטסנוקב לעופה לא אציש
 לש  ונוה ,םינב-לוריג-רעצ | דעב .עונמל ונידיב .התלע .,הלאה
 ס"ע .תוינמ ומלשנ ןהמש ,תוארטיל םיפלא האמל עבקנ הו קנב
 לודג טידרק ול .ןתינ הו רבלמ .תוארטיל םיפלא השמחו םירשע
 םישרח רשע השמח הז קר םייקו דמוע קנבה ,ידוהיה .ב"לקה תאמ
 ,תוריהמבו ררפב לדגו ךלוה פנליבה :דאמ הפי ןפואב חתפתמו
 '.'ל 95,000 ךסל 'ל 48,000 ךסמ הלע םישרח ב'י ףשמבו
 ,רועו  קנבה רופי .תואצוה .תורמל ,םישדחה ו"ט ךשמב .חוירה
 הברה בושח םלואו , הנשל 6%, וא ,וטטנ םיזוחא ל 3מ-ל הלע
 ,ירידת .חכ-אב  לופוניטנטסנוקב וגל .שיש ,הז אוה חוירה ןמ
 היקרות לש ןילופורטמב ונל שוכרל ףוס-לכְ-ףוס ונידיב התלעשו
 ותישאר .יכ ףא ,דאמ לדגי הזה רבדה יכ ,תווקל שי ,הזיחא
 ,(כ'חמ) התע-תעל רעצמ

 ,קיפאה ,ב"לקה לש רוכבה דליה תודא לע רבדְל ורבעב
 1904 תנשמ) תוינמה ןוה :וללה םירפסמה תא הצרמה רסומ
 תובוחה ן'טש 'ל ל0,000 ךסל 80,000  ךסמ הלע (1909 רע
 הנורחאה הנשב וררי ,'ל 84,000 ךסל 18,000 ךסמ ולעש ב"לקל
 העברא רע  קנרפ ןויליממ ולע תונודקפח ן'ל 8000 ךס רע
 ךסמ הלע .י"אב םיקסעב עקשיהש ףסכה םוכס ןיצחו םינוילימ
 "אב םיקסעב תופתתשהה ן'רפ 6,181,000 דע 60
 ,ץראה לש .התוחתפתהל המאתהב ,הלדגו .תכלוה .קנבה . רצמ

 יא". ל 0 4% "



 ,םתוא תאשל לכות אל ץראהש ,םיקסעל :עייסנ
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 הלבוהה םוכס ,קנבב תונודקפה לש םתוברתה תרממ רחוי הברה
 הנש םירשע ינפל הלעש ,י"אמ (טרופסקע) .האצוההו (טרופמיא)
 םינש דע -- םינש שמח ינפל ,הנשל םינוילימ השמח דע קר
 ןוילימ השמחו םירשעל .בורק דע תעכ הלוע  ,םינוילימ רשע
 יפ י"אב האצוההו .הלבוהה הלדג תונורחאה םינשה ךשמב .'רפ
 תצקמב הדות םיבייח תאזה תוחתפתהה לע יכ ,קפס ןיא .,םינש
 קנבה, לש רוטקרידה אוה אלה ,הז ןינעב החמומ םדאו ,ק"פאהל
 ק"פאהל הדות םיבייח לכ ה לע ייכ ,יל רמא "לאירפמיא ינמותועה
 םילוע ק"פאה לש תונודקפה 6ועמש !ועמש ,תורעוס כ'חמ)
 םאונה ,(כ"חמ) .דחי י"אב םיקנבה לכבש הלאמ  רתוי לודג םוכסל
 םיטסינולוקל  תואוולה : ק"פאה לש תולועפה יטרפ לא רבוע
 תרוגא, ."הלחנו החונמ, ומכ תודוגאל ,םיעטונל ,ריצקה ןמז דע
 לש טיררקב שמתשמ וניאש י"אב דפומ ךל ןיא ,ּהמודכו "םיעטנ
 , 'פמוק-הניתשלפדולגנאה

 ,תחתפתמו תכלוהה ,י"אב הישעתה ןינעב רברה אוה ןכ ומכ
 תוריהז י"אב הז עוצקמ שרוד ,ןבומכ .תונטק תועיספב ,ונרעצל
 שיש ,םידוהיה לכ טעמכ הנה ירחפמ טידרקל עגינש המ ;הרתי
 הרוש ץראב | ניהנה קנבה ,ק פאב םישמתשמ ,םיקסע | םהל
 ,בהז-יחופתב רחסמה תא ,םיצעה-רחס תא ,םישדח קסעהיפנע לש
 רופיל ,ץראה תיחתל רזע אוה ,ודי לע הנהנוה רטשב הולמה םג
 .םירבח 1188 ןהבו ,הלאכ תודונא 8% התע שי ;הולמדתורונא

 1 קרו יתש :םיתב ןינבב עייס ,םירחאלו ומצעל תועקרק ול שכר קנבה "=
 ,ופיחב--10 ,ופיב םיתב 60 ,םיתב האמ ןהבו םילשוריב תונוכש
 תועיטנב םיקפועל ךורא ןמזל .תואולה םגו הלא לכ ,ועויסב ונבנ
 םידמוע תעכ | ,ליהקה לש טיררקה י"ע קר תושעל היה רשפא
 ,םילעופל תונועמ .ןינב תודא לע "הרוע, תרבח םע-ןתמוהאשמב .ונא< =

 לש הרבח הרפונ םגו ,קשמה-תונוכמ קנבה איבמ םירכאה ליבשב
 אוה י"אב ונתלועפ לש בושח-יכה קלחה םלואו .הנקמה תוירחא
 הלא ,ףרגלטה יטוחו .לזרבה-תולפמ ,  תויטצנוק תלבק וא .תשיכר
 ,התע הו םש םיארבגו .םיכלוה ,ץרא לכ לש םירירשהו םיקרועה
 יא שרחה רטשמה אבש םרטב .ץראל םייחה תלאש איה וז
 תואלמ ונירי תעכ םלואו ,הלא לכב קופעל ללכב היה רשפא
 תוקיסעמה תוינכת לש המלש הרוש ונינפל , הלאכ םינינעב הרובע
 םיביוחמ ונא רחא רצמ .השק בצמ ךותב ונא םיאצמנו ,ונתוא
 -דספה הז ןיא חילצנ אל םאש ינפמ ,ונישעמב  םיריהו תויהל
 רצה ןמו ;6ןכ ,ןכ) .ונדמעמו ונכרע תדירי אלא ,רבלב ןוממ
 לכב קופעל ונא םיכירצ ,םידי קובחב תבשל ונל ןיא ינשה
 ולאה תווצקה יתש ןיב הנה ,םהב קוסעל רשפאש םירברה
 ונתדובע תואצות הנייהת בורקבש ,הוקמ ינאו ,ונתלועפ תדמוע
 ,םויה ןהשמ תובוט רתוי הז .ןודינב

 ןפוא לכבו  ,רבכנ רתויהל םיבשוח  ונא הזה רבדה :תא
 1909 תנש לש חוירה -- ,ונדיב היהי רשא לכ תא תושעלמ ענמנ אל
 דנדיבדהו ,,רפ 100000 ךסל תמרוקה הנשב ומכ ,הארנכ ,הלעי
 , (ב"חמ) תצק רתוי ילואו הרבעש הנשה לש םוכסב אופיא ןתוי
 םיכירצ ץראה יאנת , דאמ השק רבד וה י"אב קנבה לש הקיטילופה
 ךירצ ,ןנוכתהל ךירצ ירחפמה סיסבה ,ארבהל ךירצ רמוחה ,דומל
 אלש .ידכ ,ץראה לש הבצמ לא קנבה תולועפ תא םיאתהל ךיא רוקחל

 לכל רוזענשו
 ןיוארה יפכמ תו ח פ אלו רתוי םישוע ונא ,ץוחנהו ןוגהה רבד
 ק"פאה לש  םיקפעה תא | לידגהל תעכ רשפא יא ןפוא לכב
 ריתעב רשפא יהי הזה רברה יכ ,ןימאמ ינא ,(!ועמש !ועמש)
 95 לש אלא 18 לש םוכסל אל האצוהה הלעתשכ ,בורקה
 םוקמב םינוילימ רשע םינש לש ןוה ונל ץוחנ יהי זא ,םינוילמ
 אלא | ,יתוכאלמ ןפואב םיקסע ארבל רשפא-יא םלואו ,השש

 עז

 .ץראה יאנתל םימיאתמו םה םיצוחנ םא ,םתוא רוקחל ךירצ
 יתעמש הו תא ,הנושאר הגררממ בושח םרוגל ץראב ונייה הנה
 םידוהי = ,םירחופ  ,םירכא ,םיקנבב םיקסועמ ,י"א יבשוי לכמ
 וותוקלחמ תשרב ונלש קנבה ,תחא העדב לכה הו ןודינב ,םיברעו
 העשבו .,היבשוי תוררועתהל ,ץראה תיחתל םרג ץראב השורפה
 לכל הבוט ונא םיאיבמ ירה ,םירוהיה תבוטל םירבוע ונאש

 !ונצרא דעבו ונמע דעב , תינמותועה הכלממה לכלו ץראה
 , (תורעופ כ"חמ)

 קנבה לא הלעמב | םיינשה | תורסומה ןמ רובענ התע
 תורכמנה תוינמה םוכס , ב"לקה לא ,באה לא תודלותה ןמ .ישארה
 ,הוש הרמב טעמכ הנש לבב ,84?,18-ל 1908 תנשמ הלוע
 ראשלו תידלותה-םיקנבה יקסעל ינשמתשה ונלש ןיהה ןמ תיצחמב
 ,י"א-תישעתל-טקידניסה ,י"א-רחפמל-הרבחה | ומכ | ,תודסומה

 תאז  תלוז , ליפישמייויב ףינפהל ןכו  שירע-לעל-הצירפסקאל
 הרוחפ-תאצוהב קסוע קנבה םנמא ,טושפ קסע אוה קנבה ירה
 םיקפעה לכ ונא םישוע ללכב לבא ,חרזמה .תוצראל רתסשנממ
 ץוחנ ףסכהש ינפמ ,םה םיחונו םיחוטב קר םא ,ונדיל םיאבה
 תעכ םיזכרתמ באה-קנבה ייח לכ םלואו ,ונילא בושל לק יהיש
 ןםירמוא שיש ומכ  ,גרוח-בא לש םחי :הז ןיא ,תודלותה ינינעב
 ב"לקה יקפע .הוב םגו הזב םישנאה םתוא םה םה םילהנמה ןה
 6,800000 ךפל הלע 190% תנש לש רוזחמה , ראמ הפי םיחתפתמ
 'חל 80 רע 1909 תנשב ,6,800000 -- 1908 תנשב ,.ל

 :תוא הוו ,ל 958000 לש ןוה םע ,8110000 ךסל -- רבמבונ
 ,םייקתהל לוכיו ותרובעב קפוע קנבה יכ

 לע ראפתהל | לוכי ונלש קנבה ןיא דנדיבידל ענונב םא
 תחונמ +ונל .שי םילושכמ הברה ,אלפ הז ןיא ,םיקנבה ראש
 ונל שי םינויצה רצמ יכ ,הביצעמה ,הדבועה התואו תבשה םוי
 עבש ךשמב ונקפסה תאו לכבו ,ראמ המועו הדמב תונודקפ
 רבלמ ,,ל 88,000 לש םוכסב דנריביד קלחל ונמויקל םינשה
 תוינויצ ךא .,תוירחפמ ןניא םנמאש ,תורחא תואצוה ונל ויה רשא
 ,ועמש) ,םירוהט םיינויצ םינינעל ונאצוה הנשל ,ל 90,000 ,ןה
 ₪0,000 לש ןוה ףיסוהל ונריב הלע הלא לכ תורמלו 6 ועמש
 ,(כ"חמ !ועמש) ונל היהש המ לע .ל

 ןכש יאדו .,העונתה לש ינוממ תרש-ילכ תויהל  םיכירצ ונא
 םא ,וניתוחכ תא ררופל םיכירצ ונא ןיא וז תילכתל להא ;אוה
 ,הכאלמל חלצי .אלש הדובע-ילכ אלא ,ןוגה תרש-ילכ היהנ אל ןכ
 "ינפל יכ ,בל לא םישנ םא  ,קוחנו לדגנ יכ ,לרתשהל םכילע
 ּונל שי התעו ,בל:ךרומב קנבה רופיל ונשגנ הנש הרשע תחא
 קיפא לש רסומו ,אטשוקב ןיגה קנבו ,ליפיש טייוובו ןודנולב .קנב
 טעומ רבר הז ןיא זא -- ץראה רחסב תופילח י"אב איבה רשא
 ,םינוש םירבעמ ראתל םיצורש ומכ ,ללכ

 יתבשי :תודחא םינש ינפל . תחא הטודקינא הלוע יבל לע
  רמא ,רחא ןוירוטסיה ונילא .לפטנ ,לצרה תבסמב ןודנולב
 לורבה ןוראב ןוממ םכלש רצואה יכ ,םתא םינימאמ םאה, + ונל
 לש המישרה -- אוה םכלש רצואה ,אל +ףסכה תרימשל יושעה
 וזכ המישר ךרע יהי בר המ .תומש ףלא השמחו םישלש האמ
 --לצרה הנע -- !םילבה, "!הירוטסיהה בתוכל הנש :האמ דועב
 -- םא יכ ,תומש לש המישרה אל ףא ןוהה אל אוה ונרצוא
 םירבד שיא אל .,(כ'חמ) ונל ןהנש ןומאהו ירוהיה םעה תווקת
 לכ ינפב רינהל תושרה ונל שי יכ ,ינא ןימאמ םלואו ,יכנא
 אלא ונל ןיא ,ונב ותנומא תאו םעה תווקת תא קוחל ידכ :םע
 -- .,(תורעופ כ"חמ) ! דובעלו דובעל ,רובעל : תחא הבוח

 ,קנבה לע תקפמה דעוה םשב הערומ רסומ ןמרירפ ,ר'ד
 קנבה לש תיללכה הפסאה תא תישעל היה רשפא יא וו הנשבש
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 .השממב ב בנ נבככמ ק מב נקד בנבל בכבל ב נה שנהב מ כב כבנו ננכ-בכבנ במ נבממקנ אבאו מנמנמב מאנה

 תוחרל רשפא יא םיילגנאה םיקוחה פ'עש ינפמ ,סרגנוקה ימיב
 הפסאה ימימש דועב ,םישרח ו"טמ רתוי תיללכה הפסאה תא
 . ירא רתוי ןמז רבע הנורחאה תיללכה

 ,יעקרקה טידרקה ינינעל הרעוב רחבל עיצמ בוניל'צ ר"רה
 .סרגנוקה ליבשב תוישממ תועצה ןיכתו רמוחה תא רבעתש
 סובקעי :ה"ה תא  תירידתה הדעוה העיצמ וז הדעו ירבחל
 ר"ד ,בקעי-ןב ,ץיוורוה ,יקסבשילרופ ,ןיטשדלפ ,שטידיינ ,ןנאק
 ףלודא | ,םופיירד ר"ד | ,גרובמה רנרטרב ,יקצנמרק ,ןוסלנצק

 ,ןמזיוה ר"ד ,םנומיס ,א ,ןומיס םוילוי ,רזומ ,טרופופר ר"ד ,םהיב +
 ןהכ השמ ,רמיהניפוא ץנרפ ר''ר ,רנפה ,ןייש ,מ ,רנימש ר''ד
 ר"ד = ,ןיקשיסוא = ,יבצ"ןב = ,תילונרמ = לימא = ר"ד ,(יקינולס)
 םיבשחתמ וז הדעול ,ץיבונורהא ,קורמש ,ןהכ-ןיטשנרב * ,ןיקריפ
 ,גרוברוו רד ,פורפ ה"ה :ייעקרק טיררק ינינעל הדעוה ירבח םנ
 .ב ,הקטנאה ר"ד ,ןיקסוס ר"ד ,רמיהנידוב רד ,בוניל'צ ר"'ד
 הרעוה תועצה א"עש ,עירומ ר"ויה ,ןופבקעי ר"דו גרבדלוה
 ,תורורב תועצה עיצת הרעוהש רחאל ,סרגנוקב :וחכותו

 ,י'אב הדובנעה ד'ע םיחוכו

 יוארב טפשל ולכותש ידכב :(םילשורי) ט ד ט שנו ייא ע שוהי
 אוהש תועצהה לש ןביטו וישעמ ךרע לעו  גרוברוו רפיפורפה תאצרה לע
 ,ושכע לארשי ץרא לש הבצמ תערל םכילע אלה , עיצמ

 אוהש ומכ 1 נ צ ר א לע אשמ םעפה אשונ ונלש יוררונ ר"ד היה םא
 ,םעה תרצכ ץראה תרצ הלודג יכ ,םיעדוי םתויה .זא ו ג מ ע לע אשונ

 ,יחכנה סרגנוקה לא וגלוכ תא ףסא וחורש ,ה ז  ונמע הפ היה וליא
 היקרותבו ,תינמותועה היצוטיטפנוקה םע דחו לכקתנ רבכ רטר'צה, !םכל רמוא
 יזא ,טעמ דוע ולשרתת םאו ,  עירפמ ילב דובעל לכונ ת רר חו ש מה
 : .הכ רע וגוכתש ומכ ,םיסנל .תוכחל  וכרטצת

 שרור הזה עגרה המ םיעדוי םתייה ,ץראב השענה תא  םתעדי אול
 הוהיש םידוהי לש ץובק ואצמת אל ץראה רודכ לכב יכ  םיעדוי  םתייה ,םכמ
 םא יכ ונחנא ץוכק אל יכ םיערוי םתייה ,לארשי ץראב וגא ונצובקל המוד
 ינועב םגו ונוניעב פג תובאה ץראב ונחנא םע לבא ,ןטקו טועפ םנמא ,םע
 + םירחא

 ,וניתובא תופש ב םירבדמ רבכ ונפטו ונוללועש ונחנא םע
 ,ונררתפה אל דוע יכ םא ונחנא םע
 םתעבהש תעב םכמע יתפתתשה אל

 ,יחלוש תאז ילע .ורפא יכ ,הגהנה
 לבלו ןוספלוו ונאישנל .םכתדות

 ,טילשורימ םיבכמה

 םתוצירחב םיריכמ ונניאש ינפמ אל הגהנהה . ירבחל םידומ ונא ןיא

 ונתוא ךכ לכ םיברקמ םה ןוא הזבו ,הלוגב םה םוהבועש ינפמ ,אלא , תרובעבו
 ןלוא ,םולכ םוליעומ ויה אל הימחנו .ארזע םגו לכבורז םג ןה .זגתרטמ לא
 , :הלוגב םמוקמ לע וראשנ

 םא יכ תוניתמ הנניא הב תראפתמ ךכ לכ ונלש הגהנההש וז הנתמה
 ,לכה תֶא ונרחאו טעמ רוע ירהו ,רחאל אל לבא ירשפא ןיתמהל ,ר ו ח א

 לש קחרמב אצמנה .שיאל םויסנניפה ןגיתודסומ תלהנה רוסמל ןיא
 :עיצמ ינירהו תואסרפ תואמ

 ץראב הרובעה לכ תא פהנת איהש ,תיאניתשלפ הצעומ עבקל (א
 פשו. םילקושה לש ,תורוגאה לכ לש חכ יאב םוטנכנ וז הצעומ לא ,לארשי
 םידסומה ישרומו | , לארשי  ץראב | תיכונחו תישעמ הדובעב  םיקפועה
 , םיינויצה

 לעופה דעוה ירבחמ םינש וא דחא רבת דמעי וז הצעומ שארב (ב
 יצראה)הצעומה וע תכרעגה ,ת י ג כ ת ה פ"ע םהישעמ םושוע המהו ,םצמוצמה
 ,םצמוצמה לעופה דעוו תילארשי

 הצעומה .תרוקפ תחת ודמעיש , םיינויצה םידרשמה לכ תא  דחאל (ג
 ,תרכזנה

 ,יוארכ הספבלו הדנגזפורפה תא ןקתל (ר |
 השורדה תוריהזכ לבא ,ירשפאה םדקהב יררגאה קנבה תא דסיל (ה

 ,הוה ריככה .לעפמל

 רופיפורפה לש האצרחהב יכ לע ירעצ עיבהל- חרכומ יננה ירמג םרטב
 םינינעל ךכ. לכ ןטק םוקמ שי , לארשירץראב 4 הדובעהל שרוק הלוכש ,גרוברוו
 , + םיירוטלוקה

 הדוגאה יכ ,יוסדבש תינויצה הדוגאה םשב עידומ (יופד) ץ י ל ב רמ

 :יטסה:דסומ תבוטל קרמ תואמ שלשו , תיז יצע האמ תעיטנל ףסכ םוכס הבדנ
 וםאונה עירומ הז םע | דחי ,סרגנוקה דוככל תיגרובטחה הדוגאה לש םוידנפ

 רושיה תבוטל ןוגה םוכס | >צק יופרכ | םיהניפוא-ןהכ תינורכה לש דסומה יב

 הטיעמהש לע ,הגהנהה תא כ"חא רקבמ םאונה--- הנש רשע לש ךשמל י"אב

 ,ו"אב רובעל
 פ"ע ,שיא ה"על הלוע םימאונה תמישרש , עידומ רמיהנדוב .ריד ר"ויה

 : ,םיעגר הרשעל םימאונה ןמז תא םיליבגמ ותעצה

 עוגתשב קר לבא | ,י"אב רובעל םינובנש ,הפ ונעמש +: ם ב י יד ר"ד

 הפ שד ןוספלוו ,תונויצה תא דוסיה דע דערעי הז "לבא, ,ךכל העשה

 רמיהנדוב ר"ד ,תואחמו כ"תמ) ר"וי לש ודובכ יפל הנניאש ,השרד לומתא

 קדצה םא לבא | ,ןווהכ לע לומתא ןיגה אישנה ,(רדסה לא םאונה תא ארוק

 הדובע םא .הגהנההמ גרוברוו תא קיחרהל רבכ הז היה ךירצ ,ןווהכ םע

 ,ותוחילשב םצמוצמה לעופה דעוה לעמ אלה --- ךכ לכ .העורג התיה גרוברוו

 דָגנכ ותאחמ תא עיבי פרגנוקהש > ,עיצמ םאונה---,וז הדובעל ףסכ ןתנ םא

 ,(כ"חמ)  ,גרוברוו לא ויבתכמ לע .ןווהב

 תא רקכמו גרוברוו:ןווהכ ר'ע כ"ג רבדמ (בובל) ןמויוה ריד

 תוטרופמ תועצה םצמוצמה לעופה רעוהל עיצמ םאונה .ןווהכ לש ותוגהנתה

 עגונב ןכ  ומכ ,םיברעה םע  םיכוסבפ עונמל ידכב ,י"אב המדא תינקל עגונב

 תדובעב קפעתהל אבה לכ אל ,בושיה תדוכעל ישונאה רמוחה תריחבל

 --יבושיה תדובעל יואר רוד ךנחל ךירצ . הזל רשכומ אוה---המדאה

 --.תרגפנ םומאונה תמישר

 תרחא לבא ,רקבלו רוזחלו רקבל יל םיענ אל ,(יוקרק) ןו ה ט/ ר'ד

 םצמוצמה לעופה רעוהש | ,ןמסל ךירצ י"אב .הדוכעהל .עגונב ריחיב ,רשפא יא
 תא הז פרגנוקב םעפה דוע ולעה רשא לע ,רעטצהל שי ,ראמ טעמ השע

 התע ונל שי ,רבכ ורכעש ונבשחש ,םיישעמהו םיינידמה םוינויצה ןיבש םידוגנה
 םי*נע ה ליבשב םידבוע ונא ןיא . תיש,מ םג איהש | ,תונידמ  תונויצ קר
 אלא | ,המצע ינפב הרטמ | הנגיא  הקוטילופה .םע ה ליבשב אלא ,ונבש
 :הפ ורמא לומתא--.המדא רתוי הברה שוכרל ונא םיכירצ לכ םדוק- --,יעצמא

 --םידי קובחב תבשלו תוכחל רמוא ינאו ,"רעצ אלא ,איה הפרח אל---תוכחל,

 שו יאדוב ,ונתעונתל לודג רספה אוה הז---ןכ לע רתי ,(כ*חמ) .הפרח איה

 ןלאה םיפפכה לבא ,וניתודסומ יפסכ לע רמוש אוה רשא לע ןוספלוול תודוהל
 ,(כ"חמ) . ,י"אב זכרתהל  םוכורצ

 < רקיעה תויהל .תובירצ י"אב הדובעה ד"ע תואצרהה :יקסנ לפק :ן לפק
 תוחתפתהל עגונב קנכה לש הקיטילופה ר'ע רברל ץפח יננוא ,הז סרגנוקב
 רמעל לבוי ירבעה םעהש ,רבדב קפס ליטמ ונניא שיא םוש ,י"אב הישעתה

 תלאשה איה -י"אב תימואלה הלאשה םלואו ,י"אב רחפמהו הישעתה שארב

 ידכב ןידמל ףסב םהל ןיאש הלא ליבשב יעקרק טידרק דסיל ךירצ .תיררגאה
 ,חזל -תדגנתמ .(ןויצ ילעופ) ונלש היצקרפה םלואו ,עקרקה לע םמצעב רומעל
 תושעל ךירצ ,תורחא תודועת םהל שיש ,תורפוממ םיעצמאה ונתני וז הרטמלש

 ,רומג דוגינ  ונא םידגנתמ .,קנב:לאינולוקה דופי תעשב ומכ * ,הבחר הלומעת
 היצקרפהש ,םאונה עודומ ףוסבל---,תמיקה .ןרקה ףסכב טידרק יכרצל ושמתשיש
 לע. .םושיב - קסעתת  ונלש | היצזינגרואהש| , העצה םונכת ולש
 ליבשב קר טידרק לש רפומל תויהל לכוי יררגאה קנבה ,םייביטרפואוק תורוסי
 :גוקה .,םופכנ םוש םהל ןיאש .,םילעופה ליבשב אלו העודי הדמב שוכר ילעב
 ,(כ'תמ) | .וגתעונתב הבושח .רתויה הלאשה תא וז הלאשב תוארל ךורצ פרג

 ינינעל ירמל .הבורק הנניאש לע ,הגהנהה תא רקבמ ,(י"א) יבצ - ןב
 , היה רשפאש ,תיטילופתו .תילאיצוסה העפשהה חתוא ןיא י"אב ונלש קנבהל ,י"א
 י"אל ואב םיפלאל םילעופ ,םולכ השענ אל םירבעה םילעופה דעב ,ונממ שורדל
 בושל ויה  םיחרכומו וכער = ,רלבס ,ודבע ,ספא  תעזב התמדא תא ןביטרהו
 םאונה .ץראב םייקתהל תורשפאה םהל התוה אלש ינפמ ,ואבש תמועלב
 ,םילעופה ליבשב .םיחונ םיאנת תאירב ד'ע העצה סינכיש .,עירומ

 --יברעב תועש עבשב .תרגסג הכישיה



 ,יתאב די טושפל אל ,שקבל אל ,הנורחאה

 18 ! 32 םלועה < חמ ןוילנ

 תועייבש יהבושו

 י((םירהצה ינפל תועש רשע 'ד םוי)

 עבש :(ב"חמב שנפ) ,רדמיהניפוא ץנרפ ריר
 ןינעב לצרה םע הנושארה םעפב יתרבדש םוימ ורבע םינש
 הנתנ םינש עבש .וילע םעפה דוע התע רבדל אב ינאש ,הז
 יל ונתת םעפהש ,הוקא ,וז "יתלכב דובעל, תינויצה העונתה יתוא
 עבש ,תוכרה םיניעה תלעב ,האל תא אלו הפיה לחר תא דימ
 הלהצ תועורתב יתוא םתמדק כ"חא הנש יצחכ ,זאמ ורבע םינש
 יתעצהש תינכתהש פ"עא ,השענ אל המואמ לבא --. לזבב
 -- + הנוגה הדמב המידק ונתרובע תא דיעצהל התיה הלולע
 טועפ בושיב אלש ,ערי -- יתרזע תא שוכרל לצרה לדהשהשב
 רתוי ,יממע  ןינעב אלא  ,תונמחר לש ןינעב אל  ,םיקסוע ונא
 םיתאמ לש תיעדמ הדו בע תיצמת אוהש ,יללב:ישונא ןינעב .הומ
 ןינעמ רהוי אוה י"אב תושעל םירמוא ונאש רבדה -- ,הנש
 ידוהיל קר עגונה  ןינעמ רתוי אוהש ןבש לכו = ,אדירג = ידוהו
 םידועיה ותמאתי ןעמל | ,תוישונאה לכ? תפומ והז \ .,חרומה
 וכררב איבהל ירכב ,הלוגב ונמע ךלה םהיפ לעש | ,םינומדקה

 םעפב םכילא אב ינא ושכע
 ,שוררל אלא

 ויניעש ,םכמעלו םכמצעל םכתבוח תא ואלמתש ,הקזחב שורדל
 , םכילא תואושנ

 לע בושי והז ;ידמע תינויצה הגהנההו ,שרוד נאש המ
 תונוכתה תא ןובשחב יתאבה םא ,ותוא ולאש ,םיתרבח תודוסי
 איה תלבופ םא ,תידוהיה תוילאודיבידניאה לש = תודחוימה

 ,(כ"חמ) םלועהל הלואנה 'תא

 תחא תומלתשה קר ינא .עדוי ..תוותרבחה .תא וז .תוילאידיבידניא =
 תויבטקלוקב וא ,תוינומוקב אל ,.תויתרבחה--תוילאודיבידניאה לש
 ישפחה םדאה לכוי ,תועמב המצעל תארוק תוילאיצוסהש ומכ
 קחנל ונא םיצפח .השדח תורח איה--- תויתרבחה .חור ףואשל
 םיצפח םא םלואו . (כ"'חמ) .םישדח םילבכ ארבל אל ,םולבכ
 תוטבו  רדוסמ - םע רותב עקרקה לע םעה .תא רימעהל ונא
 ונל שי -- םיילכלכהו  םיינידמה וייח ךותל רז םע .תוצרפתהמ
 ארבל הצורה :אוהו דחא רבד םייללכה םימיה ירברמ דומלל
 תושעלו לדתושהל ונא םיכירצ , (כ"חמ) םירכא ארבל ךירצ---םירע
 -- .יררגאה דוסיה תא ונל ארבל ידכב ,ונידיב רשא לכ תא
 עגרב םלואו ,ינא יתדובע ירפ הז ןיא םכינפל עיצמ ינאש המ
 ימש | ,הז עוצקמב החמומו יקבה ,םלועב יריחיה ילוא יננה הז
 ונימאתש ,שורדל תושרה יל שיו ,ערמה םלועב ירמל םפרופמ
 תא ול ונתתו ,ןמאנה םכצעויל תויהל וב םתרחבש | ,שיאהל
 תכלל ינא ץפח (כ"'חמ) -- ןויסנה תא פ'הכל תושעל םיעצמאה
 ינא ץפח ,הרטמה לא רשי הליבומה ,העוריה ןותלקעה ךרדב
 ינא ץפת ,לודגה קשמה י'ע ןטקה ירכאה קשמה תא ארבל
 רפסמ ,הרובעה ירפב תופתתשהה י"ע יתרבחה קשמה תא ארבל
 קשמל = הניוצמ הנהנה תחת רחאתי םיצורח םילעופ לש .עוהי
 קלח הז רבלמו עובקה םרכש תא ולבקי םילעופה .דחא .לודג
 איבי הז רבד ,קשמה ירפ לא יגרדה פחיב יללכה חוירהמ
 ינכטה רצהמ | ,יכונחה דצהמ ,םידדצ השלשמ הלודג  תלעות
 רמוחה תא קוחל היהנ םיחרכומ .הנושארב .יסנניפה רצהמו
 תא .יתרבחה ןבומב ותוא קזחלו ץמאלו ינפוג ןבומב ישונאה
 ןיאש ,םיינעה םולעופה לע ליטהל ונל .רשפא>יא ןורצב תונש תנכס
 הרבחה המצע לע לבקל היהת הכירצ הו רכד ,םולכ םהל
 הרבחה גאדל לכות הול ,ונתדועת איה תאז אל .םלואו . תפתושמה
 ינכטה דצה ,ינשה דצהמ תלעותה תא םג ,י"אב בושיה תרשכהל
 ,לודגה קשמה לע קסעה תא הדימעמ איה םג ,וז הרכח האיכמ

 הדמב .הרובעה לש וז םע שוכרה לש תויביסנטניאה תא .רחאמה
 ,ילש וול .נרוברוו רוספורפה לש הדובעה תינכת איה .המוד וז
 ילש הרובעה תינכה תדמוע םייסנניפה םיעצמאהל ענונב םלואו
 ,םירכא:עקרקה לע רימעמ גרוברוו רוספורפה . תורחתהל ץוחמ
 ,האולהב םהל ןתינש םוכפהמ ןונה חויר םינכהל םלועל ולכוי אלש
 לודגה .קשמה היהי אל היפ לעש ,ילש תינכתה חילצת םא םלואו
 הרבחל םידגואמה םילעופה יריל עודי ןמז ירחא רובעי אלא ,עובק
 תרחא המש לכש ,תויסנניפ תוירשפא ונל הנייהת זא --- תפתושמ
 ןטקה קשמה אלו לודגה קשמה אל --- ,ןהילא עינהל לכות אל
 ּותוא אלא ,הבורמ רתוי הרמב תורפ אשונ אוה ומצעל אוהשכ
 היוצמה ץרמהו תוזירזה התואב וב תישענ הדובעהש לודגה קשמה
 יתרבחה קשמה לוביש ,יתרעשהל חוטב 'דוסי יל שי .ןטק קשמב
 לע האמל םיזוחא םישמחב תוחפה לכל ןושארה ןמזב רבכ הלעי
 ,הרובעה ירישכמ לש םלוקלק * יכו- ,ליגרה לודגה קשמה לובי
 ךכ ,ךרעב ירישע קלחב וטעמוי םייח ילעב םניאשו םייחה ילעב
 ץק םישל ונא םיצפח ,ונל ץוחנה םידרקל םיסבה תא ארכנ
 ןתי אל הז םוכסו ,םינוילימ תו אמ תוחפה לכל ונל םישורד ,תוררונשהל
 לבקי הולמהש ,תוקל רשפא םא ,קר םיולמ הז םוכס ,שיא ונל
 תונויצה .תדועת התיה םא ,הקדצ לש הרבח ונא ןיא ,תורפ
 ףלא םירשע תושעל וא ,םידימא םישנאל םידוהי .הזיא תושעל
 םיבושה רתוי םינינע אצומ יתייה - - םירכאל םיסונמ  םילעופ
 ,ערפמל םכל רמאל ינא ךירצו .ינא רשי שיא -- םהב תונעל
 עקרקב "רובעל 'ראמ השק .הפי הלעי אל הז ןויסנש רשפאש
 םיפא לע ונומע אל  ןיידעש םישנאב ,וכיט רכיה אל ןיידעש
 ךירצ  .ירמגל םיחומב דוע םניא 'ףוס ףוסש םיינידמ םיאנתבו
 ןינעה תא ולהניש םישנאה תא ,הרשכומה .המדאה תא רוע .שפחל
 ,םילודנ םיעירפמ םה --- הז לכ ,םתעמשמל ורוסיש ,םישנאה תאו
 ונל ויה אול .איה הלודג הרטמה םג לבא ,לודג אוה ריחמה
 םיליחתמ ונייה זא יכ ,חילצנש חוטב  יתייה ,א*קיה יעצמא
 ילב םיחילצמ ונייה םהמ העבראבו ,תחא תבב תומוקמ הששב
 שרוד ,יל ורועתש ,םכמ ינא עבות ,םכמ ינא שרוד -- , קפס
 דימת .ונא םיעמוש ,םכמצעב םתחטבהש םכתחטבה םשב הז נא
 תורטמ םשל ;קזחה ימואלה שגרה ד"ע .בהלנה םזיטוירטפה ד"ע
 ,פ"הכל התע ,אופא ,ונת ,םימבו שאב וניתובא םינפל ואב הלאב
 םישרוד םתאשו שארב םתרמעהש הלאל הזה הזבנה ףסכה תא
 רבד .ושעיש םג אלא ,הביטאיציניאו .תובימקריד קר אל םהמ
 ןיאו וניניע ןושיא לעכ ל"הקה יפסכ לע רימת ונא םירהח םא ,המ
 תריקח םשל הדעו לש העיסנה יכרצל שורדה ףסכה םג ונל
 לוק) "םּואָמּו סואמ, יניעב רבדה היהי םימעפלש שי .זא -ץראה
 דודחה ילגרל לודג קוחש טק םלואב !תועמ אלב סואמ : ארוק
 ,המכוחמ הנקת שי תמיקה :ןרקהל (,הז ןושל לע :לפונ .ןושל לש
 תא .איצוהל תושר הל ןיא לבא ,המדא תונקל איה תיאשרש
 םדאל וריתה וליאכ והו .המדאה תא רבעל ידכב ,שוררה ףסכה
 םיעיצמ---.םיסנכמ גראהמ תושעל וילע ורסא לבא ,גרא ול .תונקל
 , :וז הטלחה םכל ונא

 םיסרגנוקה תוטלחהב קיזחמ יעישתה ינויצה  סרגנוקה,
 גוחל .םייתרבח | תודוסי- לע בושיה .תדובע תא םינכהל םימדוקה
 וז המלחה לעופל איצוהל ידכב ,תינויצה תורדתסהה לש התרובע
 תרמועה הבשומהל השורדה המראה תא הריכחב ל"הקה תרסומ
 םוכסה תא ףופאל ידכב ,תפתושמ הרבח תודוסי לע .רסוהל
 רי לע וז הרטמל תדחוימ ןרק תדסיתמ -- קשמה יכרצל שוררה
 וילאש ,דחוימ דעו .הגהנה תחת תדמוע וז ןרק .תמנקה ןרקה
 . "םילעופה .לשו. ל"הקה לש םוירוטקרירה חכ יאב םיסנכנ

 םוכירצ ,;רחא הפ וז .היצולוזר לבקל .םכתא ונא שקבמ



 ידוהיה לעופה = , םכלש ןומאל לכמ רתוי לבא  ,םכפסכל :ונא
 ותא דבעל היהי השקש דע ,תונוש תומישב | ךכ לכ .עוקש
 אלא ,הרשה ןמ קר אל םילורח רוקעל היהי ךירצ .ארח .אתוצב

 יםעבש תוררשה לכ דצמ ןומאל נא םיכירצ הזלו , תוחומה ןמ םג

 ,עקרקה לע םש בישונש ,םילעופה :ףיסוהל יל שי דוע

 ןתינה ףסכה תא בישהל ונא םיצפח ,הנתמב םולכ ולבקי" אל
 תא .הגונה תיברב הוקמ ינאש יפכו | ,תיבְרה םע  דחיב :ונל
 עברא ךשמב ,רצ גוחב ףסאנ לומתא -- ,כ'חא עבקנ םיטרפה
 תא השעי דחא לכש ,הכחמ הרוהי, .קנרפ 11,000 ךס תועש
 , (כ"חמ) "ותבוח

 ,וז הרטמל קרמ 1000 הבדנ טפרקובב תחא הדוגאש ,עידומ בולוקוס רמ

 המצע לע לבקל לבות אל ל"הקהש ,עידומ ר מיה גידו ב ריד
 ל"הקה לש התבוחש אוה בשוה םלוו)  ,תיביטרפואוקה הבשומה תלהנה תא

 םוירוטקרידה ירבח תמכסהב | ,ןזכ הבשומ רוסיל רשפאה לכב עויסל איה

 ואבו רבדל עייפל ךיא ןפואה ר"ע רמיהנפוא ר"דה םע םאונה  אופא ץעיתה

 סרגנוקב העצוהש העצהה םע המאתהב ,רבדה ירקיעל עגונב תחא העד ללבל
 םג אצמת רחא דצמ קנרפ ףלא האמ ךסה ףסאישכ ,רמיהניפוא ר"דה תאמ

 ולכקי תוירחאה תאש ירחא ,קשמה תואצוהב םג ףתתשהל רשפאל ל"הקה

 :הזה ףסכה תא ןנתוש הלא רבד לש ורקיעב םהילע זא

 הדובע ,י"אב תיגרנא תיבושי הדובע שרוד (יפאי) ר ב \ ר * מ נ ר"ד

 ,ללכ  תירשפא  היצטוגאה ןיא הרעלבו ונתעונת לש  םייחה קרוע = איה וז

 יל"הקה דצמ עווס םושרוד םהו י"אב השרח הבשומ דסיל םינוכנ הינימורבש םירבחה

 השידקמ םירכזנה .רמ 1000 ךפה דבלמש ,עידומ (ץלג) -ן י י ש ךירנייה
 , תיביטרפואוקה הכשומה דוסיל קגרפ םיפלא דוע .הינימורב תינויצה היצרדפה

 =--ודוע קפתפת אל הזב םלואו
 ;ןויצמ אוה | ."יתרזמה, .םשב רכדמ (טרופקנרפ) ל יי ו  רוסיפורפ

 "ינומכחת, רפסה תיב תא ריכזמ אוה ,י"אב תישעמ הרובע רבוע "יחרזמה,ש
 התע תדסיתמה השדח הבשומ ותוסח תחת לבקל ןוכנ "יחהזמה,ש ,עירומו ופיב
 וגנוא "יתרזמה, לבא ,שדח ןינב התע ץוחנ "ינומבחת, רפסה תיבל. --> ואב

 םידסומהו  תורבחה םיכירצ םיורוטלוק םיכרצל  ,ל"הקהמ םיעצמאה תא שרוד
 תודפומהש ,םאונה שרור הנורחאב . םועצמאה תא םמצעקב אוצמהל םונושה

 וםידרחה לש יתרה שגרב עגפלמ הנרהזת םייגויצה תורבחהו

 תביחתמ גרבסינקבש תייויצה הרוגאהש ,עירומ (גרבסגינק) ר פו ה ר"ד
 ,תיביטרפואוקה הבשומה דוסול קרמ 1000 פ"הכל תתל

 ןלקבש  תינויצה הדוגאהש | ,עידומ רמיהנידוב יד
 ירמיהנידובו ןוספלוו לש תויטרפה םהיתובדנ דבלמ ,קרמ 500 וז החטמל

 המישרב ומשרגש םימאונ העשתו םיעשתמש ,ריעמ יודרונ = ר"ד ר"ויה \

 ורברי םימאונה לכש תורשפא םוש :ןיאש ינפמו , שיא 9 קר התע רע" ורבד

 לבגוה םימאונה רפסמו הלבקתנ העצהה---.םיושאר םימאונ רחבל אוה עוצמ

 המ .הצרמ םיתניב ,םירהצה תקספהל תיחדנ םיישארה םימאונה תרוחב .הרשעל

 .(יקינולס) ן י ט ג ר ד ל 5 .דוד

 תנתונ

 :היקרות ידוהי לש ירוטלוקה בצמה ר"ע

 םיעגר הרשעכ רבדמ  ,םיפכ תואיחמב שגפנ) םאונה
 (תירבעב רמונו  ,תיתפרצב ומואנ תא כ"חא ךישממו תירבע
 תורורב תועידי ןיא ,וזכ האצרהל שורדה רמוחה ול רפתש ,ריעמ
 םיידוהיה | םיזכרמב  םיבשויה םידוהיה רפסמ ד"ע | תוקיודמו

 םיעדוי םניא הנידמה לש םינושה םילבחב םיבשויה ,היקרותבש
 ןמ םיאצוי .ויחא .ד"ע שיא םולכ .םיעמוש םניאו והער תא שיא
 םיאיצומה ,ויחא תא שיא םיערויה : ,לארשי ץרא .ידוהי םה לכה
 םידוהיה ליבשב | .ןתמהו אשמה ; תא םיליקמה ,םירפסו םינותע
 תויביטימירפה תורוצה תא אורבל התע קר ךירצ היקרותבש םירחאה
 ,יתנש-רפס איצוהל לכ .םרוק .ךירצ = ,םיירוטלוק םיוח לש ,וללה
 תורבח <ךפיל .ךירצ- .היקרות  ידוהי ד"ע תועידי  .וברקב ליכיש
 הדובעה םלואו  .דקע-יתב םדי לע .חותפלו תורפטל ; םיבולק,
 רפסהיתב תריציו םימיקה רפסה יתב ןוקת אוה הבושח  רתויה
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 לש רפסההיתב ןכ ומכ  ,םיררחהו  הרות-רומלתה יתב .םישדח
 יתב קר םנשי . ללכו ללכ םדיקפת תא םיאלממ םניא םנילאה
 יתבו זנכשא ידוהי לש הרועה תרבח לש םתואכ ,םיטעמ רפס
 תיללכה .םתלכשהל םיגאוד קר אל םהש ,םידחא םייטרפ רפס
 םיילאיצפסה םיכרצה תא קפסל םילדתשמ םנ אלא ,םיכונחה לש
 שי םנילאה לש רפסה יתבל .,היקרותב םיבשויה םידוהיה לש
 ,תירבעה ןושלה דומל לא ןגוהכ בל םימש םניאש ,ירקיע .ןורפח
 רתוי'הברה בל םישל שי תיקרותה ןושלה דומלל םג לבא
 תעידי קרש ינפמ ,םיידוהיה רפסה יתב לש םידומלה תינכתב
 תמחלמל וללה רפסה יתב ירקבמ תא רישכהל הלוכי וז ןושל
 ידכב ,הולמ תופוקו תוידנפטס םג רסיל ךירצ םלואו .,םויקה
 יתב תא רקבל םיריעצ םיקרות םידוהיל תורשפאה תא תתל
 יתב לכ םדוק דפיל ךירצ י"אב . תואטיפרבינואו םיהובגה רפסה
 הכירצ איהש המ תויהל י"א לכותש ידכב  ,םיהובגו םינוכית רפס
 לש תרתוכה תלוג .היקרות ידוהי לש ירוטלוקה זכרמה .: תויהל
 יאנת .םילשוריב .תירבע הטיפרבנוא  תויהל הכירצ -- הז ןינב
 תופוק | ,םייממע םיקנב תריצי איה .תירוטלוקה המרהל ירקיע
 הזב אצויכו תופתושמ הקפסהל תודוגא ,םילעופל .תונועמ  ,ןוכסח
 לכ לש רופיהו רקיעה םלואו ,ילאיצוס ימצע רזע לש .תודסומ
 ,םירכא לש רמעמ תריצי  ,םאונה תערל ,תויהל הכירצ ונתדובע
 ידוהי לש תירוטלוקה  תוחתפתהה לש הפיסב תויהל ךירצ אוהש
 םידרובה םירבאה תא השעת וז הרובע תינכת תמשגה ,היקרות
 דוסיל ,רחא יממע | םוינגרואל היקרות  ידוהי לש םירזופמהו
 םיפכ תואיחמכ הלבקתנ האצרהה --- ,תוינויצה תורטמ תמשגה
 . : , תובשוממו .תושעור

 תובשיתהל תיללכה הרבחהמ כתכמ אירקמ יוררונ ר"ד ר"ויה
 הילע לפטש תומשאה דגנכ החומ איה ובש * (,א ,ק .י .,א) .תידוהי
 יתלב תועידיב ןדוסי וללה תומשאה יכ = ,עידומו .ןוספלוו  רמ
 םישל אוה ןוכנ יכו וירבדב דמוע אוהש  ,עידומ ןוספלוו---,תונוכנ
 ,ויתומשאל דוסי ושמשש תודועתה תא סרגנוקה ינפל

 הכרב לש  תומרגלתה ךןותמ ריכזמ יודרונ  ר"ד = ר"'ויה
 י"אמ תומרגלת רפסמ .ךרעב ףלאל הלע רבכ ןרפסמשו ולבקתנש
 הלשממב הובג דיקפ , וסור ןודאה לש המרגלת הזב ,אטשוקמו
 ןיב הריתפ ןיאש םיעטמו  ,תונויצה תא הכרבב םדקמה ,תיקרותה
 םוכס יכ ,ר"ויה ,עידומ ףוסבל -- , יקרות םזיטוירטפו תונויצה
 ר''ד לש יתינכת יפל הבשומה ןרק תבוטל .רבכ ףסאנש ףפכה
 . + קרמ פלא םיעבראל הלוע רמיהניפוא

 :הינשה העשה יצחב תרגפנ הבישיה

 .תינימש הבישי

 .(םירהצה ירחא 'ד םוי)

 ,ןוספלוול רוברה תושר תא ןתונ יודרינ סכמ  ר''ד  ר"ויה
 העדומ תריסמ הפ ואירקה םירהצה ינפל םויה :ןוספלוו רמ

 ר"דו גיפונ ר"ד םינודאה םימותח כתכמה לע ,א"קיאה םשב
 דימת :הלאה םירבדה תא ריעהל יל שי הז לע ,גרובסניג
 ,היחתש וזיא .תידוהי תורדתסה דובכב עונפל אלש יתלדתשה
 תויורדרתפהה ד"ע ילש החיתפה םואנב .ירבדבש | ,םידע םתאו
 קר .רשפאה לככ ינושלב יתרהזנ ,רצכ ונל ובציתהש ,תוידוהיה
 םמשבש ,םילודגה תונויערה ד''ע יתרברשכ ,ינשה םוימ .ימואנב
 "םילודגה תונויער,ב יל יד  .יתרמא  ,ינורקבש * םימאונה ואב
 ר"דו. ליבגנז ה"ה תא םשב יתארקו ,תונויצה | ךותל וסנכוהש
 רעוה רבח םג היה גיסינ ר''דה) וניתוכרעמב םינפל ורמעש ,גיסונ
 תא רקבל תושרה יל שיש ינא בשוח הז ינפמ  (לודגה  לעופה
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 ,תונויצה לע םיריטממ םהש תופרחה ד"ע רבדלו וללח םינודאה
 רבדל יתצפח אל ,אטשוקב תועובש המב ךשמב בש גיסונ רד
 א"קיאהו .גיסונ ר"דהש ירחא םלואו ,וילע .יתזמה אלא ,הז ןינעב
 ץוחנל אצומ יננה ,תונוכנ יתלב תועידי לע ודסונ ירבדש ,םיעידומ
 םידחא תומוקמ. םכינפל אירקהל ינא ץפח ,יל עודיה לכ תא תולגל
 ,אטשוקבש תועירכמה תוריפסל  א"קיאה הרפמש םודנרומהמ
 םמגרתמו יתפרצה רוקמב םיאבה תומוקמה תא ארוק יודרונ ר"ד)
 ,(תיזנכשאל

 םוש הל ןיאו תויפורטנליפ תופיאש קר שי .א"קיאהל ....,
 םיליחתמ ונאש םרטב .., ,תויתגלפמ וא תוינידמ ,תוימואל .תומגמ
 .תוימואל וא :תוינידמ תוחנה םוש םישרוד ונא ןיא ונתרובע תא
 לש קלח הזיאב הימונוטוא לבקל ללכו .ללכ םיבשוח ונא ןיא
 ."ץראב .ןיידע םניאש  ,םידוהיה םיבשותה ליבשב הגודמה

 ליבגהל ללכו ללכ. םיבשוח ונא ןיא -- ץראה לבחל ענונב,
 זוזיאב  ונתנומא:ינב .תובשיתה תא
 תופנל הדידנה םרז תא תוטהל ונא- םיצפח אלא  ,תיקרותה
 הנה ,ונלש תורדתסהה ירבח לש  םהיתוערל  ענונב, ."תונוש
 ,םיסכודותרוא ינשה דצמו םיטלחומ םיללופתמ דחא דצמ םה ונירבח
 תינידמה תונויצה ןויערל ללכו ללכ םימיכסמ םניא הלא ןכ הלאב
 םה הלאו, .(! יופפ :םיארוק תולוק) "תאזה העונתה ימי תישארמ
 ,הינודקמ : תובשיתהה תרובעל וניניעב םיבוטה היקרותב .תופנה
 לכות תינמותועה .הלשממה, |, "לארשי:ץראו הירופ  ,הילוטנא
 רוסיה .,הצראב ילארשיה רוסיה תוחתפתה לא :החונמב ןנובתהל
 וצבקתיש םידוהיהל ,םיינידמ םיכוסכס םלועל הל םורגי אל הזה
 תריחיה םתגאד ,תוינידמ תוגאד םוש םלועל הנייהת אל היקרותב

 תונותעה, ."הקזחהו תישפחה היקרות לש  .התוחתפתה -- היהת <>

 תידוהיה הרגהה תלאשב םינורחאה טישדחב הקסעתה תיקרותה

 ,תובשיתה ד"ע ןויערהו ,תוינויצה תומגמה לש הפקשהה תדוקנמ

 ,תויטילופ תומגמו תופיאשל הליבומהו ריהב ימואל םתוחב העובטה <
 הלשממה ךומתת םא .יקרותה להקה ךותב תוער יקולחל םרג
 הרגההש ,החוטב תויהל לכות ,תירוהיה תיבשיתהב תינמותועה
 ןפוא םושב קיזת אל  ,יטילופ רשח לכמ םישפחה םירוהי לש
 ."היקרות לש םיימואלה הינינעל

 ההיה םא ,התע טופשל םתא םילוכי :ףיסומ ןוספלוו רמ
 ,םדא דצמ תונויצה דגנכ תופרחו תולילע ד"ע רבדל .הקדצה יל
 -- ,ינווצה לעופה דעוה רבח םיטעמ םישדח ינפל דוע היהש
 םידוהי -םא ,תונויצב תמאב ןופצ המ :ולאש םינפ יאושנ םיקרות
 השענ אלו םינויצ ונא .ןיא ;וללה םירבדב ונילא םיערותמו םיאב
 םיסרטניאה תא בוועל רשפאה ,ינא לאוש---."היקרות דגנכ םולכ

 ,(כ"חמ) + קושה ןמ םדא לכ ידיב ירבעה םעה לש |
 ןודאה לע םירבדה תוירחא ןיאש ,עירומ ןמדי רפ ר"ידה

 = = .גיפונ ר"דה לע אלא ,גרבטגוג

 --"אב הדובעה רד"ע הצע סכטל םתא םיצפח םא :(ופי) ןה כ יבצ
 פ"העוה ירבח םשארבו םורוצה --- , ק"פאה | תוונמ תא | תונקל םכל עיצמ ינא"
 ןיאש ,םישנאבו ..התוא תעדל ידכב  ,לארשי ץירא יחרזאל תווהל םיבירצ לודגה
 ונל  םוצוחנ .םונויצ .לעופה דעוה ירכחל רחבנ אל .י"אב ץרא תרככ ףא םהל

 תאצל --- איה הגושארה םכתבוח .,םימלש םידוהי םישנא ונל םיצוחנ ,י"אב =

 ,(ב"חמ)---,ו"אל

 איה ,ו'אב םילעופה תלאש ד'ע תרבדמ (י"א) ןיד לוג לחר
 ,י"אב םולעופה ר'ע םוימשרה ח"הודב םולכ רכזוה אל רשא לע תנגואתמ
 אל םודבוע םילעופה .ונתדוכעב הבושה .רתויה הלאשה איה םילעופה תלאש
 - = ,תולפנתהמ תובשומה לע םיהמוש פה ,ירבעה םעה לובשב אלא ,םמֶצע ליבשב
 י"אב ירבעה לעופה לש םייחה יאנת תא םירוחש םיעבצב | תרייצמ תמאונה
 םליבשכ .אורבל ,םילעופל גארל איה תינויצה .תורדתפהה תבוחש  ,המיעטמו

 ג * 5 0 5 , 5% 0

 -הכלממה לש רחוימ ףונ

 םשחתהל ךירצ םילעופה ינינעל םיעגונה םורבדה לכב .םיחונ רתוי םייח:יאנת
 םילעופה ינומה םג םיפתתשמ התריציבש ,תימואלה הפוקה---.םילעופה תעד םע
 ולבווש ,םודימא- םישנא יריב תממותו םיתבה ילעבל היעצמא תא תגתונ ,ונלש
 ,י"אב ראשי ירכעה לעופהש ,םיצפח םתא ןיא ,("תיב:תזוחא,,) םיתב םהל  תונבל
 לש  הרגהה תא לקהל ידכב-- ,וכצמ תא לקהל ידכב ,םולכ םישוע םכניא םא

 ורמיהנופוא ר"דה לש וותועצה רופי לע .בושוה תא רימעהל ךירצ י"אל םילעופ
 אורבל ' ךירצ הז  דבלמ : תימואלה הפוקה לש | התדועת  רקיע והז
 םשותהל תורשפאה תא ירכעה לעופל ונתיש ,םיאנתה תא תומיקה תובשומב

 םייברעה םילעופה םע תורחתהל וגל  היהי רשפא  הזכ ןפואב קר ,ץראב
 : ,טיחונ רתוי םיאנתב םינותנה

 הז לכ לכא , י'אב התע רע השענ הברה (י"א) ץי בוגרה א

 לבא | ,תורחאה תויצזינגרואה ,דלישטור ןורבה ,ןויצ יבבוח ,א'קיה י"ע השענ
 הפוקה .י"אב אל לבא ,תולגב רוכעל התברה תינויצה תורדתסהה ,וגדי לע אל
 לוזב םולודג המדא יחטש תונקל תחת לבא ,י"אב .דובעל הליחתה תימואלה
 הפוקה ,םידוהימ התנק---םידוהי םניאשמ תונקל תחת ,רקויב םינטק םיחטש התנק

 פ'הבל ,התלועפ גוחב םנכג ונניאש רבד ,"תיב:תזוחאל, ףסכ  הנתנ  תימואלה
 יהשענ אל הז םגו םידוהי םילעופ י"ע קר ונבי םותבהש , תונההל הל היה
 םירבע םילעופ ונל ןיאש ,רברה תמא אל ,םידוהי ויה םילעופה לש 109 קר
 , .ותודובע ינימ לכל םילגופמה םילעופ לש לודג רפסמ שי .םילשוריבו ופוב ,ידמל
 תורדתפהה ,ןנריתע ינוב םה אלה לבא | ,הקויב רתוי הלוע  םתדובע םנמא
 ןינבל םישורדה םיפסכה תא .אוצמהלו םילעופה ירוב ךומתל  הכירצ תינויצה
 תכדיאבמ דחוימ ןגרוא י"אב ארבל  ךירצ --- ,המודכו לוזב םילעופל תינועמ
 ו אבמו תונושה תוידוהיה תויצזינגרואה חכ יאבמ | ,םינושה םוינויצה תודסומה

 ,םצמוצמה לעופה דעוה רבח םג תויהל ךירצ הזה ןגרואה שאר ,םילעופה הב
 םיקלחל ןתוא קלחת ,י'אב תועקרק הנקת תימואלה הפוקהש ,כ"ג ינא שרוד
 ףירצ .קנב רלאינולוקה --- .םירבעה םילעופל השוהיב תרכועה  הרוכחב םנחתו
 ללבבו י"אב תויסצנוק לבקל לדתשהל אוה ךירצ .י"אל ויפסכ לכ תא ריבעהל

 ל הולמ רותב :םילעופהל עורו םוכפ איצמהל וילע ,םיבחר רתוי .תודופי לע רובעל
 ,תומיקה תובשומה רי לע םילעופל תווח רסיל ולכויש ידכב

 תוחיקפה שארמ לבקש תועידיה פ"עש ,עידומ .ר מ * ה ג י ד ב ריד
 ותב ןינבב םודוהי. םילעופ 10'/,-מ ר ת 1 י ודבע = ,ןופור ר"דה,תילארשיצראה

 ולבקתנ םינינבה * רתיבו םידוהי םילעופ קר ודבע .הופנמגה ןונבב ,תיבדתזוחא
 ללכה ןמ אצוי רחא הרקמ קר ,הדובע ושרדש םידוהיה םילעופה ל כ הרובעל
 לע םימהוקה םימאונה לע ןנואתמ םאונה---.וב תונעל םירשפמ לש ד"יבל ןונע ןתנ
 לש םוירוטקרידהל הז ינפל ונפ אלו םרגנוקה דע םהיתונולתב וכה רשא
 ,תימואלה הפוקה

 * לש  תונושה  תוכשלה | תדובע , (ופי) ן ה ב - ןי ט ש ג ר ב רד
 תואצוה .בר קזנ תואיבמו וז תא וז .תורתוס .םימעפל ןה  י"אב וניתורסומ
 ובבוח לש לעופה דעוה ,תילארשי:יצראה>תודיקפה)תעב תומיקה תוכשלה עברא
 ךירצ .ךרעב הנשל קנרפ ףלא םישמחל תולוע ("הלואגו, ןיעירומ תבשל ,ןויצ
 לבקת תדתואמה תיזכרמה הכשלה תדובע .ולאה תוכשלה עברא לכ תא .דחאל
 עייסלו תועודי תתל :דיחיה יטטירוטואה .ךוקמה הית הכשלה (1  :וז .הרוצ
 תקולח תא םג הילע לבקל לכות רכדב ךרוצ היהישכו , י"אב תועקרק תינקב
 רבדב תושורהה תועידיה לכ תא ןתת הכשלה (5  ןתונטק .תוקלחל המדאה

 *ואב םע דחי .רובעתו םורכאהו םילעופה ןיב ךוותת וז הכשל (8 ןו"אב תובשיתהה
 םיכוכחהו םיכופכסה לכ ,ערפמל ורסוי הז  ןפואב ,הלאו הלא לש-םחכ
 " :לוקה עוצקמב תישענה הדובעה .לבל בל םישתו חקפת הכשלה (4  ןםיירשפאה
 הבשלה לש הבושח רתויה התדועת (5 ןוז הלמ לש הבחרה התועמשמב ,ירומ
 רעול רדתפהל תוכזה תא תתל ךירצ י"א ינויצל---,י"א ידוהי תוררתפה .היהת
 תוצראב השורדה תומכהמ היהי טעמ .םילקשה רפפמ םא .ףא  ,דחוימ יצרא
 רכח תועיכקב רוגו י"אבש ,ךירצ הגהנהה םע ידימת אשמו עגמ םשל -- ,תורחא
 <--/תיזכרמה הכשלה דומעת ותגהנה תחתו ,םצמוצמה לעופה דעוה לש דחא
 תוינלבקל = עגונב  היתוצעומל .ךשמת ופיב ק"פאה תגהנהש ןםג  ינארהמ

 --י(ב'חמ) ,םאולמב יצראה דעוה ירבח לכ תא .י"אב תושרח

 תונושה .תוכבשלה תא -רחאל לדתשה ורצמ אוהש : ,ריעמ ןוספלוו .ד
 י"א .ינב לש םתורגנתה יגפמ וריב הלע אל הז רבר לבא | ,תחא הדובעל
 היצוונגרואל ודגאתי י"א ינויצש --- .ןיטשנרב-ןהכ ר"רה לש וצפחל עגונב

 - -יתיצזינגרואה תונקתמ .רופל ונל רשפא יאש  ,םאונה ריעמ---תדחוימ תיצרא
 ןוסלנצק רמ .ןיע תיארמל קר יח קנב-לאינולוקה :ן ו מיס סו י לוי
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 איצוה המכו תויר רותב התע רע קנבה םלש הממ ,ןובשח לומתא ונל ךרע
 דבלמ | ,ש"ל ףלא םישמח וקלחנ התע דעש | ,חיכוהו = ,תויזצמ יתלב תואצוה
 שוכרמ האמל םיזוחא םירשעל הלוע הז םוכס .המודכו קגבה דוסי לש תואצוהה

 ,קנבה רסונש | תעמ | םיגשה רשעל | הז םוכפ קלחנ םא .  קנבה
 הנתנ הז" תמועל .20/) לש תיבר | עצוממ | רפסמב וגל  אצו --
 סוכירצ = תוינמה שוכרל | פחיב =. רתויו 400 לש חויב  ק"פאה
 תונודקפ לא יפוחי ךרעב םתוא הושנ םא | ,קנב:לאינולוקה לש תונודקפה ויה
 תויהל ךירצ קנב-לאינולוקה .ףפכש ,ובשח הנושארב ,עברא יפ תולעל , ק"פאה
 תודוסו לע קר להנתהל .ךירצ קנבה --- .תועוהי .תובושח תורטמל .ןכומ דמוע
 ונניא קנב לב לש וחכ ,להקה לש ןומאה תא ול שוכרי זא קרו ,םיירחפמ
 ותרועתש ,ואצמ םא .ול שיש םופוחיב ,תירחפמה ותינב לכב אלא ,אוה ושוברב

 הרטמל חנומ היהי ופפ בש אלא ,רחפמ יקפע תושעל אל .אוה ונלש קנבה לש

 ותוא ושעש המ י"ע הז .דסומ לש וכרע תא ליפשהל ךרוצ םוש היה אל .,העודי

 וא ,חויר םיאיבמה  םיקפע תושעל וא :הלא יתשמ תחא .קנב לש הידורפל

 ונמרגש ,התיה זנתאיגש תואצות .דמועו ןכומ ותוא קוזחהלו ףסכה לע רומשל

 ,ןתעד תא עיגמ סרגנוקה, יוז העצה ינא עיצמ | ,קנבה לש טידרקהל קונג

 ינואה ימוחתל ץוחמ תדמוע הפוריאב קנבהלאינולוק ה לש .תירחפמה הרובעהש

 תא טאל טאל ורמגוש ,שרוד סרגנוקה .(כ"חמ) ,תיגויצה העונתה לש  םיפרט

 םעט םוש ןיא .,(כ"חמ) ו"אל ופסכ תא וריכעיו הפוריאב קנב-לאינולוקה יקסע
 לכ ,תלעות םוש םיאיבמ םניאש םוקמב ,ןודנולב . קנבה יפסכ תא ריאשהל

 הכירצ היצדיבקילה ,הפוריאב אלו י"אב םירושק ונלש םיסרטניאה .לכ ,וגינונע

 ןוחשבה תא הנושארה הרושב םירימעמ קנבה ילהנמ םא .טאל טאל תושעהל
 םיטפילטיפק ואביש ,תווקל ונל היהי רשפא םולכ--דבאו .אל ףפכהש ,טלחומה
 םיליחתמה ונחנא היהנ אל םא ,םפסכל הרובע הדש םש אצמל ולדתשיו ץראהל
 לע תודוהל ונילע--םילטיפקל י"אָּב םוקמ שיש ,םינימאמ ונא ןוא םא ?רבדב
 לש התוחתפתהב וגא םונימאמ םאו ןתועמל םוקמ ןתנ אלש ידכב ,תמאה

 :תויחמומו תוריהז השורד ,ןבומכ ,הדובעב .ליחתהל ונילע תלטומ הבוחה --ץראה
 םא---(/ץראה לש התומדקתהמ תלעות קופהל תורשפאהב שמתשהל ונילע לבא
 ,חוטב וננואש פ"עא ,רמיהנפוא לש ותעצהב ףתתשהל הבוח ול האור סרגנוקה

 הז ןפואב גהנתהל | ונא םיבירצ ,הב םולותש תווקתה תא קידצת וז תינכתש
 ,(כ"חמ) .,םייסנניפה וגותורפומל עגונב םג

 תגהנה---ק"פאהל קנב:לאינולוקה לש הפוחי תא תוטרפב רקבמ םאוגה

 ונל שי.יכו ,תרש ילכ | תויהל איה קנבה תרועתש | ,ריכהל הכורצ קנבה
 וילע םיליטמ ונא רשא תא השעו םא .העשה יכרצ תא ןיביש ,תווקל תושרה

 ,לשבהל לכוי תולודג תושעל הסנמה קנב לכ  .ןיפיקעב ומע אבג .אל---לשכיו
 .(תוכשוממ כ"חמ) .םולכ איבי אל---םולכ הסגו אל םא לבא

 רשפא יא העש יפלש ,ריעמו ז וטרפב ןומופ פוילויל הנוע ןופלנצק ריד
 קנב יקסעל םוקמ רוע םש ןיאש ינפמ ,י"אל קנבה יפפכ תא ריבעהל רוע
 + םילורג

 .תודבוע איבהל קר ינא ץפח | ,רקבל אב ינניא :קינ מ ם פ ר"ד
 !תיטרפה | הביטיצניאה תא  ררועל | גרוברוו רוספורפה השע :תוגויסנ ינש
 'םיררומה, םתוא ?הזב ףתתשה ּיְמ םתא םיעדויה  ,לילגב םיעטנ תדוגא תרוצי
 ןינע לכ ליבשב ףסכ התל רימת ןוכנה ,יקצנמרקו גרוברוו . רופפורפה ,היסורמ
 םש םגו---ידיינ אלד יסכנל הרבח :רוציל ןויסנה היה תינשה הדבועה ,יאניתשלפ
 ---:םנוהב 'ףתתשהל םה ל רשפאש ,םיעודיה םינויצה תומש תא םיאצומ ונָא ןיא

 !תישאר ,תורחא תונטק תורעה ריעהל יל שי גרוברוו רופפורפה דגנכ
 רתוי וניתוחכ תא זנא םיצצופמ :תינשו ,רקויב טעמ הלוע  טמא:הניתשלפה
 סרגנוקה לכוי המ --- ,םילודגה םילבוס --- םינטקה :םיטקיורפה לובשב .,וארמ

 גרוברוז = רוספורפה ןיבש םתואכ ,םיגיהנמה ןיב :הלאב םירוגנ שו םא * ,טילחהל
 , העשה תא .ץימתהל ונל הלילח ,ולש ח"ודב בתוכ גרוברוו ?ןופלנצק .ר"דהו
 :ארוק ןופלנצק) ,י"אב  תויפצנוקל העשה העיגה אל רועש ,רמוא * ןוסלנצקו
 ודימעישב .ןומיס תעצה תא לבקל ךילע ןכ םא ?ךכ (ךפיהה תא יתרמא יכנא
 תרובע איה תעכ ונתרובעבש  תיזכרמה הרוקנה---,קרצ ימ הארג ןינמל וז העצה
 רצמ םירוצעמ .שגפו סרגנוקה .תאמ אל אצי הז רבד ,בושיה תרשכהל הרכחה
 טילחהל ךירצ הוה .טרננוקה --- !ןווהכ רצמ 4( ימ רצמ :ארוק לוק)  םוגיהנמה
 םיעצמאה לכ תא בושיה תרשכה .תרכחל בורקה דיתעב איצמהל אמסיס איצוהל

 לבא ,יעקרק טידרקל דפומ תרוצי איהו ונינפל .הבושח הדועת רוע :,םישורדה
 הטלהה לבקל ךירצ ומצעב פרגנוקה אלא ,הדעול רופמל רשפא יא הז רבד
 ונינפל --- הז םרגנוק לש :הריחוח תילאירה. הטלחהה היהת וז .המיופמו הרורב
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 ץרא לכ היהת םא םג ,י"אב םילעופה תלאש --- דאמ הכושח הלאש רוע
 = -הניתשלפ היהת אל---ונל ויהי אל םידוהי םילעופו םידוהי י"ע תבשונ לארשי
 עורטלורפה תא  בירקתש היצולוזר םכל עוצהל נא  םיצפח |. לארשי ץרא
 תא םשגל לכונ אל --- ונדצ לע ידוחיה טירטלורפה היהי אל םא . תונויצהל
 תורחתהל ולכויש ידבב ,י"אב םורבעה םולעופל גואדל ונילע .,(כ"חמ)  ,תונויצה
 .עיצמ .םיוחה יאנת תא םהל לקהל לדתשהל ונילע-- םיוברעה םולעופה םע

 :םיבר םוריצ ידיב תומותחה , וללה תויצולוזרה תא ינא
 ץרמב לדתשהל םצמוצמה לעופה דעוה לע הבוח ליטמ סרגנוקה (1

 ,ונלש םוקנבה י"ע בורקה דיתעב י"אב תויסצנוק תשיבר רבדב
 ילבמ | ,ליחתהל , תימואלה הפוקה ידי תא אלמל טילחמ סרגנוקה (%

 ,תובשומה ןתוא לכב םילעופל תוגועמ ןינכב וז הנשב דוע ,היתונקת לע רובעל

 תא תתל הכורצ תימואלה הפוקה--.םירבע םילעופ לש ןוגה רפסמ ןהב שוש
 ןינע ןניא וללה תועצהה ,םירחא תורוקממ אצמי םינינבל ףסכ  ,םינונבה תמדא
 '(כ"חמ) .אמגורל .תורסומב -אלא ,םיצפח ונא םיטנמירפסכאב אל ,טועפ בושי לש

 רוספורפהש = ,לומתא יתרמא ,(הדבועל עגונב הרעה) .ןו ם 5לוו

 ןתי קנכהשו קנב:ררגאה ןינע רברב אטשוקל ןיד ךרוע וחלשיש ,שרד גרוברוז

 ושכע .העיסנה תואצוהל קו אוה הז ףסכש יתבשח ,ש"יל 500 הז  ךרוצל
 קר אל .היה שורד הוה ףסכהש ,בונל'צ ר"דהו גרוברוו רוספורפה יל םירמוא
 .הז רבד הפ ןייצל הבוחל יל :יתאצמ .תויללכה תואצוההל אלא ,וז העיסנ תואצוהל

 ןא םירשע לש םוכס ףוסאל עיצמ (ב'חמב שגפנ) רזומ בקעי

 ןפואב , הלילח רזוחה םוכס רותב "לאלצכ, תבוטל קנרפ ףלא השמחו םירשע
 ,שיא האמל וא םישמחל הדובע רימ תתל היהי רשפא הז

 לע .תופקשהה יונשל המרג היקרותב הכפהמה :ןיק צו מ ןאיל

 ינויצ התע םג יננהשו הנושארה העשהמ יתייהש  ,ילע םג  ,י"אב הדובעה

 םג ללוכ וניתופקשהב הז יונש םלואו ,הז ןבומב םשור תוערואמה ושע ,ינידמ

 ןיא  ,םיבירצ ונייהש ומכ ,י"אב דובעל  התע םג ונל רשפא יא  ,העורי הנכס

 ידבלב .י'אב הדובעה י"ע שוכרנ אל ירבעה םעה תא : ונמצע תא  תומרל ונל

 קחרתנש ,הנבסה הלודג ,ארירג תויניתשלפל תונויצה היהת אלש ,רהזהל זנילע

 ' לאשל שי תונויצה לכ איה איה י"אב הרובעה םא .תויללכה וניתופקשה סיסבמ

 םוטנמלאה םתוא לכ תא פרגנוקה  תרובעב םיפתשמ ונא ןיא .עורמ :הלאש

 איה .י"אב הרובעה ?תונויצה םיסב לע םידמוע םגואש פ"עא ,י"אב .םידבועה

 --ים'החאה םיעצמאה לע ןפוא םושב םירתומ ונא ןיאו ד ח א ועצמא קר

 ךא איה וגתדובע לכ םא--תויצ רטסנומידו הדנגפורפ  ,םיפרגנוק רוע ונל המל

 רתיבו שדחמ רימת תונפלו בושלו תונפל ונילע  ,ךפיהל- -?י*אב הדובעה קרו

 התובושח תא | דוע ןיבמ ונניא ירבעה םעהש ינפמ אקוד ,ירבעה םעהל ץרמ

 הזיא י"אב תושעל .אופא ,טילחנ .הרנגפורפ תושעל ונילע---י"אב הרובעה לש

 םדוק םלואו י,תפתושמ הרבח לש :תורופו לע הבשומ דוסיב ,בושח ישעמ ןינע

 י(כ"חמ) ,תונויצה לא בושל ונא | םוכורצ .ינווצה ןויערה לע רומשל ונילע לכ

 ,המראה תרובע תא הנושארה הרושב ודימעה התע דע ,ש ט י רט ד

 .,ןה "אב הישעתהו רחפמה ד'ע ןהכ לש | האצרהה לש  תונקפמה

 ,המרא תדוכע לש דופיה לע קר איה תירשפא תילאירטסודניאה היצויגולוקהש

 לע תונבל שי המ ,  המדא ידבוע שפנ םיפלא תגומשכ קר ונל שי םא םלואו

 ,ןבל םחפ םש ןנל שי  ,םומה:תוחכ יאב וגל שי ,דחא רצל היטנ יהוז ?הזכ דוסי

 תדובע י"ע רשאמ בר רתוי םישנא רפפמ תובשיתהל םוקמ תנתונ תיתיבה הישעתהו

 :וללה תועצהה תא ףופבל סינכמ םאונה- --.המדאה

 התובישחש ,י'אב הדובעה רקיע לע רימעהל ךירצ תוררתפהה לכ תא (1

 - :דוחיב .הלודג
 ,ביחרהלו לידגהל .ךירצ : תיאניתשלפה הקלחמה תא (2
 םירומה קר ףתתשהל םילוכי ,לודגה לעופה דעוב .ונויה ,הגהנהב (8

 ,י"אב הדובעה לש התובישחב תרמוא תאז , תונויצה לש הרקיעב

 םיפרגנוקף תא שרחמ וגיהניש ,השרוד י"אְב םיוח האלמ :הדובע (4

 --יהנש לכב
 המבה לע .ורמגנ = י"אב הרובעה ד"ע  םיחוכוה

 + (הרדהנ היצבוא ול ךרוע סרגנוקה) .ג ר רב ר וו
 העדר תררוש : םרגנוקבש ,תוארל יתחמש |: גרוברוו .רפ

 הופפורפה הלוע

 '  .עגונב םג אלא  ,י"אב .הרובעה לש התובישחל :עגונב קר אל תחא
 י"אב הדובעה .ןויער .יכ ,ונל הארמ הז רבה \ ,וז הרובע יכרדל |

 =-יונרשבמ רשבו וגמצעמ םצעל  ,ןכ-רמאל רשפא םא :,רבכ היה
. 



 יניקת  םיצוחנ -

 תמ ןוילג

 ונא םידומ ,תחא הער קר תררוש תיררגאה | הלאשל .עגינב
 ר"ההל דוחיב ,םהיתועצהב ונילא ונפשו י"אב החע ויהש ,םיברל
 עקרק :תינקל : עגונב ויתועצהל יבל לכב םיכסמ :ינאש. , ןמזיוה
 לש הרובעה תטש תא תערל דמלל ותעצהל. ןכ ּומכ  ,הלותב
 רפומהל רופיה חנוה םויה .רשפא םא ,רחי התא רובעלו ,א"קי
 --יהפי הלעי ןויסנהש ,אנ הוקנ ,תפתושמ תובשיתהל * בושחה
 םיעידומה תכשלש ,םאונה ןמסמ הישעתה ר'ע תועיריל . עגונב
 ףוסו תויללכ תועידי קר תתל רשפא . טעמ קר הוב לעפל לכות
 ירחא ומצעב שוררלו רוקחל רברב ןינעתמה | היהי ךירצ ףופ
 ,םישרח הישעת"תועוצקמ י"אב ארבל רבדה לקנ אל .םיטרפה
 לכ םדוק לבא ,י"אב הירטסודניאה םנמא- חתפתת ןמוה ךשמב

 ..המודכו : לורב תולפמו םילמנ ןינב : ,םיכרה
 לש הבושחה :ותדועת .איה .תאז -- וללה = תוריציב .ףתתשהל
 ומכ ,י"אל ויפסכ תא ריבעהל שי וז תילכתלו ,קנב לאינולוקה
 תובשלב י'אב הרובעה תוצצופתה לע -- , ןומיס םוילוי עיצמש
 ,ןתוא רחאל קר אל לדתשנ ונחנאו ,רעטצהל שי יארוב תונוש

 ,הבושח רתויה +

 השק ןיידע ,העש יפל ,ןהיניב ימינפ רשק ארבל םנ אלא
 רוחיב = ,"ןויצ-ילעופ, לש םהיתונולת דאמ וקדצ --  ,רברה
 הלאשה איה םילעופה תלאש .י'אב םילעופה לש םהיתונולת

 "אב ונחכ-יאב  .הבבוסמ רתויה םג לבא
 הלאש .םינלבס תויהל םכילע לבא ,םהלש תא תושעל םילדתשמ
 םתא םילוכי לבא ,דאמ הכבופמ איה םילעופה ליבשב תונועמה
 ,הבוטל םייונש בורקה ריתעה איבי הז עוצקמבש ,םיחוטב תויהל

 ,ץראב ךרעב בר ןמז הבכ םיבשויה ,םילעופהל ,תוחפל ,יכו =
 א'צמהל םג לקוי תובשיתהה תוחתפתה םע .לוזב .תונועמ ויהי

 רעי תאש ,רמאש םאונה . -- ,(כ"חמ) .העובק .הרובע- .ונולעופל-
 -- ינפמ אוה רשפא:יא הז רבד . העט--םייברע ועטנ .לצרה
 ראונאי ישדחב איה .העיטנה תנוע ,ותוא דוע ועטנ אל ללכבש

 תימואלה הפוקהש ,הערל םיכסהל לוכי ינניא -- , ראורבפו
 םעה לכ ליבשב איה תימואלה הפוקה ,םילעופה ליבשב קר איה
 שי יעקרקה טיררקלש | ,יקסנלפק לש ותעד .(כ'חמ) ירבעה
 בור תעד םג איה ,םישדח םיעצמא רבד לש ורקיעב איצמהל
 ףתתשת אֶל עודמ ,רבדל םעט | םיאור ונא ןיא לבא  ,םרגנוקה
 ענונב -- .הז לעפמב היעצמאמ קלחב תימואלה הפוקה םג

 הנושארה הבישיב עיבהש ,לטנוור ,ל ןודאה רגנכ האחמ הלבקתנ | |

 "יחרזמ,ה ירבח  תרוקבש ,ןוצרב | םאונה ןייצמ = "יחרזמ,ל
 םע םילשהל היהנ םילוכי ,בוט םשור התשעו הרשי  התיה
 לא עגונ רברהש המכ דע ,ויתושירד םע בשחתהל ,"יחרזמ,ה
 היחי ךירצ -- םייטרפ םידסומ תכימתל עגונב = .ונא וניתודסומ
 כ"חא רבוע .םאונה -- ,םירחא תודופי לע הכיטתה תא דימעהל
 ,הנשיה הטשב דוע קיזחמ .ןיקצומ רידה : ריעמו ןיקצומ ירברל
 -- :הדנגפורפל יעצמא אלא הנניא י'אב הרובעה היפ לעש
 תכלוה י"אב ונתרובע ,הול םיבסהל םילוכי ונא ןיא ןפוא םושב
 וז .הרובע .קזחתתו 'לדגת - רוע .הלודג .הנניא  םאו , תחתפתמו
 היהתו ,םהנניקל סרגנוקמ לדגת התובישחו םיימצעה  הָיתוחכב
 הירוטסיהה לגלג תא בישהל רשפאדיא -- ,המצע י:פב הרטמל
 ןיאש םשכ ,רבל יונ םשל י"אב הדובעב ךרוצ ונל ןיא . תינרוחא
 ויהיש ,םירבא ויהי = ונל .דבלב יונ םשל םירכאב ץפח :ונל
 הרובעו -- ירבעה םעה לש אירב רתויהו בוט  רתויה קלחה
 ,תונויצה לש אירב .רתויהו בוט רתויה קלחה היהחש ,י"אב
 ונא ןיא לבא ,תינרוחא תונויצה תא בישהל רשפא-יא . (כ"חמ)
 ,(תוכשוממו תושעור כייחמ) תיללכה העונתהמ רופל ללכו ללכ םיצפח

 , "טרוסירדהניתשלפה, תרובע ר"ע = םיחוכוה .ורמגנ .הזב
 קיטסילאיבב םילקושה תדוגאמש ,עידומ רמיהנרוב ר"ד ר"ויה

0 
 מ

 לש .ר"ויה ןנסל ןיקשיסוא תריחבל- ותורגנתה .תא םרגנוקה לש
 . םרננוקה

 וירבחו אוהש ,עידומ ל ב ג ר"ד ירטסואה טרסכיירה רבח
 . ןומיס .סוילוי לש והעצהל םידגנתמ

 רננכ םיקלטיאה םינויצה םשב החומ םלופ וליגנא
 הקיטילופה תא השק הרקבש ,ןכנימב "הניתשלפ, ןוחריה .תכרעמ
 : העונתהל קזנ .איבהל  לכוי הז רבד ,תיקלטיאה הלשממה לש

 + תינויצה
 ,ימשר ןגרוא וגניא הז ןוחריש ,עידומ ג ר ו ב רו ו רוטפורפ
 עגונב תועצהה ןיבש ,עירמ רמיהנרוב ריד ר"ויה

 רוריבו .ןויע  דוע תושרודה תובר ןנשי תיאניתשלפה .הקלחמהל
 ,לודגה לעופה דעול וללה תועצהה תא רסמל ,אופא ,עיצמ אוהו
 ,תלבקתמ וז העצה , ןהילא בל םישיש

 : ולא תועצה ןינמל כ"חא רימעמ ר"ויה
 להנמל הקומעה ותדות תא עיבמ יעישתה ינויצה סרגגוקה,

 ותדובע רעב גרוברוו וטוא ר"ד רופפורפה ,תיאניתשלפה .הקלחמה
 ב"חמב תלבקתמ העצהה --- ."ןומא 1ל .עיבמו הירופהו הצורחה
 . תובשוממו תושעור

 הפוקה ידי תא אלממ םרננוקה, :וירבחו קינמכפ תעצה
 וז הנשב רוע .היתונקת .לע רובעל ילבמ ,ליחתהל תימואלה
 רבכ ןהב שיש ,תובשומה ןתוא לכב םילעופל תונועמ ןינבב

 ."םירבע .םילעופ לש ןוגה רפסמ
 הרוצב לבא ,דאמ הכושח איה וז העצה :רמיהנרוב ר"ד

 םא ,תעדל רשפא-יאש ינפמ ,התוא לבקל סרגנוקה לכוי אל וז
 הפוקה לש רייוי רותב .וז הדובעל םירישכמה םיאנתה התע םנשי
 הפוקה תמרא : לע .םיתב .ונביש .לדתשאש = ,עידומ -ינא תימואלה
 ,(כ"חמ) ונילעופ ליבשב תימואלה

 אביש ידכב ,לורגה לעופה רעול וז העצה רוסמל םיטילחמ

 ,תימואלה הפוקה לש םוירוטקרירה םע םירברב הז א"ע
 ,ברעב תועש עשתב תרגסנ הבישיה

 .תיעיש תהבישי

 + םירהצה ינפל ,רבםצד 80  ,'ה םוי

 רמ ,יצחו תועש עשתב הבישיה תא חתופ רמוהנרוב .ר"ד
 תא) היקרותל הרגהה רבד לע האצרה ארוק (יקינולס) ןהכ השמ

 : + (םיאבה תונוילגה דחאב .איבנ האצרהה
 ח"וד  תנתונ הנניאש ,"טלוו,ה דגנכ החומ םכ יי ד ריד

 תא  תלקלקמו  תרצקמ אלא | ,סרגנוקה תרובעמ יביטקיבוא

 " תנקתמו תוטרפב תרסומו ,הנהנהה  דננכ ורברש םימאונה ירבד
 ,וירבדל תויאר איבמ םאונה ,הדעב םימאונה ירבד תא תטשקמו

 < לש ח"הודהמ  החונ הנניא ותעד םגש ,עידומ ןו ם פ לוו

 היציזופואהמ םימאונה .ירבד תא ורסמיש היה ץפח | ,"טלוו,ה
 םשור תא שילחהל אוה לדהשמש ורמאי אלש ירכב ,תוטרפב

 תריפמש ,ןוספלוו רמ חיטבמ לביפ רמ תעצה יפ לע--- םירבדה
 ,"טלווה,ְּב האולמב אבה ולש הערומה

 .תיאניתשלפה הקלחמה רברב תועצהה
 תינימורה היצרדפה ,תועצהה תא אירקמ רמיהנידוב ר"ד

 :תועצה יתש הסינכה
 לש הבשומ י"אב רסיל הנוכנה  ,תינימורה היצרדפה 1

 ,תימואלה הפיקה רוחיבו תורדתסההש תשקבמ ,םידימא םישנא

 ,הז רבדב םהל עייסת ,קנרפ ףלא םישלש יהיצררפהמ הלבקש
 ידי תא אלמי  םרננוקה ::םיעיצמ םינימורה םיריצה (9

 'רחא ,םהיתוחכ * לכב | עייפל : תינויצה .תורדתסהה לש .תודסומה
\ 



 חמ ןוילג 3 םלועה < 18
 המ מבש.2ת עב. צב בנ- = צכננשיבלש יא בט אבננאהה טכיצממ=ננמבה מנכ =

 הרסונש ,"בקעי תלחק, תרבחל ,ןינעה בצמ לע השיררו .הריקח
 רבכ הפסאשו הרבהה ינבמ השרח הבשומ דסיל ירכב ,י"אב
 ולאה תועצהה יתש ,םייטרפ םיעצמאנ ןוגה םוכס וז הרטמל
 -- .תולבקתמ

 : תרמוא .תרחא העצה

 רמלל (1 : םצמוצמה לעופה דעוה ידי תא אלממ סרגנוקה
 החונ הנניאש ,הלותב:עקרק. תינק רבדב םיטרפה תא תערל
 הלאשה תא רוקחל 65 ; תמיקה ןרקה יעצמאב ,תורבחלו םידיחיל
 וללה תולאשה יתש א"ע (8 ;  םירכוחל תינויצ-ןרק תריצי רברב
 עיצהלו ח''וד לודגה לעופה דעוהל תתל םצמוצמה לעופה דעוה לע

 ,המכסה לש תואירקב תלבקתמ העצהה -- ."תומיופמ תועצה =
 לעופה דעוה לע הבוח ליטמ םרגנוקה : עיצמ קינמספ רד

 ריתעב שוכרל  וליותשי ונלש םיקנבהש ,הול גואדל םצמוצמה
 .תלבקתמ העצהה <- '.י"אב תויסצנוק בורקה

 סרגנוקה אצומ תירוטלוקה ןרקה קוזחל : עיצמ פ כי יר ר"ד
 םוכסל הלועה םוכס 'ז הרטמל תתל בדנתי ינויצ לכש ,יוארל
 -- .התהדנ העצהה ,לקשה

 העצהל:ש טי רג ,ד(ליעל האָר) : רמיהניפוא ר"דה תעצה
 וז הרטמל ןתת ל"הקהש -- , תפסונ העצה לומתא יתשנבה וז
 םיבר תודסומ רבכ .ונל שי --  ,קנרפ ףלא םיתאמ לש םוכס
 ףסאל ךרוצ םוש ונל ןיאו ,םהביטל ףסכ ףסאל רנילעש ,ירמל
 ,ל"הקה לש היתולועפ גוחל תכנכנה ,הרטמ םשל דוחיב רוע

 ל"הקה לש םוירוטקרידהש ,עידומ רמיהנירוב ר"ד
 תעצהל םיכסמ םוירוטקרירה ,שטירט תעצהל םיכסהל לכוי אל
 , רמיהניפוא

 לכ לש תועד בורב תלבקתמ רמיהניפוא ר'רה לש ותעצה
 ,תחא הער דגנכ סרגנוקה

 ורכזנש  ,ןיטשנרב-ןהכ ר"רה לש ויתועצה תא  םיאירקמ
 ,ליעל רבב

 תודחא תא בשוח אוהש פ"עאש ,עידומ גרוברוו  ריספרפ
 םרגנוקהש ,אאוה אצומ זי'כב ,ןמצעל ןהשכ תובוטל ולאה תועצההמ

 לעופה דעול רסמהל םיכירצ הלאכ םירבד , ןתוא לבקל לכוי אל =
 הז לכ רופמל ךירצ םרגנוקה -- תיאניתשלפה הקלחמהלו םצמוצמה
 --+ לעופה דעוהל. תועצה רותב

 ,הזל רוחיב .דגנתמ אוה .ןופפלוו םג רבדמ | הז חורב
 רהסמ יקסעל עגונב ץראה"דעו םע וצעיתי י"אב קנבה ילהנמש
 =- .המודכו םישרח הישעתו

 ןה ןיטשנרב"ןהכ .ר"רה .תועצהש ,אצומ ןיקשיסוא"
 אל העש יפל רשפאדיא .רוריבו ןויע ןיירע תוכירצו דאמ תובושח =

 העצהה תא רופמל הז ינפמ עיצמ םאונה . ןתוחרל אלו ןתוא לבקל
 .םיטרפה לכ תא רוקחיו שורריש ,לעופה דעול

 -- . ןוצר תותואב רחא הפ תלבקתמ ןיקשיסוא לש ותעצה

 .(אבו ףוס)

5% 
 .< לודגה לעופה דעוה לש ןובשחהו ןידה

 (.1909--1907 תונשב ותלועפמ)

 םעפה הלוע לודגה לעופה דעוה םסרפש ןובשההו ןידה
 הרובעה ךלהמ ר"ע :תועידיב קר. וקפתסהש  ,םימדוקה .ח"הודה לע
 בצמ לע תפקמ התיקפל םלש קלח שדקוה םעפה .תינויצה
 .ימואלה .ןויערה :תוחתפתה לעו . םהירוגמ .תוצרא 'לכב םירוהיה

| 

 + ח"הודה לש ותיצמת תא קר הוב םינתונ וננה םוקמ רסוח ינפמ 6

5 

 םישעמה ל2 תא ףיקהל לעופה דעוה הסנש הנושארה םעפה וו
 ,תולגה תוצראב וניחא ייחב תרכזנה הפוקתה ךשמב ושענש
 ופתתשה םינויצהש ,םישעמה םתוא ,ינירמה-ירוטלוקה עוצקמב
 :יתלב ןפואב םחורמ םהילע ועיפשהש וא ,רשי ןפואב םהב
 התרובעב קר תקפתסמ הניא תימואל הגלפמ רותב תונויצה ,רשי
 לע ינויצ:ימואלה םתוחה תא העיבטמ אלא ,רבלב תיתגלפמה
 ,תורבחהו תודוגאה תולעפמ לכ לעו םיידוהיה םייחח תועוצקמ לכ
 .תוימואל תורטמ ןהל שיש

 לש ירוטלוקה בצמה לע הריקפה הנד וז הפקשה:תדוקנמ
 ן"א"קיא,ו "םירבח לארשי לכ, ,"הרזעה, תלועפ לע ,הינמרג יריהי
 תא ,םידמלתמה םיריעצה ברקכ תימואלה העונתה תא איה תרייצמ

 איה תראתמ ;הירטסואב תילארשיה .תוימואלה תבוטל המחלמה
 ,תפרצ ,הידנלוה היסור ,הילגנא ידוהי לש ינחורה בצמה תא
 רואתל שדקוה תיללכה הריקפה ףוס .הקירמאו הילטיא ,היגלב
 ,י"אב ונדיתעו יחכונה ונבצמו הברגוהב תוינויצה תוביטקפסרפה

 תלועפ תא ןובשחהו:ןידה םכסמ תיללכה הריקסה ירחא
 .היתודסומו תינויצה .תוררתפהה

 טעמכ .הקיפסמ הרמב וחתפתה היתורסומו תורדתסהה
 הנושארה םעפב ,םילקושה רפסמו תודוגאה יברתה תוצראה לכב
 תפוקב לקשמייווש איבהל לעופה:דעוה חולצה העונתה םויק םוימ
 תודוה ןוערג .ילב האבה ןיבשחה תנשל סנכהלו .תוררתסהה
 ,ןבומ ,ןוגה םוכס הפינכהש ,תיתגלפמה הפוקהלו תואצוהב ץומקהל
 הצור םאו .םיעצמא רסוחמ ושענ אלש תוצוחנ תואצוה ויהש
 תוירוטלוק תורטמל םימוכס שידקהלו הדנגפורפה תא חתפל תורדתסהה
 איה .הכירצ . ,תווצראה- תויוררתסהה לש םיסנניפה תא רדסל ןכו
 :תורוקמ ול איצמהלו לעופה .דעוה יעצמא תא תוברהל לכ םדוק
 2 ,םישדח הסנכה

 > ןובשחה תוונשב ופסונ תוינויצה .תויצרדפהו תויורדתסהה לע
 םינויצה לש היצרידיפה, = ,"יחרזמ.  ,"ןויצ:ילעופ, :תושדח עברא
 הירגנוא"הירטסוא תכלממבש "םיבלפה לש תוימורדה  תוצראב
 תורדתסהה הגלפנ הירטסואב ,הקירמאב "ןויצ יריבא, היצררפהו
 . ,היצילגבשו תיברעמה הירטסואבש וזל : םיתשל

 ושכע םיאצמנ םלועה לכב ,החתפתה תינויצה תונותעה
 .םנשיש םידוהיה םינותעה לכמ שילשכ ,םינוש םינותע םיששכ
 . . ינויצ אוה .םלועב

 תישארה הכשלה םע הרחאתה העונתה לש תיזכרמה הכשלה
 יד,  יזכרמה -ןותעה שארב הדמע הכשלה ,תימואלה הפוקה לש
 ןובשחה  תפוקתב ."נאלרעפ .רעשירוי ה תא הלהנו הרדפו "מלוו
 תודיקפו הטשוקב תודיקפ .,ןילרבב הכשל תיזכרמה הבשלה הדסי
 םירבדב ואב הלאה תודסומה לכ . (28108/ו88 \זג() תיאניתשלפ
 תיאניתשלפה תודיקפה , תוארוה הנממ ולבקו תישארה הכשלה םע
 םעפ ידמ הכשלהל העידומ איה :תדחוימ תובישח הל השכר
 הפוקה ינינע תא תלהנמ ,לארשי-ץראב השענה לכ לע םעפב
 ,תימואלה הפוקה תועקרק לע תחקפמ איה ןונצראב" תימואלה
 ,"בושיה תרשכה תרבח, לעו לצרה רעי לע ,םיתיזה עטמ לע
 , "לאלצב, דסומה םג התחגשה תחת דמוע ןכ ומכ

 רתוי טשפתמ אוה , בטוה "טלוו יד, לש ירמחה בצמה
 האיצוה .תורדתסהה ,לבחה תוצק לכב םימתוח ול שכורו רתווו
 ךמתנ "םלועה, ,ןובשחה תפוקתב קרמ 5000 לש םוכס קר וילע
 תרובע .הנש לכב לבור 8000 לש םוכסב תוררתסהה יפסכב
 ,תמדקתמו .הנוקתב תכלוה יינאלרעפ רעשידוי,ה

 וניתורסומ לש םבצמ תא םיללוכ םיוקב ראתמ ח"הורה
 העונתה לש הבצמ  ריצל רבועו ,םיקנבהו ק"הקה לש דוחיב
 הדופעהל שדקומ .ןושארה םוקמה ,תונוש תוצראכ תינויצה



 ,םירבח םיפלא תשלשכ ןהלו  םירע ה"כב תוינויצ

 .ידוהיה .םואלה תרכה  דעב

 32 םלועה -=- חמ ןוילג

 טבק בעור: כאב צד קזטתהב ג יזאצממל עו בפקמצ-בג נים 1 למ ו לצכב- 2 נכשמ ?ש שב צפטבטצנצ כ = םבכ בפ הכנה נטק טה ועושק א רוזק עמ יהב ציגה-שבה נס וואעמ עברו תטטשה,(רדיצצדה: וע צמעקנ ערפ

 לכ ואב רבכש = ינפמ הוה קרפה תא םיטימשמ ונא ,היסורב
 ,יזכרמה רעוה לש ח"הודהב הלאה םירבדה

 הלומעתה .תובבל הל תשבוכו העונתה תכלוה ה קירמאב
 :יבמופב לכה \השענ וז .ץראב ,ירפ השוע תויצררפה יתש לש
 לא הבחהו ,תונוש תוגיגח .,תויצטספינמ ,תויצרטסנומיד תוכרענ
 תונותעבו  ירוהי:יתלבה וליפאו ידוהיה רובצה | ךותב  העונתה
 היצרדפה הנמס וז הנש ינויב התיהש הריעוב , הלדנו תכלוה
 רפסמ ,ברו ךולה ךלוה הקירמאב  םינויצה  רפפמש חור .תחנב
 האמ היצרדפה הפסא תוינויצ תורטמל .₪00 לע הלוע תודונאה
 ןכ .הנורחאה הנשב הלע םילקשה רפסמ ,קרמ ףלא םירשעו
 היצררפה .לארשי ץראב עקרק תשיכר תרטמל הברה ףסאנ
 .הניתשלפ ינינעל תרחוימ ןיערומ תכשל םג הדסי

 49 תואצמנ םש . תינןיצה חורדהסהה איה הקוח הרנקב =
 תודבועו .בטיה .תוררוסמ ןלכו ,הגירמה בחור לכב תוינויצ תודוגא
 לש םוכס םש ףסאנ תונוש תוינויצ תורטמל ,הנומאב ןתדיבע תא
 .קרמ 0

 םינשה יתשב הברה תינויצה העונתה החתפתה הי נמרגב
 ,היחתל ומק תונשיהו תושרח תודוגא הכרה ודפונ = .תונורחאה
 תודונא תואמ עבראמ רתוי םע םיבתכמ-תפילהב = דמוע .זכרמה
 םוכס תונוש תוינויצ תורטמל ףסאנ ם ילקשה דבלמ | ,םישרומו
 .הלומעת לש םירפפו .תורבוח הברה ופפדנ ; קרמ ₪08,950 לש

 שרוש התכהו תינויצה האידיאה המשפתה הירמסואב
 ריעצה רודה תמחלמב יוטב ול אצמ ינויצה ןויערה  .תובבלב

 השענ המצע תינויצה הדובעב .םג
 ,לארשי ץראל םידדונל :ןיערומ תכשל ודפי םינויצה * .הברה
 -,55 םהיבב .הזמ ,א"על עיגמ .הירטסואב תוינויצה תודוגאה רפסמ

 ףסאנ תימואלה הפוקה תבוטלו 5400-ל עינמ םילקשה רפסמ
 .קרמ 118,000 לש םוכס

 דעוה .הריעו ריע לכל טעמכ תונויצה הרדח היצילגב
 שי ,תודונא תואמ יתשל בורק םע םירבדב אב גרבמלב יזכרמה
 םיפסאנ , םידמלתמ םיריעצו םיטנדוטפ לש תודוגא םיעבראכ םג
 םיקפתסמ םניא היצילגב םינויצה םלוא ,תוינויצ תורטמל םיפסב
 תוינידמה תולאשה לכב םיקסוע םה  ,תינויצה .םתדובעב קר
 םימחול םה :הנידמב םידוהיה ינומה לש תוילכלכהו  תוינחורה
 ןושלה תצפה עוצקמב תוצירחב םיקסוע ,תוינידמה- םהיתויכז דעב
 תורבח תא ללבשלו רוזעל םיקפופ םניאו ,תירבעה  תורפסהו
 ירטהה בצמה תא םירהל םתדועתש תודסומה רתי תאו האולהה

 . םידוהיה לש |
 תורוגא .א"מכ | תינויצה היצרדפהל תופנכנ

 הלא דבלמ
 תשלשכ ןהל סגו "םיבכמ,ה .תרבח תדמוע ןשארבש תודוגא תואצמנ
 לש םוכס סנכנ םינשה יתשב םילקשה יפסכמ ,םירבח םיפלא
 הנשב , קרמ 88700 ףסאנ תורחא תוינויצ תורטמל ; קרמ 0
 הפוקה תבוטל  תומורתהו םילקשה | רפסמ הברתה הנורחאה
 הידגנתמ רפסמו ,הילגנאב תודיתע תונויצל שי ללכב , תימואלה
 ,םידמלתמה םיריעצה ןיב םג הברה תטשפתמ תונויצה . תחופו ךלוה

 הילגנאב

 , זואטיפרכינואה רידלע םיטנדוטס לש :תודונא שו =

 םילושכמ | תונויצה תומשפתה השגפ הירגנוא ב
 וללה  םילושכמה %תורמל םלוא = ,םיסכודותרואהמו םיללובתמהמ
 שוכרלו ,הנורחאה הנשב דוחיב , הורגנואל רוזחל .תונויצה הקיפסה
 148 הירגנואב ויה 1909  ילויב , ידוהיה להקה ברקב הבח הל
 םוקמב ,תומוקמ הנומשו .םישלשו האמב תורהופמ תוינויצ  תורבח
 ,תורבח .םירשעכ רוע .ודפונ האלהו ילוי שדוחמו ,1908 תנשב 96

 . תונוש תוינויצ תורטמל םיבר םימוכס ופסאנ

 51 דע .תודוגאה רפסמ וז הנשב עיגה הינימורב
 תונוש תוינויצ .תורטמל .ופסאנ ,8ל00 רע םילקושה רפסמו
 < : ,.קרמ 0

 ףלא םירשעכ  םיינויצה תודסומה תבוטל ופסאנ הי ג לב ב
 ן לש  התלועפ הלדג דוחיב ,תושדח | תודוגא | ודסונו קרמ
 .ןיפרבטנאב = תינויצה = הרוגאה

 תוינויצ .תורבח םירשעב ושכע תואצמנ הידנלוהב
 ,תושדח תורבח שלש ודסונ הנורחאה הנשבו ,םינוש תומוקמב
 םיברמ דוחיב .וננויערל .תושפנ .תשכורו ליח השוע הלומעתה

 ,ק"הקה תבוטל תומורת םיההל םש
 לע דימת תינויצה הדובעה הדמע תימורדה הקירפא ב

 רתוי .דוע העונתה החתפתה תונורחאה םינשב ,התגספ .םורמ
 םימוכסה .תחאו םיעשתל עיגה תודוגאה רפסמו ,תאזה ץראב
 לודג םוכס ,קרמ 68000 ךסל ולע תונויצה תבוטל .םיפסאנה
 .תימוררה הקירפאבש םידוהיה םיבשותו ףלא םישמחל ידמל

 ,יעיבשה סרגנוקה ירחא הרשאתנש ,"יחרזמ, היצרדפה
 היצרדפה לש םילקושה בור .קרמ 4400 ךסב םילקש הפינכה
 ,היסור ,היצילג  ,הידנלוה ,היגלב | תפרצ ,זנכשאב | םיאצמנ
 תירבע היסנמיג ופיב 4 הרפי היצרדפה .לארשי ץראו .הירגנוא
 ,הריל .,טרופקנרפב ןה "יחרזמ,ה לש תוכשלה . "ינומכתת, םשב

 ,טשפרובו .(היצילג) האימולוק
 "תורזופמה תודדובה תודוגאה תא  ח"הודה ריכזמ הנורחאל

 ,היברס ,הירגלובב = ,ןויב ,היקרותב- , תונוש תונידמב םשו ,הפ
 ,,הניטנגרא ,הקירפא ,םירצמ ,לארשי ץרא .היבנידנקס ,ץייווש
 השוע תונויצה ןיא תפרצב |: (יחנשב) הניחב םגו  הילרטסוא
 םימיב קרו .םידוהיה ןיב הרבגתנש העיממל היטנה ינפמ ,ליח
 שי ללכב םלוא ,םש רדובעל "םיחרזמ,ה | וליחתה םינורחאה
 .לבתה יקלח לכב ינויצה | ןויערב םידרוב םיקיזחמו .םיכמות
 תונויצה הב האצמ אלש ,הב םיררוגתמ םידוהיהש | ,ץרא ןוא
 ,התרובעלו הל םירופמה ,םיערו םידידי

 ,9 ,ש ינוי 80 םויל םיינויצה םידפומה שוכר

 קרמ "10 לודגה .לעופה .דעוה
 "4 תיז-יצע עטמ תודוגאו ק"הקה

 2 6 תירוטלוקה .ןרקה
 ,, 8 ירבעה-ילאינולוקה-קנבה
 06 ק"פא
 ,-- 8 ,פמוק  ,גניקנב-ןיטנבלהולגנא
 -- 00 בושיה תרשכהל הרבח
 ,-- 8 תוערפה יעוגנל הרזעה ןרק
 . 9 לצרה-ןרק
 5 ב לצרה םש לע תונטק תונרק
 4 0 ןוספלוו ינפו דוד םש לע .ןרק
 / 608,05 הינמורו היפורמ םירדונל הרזע-תונרק
 : 00 גאלרעפ רעשידוי

0 
 קרמ 89

 :דחא :ינויצ דסומ לש תוינמ  ריהמ תא ערגל ךירצ הז םוכסמ
 ְי : ינש ינויצ רפומ לש ותושרב תואצמנה

 קרמ 6 לעופה דעוה לצא

 , 00 ק"הקה

 0 ילאינולוקה קנבה
 8 ק"פא

86 

  קרמ ?517685,45  אפיא ראשנ



 חמ ןוילג 3- ם%ועה -<- 20
 ומתה, מכת סמ עבד, בט וס הא יב טמא נמנע קנט עקבה עקבה א ששמלממנ ה ,טשעםבש- ה ב-בממש בש

 = - ידיה ב בב. באבטלה טה יטככומ מ הנע בב ע-בא- כ קנט בטנו

 0 0 בושיה תרשכהל הרבח 1909 ,ש ינוי ₪0 רע 190? 'ש ילוו 1 םוימ הסנכהה ןובשח

 1 ל תוערפה יעוגנל ו קרמר 80 לודגה לעופה .דעוה

 . 110 לצרה:ןרק , "38 תיזדיצע עטמ תדוגאו ק"הקה

 2 00 ןוספלוו ינפו רוד םש לע ןרק 2 56 תירוטלוקה ןרקה
 םידרונה תבוטל תונטק תונרק ,- "8 ילאינולוקה-קנבה

 ב הינמורו היפורמ / 1491 ק"פאה
 ה

 קרכ 3 2% ק"בלא

 (1909 ינוי דע 1908 ילוי 80 םוימ)לודגה לעופה דעוה לש יסנניפ ןובשחו ןיד
 1909 ינוי 80 םויל ןזאמה

 ימ .םפ :מ ,פפ י
 ימ .פפ ומ ,םפ ביספה יי 5 0 ו

 0 ילאינולוקה"קנבה ל ורס 0 יל 0
 0 ילאינולוקה-קנבה : נב

 וכ תוערפה יעוגנל הרזעה ןרק ילאינולוקהדקנבה תוינמ
 0 לצרה ןרק 20-06 תוירוסי תוינמ

 הגלפמה ןרק 149% | תטמתס
 08801,1ל 1908 | ילוי 1.ל ראשנ 0.08 תונוש
 91808,80 1909 ינוי 80 דע לבקתנ 2000, "טלעוו יד,
 7 6 "גאלרעפ רעשירוו,
 65981,29 190778 תנש לש ןוערגה 2.0 םינוש בוח-ילעבו םישונ

 תונוברע טדר 110 +
228 

 36060 5 ןילטלטמ
 83980,10 18689,95 190879 תונש לש ףרועה

 הש הרועההןרק תונודקפ
 תוערפה יעוגנל

 , 141 ילאינולוקה קנבהב

 00 ק"פאהב
 18 669% תיאניהשלפה תודיקפהב

 0 ד (קנבהב) לצרה ןרק
 7 ל 5 עשב :בצצבשא שה אנה בשב

 רקהה החידה 9820/6052

 לָש תיִשימְחְה הדיעה
 .גרְוּבְמַהְּב הָיסור יִנויִצ

 (ףו)
 (, ברעב תועש 7 ,רבמצד 98 ,'ג םוי)

 תא תיתוררתפהה הדיעוה םשב עיצמ ריפפ .י .ר"ד
 : וללה .תויתוררתפהה תועצהה

 ,לקש .ילקוש הכותב תללוכ היסורב תינויצה תוררתסהה (
 ,יזכרמ דעוו תופנהו םיכלפה ידעו ,םילקושה לש םיינוריע םידעו

 ורחבנש םיריצ (א :םכותב םיללוכ םיינוריעה םידעוה ₪
 ותואבש םילקושה לכ ידי לע תיסרופגניסלהה הטלחההל המאתהב
 הויאב תוקסועה תוצובקה חכ-יאב (ג ;תודוגאה חכ-יאב (ב ;םוקמ
 . םידחוימה םימרזה חכ-יאב (ד ;הדובעה לש דחוימ עוצקמ

 םהל ןמסמש תולובגב | םידבוע תופנהו םיכלפה .ידעו 3
 ,ווחמה וא ךלפה .יריצ תופפאב םירחבנו .יזכרמה דעוה

 ללוכה  יזכרמ דעו .דמוע , היסורב תורדתפהה שארב 4
 , הגלפמה ינותע יכרועו דחא םוקמב םיבשויה ,םישנא .השמח
 ,.היסור ינויצל תיללכה הריעוב םירחבנ יזכרמה דעוה ירבח

 רבחו יזכרמה רעוה ירבח לכ לע  הנשב םימעפ עברא (5
 ,תדחוימ הפסאל סנכהל היפורבש .לעופה דעוה

 היָסור .ינויצ .לש :תיללכ  הדיעול םיארוק הנשב תהא (6

 הול תורשפא היהת אל .םאו  ,תיטרופנניסלהה הטלחההל המאחהב
 ,יזכרמה. רעוה ירבח םיפסאתמ רמולכ ,הנטק .הריעול םיארוק ---
 םיכלפה ידעו חכ-יאב ,תוירידתה תודיעוה חכ+יאב ,לעופה .דעוה
 ,הגלפמה לש תונותעה חכ=יאבו תופנהו

 יזכרמה דעוה רי לע .תמיקה תיאניתשלפה הדיעוה דבלמ (7?
 ינינעלו  קנבה ינינעל .הדיעוו .תיסנניפ הדיעו  תודסיתמ
 ויוכרמה רעוה םוקמב אלש אצמהל רתומ וללה תודיעוהל , הוהה
 תמיקה-ןרקה לש הכשלה חכ-אב ןכ ומכ ,וללה תוריעיה ילהנמ
 ' םהלש היצנטיפמוקה גוחש אלא. ,יזכרמה דעוה ירבחל םיבשחתמ
 . ,םתהובע תוריפסב לבגומ

 :רואה הדועוה .תועצה .תולבקתמ  ,םיכשוממ םיחוכו ירחא
 . ,.תינויצוינג

 .הנורחאה הבישיה
 (,רבמצד :81 "ו .םוי) %

 / תא ארוק נרברלוג ,ב רמ

 ,יזכרמה דעוה די לעש תיאניתשלפה הדעוה לש ח"הודה
 גאהב סרגנוקה ירחא התיהש ,יזכרמה דעוה ירבח לכ תבישיב

 הדעו יזכרמה דעוה רי לע רסיל טלחוה ,190? ,ש רבמבונב
 םישנא לש המישר ןיפהל (1 :הנייהת היתודועתש ,תיאניתשלפ
 ן"א יקסעב םמצעב קופעל וא .ףתתשהל םיצּורה . ,םידימא
 : ץןנוכחהל םידמועהו י"אב םימיקה םיקסעה .לכמ המושר ףוסאל 6
 םינינעתמה = םישנאהו "אב םילעפמהו םידסומה ןיב :ךוותל 8

 < :תרובע



 חמ ןוילג

 םיצורה ,םישנאה ידיב םג ןמז .הזיא רובעכ עייסל ;חיפורב םהב
 .תוינכט  תועיריב םיחמומל דוחיב בל םישלו ,ץראב דובעל

 ומצעל ףרצש ,גרבדלונ .ב רמל הרטמנ הדעוה תגהנה
 ןוכנ .רתוי = וא- הדעוה ,הנליו ינויצ ךותמ םישנא השש דוע
 הריקפת תא האלמ יזכרמה דעוה רי לעש תיאנותשלפה הקלחמה
 הדמב החילצה הישעמ לכב אל םלוא ,םיטעמה היתוחב יפל
 , הוש

 68:ו תולודג םירע 38:מ שיא 11458 לש המישר הנכוה
 םבצמ ד"ע תועירי וללכנ המישרבו בשומה םוחתבש תונטק םירע
 רמוח .המודכו םנושל ,םהיתונש ,םתכאלמ  ,וללה םישנאה לש
 ןוילנ לע תובושת רותב ףסאנ ,וב ושמתשה אל ןיידעש ,הו
 ,הרעוה תאמ חלשנש ,תולאשה

 7 'פורפה םעו י"אבש תודסומה םע םיבותכב הדמע .הרעוה
 ינותעב המסרפ ,יללכ ךרע ןהְל ויהש ,תועידיה = תא .,גרוברוו
 הדעוה העיבמ הוב ."םלועה, "קלאפ םעשירוי, ,"טיופזר, :הגלפמה
 ,ןיקנייש .מ = ,ןיסיח רייד  ,ןיפור ר"ד ה*הל הקומעה החדות תא
 לע תוטרופמה םהיתובושת רעב תובוחרמ גרבנוייאו ףוהנזיד ,מ
 ,הדעוה תולאש לכ

 בצמ ד" תויללכ תועידי קר אל .ףוסאל החרכוה הרעוה
 םג אלא ,תורכאה לש םינוש םיפנע ד"ע ,הישעתהו רחסמה
 לכותש ידכב ,תונוש תוכאלמו םינוש םיקסע ד'ע  תויטרפ תועידי
 הטיעמה הלאה תובושתה רפסמ תא  .םיברה הילאושל בישהל
 מ"הוה י"ע  האציש "י"א ןענעוו תועירי, תרבוחה הבורמ הדמב
 יתישימח האצ הב רבכ אל הז

 ד"ע ולאש  .תונוש ויה הדעוה לא ןהב ונפש תולאשה
 ,םיבשותהל ןתינה .טיררקה ר"ע  ,עקרקה לע ססבתהל תורשפאה
 ;תורכאה לש םינוש םיפנע ד"ע ,םתסנכהו תועקרק תשיכר ד"ע
 ר"ע ,ץראב הישעתה רע ,הטעמ הדמב יכ םא  ,םג ולאש
 ,המודכו תורנ  ,רוע ,םילענ תישעת ר"ע ,תורצה לזרבה .תולסמ
 ,התה ,ןמשה:רחפ ר"ע ,רחפמה ר"ע םג ולאש וזכ המעומ הרמב
 ,בושיה יאנת ד"ע תויללכ תולאשב ונד בור פ"ע ,המודכ\ םיצעה
 ,תוריבב רפסה:תיב ד"ע דוחיב ,רפסה יתבו תודפומה ר"'ע
 ונפ .הדשה ירעבש םינרטסכאה לש םהיתופיאש זכרמל היהש
 ,ולאשו י"אל תאצל וצרש םילעופו הכאלמ:ילעב םג תולאשב
 תקושת הרבג דוחיב ;םתסנרפ תא םש אצמל םהל רשפא םא
 הלאה תולאשה לכ לע .םיטחושהו םירומה ךותב י"אל .האיציה
 ,בישהל הל היה רשפאש המכ דע ,הדעוה הבישה

 ףיעסה תא אלמל הבל תא הדעוה המש דוחיב םלוא
 םינינעתמה םישנאהו יייאב םילעפמהו םידסומה ןיב ךוותל ,ישילשה
 ונרבד ,תיסורו תידוהי ןושלב אציש ,ןושארה "ונרזוחב רבכ .םהב
 ,םייטרפ םידסומ םהש ,ןייטש לש תשרחה תיב ,םיעטנ תרוגא ר"ע
 .יללכ רסומ אוהש ,בושיה תרשכהל הרבחה א'עו

 םוכס לע | תוינמ ונרכמ :ןיימש < לש = תשרחהיתיב = תבומל
 ,ופיל .ףסכה עינה םרט .'פ 18200  ונממ ומלשנש 'פ 0
 ןבומ .הטימש ארק הז תשרח תיבש העידיה האב רבכ הנהו

 יא םלוא ,הז .ללגב הדעוה תא ומילאהש תומשאה דאמ וברש "

 םתוא לע תלפונ האולמב תוירחאה אלא .,רבדב : תוארחא איה
 הרעוה .תשרחה:תיב ד"ע :תועידיה תא הדעוהל  ונתנש ,םישנאה
 םינזאמהש :ירחא קר ןייטש לש ויתוינמ תצפהב .תקסוע ' הליחתה
 ,ופיבש םינמאנה = םינקפעה י'ע ורקבתנ :תוינמה:ילעב  תומישרו
 .היסורב העונתה חכ:יאב םהש

 ,ףוהנזיד .מ לש םהיבתכמ יהבד תא .איבמ גרבדלוג ב .רמ
 ובצמ ד"ע ןיטניבל .ד 'ק'פאה רוטקריד לש ,"הלּואג, לש החכ אב
 םינופצה םיבומה .תודיתעה .ד"עו .ןיוצמהו בוטה תשרחה תיב לש

 21 - םלועה <

 ר"דו .גרוברוו .פורפה תאמ םג ולבקתנ הלאכ תובוט תועידי ול
 לש תשרחה:תיבלש ןכ םג .העדי :הדעוה---,ותוריהזב .עודיה ,אירול
 ליטהל היה רשפא-יא ןכבו ,ופיב ונלש .קנבהב טיררק שי ןייטש
 בשומ ריעב אצמנה .רסומ יואר םא ,עדוי .קנבהש ,הזב קפס
 ,אל וא טידרקל

 ומישאהש תומשאה ןה תוקרוצ יתלב המכ רע ,הארנ הז לכמ
 תא הריכהב ,הדעוה .הזה השרחה:תיב תכימת ללגב הדעוה תא
 לכ תישעת ליבשב תונוכמו לזרב תשרח:יתב לש םכרע לדוג
 ,הזכ קסע ידיב עייסל ראמ רבדה דבכנש הבשח ,ץראו ץרא
 דוע ןייצל ךירצ .,י"א ינקסע םה םיזזפ םא ,המשאה הב אלו
 תוינמ לש הרבח ךותב הילננאב רשאתנ ןייטש לש תשרחה>תיבש
 ,ילגנאה .לוסנוקה לש ותופח תחת רמעו

 רע .וניכחש ינפמ ,ונלוכי אל "םיעטנ תדוגא, ליבשב רובעל
 הרוגא ר"ע תועידיה לכ תא הפסא הרעוה . היתונקת הנרשאתתש
 וז הרוגאש ןמז לכ םלוא ,התלעות הבורמ יכ החכונ | ןהמו ,וז
 אלש ןמז לכו ,דבלב הנומאה לע קר תדפוימו איה תיטרפ
 ,התבומל םולכ הדעוה השעת אלו התשע אל ,היתונקת ורשאתנ
 רפסממ בר רתוי :היה  היתודוא םילאושה רפסמש יפ לע ףא
 , ןייטש לש תשרחה-תיב ד'ע םילאושה

 תרשכהל הרבחה תבוטל היה הדעוה | תדובע רקיע
 ,ונינותעב .םירמאמ תרוש המסרפ וז הרבח תודוא לע | ,בושיה
 ,תוינמה יחקול תמישר א תא ןמזל ןמזמ | םג * םיפדה "טיופור,ו
 ראוניב הילננאב הרשאתנש ,הרבהה לש שרחה טקפסורפה תא
 ןמזב קר יפורו ידוהי ,ירבע םוגרתב הדעוה האיצוה ,1909 תנש לש
 הז טקפסורפ אצי וו הנש טסוגוא שדוחב קרש ינפמ ,ןורחאה
 ,ותוא .הציפמ איה .תתע קר .,ןיפור .ר"ר י"ע  השרחה ..ותרוצב
 ,תעדל ןיידע רשפאהיא  תאזה הלומעתה תואצות תא ,םיברב

 187% רפסמב וצופנ בושיה תרשכהל הרבחה לש תוינמ
 הזכ  ןפואב | .בור 11,490 ךסב לכקתנ רבקיר 1 דע ףסכו
 ךירצ םלוא ,הזה םוכפה ןטק ,םוכסה לכ לש םיזוחא ?8 ומלשנ
 לא ינויצה להקה םחיתה םינושארה םימיבש ,בל לא םישל
 ושע אל םינמאנו םיבושח | רתויה םינקסעהו ,הלילשב וז הרבח
 ,בויק  ,השרוכ \ תולודג םירעבש .,ןייצל ךירצ .התבומל םולכ
 השענ אל גו'צנמרקו קסלודופ-ץינמק ,ןילבול ,רימוטי'ז  .ב'ציררב
 ,הפידואב ורכמנ תוינמ הברהש רברה ןיוצמ .. הרבחה תבוטל םולְכ
 ,רסומה לע השק רתויה תרקבה האב םשמש

 ,י'א ליבשב הדובעה לש תובושזיה תולאשה לא רבוע םאונה
 ד"ע הלאשה החקל שארב םוקמה תא .הרעוה תא וקיסעהש
 ,םישנאה לש י"אב םתובשיתה תא םירישכמה ,םיאנת יתריצי
 ,לבור תואמ שמח רע שלשמ הנשו הנש לכ ךשמב תחל םילוכיה
 עקתשהלו ץראב קשמ הנש 10--6 ךשמב םהל ןנוכל םיצורהו
 הנינב .בור םה םהו ,ירמל לודג אוה הלאה םישנאה רפסמ ,הב
 קר ךירצו ,איה הקזח וז הפיאשש קפס ןיא  ,ונתוררתסה לש
 הנאבת זאו  ,םיחינה םיאנתה תא רוצי ו הנוכנה ךררה תא אצמל
 ינויצו ,,בור םיפלא תואמו תורשע ץראה לא הנשב הנש ידמ

 ,הבשח הדעוה םלוא .ץראה םע ץימא רשקב ורשקתי הלוגה
 לודג דסומ י"אב היהישכ ,זא קר םשגתהל לכות וז הפיאשש
 יהחגשהה תאו תאזה הדיבעה לכ תא וילע תחקל לכויש ,חוטבו
 ויהישכ זא קר | ,ינקיש .תועקרקה לעו .ופפאיש םיפסכה לע
 ליחתהל היהי רשפא זא קר ,דבאי אל םפסכש םיחוטב םיריחיה
 .הזה בושחה ןויערה לש לעופה לא ותאצוהב

 4% רפיל רשפאדיא ירה .% הזכ .רסומ רסיל רשפא ןפוא הזיאב

 םיברה םירסומה לע  ףיסוהל ךרוצ ןיא םגו רצק ןמזב שדח רפסומ
 ,ראבתנ י"אמ ונלבקש = תועיריה פ"ע -, דחא דסומ דוע ונלש

[ 



 התצרש ,"םיעטנ תדוגא,ל תאזה הרובעה תא רופמל היה רשפאש
 רמגל וליפא התכח אל וז הדוגאו .המצע לע התוא תחקל דאמ
 ."הזוחא, םשב הז ליבשב תדחוימ הקלחמ דופי ד"ע המסרפו מ"ומה
 הרשאתנ אל הדונאהש ינפמ הז לעפמב הכמת אל הדעוה םלוא
 . םיימשרה ונידפומ רצמ החגשהה הרפחש ינפמו ןיידע

 הביטיצניאהל ולוב רופמ היהי הז ןינעש ,עיצה ןיפור ר"ד
 ,"י"אב םיעטנה, : ותרבחמב הבחרב ראב הז ונויער תאו ,תיטרפה

 ןיידע הלוכי .תיטרפה  הביטיציניאה ןיאש הארה = ןויסנה םלוא *
 ץיקב הדעוה העיצה ךכיפל .בושי ינינעב .החלצהב קוסעל
 תרבחב וז הרטמל שמתשהל > לודגה לעופה דעוהל 1908,
 אפיא .תיארחא איהו  ,היסורב .תרשואמ הרבח איהש ,"הלואג,
 הרעוהו ,הלבקתנ וז העצה . הדיל ורסמנש םיפסכה רעב ןידב

 ,1909 תנש לש ראוניב קר רמגנש ,"הלואג, םע מ"ומב האב >

, 

 יפל תאוה הרובעה תא המצע לע תחקל המיבסה אל "הלואג,
 לש יעיבשה רזוחהב ההמסרפתנש הטלחה הלבקו הדעוה תינכת
 האצי אל הבשחמהו ,םשור םוש התשע אל וז הטלחה .מ"הוה
 ךשמבו .,בור 500 המידק ימד רוהב םלשל יאנתה ,לעופה לא
 דאמ השק אוה .בור 500 דע 1800-מ ףסכה רתי תא הנשה יצח
 שלשמ הנשב הנש ידמ שירפהל םילוכיה  ,םיגוחה םתוא ליבשב
 םג הצור "הלואג, רבלמ ןורחא ןמוב ,בור תואמ שמח דע
 .הז ןינעב קופעל בושיה תרשכהל הרבחה לש םוירוטקרדה

 ע"על המשגתנ תועקרק : שוכרלו תוצובק רדסל הפיאשה
 , גו'צנמרקו קטסיליב ,השרוב ,הבקסומב : תוצובק עברא רודסב
 .םידימא לש תונורחאהו ,םירישע לש .ןה תונושארה יתש
 םתוא י"אב ונל ןיאש ןמז לכ וז הרובעב חילצהל רשפאהיא ,

 הדובעה תא רומג/ןוחטבב םהל  ריסמל .היהי רשפאש ,םידפומה
 הבקסומב הפסאה י"'ע השענש ןויפנה חילצה אל הז ינפמ ,תאוה <

 תחת הפידואב תיזכרמ הכשלל וז הרטמל םילילג םידעו דסיל
 דעוהל ונתינש ,תוארוהה ןתוא םג ,ןיקשיסוא ..מ לש ותגהנה
 יאדובו ,התע תעל ומשגתנ אל ,תיללכה הפסאה י"ע יאסידואה

 , דעוה לש ותמשאב אל =

 ,הפיחב םתריכמו תועקרק תינקל הדונאל םג העייס הדעוה
 לש חמש הריכחב גישהל ולדתשהש ,םייררהה םירוהיה תצובקל
 לא איצוהל הרוע ללכבו  ,ןיקנייש רמו  לטיירט 'גניאהל ,המדא
 ,. ץראה בושי ליבשב הליעומו הבוט הבשחמ- לכ לעופה

 הדעוה לש התלועפ התיה יטיברה .ףיעסל עגונש המ
 ,ל"נה .תירקיעה הבפה ינפמ ,דאמ תלבגומ

 םילעופהל "ריעצה לעופה, לש וזרכ תא הארק הדעוה
 ןיאש- החכונ .דימ םלוא  ,רבדב עייסל .התצרו ץראה לא אבל |

 "ריעצה לעופה, לש יזכרמה דעוהש תעב .ךכ לכ םיקיודמ םירבדה
 ץראה לא סנכהל םילוכיש ,םילעופ םיפלא תרשע ד"ע בתכ
 תורשע זיא קרש ןיפור  ר"דה = עירוה ,םדמעמ תא םש םסבלו
 א"ע ורבד םלוכו ,תיאמ א"ע .ורבד םירחאו הדובע  אצמל | ולכוי
 :שלפה הרעוה םג מ"הוה םג הזכ בצמב .םידמולמ יתלב .םילעופ
 םילעופה םתואש ןייצל .ךירצו = ,המואמ תושעל לכו אל .תיאנית
 \ .הדובע םש ואצמ אלש ינפמ ,בושל וחרכוהו ץראה לא ואציש
 איה .תוריהזה הז ןינעב .שואיו .היצזילרומד םהיתומוקמל ופינכה -

 . ,חרכה לבא ,ביצעמ חרכה ,חרכה
 י"אב םישוררה םיתתס הנה ,םידמולמ םילעופל עגונש המ

 םוחתהב םידבכנה .תומוקמב םינקסעה תא הלאש הדעוה .ונלצא ןיא
 ,תוילילש ויה תובושתהו

 - -ותינמרג ןושלב ,"הניתשלפ, .ל"ומ ידיב םג .העייס הדעוה ַ
 ,תיאניתשלפה הדעוה לש  היתולועפ םוכס אוה הז
 היהתש  הזב רוחיב היולת י"א  ליבשב היסורב הדובעה

 חמ ןוילג = םלועה =<

 זכרמ .םישרחה םיבשיתמה תא לבקל  הנוכנו .תרשכומ ץראה
 ,םידסומה םתוא תא אורבל ךירצ םשש ,י''אב אפיא אוה הרובעה
 הבורמ האנה | תונהיל תורשפאה תא ונל ונתיש ,םיאנתה םתוא
 ,(כ"חמ) ,המש םפבתהלו י"אל .תאצל הקושתהמ

 םוידוזרפה הזה ח"הודהב ןודל ילבל טלחוה ןמז רסוח ינפמ
 הרובעה תולאשב ןודתש תיטרפ הפסא הז םויב רוע .היהת יכ עידוה
 י"א ליבשב היסורב

 התיה התדועתש , תיסנניפה הדעוה לש התדובעמ ח"וד ןתונ בוזור רמ

 הסנכה תורוקמ אצמל אלא ,  יוכרמה דעוה תואצוה לש ביצקת דבעל קר אל
 תא איצמה ל :תוכירצ  תודוגאה -- תחא הלובחת קר האצמ הדעוה .םישרח
 תורדתפההש , ןיבהל ףוס ףוס םיכירצ תורדתסהה ירבח .מ"הול שורדה ףפכה
 תורדתסההל ויהי אל םאו ,םינושה םידסומה םע תחא הגרדמ לע םידמוע היכרצו
 םשב עיצמ אוה ,םידסומה םג דומע ולכוי אל יאדוב זא ,התדובעל םיעצמא יד
 הנביחתת םהבש , םילוקיטרפ הנשה תישארב הנחלשת תורוגאה (1 : הדעוה
 קלחה תא חולשל ךירצ םילוקיטרפה םע דחי ; עודו םוכס מ"הוהל איצמהל
 תרחוב הדיעוה (9 ; עברב עבר ידמ חולשל ךירצ רתונה תא .םוכסה לש יעיברה
 אוצמת הדעוה .מ"הוה לש ףסכה ינינע תא להנתו רדסתש העובק תיסנניפ הדעו
 יטרפ תא (8 ; םילוקיטרפה תוברעב ותדובע תישארל שורדה ףסכה תא ם"הוהל
 תא ףופבל אירקמ אוה .וידחי הדעוהו ם"הוה ועבקי הדעוהו מ"הוה ןיבש סחיה
 ,ביצקתה רשאתנו הדעוה תועצה לכ ולבקתנ םירצק םיחוכו ירחא , ביצקתה

 הדיעוה י"ע רשאתנש יזכרמה דעוה לש ביצקתה
 תואצוה ,הריד רכש) יזכרמה דעוה תקוחה

 .בור 0 ('וכו הכשלה
 0 פ"עב הלומעתה
 ו 0 םופדב הלוטעתה
 ץ 0 הגלפמה .ינותע תכימת
 0 ףרגלטהו ראדה תואצוה
 ץ 00 תועיסנ
 0 םוילילגו םויכלפ םודעו
 ,0 תיאגיתש לפה הדעוה
 , 0 סרגנוקהו הדיעוה
 , 0 שארמ תוא רג יתלב תואצוה

 < .בור 87500 ה"ס
 תועובקה תודעוהו הגלפמה ינותע יכרוע מ"הוה תורוחבל םירבוע

 םיכורצ  *טיוסור,הו "םלועה | יכרועש םירצק םיתוכו ירחא הטילחמ הדיעוה
 -יאשכו ,  בוניורד ,א רמ רחכנ "םלועה, ךרועל .הדיעוה י"ע םירחבנ תויהל
 ,ו רמ , תרחא הבס וזיאמ וא הלחמ תכסמ "םלועה,, תא ךורעל ול .היהי רשפא
 םינמנ הלאה םיכרועה ינש , ןוסלדיא ,א רמ רחבנ "םיופור,ה *רועל ,םיובנירג
 ,ןולופב תודוגאה חכזאב ם'הוה ירכח לע הגסנ ןב ומכ ..מ"הוה ירבח לע
 תושר הנתינ . ןיקשיפוא ,םו גרכדלוג .ב ה"הל הרפמנ י"א ליבשב הדובעה
 + ןהב ךרוצ היהי םא , תודעוה רתי יהבח תא תונמל מ"הוהל

 ופתתשהש הדיעוה יריצלו = ,לודגה לעופה דעוה , מ"הוה ירבחל רסמנ
 ,הישעמלו וז הדיעול םינויצה סחי רבדב היצולוזיר רכחל הנבוק תדועוב

 ,םונול'צ .י ,גרבדלוג .ב ורבד . הליענה ימואנ וליחתה ,הרמגנ הדובעה
 ושוגרה םימאונה לכ .(תירבע םינורחאה הלא) ןיקנייש ,םו םיובנירג .י ,.בוזור .י
 * רשכוה אלש ינפמ רבדה רקיעב האב סרגנוקה לע היציוופואה הלֶחש הלפמהש
 ,וחצנ - היציזופואה לש היתועד םלוא ,וכרמה תא ריבעהל וצר וילאש ,םוקמה
 אלא תישיא התיה אל הטחלמה .העש יפל הגהנהב קפתסהל בורה חרכוהו
 שי .תונלבקו תונקסע לש תונויצה  דגנ העונת רותב תונויצה המחל :תידוסי
 סרגנוקה ירחאש בצמה ןיכו יעושתה סרגגוקה יהחאש הו בצמ ןיב ןוימד ואצמש
 תא רוגוזלו ץרפב רוטעל היסורב תורדתסהה הכירצ התע םג זא ומכו ,יששה
 לש ןיתואצותל תומוד הנייהת ירישעה סרגנוקה תואצותש ידכב ,תוחכה לכ
 * .םהימואנ תא םימאונה לכ ורמג הצרמנ הריבעל תוררועמ תואירקב,יעיבשה סרגנוקה

 וטב תירבעב הדיעוה הרגפנ הבר .הבחב ולבקתנש הלאה םימואנה ירחא
 הבושיה  .םוונזיצ םיריש םלואב ולצלצ הבורא העש רוע .תירבעב החתפנש
 היסרו יריצ לש םחור תא וצמא ,םינורחאה היעגר דוחיבו ,הדיעוה לש הנורחאה
 " וג הנשב לדגתתו קוחתת תיגויצה הרובעהש ,רומג ןוחטבב ויחאמ שיא ודרפנ םהו

 , יזכרמה דעוה לש ןובשחהו ןידה
 (*הוהה תדובע

 תוסרופגנוסלהה הטלחהה תא הפקתב רואשהל הטילחה גאאהב הריעוה
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 = םלועה =< מ ןוי לג

 . ירי הר א הכנהעםבכההםכטבבנמ- נגנב נמנה .,הה(םהוטההטטההמטנטהמההםמהחחהטממוטטהב הנוטוטטומ הההמההמטנמהנםההט במ םהנ,הקהממה נה םההההוננבננובמננהנםההאההנתותההההנהההההםאמנב א

 הלבקתנש המרגורפה דוסיב התיהש הפקשהה תתמאב ונרכה ,הוהה תדובע ר'ע

 םלואו ,הלש םיררוב םיטרפב קפס ליטהל שיש יפ לע ףא = ,סרופגנוסלהב

 וררשש ,הלאמ הברה םינוש ויה ןיבשחה תפוקת ךשמב וז  הרובעל םיאנתה

 ,תאזה המרגורפה תריצי תעשב

 וחדנ ,המרגורפה לש ןרקיע ןה ןה טעמבש ,ולאה תוימואלה תושירדה

 ךוהב תושעל המ ,הלאשה לע .רתוי וא תוחפ קוחרה דיתעה לא םויחה ידיב

 לבקל הלכו אל ףא ,הבושת תורדתסהה הלבק אל ונימיב םורבדה-בצמ

 םיבר םיגזח .ידמ רתוי םימיופמדיאו םירורב:יא ווה נייח לש םיאנתה :התוא

 ולבקתנש תוינירמה:תוימואלה תוטלחהה יכ ,וז העדל םיטונ וליחתה ,ונתגלפמב

 -ןה תובירצ .זננמזבו ,אהה העשה לש תומולחה תואצות ויה סרופגניפלהב

 .לטכהלו רובעל
 :ורפה םיפב לע דמע םימיה םתוא לכו ,הזב הדוה אל מ"הוה םלואו

 אלא ,העשה תלאש לע אל הבושת הנתינ הב יכ ,וריכהב ,תוסרופגניסלהה המרג

 ,היפורב דוהיבו ,תולגב ונייח תולאש לע

 המרגורפה י'ע הנמסנש ךהדה ןמ הטנ אל ונתגלפמ לש בורה םגו

 .תיסרופגניסלהה

 ואצמ הזבו- ,לארשי:ללכ לש םונינעה .לכב .ףתתשהל ופיפוה םונויצה

 אלו ןובשחב איבהל רשפא יא ,תיפרופגגיסלהה הריעוה לש תועדה ןויוטב תא

 םוחה ךותב ושע םפיגויצהש ,הדוגעה םוכס תא םירפסמב חיבוהל ןבש לכ

 יתרבח רפומ טעמכ ךל ןיא .'וכו הלכלכה ,הרוטלוקה תועוצקמב םוידוהיח

 םידפימה ןמ ויה תוגורק םומעפלו ,השעמב וב ופתתשה אל םינויצהש ,ךחא

 ימואל תורב הדחואמה ,תאזה הדובעה לכ ,רברה  תמא ,ותוא םילהנמהו

 ולבקתנש תוימואלה:תוינידמה תושירדה םע הווחאו הרושק התיה אל ,הדופיב

 .וגלש הריעוה םויה ןורל הבירצ הזה רבדה לע םלוא ,סרופגניסלהב

 ןתנ ,לארשי ללכל עגוגה ינידמ ךרע םהל ויהש ,רתוי .םיבושח םירקמב

 .תורדתסהה ירבחל תוארוה מ"הוה

 רבב: ,תושילשה .תוכלממה המודה לא-תוריחבה ןמזב  תוארוהה ריע -
 ללכ ףתתשה ילבל וטולחה ןילופל עגונב יכ  ,ףיפוהל ןאכ ךירצ * .ונרכוה
 םונש דע ןילופמ םירוצה רפפמ תא טיעמהש תוריחבה קח ולגרל ,תוריחבב

 אלש ,םידוהיה .םינומהה לש תזחורה:בצמ לא הללכב המיאתה וז הטלחה ,רשע

 ולב תוריחבה:תמחלמ הר:ע תאזה .םעפבו  ,זלא תוריחבב קלה לכ וקל

 .םיימשיטנאה ךצמ התסה

 םש ובוחרהו ולידגה ונירבח ,יקפניטוב'ז .וו הריחבה לע דמע הסידואב
 םהב מש לכהו ,הסיהואב םירוהיה ןיב שארב ודמע םינויצהו ,הלומעתה תא

 םיללובתמה לש םידחואמה תוחכה דצמ םדגנכ המחלמ םיכרוע וליחתה .,םהינוע

 ןמזב ונילע ולטוהש  ,תומשאהה ןתואב ושמתשהש , הצחמל:םיללובתמהו

 :טלפהב ועבוהש תועדה לע וניגהו ודמע ונירבח ,תינשה המודה לא תוריחבה

 לש ןוגה -רפסמ ורצ לע ךושמל חילצה יקסניטוכ'ז  ,תיסרופגנופלהה המרופ

 ןמזב הסירואב ונירבח ברקב תתארנ הצורח תופתתשה ,םידוהיה ברקמ תועד

 ,יקסדורב תריחבל הברה ועייפ םהו  ,הנושארה הירוקהב .םיאולמה:תוריחב

 םירחובל ורחבנ תונויצל םיבורק םישנא לש המלש הרושו םינויצ 1

 .הלעמל רומאב תורדתפהה רצמ יביפפה סתיה תורמל ,תישילשה המורה לא
 יקסניטוב'ז לש ונויער תא לעופה לא = איצוהל ןויסנ ונישע ןובשחה תפוקתב
 ,םירחוב לש הריעול ארקל ,ול ונמבסהש

 תוריחבה םרוק .תילאיר הרוצ וז הלאש הלבק 1907 .ש רבמבונ שרחב

 וזש  ,םירחוב לש הריעול ארקל ויש םירוזחה ןמ דחאב מ"הוה ץעי המוחהל

 אבמסחתב יהת יכ םיררושה םיאנתה יפל היואר התויה תיתורדתפהה"הרוצה איה

 ,םיימואלה םודוהיה תוחכה תודחאל עייסתו םידוהיה ינומה :ןיב

 לכ לש םיררובה תא וז הדועול ןימזהל ץוחג יכ | ,ונתער לע ונדמע

 ינפמ האריתנש םושמ ,תיממעה הצובקה המחלנ הז דגנכו ,תומודה שלש
 ,םינויצ םירחוב לש בורה

 :ומדה הצובקה, י"ע הכמתנש  ,"ייטראפרסקלאפ,:הו םינויצה תעצה פ"ע
 תיללכ תורדתסה תריצי דע  םיפועס ואב וז  הדיעו לש המרגורפב ,"תיטרק

 תולאש אל ונלצא ,ןכומכ ,ודמע ,ןושארה םוקמב  ,םוימינפה ונויח רורפ דיעו
 .םידוהיה ייח לש תוימינפ תולאש אלא ,תינוצחה הקיטילופה

 םלואו .היפורב םידוהיה דצמ תובר תולחתה לרוגכ היה וז הדיעו לוג
 אל הז .התיהש הנבוקב הדיעוה .ילגרל הרתי תובישח התע ול שו הז ןויפג

 ופתתשה םינויצה .ירמגל םירחא תודוסי לע הארקנש ,רבכ
 ,תושילשה .המודה לש םיריצה רו לעש תותגלפמ יתלבה

 הלא תוריחבב .השרווב הלהקה תגהנהל תוריחב ויה ןובשחה תפוקתב
 +םידחואמה םיימואלה םינקסעה שארב ורמעש ,השרוובש ונירכח תוצירחב ופתתשה
 המחלמ לש | הרוצ תוויחכה לש הלומעתה השבל הנושארה | םעפב
 ונירבה ואיבה תודחאה חכזמ לע םנמא ,תונומאהו תועדה תמחלמ  ,תותרבח
 פופב םשב ז'כב ךא  ,ונלש תימואלה המרגורפה לש םובושח םיפועפ ןברק ל

 לא ןנלשמ םירבח ינש ורחבג םייטרקוכדהו םויכואלה תורוכי לע הלהקה
 תוריחבה ךרע .תוללוכתהה לש וז המוחב םיצרפ ושענ הז ןפואבו ,הגהנהה
 הפוריאב הנושארה איה השרווב הלהקה ,ןילופו השרוול קר אל בושח ולאה
 רעב הכותב המחלמה ןכלו ,התורדתפהב היסורב הדיהיה  ,ןיפולכואה | יוברב
 ידבלב ימוקמ ךרע קר אל הל שי וניתועד

 הפיאש לכו םיירוהיה תוחכה רוחא לש ןויסנ לכ םיריקומ .וגאש ינפמ

 לש הדיעוה תא ןוצרב םדקל ונייה םיכירצ ןכל ,םידוהיה דצמ תימצע הלועפל
 עובט היה הרגהסו \ הדיעוה תאירק ןפוא ,ונרעצל ,הנבוקב  םייד)היה םינקסעה
 רה אצמת הבש ,הדיעו רותב וז הצעומ תוארל ונלכי אלש דע ,הזכ םתוחב
 ,היסורב ירוהיה להקה תעד ןוכנ

 הצעומב ףתתשת אל המצעל איהשכ תורדתסהה יכ ,מ"הוה טילחה .תאזלו
 ,םנוצרכ הז ןינעב תושעל תושרה שי םייטרפ םינויצל קרו ,וז

 התיה  ווש ,הלהקה ך"ע הלאשב הלבק תיאנבוקה הדיעוה םלואו

 לש  תזערה וחנוה ןדוסיבש תוטלחה | ,הצעומה תרובע לש תיזכרמה | הרזקנה
 ,הלהקה לש תימואלה הרוצהו היפכה פמ :הלהקה ןינעב ונלש המרגורפה

 לש םג ,םידוחיה .לש םיבחר םיגוח לש ןינקל | ונלש תו שירדה ויה הז ןפואב
 יהב דע ירמגל תורז ויה .םהלש ,הלא

 היה אל ,תחא הלאש טעמכ התיה אל יכ ,ךיגהל ונל רשפא ללכב

 אלש ,רתוי וא תוחפ יללב:יממע ךרע ול היה םא ,םידוהיה  ייחב דחא .ןויזח

 :תמושתב ךימת הנד ונלש תונותעה .רתוי וא תוחפ ןוגה ןפואב וב ןנפתתשה

 הצעומב /םג

 ל ,(* םוומינפה וגייהל תועגונה תולאשב :תיסרופגניסלהה .המרגורפה חורב בל
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 .ןיטנבל ףסוי לאיחי

 . .,ושיה יכרד

 ישילש רמאמ

 ,תּורכַאָהְו הישע

 (ףוס)
 .תומיקהו תוריהבה .הומלחהה תואצוי הלאה םירבדה לכמו

 "ןפואב ותמדא תא רבועה הנטק | הזוחא לעב שיא לכ :וללה
 הישעתה יפנעמ הזיא םע תורכאה תא רבחל לוכי יביפנטניא
 ילעב םא ,ומרכ וא .ונג ,והרש לוביב ,ותמדא תואצותב .היולתה
 םיארבנו = םיכלוה זא * ,תויצרפיאוקל  םירגאתמ | תונטק .תוזוחא
 תא לידגהלו חירפהל המצעו זוע םינתונה ,םיעצמאהו םימרוגה
 המראה-תדובע יאנתב תומלתשהל תולגוסמה ,תונושה תוישעתה
 ,העידיה אלא רקיעה אוה המראה חטש אל ,הוה םוקמה לש
 רשא לכ תא ,הדשל תא שלחה ילבמ ,המדאה ןמ איצוהל ךיא
 חילעב לכ המה םיכירצ ,ץראה לש המילקאב עבטה קינעה
 תודוגא * ,ןוכסח לשו .הולמ לש תופוק ןגראל תובומסה  תוזוחאה
 לבלו םהידיב םיחורה לכ וראשיש ירכב ,'וכו .הינקלו רבממל
 םירחוסהו םירוסרפה לשו ןוהה-ילעב לש תופפורטפאה לועב ואבי
 לכב .קופעל רכאה לכי .,הול םיחונ םוקמה יאנת םא  ,םיטועפה
 וירבח יכרצלו .ויברצל ןה ,תויתיב תוישעת :ינימ לכב ,ריחתכאלמ
 , תונוש .תוצרא-יקוש ליבשב ןהו .וינכשו

 תטלחהה תא רוע שיגרהל ונא םיביוחמ י"אב ונבושיל עגונבו

 ואפה .ןוולגב :איבנ יזכרמה דעוה לש האצוההו הסנכהה ןובשה תא (*
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 לע אל ץראב בשיתהל אבל םילוכי םידיהי הכאלמ:ילעב : תאזה
 דאמ טעמ ילואש ,רבלב הכאלמב זוחאל וא המדאה תא קר דובעל תנמ
 ,תוערה .היתואצות לכ םע .המויא תורחתה רילומ הזו ,הב ךרוצה

 יפנעמ הזיאבו .םתכאלמ יפנעב רמולכ ,הזכו :הזב זוחא? םג אלא =

 םהיתוחוכ ונגראתיש ירתא  ,המדאה תרובע
 -- .די:תכאלמל ןהו תורכאל ןה תינוש תורוגאל

 םרט .דוע  תודוגאל הכאלמהילעב ודגאתיש יאדוב > בטומו
 בושי לש םייממעה םידסומה י"ע םהל רותל י"אל תאצל וטילחיש
 יואר םוקמ הזיאו הדובעה-יפנעמ הזיא םוחילש י"ע וא ץראה
 םהל קיפסיש ,ףסכ םוכס הזיא הנושארב םהל ופסאיו ,םבושיל
 הנשל הנשמ ולידגיו ץראב ופסכתי ןכ ירחאו ,הרובעה תלחתהל
 ..םהישעמ תא

 ונמצה רשא .תולאשה שלש תא ונל תויתופ הלאה תוטלחהה
 -- ,ןמאנו רורב שורפ ןהל תונתונו הוה רמאמה שארב

 לבקתמ שוכרה י"ע חתפתהל חרכימ בושיהש ,ןויערה
 ןינבל םיפאושהמ םגו ץראב בשיתהל םיאבהמ םיבר תובל לע
 םיימ ונוקאה םיקוחה יכ .,םינימאמ םיבר ., ונתיבא ץראב לארשי תיב
 שוכרל וא תשרח:יתב ןנוכל לארשי "יריב, תא םיביחמ
 איבהל םגו םהידיב הרבענה המדאה יחטש תא זכר ןעמל תוזוחא
 רותב םלצא ודבעי לארשי-יינעו  ,םידחא ידיל  לטיפקה תא

 םידדובה

 .יעברכ טירטלורפל םעה?ןומה- ךפהי ואו  ,םוידיריכשו .םילעופ
 םירוסמהו וניתובא ץראל .םיאבה ,םיצורתה םידבועה .בור םנמאו
 ץראב המדאה-תרובע תוחתפתה ןויערל םראמ .לכבו םשפנ לכב
 םיטושפ םילעופ \ אקוד: תויהל הכגשנ הרטמ לאכ םיפאוש --
 תוכאלמה  לכש םיצמאתמו ,וניבידנ תרזעב  תודסונה .,תובשומב
 ודיב .אקוד הנישעת תובשומבו םירעב .רשא תוידימתהו .תוירקמה
 הוהתי הז ןפואב יכ םהמ םיבר" םיבשוחו ,םהה  םילעופה
 בושי ןיאמ הממושה ונצראב הרלונ םנמאו , םילעופה "דמעמ.
 ותווהתה .הדופי רקשב תאוה הטשה לבא , םילעופה "תלאש, םג
 ;תי חו כ א למ איה המש בושיה יאנת יפל י"אב םילעופ דמעמ לש

 ללכ הלודג תשרח הב ןיאש ץראב הנימב הנושמ קא ירב יהוז
 ,תאזכ תשרח תוחתפתהל םיצוחנה םיאנתה וקיפא הב ןיאשו
 הכומנ הגרדמב | דוע תוהמוע  הבש תוכאלמהו תוישעה לכו
 ןיאו םידרולדנל ןיא  ,תול ודג תיזוחא הב ןיאש ץראב ;דאמ הלפשו
 ,ןוכנ רתוי וא ,השקשו שוכרדילעב הב ןיאש ץראב ;תוידנופימל
 ץהאל ץוחמ םילודגה םילטיפקה תא הינא ךשמל ללכ רשפאדיא
 חתפתהלו טיקתהל הלוכי תאזכ ץראב- -,בושיה בחרתיו לדגתוש דע
 ,תויצרפואוקה תמשש ,המצע תושרב תרמועה תורכא ,הטועפ הרובע
 --ומצע חכב ןוחטבה ,תווירזהו הריקשה ,םרה ןויעהו הלכשהה
 ..םלשו רומג לולכש יריל ןתוא .איבמ הז לכש

 דע תשרחה החתפתה רבכ םשש ,תולודגה תוצראב םג םא

 ידיב .תונוש תוירותפיה תובסמ וזכרתה םששו ההובג הגרדמל

 שוכרה רבג םשש תוצראב םא ,תולודג תוזוחא םידיחי םישנא
 םש םג םא ,ירמלורפל היה רבכ בר פע  ןומהו ,לכה לע

 תדובע י"ע תוילטיפקה םע םחלהל הלורג היטנ ונא םיאצומ *
 תורחא לעו .תיביטרפואוקה תודגאתה תוישא לע הדסונה ,המדאה
 םש םג םא ,תובורמה  תוישעתה לש םינוש םיפנע .םע .תורכאה
 םידבועה ןמ | לטיפקה לש לורבה לוע תא ריסהל םיפאוש
 הרובעה ידי לעו | תויצרופואוקה לש חימצע | הרזע = ידי לע
 תודיתע םיאור הלכלכה .ימכחמ הברה םש םג םא ,תוביסניטניאה
 המכו המכ תחא לע אלה -- ,תאזה הנמאנה הטישב םידבועל"

 רו
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 ורישכיש ,הלאכ םיאנת וניתובא ץראב רוצילו ףואשל ונא םיביוחמ
 ארבל ונל ןיא המכו המכ תחא לע ,הטעמ תלוכי:ילעבל הרובעה תא

 המ ןוילג ב םלועה <>

 איבהלו ,ונמע חורב אלו ונייחב אל .דוסי לכ ןהל ןיאש ,תואירב
 ,..ונברקב םיטעמה םיבוטה םילעופה ייח תא ןליבשב ןברקל

 י"אב םילעופ תלאש ללכ ן י א יכ .,םיטילחמ .ונא ךכיפלו
 ןיאו הרובע םישקבמה ,ץראב בשיתהל םיאבה תלאש ש י םא יכ
 הרשיהו  הנוכנה .תינכתה םהל ןיא ,םיצוחנה םיעצמאה םהל
 םידמוע הבאלמ*ילעבו המדא:ידבוע רותב ץראב םהייח תא רדסל
 תא ןיבהלו רוקחל ונא  םיכירצ ךכיפלו ,םמצ ע תושר ב
 י"ע "אב ארבל רש פאש םייתרכהה םיאנהה
 תא עקרקה לע דימעהל ידכ ונש םייממעה תודפומה
 --.בושיה יצולחבש םיצורחה

 וליחתהו בושיה יצולח--ויהש ינפמ ,םינושארה םיבשיתמה
 םנמא  .םהיתובאו המה וערי .אלש הרובעב ,הרזומ ץראב םיקסוע
 רומעל ולכי אלש .ינפמ ,םיבידנה דסחל רבעתשהל ויה םיחרכומ
 "םתוכז לבא ,םתרובעב הנופנה ךררה תא ועדי אלו םמצע תושרב
 רנונפל ו ל ג םה .יכ ,ונמע ימי ירבדב םיחצנ חצנק םהל רמעת
 ונעדי אלו ,40ז8 1מ601/ג ונלוכל ונל התוהש ,תאזה ץראה תא
 זא וניאר ונחנא .הב ןופצה רשועה תאו החוכיא תאו התוהמ תא
 םיבשויה לש םימעזנה םינפה תא קר  השודק:ידא:ילפרע ןיבמ
 ,םתונצבקבו םהונלטבב םישאבנ ,"הקולחה, לע םילשוריב םידי:קובחב
 תוברחל הלוגה:ינב ונא םיביח יכ ,ונתאמ םיבר ועטו ובשח ןכלו
 רוכה ןיא יכ ונאלפתהו ,םיבשיתמה רמעמ תא קיוחה ןעמל .תובדנב
 הטיש ילב ונתומימתב וילא ונקרז רשא תו רו ג א ה ןמ אלמהמ
 עקרקב תוברה ל קר ךירצ יכ וניעטו ינבשח ,תינכתו .ילבו
 תרובע:יקוח תא יכ .םתלאש רתפת ואו ,םיבשיתמה ליבשב
 היצזינגרואבו ונל ויה םירזומ הלכלכה יכרד ,ונעדי אל .המדאה
 תואיגשה תורמל ,םיבשיתמה לש םינושארה תונויסנה ,ונפאמ הרשי
 איה הכורב תאוה ץראה םנמא יכ ,ידמל ונתוא וארה ,תוברה
 .תיביפניטניא המרא תרובעל תלגופמו

 ץבקל .ןתרטמש תורונא רסיל :שדח ןויער רלונ + איהה תעבו
 י"ע  הדבעלו עקרק תונקל ,הנשב הנש ידמ םירבחהמ ףסכ
 הנייהת רבכ "תואקסולג,הו "תונוכנ, :תוזוחאה .הנייהתשכו ,םידיקפ
 שיא חטבל ובשיו םירבחה לכ ואבי אב זא ,םיצעה לע תוחמוצ
 םנמאו  .ולמע אל םתעיטנב רשא ,ותנאת תחת שיאו ונפנ תחת
 ףצקכ ורבעו ופלח ,תובבר :תודונאו ףלא תורוגא ,הלאה תורוגאה
 ,םימה ינפ לע

 ונקיו וכלי וניחאמ ףסכה ילעב יכ ,םינימאמ וליחתה וא
 ,םישנא השלש:םינש לע וכמסו * ,תולודג תוזוחא ןנוכל תועקרק
 םשל "השודקה ץראב, המדא יחמש תונקל וחיט בהו ורמ א רשא
 רבכ תרבוע תאזה הנומאה םג הנהו . םמצע תלורג םשלו בושיה
 .ףועי םולחכ תפלוחו

 רשא ,םיבר םישנא ץראה לא םנכהל וליחתה הכו הכ ןיבו
 ןויערה תא םתא ואיבה םה ."םילעופ, יללכה םשב םמצעל וארק
 יבושיה .ךרד תא שובכל םהל רשפא םמצע חכב קר יכ ,הלענה
 ?ומחלנ ,רפח:ילמוג לכל  םירבעושמו םיענכנ תויהל | וברס םה
 תכב עיגהלו םדמעמ ןנוכל ,סבצמ לע .ןגהלו רובעל םתוכו רעב
 םיביבח.ךכיפלו ,ופאש וילא רשא רשואה לא םהירי למעו םמצע
 .,םחור ץמאל תודוה יכ ,הלאה םיריעצה ונל םירקי ןכלו ,ונל המה
 :תדובע לש הרוצ ,תיתמא הרוצ ונתוקת שבלת םתובהלתהו םתנומא
 םיאנתה תא | אורבל אפיא אוה ישארה ונדיקפת .הלודג םואל
 .םתדובע תותתפתהלו םרפסמ תוברתהל םיחונה םיישיכרהו םיינידמה

 .גרבדלוג ,ל ו : ל'ומה:ךרועה

 1 ד. ה. יסקי

+ 



 ו- .מנשה תישארמ
 ו ,שטשק כוש ₪ ופסה .תשמחו םירשעבו %

 םורויצו :םירופס -- ונירפופ יבוט לש :תוחחוימ .תוריצו םיעבראב .ואובי ,קוידב הרומ חפכיז] יל / | /

 + םעה .ויחמ |

 םישקה םיאטבמהז םולמה ןעטוקמ דוקנ ם יד ק ו נ מ ואובו םורפסה ,םעלו .םירוענה ינבל תורפסה בטימ

 + ןוילגה .ילושב ו ר א ב תי ,םעה ייחמ -- חפי תורפס : הנושאר הצובק
 : ולא .םירפס השמח הנושאר הצובק ליבשב סופרל ורטמנ העש יפל

 ,ןודרג ל ו --  --  --  5 (וצוקמ) ךרדה תציפק םירופס םיעבראכ םיליכמ (סופד תונוילג 80) םירפס :השמחו םירשע-

 .ס"ומ ילדנמ (רבחמה י"ע שרוחמו ןקותמ) ישילשה ןימינב תועסמ םיררופמ :םיכורע ו ילודג לש : תוריציהו .בטיממ םירווצמ

 , ,ץרפ ל ה-2 55  .-(םיופפ השמח) .תומישרו .םירויצ רפס רפס םררסכ םיאצויו םעלו םירוענה ינב .ארקמל םישרופמז

 | ,םכולע םולש | -- = -- (םירופפ השלש)  ליסוי .לש ויתוערואמ ב

 לווב בש ירבע רענ לש ויתונורכזמ עבק ךררב איצוהל --- איה הז יתורפפ לעפמ לש תישארה הרטמה

 . ןכו וז הצובקב הנאבתש םירפופה יבוט ראש לש םהיתוריצי רבד לע -וידס הנחורפסב  תרוציה .תועוצקמ  .לכבש :הלועמהו > בוטה מ ,הושה הקמבפ

 ₪ ,םדעומב םסרפנ תוצ ו בק ה ראש לש םנכת ריע הי מטס'לו הירידה האירק ידכ םחב אהוש ,הזב ןפואב םוכורע ,םימלש םירפס

 רואל אצי ,  קוידב עובשו עובש לכב ,  1010 - תנש ראונאו תושארמ ,ללכב .לארשומ שפנ לכל .הושו החונ האירק ידכו טרפב םירוענה ינבל

 ו םינושארל דוחיבו ,סעלו םוהוענה ינבל םיבוט ארקמ ירפסב לודגה רופחמה

 :( פופד :תוגוילג 50 ןםירויצו םירופס .םיעבראכ ןםורפס 9מ) רוסחמה ללגבש | ,םיערוי לכה  ,היאר תוכורצ ןניאש תומסרופמה  ןמ אוה --

 . הנשל הנשמ םיטעמתמו םוכלוה לארשיב תורפס יעדויו תורבע יארוק חזה

 ןוגה ימואל ירבע  ךונח םתודליב ולכקש הלאמ  ולופא ,םירוענה וגבמ הברה

 תיתורפפ הנהבהו הניב תונשל םיעיגמ םהש ןווב ,  ורבע "פסל םיואתמ םהו

 םירפס לש ןקותמו םלש "רדס, ונתורפסב םמצעל םיאצומ םניאו םישקבמצ

 הנושאר הצובק ריחמ

 ר 1 המיתח תעשב :םירועשל רשפא) כ"ור 8 הצוכקה לכ לע םימתוחל

 םודפס הרשע תלבק רחא ;'ק 0

 :('ק 50--םירשעה רצפה רחאו 'ר 1

 | 1 ,'םאק 15 ע"פב רפס 2 ריחמ ףוסבלש דע ירבעה רפסה ןמ טעמ טעמ טמתשהל םיליחתמ םה -- םינוגה

 3ת8ד6ת50ד80 .,[ 0 5 [ ה, התוא םיאוהו תירבעה תורפסה לכמ םלועל םושאיתמ , ירמגל ונממ םישרופ םה

 5 0 (/0881810). :וירוהלו ול הלע ירבעה וכונתש ,םלש רוד אופא לדגו ךלוה ונונועל ,הניא ולאב

 ן םירומ לש םבל תמושת תא דוחיב םיורועמ ונגה הו טקפסורפ לע ,ב ,3 = העיגיה בור האצמנ ףופבלו---ןמזו ןוממ ,חכ הברה דובאבו הלודג העיגיב וירומו

 ה אל .היתוריצו תא * ,תולוענ ונתורגפ תותלד וראשי אוהה רודה ינפל ,חלטבל

 הרכהו תעד ןיא םאש ;דבכי אל םמש תאו עדו אל הירצוי ישאר תא ריבי

 + ןינמ .דובכ --

 , םודוענה:ונבל  םרועי = ארקמהירפס תצקמ אוצמל רשפא קושב םנמא

 םדא ידי השעמ בור יפ לע םה ירה , םתויעראו םטועמ דבלמ , וללה לבא

 : ו אלו ,םירוענה:ינב לובשב הלחתכל םודחוימ םירפס .השועו םינבאה לע בשווש

 -- ; 6 = -םחל-שיש -םירפס ו רמנא .י)ה-- -םובוט ארקמ .ירפס,-.,ןאכ..רבדמ .בוהכה .הלאבב

 ו . םהל שוש םירפפ ,םרא לכ ראשל םגו םורוענה:ינבל םג יתנמואו רוצו ךרע

 םשל וארכנש  םירפס ,הנושאר האירק  רחא דימ  םילפפנ םניאו םיק ךרע

 תועידי ןתמו ןושלב .לגרה לש וא "ךונח, לש תוונוציח תורטמ םשל אלו ,םמצע

 הריצו םשל ןתעשב וארכנש הלאכ תוריצי אקוד  ,"הירומ , תערל יב ןהמורבץ

 ,.םירוענה ינבל םג = תוינאר  ,תמדוק הנוכ אלב ,ךכדרחא ואצמנש אלא .,ארורג

 ךרע .םג ןהל שי ןה אקורו *ארקמ ירפס, םשל תויואר ןה אקוה- -םדא ראשל .ומכ

 התעפשה תיתמא הריציש יגפמ ןתאזה הלמה לש היתועמשמ לכב לודג "וכונח,.

 ,תועפשהבש הבוטה יהוזו , תעדמ אלש הבוטל  הבורמ

 ינב ארקמל םייאר , תיתמא הריצי:ינב םירפס | ,הז ןיממ םיבוט .םירפסו

 אלו .םטועימב םילטכש וא ,םירפפה קושב ללכ םיוצמ םניאש טעמכ-- -םירוענה

 , הברדא ,רזמאה ןיממ האירק:רמוחב םצ ע ב הינע תירבעה תורפפהש םושמ

 ,תוכיאבו תומכב :'בושח האירקדרמוח אוצוהל רשפא תמיקה ונתורפס ךותמ וליפא

 רע ןתינ אל ,ונרעצל ,לבא, ,תועוצקמ הברה לש םימלש םירפס:ורדס ףורוצ ידכ-
 .הרומאה הרטמל ורישבהלו אוהה רמוחה לכב שמתשהל בל .וישבע

 אוה ותרטמל םיאתמו שפנ לכל הוש אוהה רמוחה השעוש ודב יב

 , לש .רואובו דוקנ ,יטמטסיס ךרדכ רורפו .הכירע .,טוקל ,ןוגכ ,םדוק רשכה ןועט

 :-- "םלועה, ןכוס לכ לעו ,רמוחה בוט יפל לכה ,תוטמשהו םינוקת םג םימעפלו ,תושקח תולמה

 : (הָסורפ) גרבפנינ ק ריעב 0 ל + ךומנ ריחמו התואנ תונוציח הרוצ---הלא

 = + יקסרּובמאם ,מ ומ ."הירומ, .חמצע לע הלבק תאזה הדובעה תאו

 2 רדפלו רישכהל ,עודיכ ,אוה "הירומ, תאצוה לש המרגורפה ירקעמ דחא

 7 ו ,השרזהו הקיתעה ונתורפס תוריצימ ה ל ו ע מ ה תא ירבעה ךונחה יכרצ ליבשב

 - 5 דומלה ירפסמ הברהב רבכ םויקתנ תאזה הדובעה ןמ קלח ."ןועב , אצמנה לכמ
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 רבח ד עת ולסכ 'ו ויהש ןיבאר הרש תרמ ,םעלו םירוענה ינבל ארקמ ירפ ם לש תומלש תוצובקו םירדס םג  ,וז

 םוקמבו *לצרה = רעי,ב ץע יתיער םשו ומש לע םיעטונ מ"נה םיב וש תו ע וצ ק מ ב ונתורפפ לש תובושחה תוריציה לכ ךותמ 5

 : "תורגא םישמח א"כ ובדנ תומרגלת = רתויב תומיאתמה תאו תובוטה תא ,תמיוסמ הטש יפ לע ,הירומ רורבח =

 ריחמבו .תנק ותמ הרוצב ,עזבק ררפב םירפס םורפס ןאיצותו םעלו םירוענה .ינבל
-- 

 י

 0 ו - - בקעי ,ןאמפלעה בקעי : 00 סבל הק לש

 . םיח קחצי ,ץיש יכדְרמ  ,קינשאבוצ בקעי ,ןאמסקאפ לש תוריציל תשדקומ אהת הצוכק לכ .תוצובק תוצובק .ואצי םירפסה

 ,(היברסב :ךלפ) יקאראס .דתוימ יתורפפ עוצק מ

 ה ישמש
| 
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 ו
 רפס הריכמל אצמנו רואל אצי

 הרגת ררבר
 םישרדמו רומלתבש תודגאה רחבמ

 (רפסה:תיבלו בא:תיבל)

 4 תודקונמו תושרופמ ,תורודס

 ,יקצינבר ,ח יו קילאיב ביה
 .(תורבוח 'ר) - שאר "פס

 עוצקמ םיקיתעה וניתורצואבןיא ך"נתהירהא
 הלודג הבח םידליה בלב ררועל רגוסמו הפי
 שבלתנ הבש ,הדגאה עוצקמכ הינינקו המואהישרדקל
 ןיאש .דחוימו ירוקמ ןפואב הנש תואמ המכ ךשמב המואה חור
 ךשמב וירענבו וינקזב .ונמע ךנחהנ הילעו ,םיאבה תורודב ותמגוד
 .תורוד .המכו המכ
 רימלתהל .תלוביה תא  םיררסמה .ונתנ "הדגא ירבִד, רפסב

 תא תואטגודה רהבמ י"'ע .ריכהל ירבעה
 הו םע אהתשו החונה הנושלבו הפיה התרוצב איהש .ומכ .הדגאה
 .הפי רדסבו תנקותמ ךררב היונקו ,רשפאה יפכ ,האלמ הרכהה

 ךותל ףופאל םירדפמה ולדתשה תאו תילכהל
 םישרדמודומלתבש הרגאה תועוצקמ לכמהוםרפפס
 םתעד יפל תואנה לכ תאו הפיהו בוטה לכ תא

 ןםידליל ,םמעמטו

 "לודגה הרגאה רפס, לש ותנכתמב יושעה "הדגא ירב ד. רפס
 תויוארה תודנאה רחבמ וב יסנכנשו םילודגל

 העבראל וינינע ןכות יפל אוה ףא קלחנ ,םינטקל םגו םילודנל םג
 ו

 .םישיא לע ורמאנש תודגאה רחבמ ואב וב ,ןושאר רפס (א
 ,שרקה יבתכב םרכו אבש םינוש םינינעו תוערואמ

 םינינעו: תוערואמ ,םישיא לע תודגאה .רחבמ ,ינש רפס (ב
 .רומלתהו ינש :תיב ןמובש
 לש םיימוא לה םינינעה לע תודגאה רחבמ ,ישילש רפפ
 הלואג ,תולג ,שרוקה ןושל ,לארשי ץרא ,(לארשי םע) לארשו
 .'וכו ה"בקה ,האובנ ,הרות ,חישמו

 ריחי לש םייח ינינעב תודנאה רחכמ ,יעיבר רפפ (ד
 .'וכו םלועהו הרבחה ,םדאה תודמו " רסומ הוב צו 2

 דומלל הפי היתמותפיר אוהש דבלמ ,הוה רפסה
 םירומה ידיבשמשלאו 'ה לוכידוע ,תוגנופו הרגאה
 ,ארקמה ירופסל םיפי "םיאולמ ןיעכ םירימלתהו

 תוכשומו ןנושלבו ןתרוצב ראמ :תולְלִי :תוהינזו ./תורגאה בור תויהב |
 ןפואבו .ארקמה ירופס .םע ימינפ שק תירושק  ,ןגכתב בלה תא
 ,הדנאה ןונגסל ילביבה ןונגפה ןמ -.ןילאמ רימלתה רובעי הז
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